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اما بعد:
چه بسا بسياری از ما ،حکایت نوجوان مؤمن و پادشـاه سـتم ر را همان ونـه کـه در
صحيح مسلم 9آمده است شنيدهایم ..اما بنده بر این بـاورم کـه مزم اسـت هـر از چنـد
گاهی در برخی معانی و مفاهيم نهفته در کلمات و عبارات این حکایت بسـيار مهـم بـا
تمامی صحنهها و مراحل آن تأمل نمـایيم ..براسـتی کـه مفـاهيم ایمـانی وامیـی در آن
نهفته است ..و ارتباط تن اتن ی با اوضاع کنونی و زندگی امروزی ما مسـلمانان دارد..
و صـحنههــا و مراحــل و رخـدادهای آن – یــا حــدا ل برخـی از آنهــا – هنــوز هــم در
کشورهای مختلف و به شيوههای گوناگون تکرار میشود ..باید در آن تأمل نمایيم تـا
درسها و پندها و توشههایی از آن برای خود و نسلهای آینده برگيریم که بـه انن ا
ما را در تحمل سـختیهـایی کـه در راه حـ  ،و دعـوت ،و جهـاد ،و سـازندگی ،و
رویارویی با ستم و سرکشی طاغوتهای ستم ر با آن مواجه میشویم یاری نماید.

 -1صحیح مسلم .باب قصة أصحاب األخدود والساحر والراهب والغالم .حدیث شامره5003 :
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پس با ما همـراه شـوید تـا در معـانی و مفـاهيم تـک تـک کلمـات و عبـارات ایـن
بخواهيم که مـا را در رسـيدن بـه حـ و ح ي ـت

حکایت عظيم بيندیشيم ..و از ا

موف فرموده و این سعی و تالش ما را به درگاه خویش بپذیرد  ..به راستی که او شـنوا
و نزدیک و اجابت کنندهی دعا است.
امام مسلم

در صـحيح خـود از صـهي

روایـت مـیکنـد کـه رسـول ا

فرمودند:
«ك َ ِ ِ
َان َقب َلكُم» یعنی« :در زمـان {یکـی از امـتهـای پـيش از شـما،
یمن ك َ
َان َمل ٌك ف َ
پادشاهی بود.»..
پادشاهی طغيان ر و زورگو ،کـه ملـت خـود را بـه بردگـی گرفتـه و آنـان را مطيـ
خویش و دنبالهرو انون و آرزوهای خود نموده بود ..و خود را خدا و معبود آنان رار
داده بود ..و هر آنچه را که خود صحيح مـیدانسـت بـه آنـان تحميـل مـیکـرد ..و بـر
اساس هوا و هوس و آرزوهای خود ،برای آنان انون ذاری میکـرد ..بزـز حکـم او،
هيچ حکم دی ری بر مردمان آن سرزمين اجرا نمیشد ..هر کسی را که منکر الوهيـت
و ربوبيتش میشد تحت تع ي

و شکنزه و انیت و آزار ـرار مـیداد و نهایتـا او را از

ميان میبُرد ..خود را در بسياری از ویژگیها و صفاتی کـه مخصـو

ا

هسـتند،

شریک و همتای او رار داده بود.
و امروزه نيز چه بسيارند طاغوتهای ستم ری که در بيشـتر ویژگـیهـا و خصـلت
های مذکور ،شبيه به آن پادشاه ستم رند ...و ميان آن طغيان ر و طاغوتهای امروزی
هيچ تفاوتی نمیتوان یافت به جز اینکـه آن پادشـاه سـتم ر در کمـال بـیشـرمی و بـا
وضوح و صراحت تمام ،مدعی ربـوبيت و الـوهيت میشـد و ایـن جـررت را بـه خـود
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میداد که به مردمانش اعالم کند و ب وید :من پروردگار بزرگ و وامی شما هسـتم..
بزز من هيچ خدا و هيچ معبودی ندارید..
در حالی که طاغوتهای امروزی کـه مـدتهـای مدیـدی اسـت خـود را بـه امـت
اسالمی تحميل نمودهاند ،به صورت غير صـریح و بـا مکـر و نيرنـ

و فریـ  ،چنـين

ادعائی را مطرح میکنند ..آری ،هر یک از این طاغوتها با زبـان حـال و یـا حتـی بـا
گفتار ،به ملت خود میگوید :هيچ حاکم و هيچ انون ـذاری بزـز مـن نداریـد ...جـز
آنچه که خود میپسندم و صالح میبينم چيزی به شما ارائه نمیدهم ..پس هرآنچـه را
که من برایتان حالل میکنم حالل است ..و آنچه را که مـن بـر شـما حـرام مـینمـایم
حرام است ..و هر آنچه را که من نيکو میدانم نيکوست و آنچه را که من نمـیپسـندم
ناپسند است ..با هر کسـی کـه بخـواهم دوسـتی و همکـاری مـیکـنم و شـما نيـز حـ
مخالفت ندارید و باید از من تبعيت کنيد ..و با هر کسی که بخواهم دشمنی میکـنم و
میجن م و شما نيز باید دنبالهرو من باشيد ...انون اساسی و فرامين مـن از هـر کـس و
هر چيزی بامتر و وامتر است ...بر شما واج

است که تنها از من اطاعت کنيد ..پـس

هر کسی که به نافرمانی از من بپردازد و از دی ـران اطاعـت کنـد ،بـا او اعـالم جنـ
نموده و او را تـحـت تع ي

و شکـنزه ـرار داده و به زنــدان مـیافکنــم و بــه تــل

میرسانم ..شما و آنچه که دارید مُلک مـن و در اختيـار مـن هسـتيد ..وشـما انسـانهـا
بهترین دارایی و سرمایهی من به شمار میروید..
شما مورد بازخواست رار میگيرید و من  -هر کـاری کـه انزـام دهـم  -فراتـر از
بازخواست و محاسبه هستم ،و در بارهی آنچه که انزام مـیدهـم مـورد بازخواسـت و
مؤاخذه رار نمیگيرم ..و وای بر آن کسی که جررت نموده و بخواهد مرا زیـر سـؤال
برده و از من انت اد نماید..
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در طغيان و کفر و ستم ،کامال مشابه آن پادشاه سـتم رند ..ولـی بـرخالف او سـعی
در پنهان نمودن این کفر و طغيان نموده و به مکر و حيله و نيرن

متوسل میشـوند .و

از این جهت ،بسيار خطرناکتر و خبيثتر از اویند!
َان َل ُه سَاحرٌ»« ،و یک ساحر داشت»..
« َوك َ
که وظيفه داشت ح ای را در نظر مردم وارونـه سـازد ،و حـ را بـه عنـوان باطـل و
باطل را همچون ح به آنان بنمایاند..
وظيفه داشت که آیين باطل پادشـاه را تـروین نمایـد و طغيـان و ادعـای ربوبيـت و
الوهيت او را برای مردم بياراید!
وظيفه داشت که با استفاده از مهارت خود در سحر و جادو و شـعبدهبـازی و کفـر،
پایههای حکومت آن پادشـاه سـتم ر و زورگـو را اسـتوار سـازد و مـردم را چنـان بـه
بردگی او بکشاند که حتی یک نفر هم در برابر او نایستد و دست به اعتراض نزند!
این جادوگر ،تنها یک نمونه از جـادوگرانی اسـت کـه در هـر عصـر و دورهای در
طول تاریخ ،از طاغوتها و پادشاهی و حکومت آنـان حمایـت و پشـتيبانی مـیکننـد.
آری ،هر طاغوتی که بر امت و یا ملتی مسلط شـده اسـت ،بـرای اسـتمرار پادشـاهی و
حکومت خود و به منظور تسلط یافتن بر مملکت و به بردگی کشيدن مردم و سـرزمين
هایشان ،ساحرانی داشته اسـت کـه در سـختیهـا و گرفتـاریهـا از او و از پادشـاهی و
حکومت و انون او دفاع نمایند..
آنان ح ي ت را در نظر مردم چنان وارونه و دگرگون میسازند کـه حـ را باطـل و
باطل را ح بپندارند ..شيرین را تلخ و تلخ را شـيرین احسـاس کننـد ..زشـت را زیبـا و
زیبا را زشت ببينند ..معروف را منکر و منکر را معروف بدانند!!
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امروزه نيز ساحران و جادوگران متعددی هستند که با عناوین و ال اب مختلف و در
اشکال و صورتهای گوناگون ،به خدمت طاغوت در آمده و مردم را به تسخير آنـان
در میآورند و موج تثبيت تاج و تختشان میگردند .از جمله:
 علمای دین فروش و درباری و مزدوری که اهل سفسطه و مغالطـه و نيرنـو فری اند ..با تمام وجود به خدمت طاغوتهای ستم ر در آمده و علم و دانش و
زبان و لم خود را به دفاع و پشتيبانی از حکومت و ظلم و ستم و طغيان و کفر آنان
اختصا

دادهاند!

 انواع و ا سام رسانههای نوشتاری ،شـنيداری ،و دیـداری کـه شـتروین فرهن

و روز بـه

طاغوت پرداخته و مردم را به عبـادت و پرسـتش طـاغوت و راضـی

شدن به او فرا میخوانند!
وسایل گمراهی و سرگرمیهای حرام که شـهوت را بران يختـه و شـخا را بـرای
هميشه چنان اسير شهوات و آرزوهـایش مـیسـازد کـه رهـایی از تسـلط و فشـار آنهـا
برایش غير ممکن میشود و گویی اسير هزار دیو و شيطان شده است!
لذا جای هيچ تعزبی نيست که در ميان ما کسانی یافت شوند که فریفتـهی فرهنـ
طاغوت شده و به عبادت طاغوت پرداخته و به حـزب او پيوسـته باشـند ..و اینهـا همـه
نتيزهی سحر و جادوی جادوگران مذکور است!
(برای مثال) اگر یک موضوع را برای گفت و و منا شه مطـرح کنـيم ..هـزار و یـک
رری و نظر در بارهی آن خواهيم شنيد ..و اینها همه بر اثر جادوی جادوگران حيلـهگـر
است!
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بلکه اگر یک رن

را نشان داده و در بارهی آن بپرسيم ..خواهيم دید که دهها نفـر

پاسخ خواهند داد؛ هر یک از آنان آنرا با رن ی متفاوت میبينـد و جـوابی متفـاوت بـا
جواب دی ران ارائه میدهد ..و اینها همه به سب

جادوی جادوگران حيلهگر است!

معروف در نظر بسياری از مردم ،منکر و زشت شده و منکر تبدیل به معروف و امـر
پسندیده شده است ..باطل به ح تبدیل شده و ح به باطل ..ظلم و ستم عدالت اسـت
و عدالت ستم ..و اینها همه تأثير جادوی جادوگران حيلهگر است!
طب و سرشت مردم ،فاسد شده است ..و از دیدگاه آنان دی ـر هـيچ ح ي تـی بـا ی
نمانده است که مورد اتفاق بوده و ابل ن ض و منا شه نباشد ..و هـيچ اصـل ثـابتی کـه
مورد احترام بوده و محل رجوع باشد برایشان با ی نمانده است ..و هر چيزی – به جـز
عبادت و فرمانبرداری بیچون و چرای طاغوت – ابل ن د و انکار و تغيير و تـاب ميـل
و ارادهی ملتهای جادو شده و م هور است!
ِ
ِ
لملِ ِك :إِ يِّن َقد ك َُُب ُت»« ،هن امی که  -ساحر -پيـر شـد،
الساح ُر ـ َق َال ل َ
َُب ـ َأي ا
« َف َل اَّم ك ُ َ
به پادشاه گفت :من پير شدهام» ..این را گفت تا پادشاه طغيـان ر ،متوجـه خطـر شـده و
بدانــد کــه اجــل جــادوگرش نزدیــک شــده و احتمــال دارد کــه بــا مــردن او ،ســحر و
جادویش هم از ميان رفته و تأثير آن بر مردم از بين بـرود و وا عيـتهـا همان ونـه کـه
هست بر آنان نمایان گردد ..و این امر برای پادشاه و حکومت او خطـر بسـيار بزرگـی
بشمار میرفت ..لذا باید بل از اینکه دیر شود چارهای بيندیشد! اما چاره چيسـت؟! ..و
راه حل کدام است؟!
حر»(« ،جادوگر گفت ):نوجوانی نزد من بفرست تـا بـه
الس َ
« َفاب َعث إِ َ اَل غُالم ًا ُأ َع يل ُم ُه ي
او جادو بياموزم»..
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تا در سحر و جادو و خدمت به پادشاه طغيان ر ،وارث من گردد و فاعليت جـادو و
تأثير آن بر مردم استمرار یابد؛ زیرا سحر و جادو برای اینکه نتيزه بدهد باید پيوسـته و
بدون ان طاع ادامه یابد؛ و اگر دچار هرگونـه و فـه و ان طـاعی شـود بالفاصـله باطـل و
برمال شده و گریبان ير کسی میشود که آنرا به کار برده است..
لذا میبينيم که همهی جادوگران مزدور طواغيت ،بـه صـورت تمـام و ـت و بـدون
کمترین تو ف و معطلی در حال سحر نمودن مردمند ..تا این مردمان بيچـاره حتـی بـه
مدت یک د ي ه هم با خود خلـوت نکننـد و بـه اسـتراحت نپردازنـد ،مبـادا پوشـش از
روی چشمانشان کنار رفته و به ح ي ت جادو پی ببرند!
ا

ِ ِ ِ
ِ
رل َوالن ََّا ِ
َْبوا َب ْل َمك ُْرر ال َّل ْی ِ
رار
اس ُت ْضع ُفوا ل َّلذ َ
میفرمایدَ [ :و َق َال ا َّلذ َ
اس َتك َ ُ
ین ْ
ین ْ

إِ ْذ ت َْأ ُم ُرو َننَا َأ ْن َن ْك ُف َر بِاهللِ َون َْج َع َل َل ُه َأنْدَ اد ًا ]...سبأ  /بخشی از آیهی 55
«و مستضعفان به مستکبران میگویند :بلکه مکـر و نيرنـ

شـبانه روز شـما موجـ

گمراهی ما شد که به ما دستور میدادید که به ا کفر ورزیم و برای او شـریکهـایی
رار دهيم».
پس مکر و نيرن

 ،تنها در ش

و یا تنها در روز کافی نيست ،بلکه بایـد شـبانه روز

باشد ..نيرن ی پيوسته و هميش ی ،بدون کمترین و فه و ان طاع!
« َف َب َع َ
ث إِ َل ِیه غُالم ًا ُيع يل ُم ُه»« ،نوجوانی نزد جادوگر فرستاد که او را آمـوزش دهـد»؛ و
سحر و جادو و فرمانبرداری و خدمت ذاری و عبادت پادشاه را به او بياموزد..
ولی چرا یک نوجوان؟ چرا یک جوان و یـا یـک مـرد ميانسـال را بـرای ایـن کـار
انتخاب نکردند؟!
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چون کـه سـرعت یـادگيری و درن نوجـوان بيشـتر اسـت ،و بـرای آمـوزش و بـه
خدمت در آمدن و بندگی ،فرمانبردارتر و مطي تر است؛ و آسانتر از دی ران به کنتـرل
جادوگر درآمده و مطاب با راه و روش او تربيت میشود.
و نيز برای اینکه پادشاه طغيان ر بتواند خدمات طومنيتر و سحر و جادویی که تـأثير
آن تا نسلهای آینده نيز با ی بماند برای خود و پادشاهی و حکومت و انون و تـاج و
تخت خود تضمين کند .و امکان ندارد که بـه همـهی ایـن اهـداف برسـد م ـر اینکـه
فراگيرندهی جادو ،نوجوان باشد!
لذا میبينيم که طاغوتهای امروزی نيز از طریـ جـادوگران خـود و بـا اسـتفاده از
وسائل و امکاناتی کـه در اختيـار دارنـد تـالش بسـياری مـیکننـد کـه بـر کودکـان و
نوجوانان تاثير گذاشته و آنان را به سوی خود بکشانند ،تا طغيان و حکومتشان استمرار
یابد و امتيازات ویژه و فراوانی که از آنها بهرهمندند برای هميشه و تا نسـلهـای آینـده
نيز بدون هيچگونه مخالفت و بازخواست و انکاری در اختيارشان با ی بماند ..به همـين
سب

است کـه آنـان ،کودکـان و نوجوانـان مـا را در دامـان کفـر و جـادو و تعظـيم و

تمزيد طــاغوت و تعظيم ــانون او و مـوامت و عبــادت او بـه جــای ا

تربيـت

میکنند!
ِ
ِِ
ب»« ،بر سر راهی که از آن مـیگذشـت یـک راهـ
« َفك َ
َان ِِف َط ِريقه إِ َذا َس َل َك َراه ٌ
بود»؛ یعنی هن امی که این نوجوان از خانه به سمت جادوگر مـیرفـت تـا از او جـادو
بياموزد و راه و روش او را فرا گيرد ..زاهدی یافـت کـه اهـل علـم و توحيـد بـود و از
مردم کنارهگيری کرده و خود را از دید سربازان ددمـنش آن پادشـاه طغيـان ر ،پنهـان
نموده بود .سربازانی که هر شخا موحدی را که منکر الوهيت و ربوبيـت آن پادشـاه
طغيان ر میشد تع ي

میکردند و میکشتند!
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پادشاه طغيان ر و جادوگر و دی ر درباریان ،ن شه میکشيدند و فری
کار میبردند ..و ا

و نيرنـ

بـه

بر خالف مکر و حيله و چارهاندیشی آنان ،تدبير مینمود:

ِ
[ َو َی ْم ُك ُر َ
ین] انفال  /بخشی از آیهی 50
ون َو َی ْم ُك ُر اهللُ َواهللُ َخ ْ ُري ا ْل َرامك ِر َ
«و آنان ن شه میکشيدند و ا (در م ابل تدبير آنان) تدبير مینمود و (بی گمان) ا
بهترین تدبيرکننده است».
این بود که این راه

و بخشی از تدبير ا

دانشـمند را در سـر راه ایـن نوجـوان

رار داد!
چه بسيارند نوجوانان و جوانانی که در دامان طاغوت و در مـدارس و دانشـ اههـا و
دانشکدهها و پادگانها و مَیفروشیهای طـاغوت و زیـر دسـت جـادوگران او تربيـت
شده و آموزش دیدهاند ..به این اميد که در آینده ،سربازانی گردنـد کـه از طـاغوت و
حزب و حکومت و دستاوردهای او حمایـت و پاسـداری کننـد ..ولـی ا

آنـان را

مورد عنایت و توجه خود رار داده و اسبابی فراهم میکند که آنان را از تاریکیها بـه
نور و روشنایی ،و از عبادت طـاغوت بـه عبـادت خالصـانهی ا  ،و از جن يـدن در راه
طاغوت به جن يدن در راه خداوند رهنمون سازد؛ تا همه بدانند که هـيچ کـس و هـيچ
چيز نمیتواند ا

را درمانده و ناتوان سازد و او هرگاه اراده نماید میتواند ضد هر

چيزی را از خود آن چيز بوجود آورد!
ِ
ِ
عج َب ُه»« ،نزد راه
َالم ُهَ ،ف َأ َ
« َف َق َعدَ إِ َلیه َو َسم َع ك َ

نشسـت و بـه سـخنانش گـوش داد و

آنها را پسندید»؛ به سخنان این دانشمند زاهد عال همند شد ،زیـرا تفـاوت زیـادی ميـان
آنها و ميان سخنان آن جادوگر حيلهگر وجود داشت .سخنان آن عالم ،ع ل و لـ
سرشت انسان را مخاط

و

رار میداد و بر آن تأثير میگذاشت ..در حـالی کـه سـخنان

آن جادوگر ،بر پایهی تکلف و چشمبندی و فری

و لذتهای زودگذر بود!
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جادوگران هر اندازه که درت و زیرکی و نيرن

و فری

و وسائل بکار گيرند ،و

هر اندازه که سخنور باشند باز هم نمیتوانند در برابر سخن حـ  ،م اومـت و پایـداری
نمایند ،هر چند که گویندهی این سخن ح  ،پيرمـردی نـاتوان و فـراری باشـد کـه در
برابر طاغوت و جادوگرانش اسباب وت چندانی در اختيار ندارد!
ح ي ت ،هرچند که اسباب درت از او گرفته شده و یـاران و پشـتيبانهـای انـدکی
داشته باشد ،به خودی خود درت عظيمی است که طاغوتهای ستم ر را به رعـ
وحشت میاندازد .درخشندگی و جذابيت خا
سرشتهای سالم اثر گذاشته و به انن ا

و

خود را دارد که مست يما بر ع لهـا و
آنها را به صف و جبهـهی حـ و راسـتی

بر میگرداند.
ببينيد کـه در طول تـاریخ چه بسيار بودهاند طاغوتهـا و سـتم ران و فرعـونهـایی
که در برابر دعوت به سـوی ا
نمودهاند ..سپس ببينيد که دین ا

و دعـوت بـه یکتاپرسـتی اعـالم جنـ

و دشـمنی

چ ونه به صورت مداوم و پيوسته در گسترش و

امتداد است و به کزا رسيده است؛ و چه بر سر آن طاغوتها و فرعونهـا آمـده اسـت
که در برابر دعوت به سوی ا و پرستش او به تنهـایی ،بـه جنـ

و دشـمنی و کينـه و

عداوت پرداختند! در دنيا دچار لعن و نفرین گشته و در آخرت نيز هيزمی از هيزمهای
آتش جهنم خواهند بود ..و العیاذ باهلل!!..
با این وجود ،طاغوتها و فرعونهای امروزی عبرت نمیگيرند .رؤیای پادشاهی و
ح

تسلط و استعال بر روی زمين ،بصيرت و چشم آنان را کور نموده است ..البته اگر

بصيرتی داشته باشند!!
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َان إِ َذا َأتَى الس ِ
اح َر»« ،پس هر گاه (نوجوان) نزد ساحر میآمد»؛ نمیتوانسـت در
« َفك َ
ا
برابر رغبت شدیدی که نسبت به سخنان آن راه

دانشمند در دلـش ایزـاد شـده بـود

م اومت نماید ،لذا از این فرصت استفاده میکرد و هرگاه نزد ساحر میآمد..
«مر بِالر ِ
اه ِ
ب َو َق َعدَ إِ َل ِیه»« ،نزد راهـ
َا ا

مـیرفـت و کنـارش مـینشسـت»؛ تـا از او در

بارهی دین و ایمان بشنود؛ و این دین جدید را که از او آموخته بود ،بهتر بشناسد .زیـرا
تنها در این او ـاتی کـه نزد ساحر میرفت میتوانست بـه مال ـات راهـ

هـم بـرود و

میترسيد که در غير این صورت رازش برمال گردد!
مزرد مال ات با آن راه

دانشمند ،اتهامی به حساب مـیآمـد کـه بـر طبـ ـانون

پادشاه ستم ر ،مزـازات تـل و اعـدام بـدنبال داشـت .درسـت هماننـد طـاغوتهـای
امروزی کـه طالب علم را تحت تع يـ

ـرار داده و در جلسـات آنــان بـه جاسوسـی

میپردازند تا بدانند که چه میگوینـد و چـه مـینویسـند .و اسـاتيد آنهـا را نيـز کـه از
فرمانبرداری طاغوت و پایبندی به انون او سر باز زدهاند ،تحت تع ي

رار میدهند و

هر کسی را که با آنان همنشينی نماید مزرم میشناسند!
ِ
َض َب ُه»« ،هرگاه نزد ساحر میآمد ،ساحر او را مـیزد» ...بـه خـاطر
« َفإِ َذا َأتَى ا
الساح َر َ َ
تأخير نمودن و حاضر نشدن به مو بر سر کالسهـای سـحر و جـادو .و نيـز از تـرس
اینکه مبادا به جاهای دی ری رفته باشد .جاهایی که در شأن کسی نيست که پادشاه ،او
را برای خـدمت بـه خـود و حضـور در صـرش برگزیـده اسـت ..و همچنـين مناسـ
وظيفهای نيست که برای آن آماده میشـود ..زیـرا او بـرای اینکـه در ایـن مأموریـت و
وظيفهاش موف گردد باید به صورت ویژه و خا
تربيت شود!

و به عنوان سـاحر آینـدهی پادشـاه
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وان هی ،زدن آن نوجـوان نشـانهی افـالس سـاحر و ضـعف و بطـالن حزـت او در
دانش سحر و جادویی بود که به نوجوان آموزش میداد ..زیرا در مسير توجيـه و ـان
نمودن افراد ،تنها کسانی به ضرب و شتم پناه میبرند که حزت و دليلـی ـوی نداشـته
باشند و وسائل و توان ان نمودن را دارا نباشد!
« َف َشكَا َذلِ َك إِ ََل الر ِ
اه ِ
ب»« ،نزد راه شکایت نمود (و ایـن مشـکل را بـا او در ميـان
ا
گذاشت)»؛ که نشان میدهد آن نوجوان به سب
دین و اخال ی که از راه

ادب و بردبـاری و علـم و مهربـانی و

دانشمند مشاهده نموده بود با او انس و الفت گرفته بود ..و

اکنون میتوانست که مشکالتش را با وی مطرح کند ..و این از اولين نشانههای راضی
شدن نوجوان به دعوت راه

است.

ِ
ـاحر َف ُقـ  :حبسـنَِ َأ ِ
ـیت َأه َل َ
ـك َف ُقـ َ :ح َب َسـنَِ
هـوَ ،وإِ َذا َخ ِش َ
« َف َق َال :إِ َذا َخ ِش َ
َََ
الس َ
یت ا
الس ِ
اح ُر»« ،راه گفت :هرگاه از ساحر ترسيدی ب ـو :خـانوادهام مـرا ن ـه داشـتند (و
ا
سب

تأخيرم شدند) ،و هرگاه از خانوادهات ترسـيدی ب ـو :سـاحر مـرا ن ـه داشـت»؛

یعنی ساحر را برای خانواده و خانواده را برای ساحر بهانه رار بده تا از شـر و انیـت و
آزار هر دوی آنها رهایی یابی و در عين حال بتوانی نزد من بنشينی تا دربـارهی دیـن و
ایمان بشنوی .و چارهای جز این نداری ..زیرا طل

علم مورد نياز ،فریضهای است کـه

هيچ چيزی نباید مان آن شود!
و این نصيحت ،دليلی است بر اینکه چنانچه خانوادهای مـان حضـور فرزندشـان در
مزالس کس

علم و استفاده از محضر علما گردند – و نمونهی آنها در ایـن روزگـار

بسيار است – او میتواند به صورت دوپهلو با آنـان سـخن گفتـه و ح ي ـت را از آنـان
پنهان نماید.
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بسياری از والدین ،مان فرزندشان نمیشوند که به هر سـمت و سـویی بـرود ..ولـی
علم و همنشينی با اهل علم روی آورده است بـه شـدت

اگر بدانند که به تدیّن و طل

به مخالفت با او بر میخيزند و مان وی میشوند ..تا مبادا طاغوتهای ستم ر ،آنان را
از زمرهی تروریستها و تندروها و یا کسانی که با تروریستها همنشـينی و همکـاری
میکنند به حساب آورند!!
« َفبینََّم هو ك ََذلِ َك إِذ َأتَى ع ََل داب ٍة عظِیم ٍة َقد حبس ِ
ت الناـا َ »« ،او بـه همـين منـوال در
َ َ ُ َ
َََ
َ َ ا َ َ
رفت و آمد بود که ناگهان با جانوری بزرگ روبرو شد که راه را بر مردم بسـته بـود»؛
یعنی طب معمول نزد ساحر میرفت و سخنان او را مـیشـنيد و نـزد راهـ

مـؤمن نيـز

میرفت و سخنان وی را نيز میشنيد ..کـه یـک روز ناگهـان بـا چنـين جـانور بزرگـی
روبرو شد که راه را بر مردم بسته و مان رفت و آمد آنان میشد ،و این دليلی است بـر
بزرگی و تنومندی این جانور!
این جانور که پيشتر مردم را آزار میداد ،اکنون سب
آن از باطل و همچنين سب

آشکار شـدن حـ و جـدایی

هدایت بسياری از مردم شد  ..و چه بسا عـدو شـود سـب

خير گر خدا خواهد .و اگر آدمی از غي

اطالع داشت و میدانست که عوا ـ

امـور

چ ونه خواهد بود به وض کنونی و به آنچه رخ داده است راضی و خشنود میشد!
فَـ ُ َأ ِم ِ
« َف َق َال :الیوم َأع َلم آلس ِ
فَـ ُ »« ،نـوجــوان گــفت :امـروز
ـب َأ َ
ـاح ُر َأ َ
الراه ُ
ا
ُ ا
َ َ
میدانم که ساحر بهتر است یا راه ؟»؛ این سخن نشـان مـیدهـد کـه او تـا آن لحظـه
نسبت به ح و ح ي ت در شک و تردید به سر میبـرده اسـت! و ایـن بـه خـاطر تـاثير
مناب آموزشی بوده که از جادوگر کافر دریافت میکرده است..
و همچنين این سخنان ،مـا را با فشار بسـياری کـه از سـوی سـاحر بـر نوجـوان وارد
میشد آشنا میسازد!
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و این ،مناب آموزشی هستند کـه  -مناسـ

یـا نامناسـ

 -افکـار و اخـالق و رفتـار

انسان را شکل میدهند .پس اگر مناب فراگيری علـوم و ع ایـد و مفـاهيم و ارزشهـا،
تاب فرهن

طاغوت و برگرفته از آن باشند بدون شک ،تصـورات و رفتـار و سـلون

منحرفی برای انسان به بار میآورند ..و اگر تاب فرهنـ

حـ و برگرفتـه از آن باشـند

بـدون شک ،رفتـار و تـصورات و ارزشهـایــی وام و منــاس

بــرای او بـه ارمغــان

میآورند ..و به همين دليل است که اسالم تأکيد ویـژهای بـر اهميـت اسـتفاده از منـاب
آموزشی سودمند و مناس

نموده و از مشغول شدن و رویآوردن بـه منـاب آموزشـی

باطل و بیمحتوا نهی نموده است!
تعز

میکنم از کسانی که اجازه نمـیدهنـد هيچ ونـه آلـودگی و ناپـاکی از راه

دهان به بدنشان وارد شود ،اما از نفون کفر و فس و گمراهی از طریـ چشـم و گـوش
خود جلوگيری نمیکنند در حالی که می دانند زیان اولی مادی بوده و تنها محدود بـه
جسم آنهاست ،امـا زیان دومی معنوی است و منزر بــه نـابودی ایمـان در لـ

آنـان

میشود .و بدون شک این ضرر و زیان بسيار خطرناکتر از ضرر و زیان جسمی است!
ـاح ِر َفاق ُـ ِ ه ِـذ ِ
یـك ِمـن الس ِ
َان َأمر الر ِ
اه ِ
« َف َأ َ
خذ َح َجر ًا َف َق َالَ :ا ال ُ
َ
ـب َأ َح ا
ـب إِ َل َ َ ا
له ام إِن ك َ ُ ا
الدا ا اب ِـة»« ،سن ی برداشت و گفت :پروردگارا ،اگـر کـار راهـ در نـزد تـو محبـوبتر و
م بولتر از کار ساحر است این جانور را (با این سن
رسم راه

) بکش»؛ یعنی :اگـر دیـن و راه و

در نزد تو محبوبتر و پسندیدهتر از دین و راه و رسم جادوگر اسـت ایـن

جانور را بکش!
ِ
اها َف َق َ َل َهاَ ،و َم ََض الناا ُ »« ،تـا مـردم عبـور کننـد .پـس آن
مِض الناا ُ َ ،ف َر َم َ
« َح اى َي َ
سن

را به سوی جانور انداخت و آنرا کشت و مردم عبـور کردنـد»؛ آن جـانور را بـه
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انن ا

کشت و مردم پس از این که آن نشانه و کرامـت بـزرگ را از آن نوجـوان

مشاهده نمودند ،هر کدام به دنبال کار و زندگی خود به راه افتادند..
نوجوان ی ين پيدا نمود که دین راه
است و نزد ا

و راه و روشی که از آن پيروی میکند ،حـ

محبوبتر و پسندیدهتر از دین ساحر و سـحر و شـعبده بـازی اوسـت.

پس چنان ایمان راسخ و محکمی در دل او جـای گرفـت کـه هـيچ سـختی و مصـيبتی
نمیتوانست آنرا سست و متزلزل نماید!
« َف َأتَى الر ِ
اه َ َ
خُب ُ »« ،آن اه نزد راه
ا
ب َفأ َ َ

آمد و به او خبـر داد»؛ کـه چنـين کرامتـی

برای او به وع پيوسته است .و گفت که پس از دیدن این کرامت ،عـزم خـود را جـزم
نموده و تصميم اط گرفته است که به ا

ایمان بياورد ،و دعوت به سـوی ا

و کفر به طاغوت را علنی و آشکار سازد!
« َق َال َله ِ
فَ ُ ِمنيَ؛ َقد َب َلغَ ِمن َأ ِ
مر َك َما َأ َرى»« ،راه
وم َأ َ
بَ :أي ُبن اََ َأ َ
الراه ُ
نت ال َی َ
ُ ا

بـه

او گفت :پسرم ،تو هم اکنون بهتر و برتر از من هستی؛ و به این سطح و م ام رسـيدهای
که میبينم»؛ سبحان ا ! آن نوجوان تا همين دیروز شاگرد این راه عـالم بـود و نـزد
او کس

علم و دانش میکرد ،و امروز بهتر از او شده است!

براستی چه تغييری رخ داده و علت این تغيير و تحول چيست؟!
علت ،همان م بول وا شدن است کـه بندگان بـر اسـاس آن بـه تفاضـل و برتـری
میرسند .آن نوجوان به چنان م بـوليتی در نـزد ا
راه

دسـت یافتـه بـود کـه آن عـالم

با آن همه علم و فضيلت به آن نرسيده بود .و او به خـوبی بـه ایـن موضـوع پـی

برده و از روی عدالت و انصاف و اخال
این پس آن نوجوان از او بهتر است!

و تواض  ،گواهی داد و اعـالم کـرد کـه از
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براستی که امروزه چ ـدر نيازمنـد چنـين عـدل و انصـافی هسـتيم! .اینکـه اسـتاد بـه
شاگردش که از نبـو و اسـتعداد ویـژهای برخـوردار اسـت ب ویـد :تـو امـروز از مـن
بهتری!..
این علمایی که حفظ برخی متون ،آنان را مغرور ساخته است و با غرور و تکبر و به
دیدهی تح ير به جوانانی مین رند که ا

این کرامت و بزرگی را به آنان بخشـيده

است که در ميادین جهاد و در برابر دشمنان به ن هبانی از امت اسالمی بپردازند ،تا چه
حد از این اخالق و انصاف بهرهمندند!
عالمی که از جهاد باز مانده است چه زیانی خواهد نمود اگر به یـک جـوان کـه در
راه ا

جهاد میکند ب وید :تو امروز از من بهتری؟!

« َوإِن َ
اك َس ُب ََل»« ،و تو به زودی امتحان و آزمـایش مـیشـوی (و دچـار سـختیهـا و
مشکالت خواهی شد»؛ زیرا مسيری را در پيش گرفتهای کـه هـر کـس آنـرا در پـيش
گيرد حتما دچار ابتال و امتحان و سختی میشود .تو تصميم گرفتـهای کـه آشـکارا بـه
بيان ح بپردازی و به سوی ا
ا

دعوت نمایی و آشکارا به طاغوت کفـر بـورزی .و

نيز با نشانهها و کرامتهایی که به تو بخشيده است تو را یاری فرمـوده و مـورد

تأیيد و توفي خویش رار داده است .و این راهـی اسـت کـه هـر کـس آن را بپيمایـد
حتمــا در راه ا

دچــار ابــتال خواهــد گشــت .پــس برحــذر بــاش و خــود را بــرای

رویارویی با چنين اموری آماده کن!
انسان مؤمن ،بدون شک مورد امتحان و آزمایش رار میگيـرد ..آری ،متناسـ
سطح دینداری و ایمان و اظهار ح و جهادش امتحان میشود ..ا

میفرماید:

ِ
ْت ُكوا َأ ْن َی ُقو ُلوا آ َمنَّا َو ُه ْم ال ُی ْف َتنُ َ
ون] عنكبوت 2
ب الن ُ
[ َأ َحس َ
َّاس َأ ْن ُی ْ َ

بـا
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«آیا مردم پنداشتهاند همين که ب ویند ایمـان آوردهایـم بـه حـال خـود رهـا شـده و
آزمایش نمیگردند».
اه ِد ِ
و فرمــوده اســت[ :و َلنَب ُلررو َّن ُكم ح َّتررى َنع َلررم ال ررْمج ِ
ین َو َن ْب ُلر َرو
الصررابِ ِر َ
ین م رنْ ُك ْم َو َّ
َ
ْ َ ُ َ
َ ْ َ ْ َ
َأ ْخ َب َار ُك ْم] حممد 50
«و ما بیگمان همهی شما را آزمایش میکنيم تا مزاهدان و صابران را (از دی ران،
جدا و) مشخا نمـایيم و اخبـار شـما را بيازمـایيم (و بـرای مـردم آشـکار سـازیم کـه
اطاعت و فرمانبرداری نمودهاید یا عصيان و نافرمانی)».
و در حدیث صحيح آمده است که پيامبر صلی ا عليه وسلم فرمـودَ « :أ َشـد الناـا ِ
الر ُج ُ َع ََل َح َس ِ
َـان ِِف ِدين ِ ِـه ًُـلب ًا
ـب ِدين ِ ِـه؛ َفـإِن ك َ
اءُ ،ث ام األَم َث ُ َفاألَم َث ُ ُ ،يب َََل ا
الء األَنبِ َی ُ
َب ً
ِ
اش َدا َبالؤُ ُ ِ ،وإِن ك َ ِ ِ ِ ِ ِ
ُو َع ََل َح َس ِ
ب ِدين ِ ِه.2»...
َان ِف دينه ر اق ٌة اب َ
«امتحان و آزمایش پيامبران الهی

 ،شدیدتر و سختتر از آزمـایش همـهی مـردم

است ،پس از ایشان ،امتحان و ابتالی کسانی سختتر اسـت کـه بهتـر و شایسـتهترنـد.
انسان بر حس

( وت و ضعف) دینداری و ایمانش امتحان و آزمایش میگردد؛ پـس

اگــر در دینــداری ،محکــم و اســتوار بــود امتحــان و ابــتالی او شــدید اســت و اگــر در
دینداری او ضعف و سستی باشد بـه انـدازهی دینـداریش امتحـان و آزمـایش و دچـار
سختی میگردد».
و فرموده است...« :إِ ان الص ِ
ني ُي َشدا ُد َع َل ِ
یهم.3»...
اِل َ
ا

 - 2اجلامع الصغري من حدیث البشري النذیر .جالل الدین سیوطي
 - 3مسند امام امحد بن حنبل

 .بخشی از حدیث شامره23264 :

 .باب :حرف األلف.
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«صالحان دچار سختی و مشکالت میگردند».
و در بخشی از یک حدیث متف عليـه کـه از ام المـؤمنين عایشـه

روایـت شـده

است آمده است که ور ه بن نوفل پس از نزول اولين آیات وحی ،به پيـامبر

عـرض

نمود :کاش هن امی که ومت تو را از (شهر) بيرون میکنند زنـده و جـوان مـیبـودم.
رسول ا

فرمود :م ر آنان مرا بيرون میکنند؟! گفت :بله ،هـر پيـامبری کـه چنـين

پيامی را آورده است مورد دشمنی رار گرفته اسـت (و او را از شـهر و سـرزمين خـود
بيرون نمودهاند)  ،و اگر من تا آن زمان زنـده بمـانم بـه خـوبی از تـو پشـتيبانی خـواهم
نمود..
بنابراین ،هرکسی که وا عا از راه و روش پيامبر

پيروی نماید ،حتمـا توسـط ـوم

خود از خانـه و کاشانهاش بيـرون رانـده شـده و در معـرض برخـی از آن مشـکالت و
رننها و مش تهایی رار خواهد گرفـت کـه در راه دعـوت الـی ا بـر سـر پيـامبر
آمد ..و دعوت ری که با هيچ کدام از این درد و رننها روبرو نمیشود  -بویژه در این
روزگـار کـه طـاغوتهای جنایتکـار و ـوانين آنـان بـر همـه جـا مسـلط و حکمفرمـا
گشتهاند  -باید دربارهی ميزان پيروی خـود از دیـن ا

و مـنهن انبيـا

تزدیـد

نظر نماید!!
ـو»« ،پس اگر آزمایش شدی (و مورد شکنزه ـرار گرفتـی)
« َفإِ ِن اب ُلِ َ
یت َفال تَدُ ال َع َ ا
مرا معرفی نکن» .یعنی :اگر دعوت خـود را آشـکار نمـوده و بـا آن شـناخته شـوی ،از
سوی پادشاه طغيان ر و سـربازانش مـورد انیـت و آزار ـرار خـواهی گرفـت و از تـو
دربارهی منب و سرچشمهی این دعوت جدید و کسی که این سخنان را به تو یـاد داده
است خواهند پرسيد .در این صورت سـعی کـن کـه مـرا معرفـی نکنـی زیـرا اگـر مـرا
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بشناسند و مکانم را بيابند مرا تنها به این جـرم کـه ا

را پروردگـار خـود مـیدانـم

خواهند کشت!
این ظلم و ستمها هميشه تکرار میشود .امروزه چـه بسـيارند دعـوت ران و علمـایی
که به شاگردان و مراجعين خود میگوینـد :اگـر گرفتـار اسـارت در زنـدانهـای ایـن
ستم ران شدید ما را معرفی نکنيد!..
ـُبكُ األَكم ـه واألَبــرو ويــدَ ِاوي الناــا ِمــن ســا ِ ِر األَدو ِ
ـالم ُيـ ِ
اء»« ،و آن
« َو َكـ َ
َ
َ
َ َ َ
َ
َ َ َُ
ـان ال ُالـ ُ
نوجوان ،کور مادرزاد و شخا مبتال به بيماری بر

(پيسی) و دی ـر بيمـاران را شـفا

میداد و معالزه مینمـود» .و اینهـا از جملـه کرامـاتی بـود کـه ا

بـه آن نوجـوان

بخشيده بود .او مردم را از انواع مرض و بيماری نزـات مـیداد و معالزـه مـینمـود .و
همهی این امور به انن ا

صورت میگرفت؛ زیرا شفا دهنـده تنهـا ا

اسـت و

جز او هيچ شفا دهندهای نيست ،و آن نوجوان ف ط دعا مـیکـرد و کـار دی ـری از او
ساخته نبود.
این کرامتهایی که ا

به این نوجـوان بخشـيده بـود ،او و دعـوتش را در ميـان

مردم مشهور ساخت و تمامی بيمارانی کـه دربـارهی او شـنيده بودنـد از هـر طـرف بـه
سوی او میآمدند!
ِ
ِ
ِ
َان َقد َع ِم ََ»« ،یکی از یاران پادشاه که نابينا شده بـود (ایـن
لملِ ِك ك َ
« َف َسم َع َجل ٌ
یس ل َ
خبر را) شنيد»؛ یعنی یکی از وزرای ویژهی پادشاه و از همنشينان و مشاورانش که نابينا
شده بـود دربارهی این نوجوان و شفا دادنها و نشـانههـا و امـور عزيبـی کـه از او سـر
میزد شنيد .اموری که از دست پادشاه طغيان ر و جادوگر فریبکارش بر نمیآمد!
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« َف َأتَا ِِبدَ ايا ك ِ ٍ
نت َشـ َفی َنَِ»« ،بـا هـدایای بسـياری
مج ُع ،إِن َأ َ
َثريةَ ،ف َق َالَ :ما َه ُ
اهنَا َل َك َأ َ
ُ َ َ
َ
نزد او آمد و گفت :اگر مرا شفا دهی تمامی این هدایای گرانبها را به تو میبخشم»؛ او
گمان کرده بود که شفا دهنده ،آن نوجوان است و به همين دليل آن هدایای بـا ارزش
را آورده بود تا اگر شفایش دهد همـهی آنهـا را در برابـر ایـن کـار بـه او بدهـد !..امـا
نوجوان مؤمن ،این تصور شرنآميز و نادرست او را تصحيح نمود و..
شفَ َأحد ًا ،إِناَّم ي ِ
« َف َق َال :إِِّن ال َأ ِ
شفَ اهللُ»« ،گفت :من هيچ کسـی را شـفا نمـیدهـم،
ي
َ
َ َ
بلکه تنها ا شفا میدهد»؛ توانایی شفا دادن را از خود نفی کرد و بيـان نمـود کـه شـفا
دهنده از هر درد و مرض و بيماری ،تنها ا
شفا است باید آنرا تنها از ا
ندارد ..ا

است و در نتيزه هر کس که بـه دنبـال

بخواهد .و این سخن هيچ منافاتی با استفاده از اسـباب

میفرماید:

[وإِ ْن یمسس َك اهللُ بِ ُُض َفررال كَرر ِ
ف َلرر ُه إِ َّال ُه َرو َوإِ ْن ُی ِرر ْد َ بِ َخ ْ َ
رري َفرال َرا َّد ل ِ َف ْضرلِ ِه
اش َ
َ َْ َ ْ
ٍّ
اد ِه و ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
یم] یونس 001
یب بِه َم ْن َی َشا ُء م ْن ع َب َ َ
ُیص ُ
الرح ُ
ُ َّ
«و اگر ا زیانی به تو برساند هيچ کسی جز او نمیتواند آنرا برطرف نمایـد و اگـر
بخواهد خيری به تو برساند هيچ کس نمیتواند فضل و رحمت او را برگردانـد .فضـل
و رحمت خود را شامل هر یک از بنـدگانش کـه بخواهـد مـینمایـد .و او بخشـنده و
بسيار مهربان است».
و از ول ابراهيم

میفرمایدَ [ :وإِ َذا َم ِر ْض ُت َف ُا َو َی ْش ِف ِ
ي] شعرا 80

«و هرگاه بيمار شوم اوست که مرا شفا میدهد».
چه بسيارند بيمارانی که بر اسباب تکيه نمـوده و شـفا دهنـدهی ح ي ـی را فرامـوش
نمودند ،و نه دارو به آنان سودی رساند و نه آن اسبابی کـه بـه کـار بردنـد .و چـه بسـا

11

مؤلف :أبو بصري الطرطوسی (عبد املنعم مصطفى حلیمه)

بيمارانی که با اخال
کنند ،از جان

ا

تمـام ،از ا

شـفا طلبيدنـد و بـدون اینکـه دارویـی مصـرف

شفا یافتند!

وت اهللَ َف َش َف َ
اك»(« ،نوجوان گفت ):اگر به ا ایمـان بيـاوری
نت بِاهللِ َد َع ُ
نت َآم َ
« َفإِن َأ َ
دعا میکنم (که ا شفایت دهد) و او تو را شفا میدهد»؛ و این نشـانهی وَرَع و ت ـوای
آن نوجوان مؤمن است؛ زیرا او کرامتها و نعمتهایی را که ا
برای خود و در جهت مناف شخصی خود و یا برای جل

به او بخشيده بود

هدایا و بخششهای مـردم و

تسلط و استعال بر آنان بهکار نبرد .نه ،هرگز چنين نبود .او تنها میخواست که مردم بـه
وحدانيت و ی ان ی ا

ایمان بياورند و بـه عبـادت و توحيـد و اطاعـت از او روی

آورند  .خواسته و هدفی غير از این نداشت و این کار او تماما بـه سـود و مصـلحت آن
مردم بود .اگر به ا

ایمان میآوردند شفای آنها را از ا

و امروزه نيز دعوت رانی که ا
چنين اخال

میطلبيد!

م بوليتی به آنـان بخشـيده اسـت بسـيار نيازمنـد

و از خود گذشت یهایی هستند!

بار دی ر میبينيم که آن نوجوان مؤمن بر این امر تأکيد میکند که وظيفهی او تنهـا
طل

خالصانه از ا

است و بـيش از ایـن ن شـی نـدارد ،و شـفا دهنـده تنهـا ا

است ،تا بدین شيوه مان وابست ی مردم به خودش گردد ،و اعت ـاد و بـاور آنـان را در
بارهی کسی که باید به او دل ببندند و او را به فریاد بخوانند تصحيح نماید!
همانطور که ا

میفرماید:

[وإِ َذا س َأ َل َك ِعب ِ
ادي عَ نِّي َفرِِ ِّي َق ِریرب ُأ ِجیرب دعْرو َل الردَّ ا ِذ إِ َذا د ِ
عَران َف ْل َیسرت ِ
َجی ُبوا ِي
َ
ُ َ َ
أ
َ
ْ
َ َ
َو ْل ُیؤْ ِمنُوا ِِب َل َع َّل ُا ْم َی ْر ُشدُ َ
ون] بقره 086
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«و هرگاه بندگانم از تو دربارهی مـن پرسـيدند مـن نـزدیکم و دعـای دعاکننـده را
هن امی که مرا فرا میخواند اجابت میکنم .پس آنها (نيز) دعوت مرا بپذیرند و به من
ایمان بياورند تا هدایت یابند».
و می فرماید:
ُي َع ُل ُك ْم ُخ َل َفا َء ْاألَ ْر ِ
ض َأإِ َل أه َم َع اهللِ
یب الر ُْم ْض َط َّر إِ َذا َدعَا ُه َو َیك ِْش ُ
[ َأ َّم ْن ُُيِ ُ
السو َء َو َ ْ
ف ُّ
ال َما ت ََذك َُّر َ
َقلِی ً
ون] نمل 62
«(آیا آن معبودان باطل بهترند) یا کسی کـه بـه فریـاد (شـخا) درمانـده مـیرسـد
هن امی که او را به کمک میطلبد و سـختی و نـاراحتی را (از او) بـر مـیدارد و شـما
(انسان ها) را جانشين (یکدی ر در) زمين میسـازد .آیـا بـا ا معبـود دی ـری هسـت.
(براستی که) شما بسيار کم اندرز می گيرید».
« َف َآم َن بِاهللَِ ،ف َشـ َفا ُ اهللُ»(« ،آن وزیـر نابينـا) بـه ا ایمـان آورد ،و ا او را شـفا داد»؛
بالفاصله پس از شنيدن آن سخنان ایمان آورد .و بـه محـض اینکـه دعـای آن نوجـوان
تمام شد ،ا

آن مرد نابينا را شفا داد و بينایی را به او بازگرداند!

برای این مرد نابينا یکی از آیات و نشانههای ا

به و وع پيوست که او را با ح

و ح ي ت آشنا نمود و مسير زندگیاش را به کلی دگرگون ساخت و لبش را سرشـار
از ایمان و ی ين نمود .او تا همين دیروز ،همنشين و یاور و مشاور و وزیر دست راسـت
پادشاه طغيان ر بود ،و امروز کامال دگرگون شده و اولـين کسـی اسـت کـه بـه سـوی
کاخ آن پادشاه ستم ر میرود تا رو در روی او و درباریان گمراهش ،آشکارا به بيـان
ح بپردازد!..

مؤلف :أبو بصري الطرطوسی (عبد املنعم مصطفى حلیمه)

« َف َأتَى ا َمللِ َك َفج َلس إِ َل ِیه كََّم ك َ ِ
ـس»« ،نزد پادشاه آمد و همچون گذشته در کنار
َان ََيل ُ
َ َ
َ
او نشست»؛ با این تفاوت که اکنون بينایی خود را باز یافتـه و چشـم بصـيرتش نيـز بـاز
شده بود!
َص َ
« َف َق َال َل ُه ا َمللِ ُكَ :من َر اد َع َل َ
ـك »« ،پادشاه به او گفت :چه کسی بينـایی را بـه
یك َب َ َ
تو بازگرداند؟!»؛ و انتظار داشت که او در جواب ب وید :تو ..یا ساحر تو ..اصال انتظـار
نداشت که یکی از درباریان یـا یکـی از مردمـان سـرزمينش بـه او ب ویـد کـه خـدای
دی ری غير از تو وجود دارد و سـود و زیـان نيـز در دسـت اوسـت! درسـت همچـون
طاغوت های امروزی ..هم ی دوست دارند کـه از آنهـا تعریـف و تمزيـد شـده و بـا
اوصاف و ال اب و عناوینی مدح و سـتایش شـوند کـه هـيچ تناسـبی بـا آنهـا نـدارد .و
کسانی را دوست دارند که این ونه آنان را مدح و ستایش نمایند .و با اینکـه مـیداننـد
که چنين کسانی به آنان درو میگویند و تمل و چاپلوسی میکنند ولی باز هم آنـان
را بيشتر از کسانی دوست دارند که صاد انه و بر اساس وا عيتها به ن ـد و نصـيحت و
راهنمایی آنان میپردازند .و این چاپلوسها را بيشـتر از کسـانی کـه آنـان را نصـيحت
نموده و امر به معروف و نهی از منکر میکنند به خود نزدیک میکنند!..
« َق َالَ :ر يّب»« ،گفت :پروردگارم (بينایی را به من باز گردانـد)»؛ ایـن سـخن همچـون
صاع های بر ل

آن طاغوت فرود آمد .زیرا وزیرش در پاسخ ن فته بـود« :شـما» ..یـا

«عاليزناب» ..و یا «سرورم»!...
« َق َالَ :و َل َك َر ٌّب غَ ِريي »« ،گفت :م ر تو به جـز مـن خـدایی داری؟!»؛ کـه بـه تـو
سود و منفعت برساند یا ضرر و زیان را از تو دور نماید و در تمامی امور ریز و درشت
زندگیات به او پناه ببری؟!
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من پروردگار وامی شما هستم ..و به جز خودم هيچ معبودی برای شما سرا ندارم
که از او اطاعـت کنيـد و بـه او پنـاه ببریـد ..و ایـن سـخن تـو ،سـرپيچی و نــافرمانی و
ـانونشکنی و خروج از اطاعت است ..و ایـن نافرمـانی و تمـرد ،اصـال ابـل تحمـل و
گذشت نيست و هرگز اجازه نمیدهيم که چنين چيزی اتفاق بيفتد!!
« َق َالَ :ر يّب َو َرب َك اهللُ»« ،گفت :خدای مـن و خـدای تـو ا اسـت»؛ ایـن سـخن را بـا
اعت ادی راسخ و در کمال شزاعت و استواری و وت ل

بيـان نمـود ،در حـالی کـه

تنها چند لحظه از ایمانآوردنش گذشته بود... .آری ،خدای من و خدای تو ا اسـت،
و تو تنها یک بندهی مخلوق و ضعيف هستی ،و مالک هيچ سود و زیانی نيستی .و هـر
یک از ساحران و اطرافيانت که چيزی غير از این را به تو ال ا میکنند ،با تـو صـادق و
رو راست نبوده و به تو درو میگویند .پس ن ذار که جاه و م ـام و منزلتـت تـو را از
دیدن ح و شناخت ح ي ت مطل باز دارد .و بدان که خدای من و خدای تو و خدای
تمامی مخلو ات ،ا

است ،و عالم هستی جز او خدایی ندارد!

پرودگاری که تنها او شایستهی پرستش اسـت ،ا

اسـت کـه آفریننـده اسـت و

تمامی امور در دست اوست ..و تو هرگز شایستهی پرستش و فرمانبرداری نيستی!
سخن ح ی که همچون صاع های بر سر آن طغيـان ر سـتم ر فـرود آمـد و تمـامی
وجود و عظمت او را به لرزه انداخت .این سخن را ساده میپنداریم ،اما اگر صـحنههـا
و رخدادها و پيامدهای آن را تصور نمـایيم و بـا تمـام وجـود آن را احسـاس کنـيم بـه
دشواری آن اوضاع و احـوال پی میبـریم ،و عظمت ایـن مـرد مـؤمن بـر مــا آشکــار
میگردد که دل و جان و سراسر وجودش ماممال از ایمان گشته بود در حالی که تنهـا
چند لحظه از ایمان آوردنش میگذشت!

مؤلف :أبو بصري الطرطوسی (عبد املنعم مصطفى حلیمه)

آشکارا در م ابل آن پادشاه طغيان ر و سرکش بـه اظهـار حـ پرداخـت ،در حـالی
که میدانست که این سخنان ،پيامدهای بسيار سن ينی برای او بدنبال خواهد داشت!
« َف َأ َخ َذ ُ »« ،او را گرفت (و زندانی نمود)»؛ در جـایی دور از صـر پادشـاهی ،کـه بـه
دربـاریـان و مراسم شاهانـ ه اختصـا

داشـت .جـایی در زیـر زمـين کـه در آن ،سـياه

چالههایی برای شکنزهی مخالفان ساخته بودند تا انواع شکنزههای طا ـتفرسـا را بـه
آنان بچشانند!
« َف َلم َيزَ ل ُي ي
عذ ُب ُه»« ،همچنان او را شکنزه میداد»؛ و بر شـدت شـکنزه مـیافـزود تـا
(اعتراف نموده و) منب اصلی این سخنان ایمانی را به او معرفی نماید و به او ب وید که
چه کسی چنين سخنانی به او گفتـه و یـا وی را بـه سـوی ایـن سـخنان رهنمـون گشـته
است .در ميان زیردستان آن طغيان ر کسی نبود که چنين سخنانی بر زبان آورد ،و ایـن
مرد نيز از درباریان او بود و امکان نداشت که او و یا دی ـر درباریـان ،چنـين سـخنانی
ب ویند .بعالوه به ظن و گمان آن طغيان ر ،این گونه سخنان دهها سال پيش ریشـهکـن
شده و از ميان رفته بود..
پس چ ونه ممکن است مرد نابينایی که همين چند لحظه پـيش بينـایی خـود را بـاز
یافته است چنين سخنانی ب وید! مبد شخا خطرنان و مخفیشـدهای هسـت کـه از
تل و نابودی در امان مانده و این ونه سخنان را در ميان مردم رواج میدهد و سـربازان
و اطالعاتیها و جاسوسهای طاغوت او را نمی شناسند .لـذا بایـد (ایـن وزیـر) بـل از
بزرگ شدن خطر و پيش از اینکه به تاج و تخت و حکومت این پادشاه طغيان ر زیانی
برسد عليه آن شخا اعتراف نماید .پس همچنان او را شکنزه میدادند..
« َح اى َد ال َع ََل الالُال ِم»« ،تا اینکه آن نوجوان را معرفی نمود»؛ نوجوانی که نسـبت بـه
او منشأ و سرچشمهی آن سخنان بود!
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پادشاه به سرعت سربازان و جاسوسها و مأموران اطالعـاتی خـود را فرسـتاد تـا در
بارهی آن نوجوان و مکان ا امت او اطالعاتی بدست آورند و بل از اینکه مـردم را بـر
عليه پادشاه بشوراند دست يرش نموده و به حضور پادشاه بياورند!
« َف ِ
َء بِالالُال ِم»« ،آن نوجـوان را (بـه حضـور پادشـاه) آوردنـد»؛ نوجـوان تنـدرو و
ج َ
خطرناکی! که پایه های طغيـان و ظلـم و سـتم پادشـاه طغيـان ر را بـه لـرزه درآورده و
زندگی و حکومت او را آشفته ساخته بود!!
« َف َق َال َل ُه ا َمللِ ُ
َـَ »« ،پادشـاه بـه او گفـت :ای پسـرم!»؛ بـا او از در مهربـانی و
ـك َأي ُبن ا
تشوی وارد شد بلکه وادار به سخن گفـتن شـود یـا در رودربایسـتی ـرار گرفتـه و بـه
خواستههایش تن در دهد .به همين دليل او را با عبارت «ای پسرم» مـورد خطـاب ـرار
داده و او را به خود نسبت داد؛ گویی یکی از پسران خود اوست ..و ایـن ،اوج نيرنـ
و فری

است ..د ي ا همان کاری که طاغوتهای امروزی با کسانی انزام میدهند کـه

به دامشان انداخته و اميدوارند که آنان را به جبههی خود در آورده و وادارشان نماینـد
که عليه دشمنان طاغوت به جاسوسی بپردازند!..
حر َك َما ت ِ
« َقد َب َلغَ ِمن ِس ِ
كم َه َواألَ َبر َوَ ،وتَف َع ُ َوتَف َعـ ُ »(« ،به نوجوان گفت):
ُُبكُ األَ َ
جادوی تو به آنزا رسيده است که کور مـادرزاد و شـخا مبـتال بـه پيسـی را معالزـه
میکنی ،و کارهای دی ری نيز انزام میدهی»؛ یعنی :شفا دادن کور مادرزاد و شخا
مبتال به پيسی و دی ر کارهایی که انزام میدهی از بزرگواری ما بوده است که بـه تـو
سحر و جادو آموختهایم .و مدتهای مدیدی است که لطف و بزرگواری بسـياری بـه
تــو نمــودهایــم ..بنــابراین مزم اســت کــه بــه جــای خــدمت بــه دی ــران ،ایــن لطــف و
بزرگــواری مــا را جبــران کنــی !..ولــی چ ونــه ممکــن اســت کــه ترغيـ

و ترهيـ

طاغوتهای ستم ر ،چنين شخصی را از موض گيریهای ایمانیاش باز دارد!
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« َف َق َال»« ،گفت»..؛ آن نوجوان مؤمن کـه سرتاسـر وجـودش از ایمـان و ی ـين لبریـز
شده بود ،با اطمينان و استواری و ی ين و افتخار و وّت لـ کامـل و بـدون توجـه بـه
هرگونه ترغي

و ترهي  ،به پادشاه طغيان ر گفت!

شفَ َأحد ًا؛ إِناَّم ي ِ
«إِِّن ال َأ ِ
شـفَ اهللُ»« ،من هيچ کسی را شفا نمـیدهـم ،بلکـه تنهـا ا
ي
َ
َ َ
شفا میدهد»؛ آن نوجوان مؤمن بـار دی ـر تصـورات نادرسـت آن پادشـاه طغيـان ر را
تصحيح نمود و گفت :من هيچ کسی را شفا نمیدهم ،و این اموری که انزام مـیدهـم
از خودم نيست ،و همچنين نتيزهی آن مهارتهایی نيست که از جـادوگر فریبکـار تـو
یاد گرفتهام .و براستی که شفادهنده ف ط ا

است ..او هر یک از بنـدگانش را کـه

بخواهد شفا میدهد ..هيچ کس و هيچ چيز نمیتواند ضـا و حکـم او را رد نمایـد ..و
تنها بـه فضل ا

است کـه این امور را انزام میدهم ..و فضـل آن نــه بــه تــو بــر

میگردد و نه به هيچ کس دی ری غير از ا

!

آن طغيان ر به محض اینکه این سخنان سرشار از ایمان و عزت و استعال بر باطـل را
از آن نوجوان شنيد ی ين پيدا نمود که در برخورد با او ،شيوهی ترغي

و تشـوی هـيچ

سودی ندارد و او نوجوانی است تندرو که بحث و گفت و با او هيچ فایـدهای نخواهـد
داشت ..لذا باید با شيوهی دی ری با او برخورد نمود که بر مبنای خشونت و شکنزه و
انیت و آزار باشد..
« َف َأ َخ َذ ُ »« ،او را گرفت» ..و در جایی دور از صر شـاهانه کـه در آنزـا بـه پيشـواز و
بدر هی مهمانان و هيأتهای مهم مـیپرداخـت زنـدانی نمـود .جـایی کـه سـلولهـای
بازجویی و شکنزهی ویژهی اعترافگيری در آنزا بود!
و د ي ا همان شبهه و اتهامی که در بارهی آن نابينای تازه مسلمان شده مطرح کـرده
بودند در مورد این نوجوان نيز مطـرح کردنـد .هنـوز ایـن سـؤال مطـرح بـود کـه ایـن
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نوجوان کم سن و سال که در صر پادشاه و زیـر نظـر جـادوگر او تربيـت شـده اسـت
چنين سخنانی را از کزـا آموختـه اسـت؟! بنـابراین ،سرچشـمهی ح ي ـی ایـن سـخنان
همچنان بر پادشاه و سـربازان او پوشـيده مانـده بـود .و ی ـين داشـتند کـه آن نوجـوان
چيزهایی دربارهی او میداند!
عذبه ح اى د ال ع ََل الر ِ
اه ِ
ـب»« ،همچنان او را شـکنزه مـیداد تـا اینکـه آن
« َف َلم َيزَ ل ُي ي ُ ُ َ َ َ ا
راه

را معرفی نمود» ..راهبی که منب و سرچشمهی آن سخنان ایمانی بود..
پادشاه به سرعت سربازان و جاسوسان خود را فرستاد تا آن راه

دانشمند را نزد او

بياورند!..
جَء بِالر ِ
اه ِ
ب»« ،راهـ
« َف ِ َ ا

را (بـه حضـور پادشـاه) آوردنـد»؛ او را سـراپا در غـل و

زنزير به حضور پادشاه طغيان ر آوردند!..
« َف ِقی َ َل ُه :اِ ِ
رجع َعـن ِدين ِ َ
ـك»؛ «بـه او گفتنـد :از دیـن خـود برگـرد»؛ و بـرخالف آن
نوجوان و یا آن مردی کـه تـازه ایمـان آورده بـود ،او را شـکنزه نکردنـد تـا بـر عليـه
شخا دی ری اعتراف نماید؛ چون برای آن طغيان ر و سربازانش کامال آشکار شـده
بود که این راه  ،دین انبياء و فرستادگان الهی

و کتابهـایی کـه بـر آنهـا نـازل

شده است را می شناسد ،و از بازماندههای آن کشتارهای دستزمعی اسـت کـه پادشـاه
بر عليه مؤمنان برپا نموده بود .بنابراین ی ين داشتند که او همان منب اصلی آمـوزه هـا و
سخنانی است که پادشاه از نوجوان شنيده بود!..
لذا تنها یک درخواست از او داشـتند و آن اینکـه از دیـن خـود برگـردد و بـه دیـن
طاغوت و موامت با او و اطاعت از او در آید .و گرنه کشته خواهـد شـد .زیـرا کسـی
که منکر الوهيت و ربوبيت پادشاه طغيان ر میشد ح زندهماندن نداشت!
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ولی عالمی که دهها سال به جرم دینداری تحت تع ي
نداشت که ا

را پروردگار خود میدانست و لـ

بود و هيچ گناهی جـز ایـن
و جـوارح او سرشـار از ایمـان

بود ،چ ونه امکان داشت که از دین خود برگردد و به خواستههای آنان تن در دهد!
« َف َأ َبى»« ،او نپذیرفت (که از دین خود برگردد)»؛ همچون یک مؤمن وا عـی کـه بـه
ایمان خود افتخار میکند ،بر ایمان خود اصرار ورزید و حاضر نشد که به ا

کفـر

بورزد و به دین پادشاه در آید و از او اطاعت کنـد و بـه مـوامت او بپـردازد .بنـابراین،
واکنش آن طغيان ر این ونه بود که..
« َفدَ َعا بِاملِئ َِش ِ
ار»« ،دستور داد ارّه بياورنـد»؛ ارّهای کـه تنـهی درختـان را بـا آن طعـه
طعه میکنند ..امـا این بـار آن را بـرای پــاره پــاره کــردن جسـم آن شـيرمرد مـؤمن
میخواستند!
ئشار ع ََل م ِف ِر ِق ر ِ
ِ
أس ِه َف َش اق ُه َح اى َو َق َع ِشـ اقا ُ »« ،ارّه را بر فرق سرش نهادنـد
َ
« َف َو َض َع امل َ َ َ َ
و او را دو نيمه کردند و نيمههای بدنش از دو طرف بر زمين افتاد»!!
در انون طاغوتهای ستم ر ،این سزای کسی است که به ا

ایمان آورده و به

طاغوت کفر میورزد!
تمامی طاغوتها گرچه پيوسته با یکدی ر اختالفهایی داشته و دارند اما در مـورد
سزای کسانی که به الوهيت و ربوبيت آنـان کفـر ورزیـده و حـ آنـان در بـه بنـدگی
کشيدن مردمان و به سلطه در آوردن سرزمينهایشان را نمـیپذیرنـد و تنهـا بـه ا
ایمان میآورند ،متف و همصدا هستند!
کسی که به طاغوت کفر ورزیده و بـه ا
زندگی و موجودیت را از او سل

ایمـان مـیآورد ،امنيـت و آرامـش و

میکنند ..همچنان که ا

میفرماید:
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ون ی َقاتِ ُلو َن ُكم حتَّى یردو ُكم عَن ِدین ِ ُكم إِ ِن اس َت َطاعُ وا ومرن یرت ِ
َرد ْد ِمرنْ ُك ْم
ْ َ َ ُ ُّ ْ ْ
..وال َیزَ ا ُل َ ُ
[ َ
َ َ ْ َْ
ْ
ْ
عَن ِدین ِ ِه َف َی ُم ْت َو ُه َو كَافِ أر َف ُأو َلئِ َك َحبِ َط ْت َأعْ َام ُُل ُ ْم ِِف الردُّ ْن َیا َو ْاآ ِخ َرر ِل َو ُأو َلئِ َ
اب
رح ُ
رك َأ ْص َ
ْ
الن ِ
َّار ُه ْم فِ َیاا َخالِدُ َ
ون] بقره  /بخشی از آیهی 201
«و (مشرکان) پيوسته با شما میجن ند تا اگر بتوانند شـما را از دینتـان برگرداننـد .و
هر یـک از شـما (اگـر) از دیـن خـود برگشـته و در حـال کفـر بميـرد ،چنـين کسـانی
اعمالشان در دنيا و آخرت از ميان رفته و اهل آتش (جهنم) اند و بـرای هميشـه در آن
خواهند ماند».
ِ
ِ
و میفرمایدَ [ :ق َال الرْم َ ُ ِ
رن َق ْو ِم ِره َلنُ ْخ ِر َجن َ
ین
ب َوا َّلرذ َ
َّرك َیرا ُشر َع ْی ُ
َْبوا م ْ
َل ا َّلذ َ
اسر َتك َ ُ
ین ْ
َ
آ َمنُوا َم َع َك ِم ْن َق ْر َیتِنَا َأ ْو َل َت ُعو ُد َّن ِِف ِم َّلتِنَا َق َال َأ َو َل ْو ُكنَّا ك ِ
َار ِهيَ ] اعراف 00
«بزرگان و رؤسای وم شعي

که تکبر ورزیده (و حاضـر نمـیشـدند بـه ا ایمـان

بياورند و از رسول او یعنی شعي

گفتند :ای شعي  ،حتمـا تـو

پيروی نمایند) به شعي

و کسانی را که به تو ایمان آوردهاند از شهر و سرزمين خود بيرون میکنـيم م ـر ایـن
کــه به دین و آیين مـا بـرگردید( .شعي ) گفت :آیــا (مــا بـه دیــن و آیـين شـما بـر
میگردیم) در حاليکه از آن بيزاریم (و ی ين داریم که باطل است؟ چنين چيزی هرگز
امکان ندارد)».
ِ
ین َك َف ُروا ل ِ ُر ُسلِ ِا ْم َلنُ ْخ ِر َجنَّ ُك ْم ِم ْن َأ ْر ِضنَا َأ ْو َل َت ُعو ُد َّن ِِف ِم َّلتِنَرا
و میفرمایدَ [ :و َق َال ا َّلذ َ
َن ال َّظاملِيَ ] ابراهیم 05
َف َأ ْو َحى إِ َل ْی ِا ْم َر ُّ ُُّب ْم َلنُ ْالِك َّ
«و کافران به پيامبران خود گفتند :یا به دین و آیين ما بر میگردید یـا حتمـا شـما را
از سرزمين خود بيرون میکنيم .پـس پروردگا رشـان بـه ایشـان وحـی نمـود کـه حتمـا
ستمکاران را نابود میکنيم».

مؤلف :أبو بصري الطرطوسی (عبد املنعم مصطفى حلیمه)

تمامی کفار ،بدون استثنا به تمامی انبياء
از انبياء

و به تمامی کسانی که ایمـان آورده و

تبعيت نمودهاند چنين گفتهاند:

[ َلنُ ْخ ِر َجنَّ ُك ْم ِم ْن َأ ْر ِضنَا َأ ْو َل َت ُعو ُد َّن ِِف ِم َّلتِنَا] ابراهیم  /بخشی از آیه 05
«یا به دین و آیين ما بر میگردید یا حتما شما را از سرزمين خود بيرون میکنيم».
و امروزه نيز میبينيم که این طاغوتهای ستم ر چه بالهـایی بـر سـر جوانـان اهـل
توحيد میآورند کـه به طاغوت کفر ورزیده و تنهـا بـه ا بـی همتـا ایمـان آوردهانـد.
میبينيم که این جوانان یا از دست آنان فراری شده و خود را پنهان نمـودهانـد و یـا در
زندان و زیر شکنزه به سر میبرند و یا به شهادت رسيدهاند .صهی آن نوجوان مـؤمن
و دی ر جوانان مؤمن شبيه به او که خـود را در کـوههـا و غارهـای افغانسـتان از چشـم
طاغوتهای ستم ر و سربازانشان مخفی نمودهاند ،بر ما پوشـيده نيسـت ..براسـتی کـه
این ،راه و رسم تمامی طـاغوتهای ستم ر اسـت کــه هميشـه و در همـه جــا تکـرار
میشود ..و ال حول و ال قول إال باهلل!
یس ا َمللِ ِ
َء بِ َجلِ ِ
ـك»« ،سپس همنشين پادشاه را (به حضور او) آوردند»؛ او را از
« ُث ام ِج َ
زندان به نزد پادشاه آوردند .اکنون که گروه و تشکيالت آن مؤمنـان کـامال شناسـایی
شده و همهی افراد نيز شناسایی و دست ير شده بودند و راهبی که مؤسـس و بنيان ـذار
آن گروه بود از ميان رفته بود ،دی ر توجيه و بهانهای برای زنـدانی نمـودن وزیـر بـا ی
نمانده بود .زیرا او بدین جهت زندانی شده بود که از طری بازجویی و اعتراف گيـری
از او ،اطالعاتی در مورد منب و سرچشمهی آن سخنان و آموزهها بدست آوردنـد .امـا
اکنون که همه چيز روشن شده و به اتمام رسيده بود دی ر نيازی بـه بـا ی مانـدن او در
زندان نبود .و مبد باید در معرض امتحان و آزمایش رار میگرفت تا (یکی از این دو
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گزینه را) برگزیند :یا از دین خود برگشته و به دین پادشاه و اطاعت از او در آید .و یـا
همچون دانشمند راه

کشته شود!

« َف ِقی َ َل ُه :اِ ِ
رج ِع َعن ِدين ِ َك»« ،به او گفتند :از دین خود برگرد»؛ از او خواستند کـه از
عبـادت ا

دســت کشــيده و بــه عبـادت پادشــاه طغيــان ر پرداختــه و از او اطاعــت

نماید!..
« َف َأ َبى»« ،او نپذیرفت»؛ به ایمـانش افتخـار مـینمـود و آخـرتش را بـر دنيـایش و بـر
خوش ذرانی در صر پادشاه تر جيح میداد .و این درحالی بـود کـه تنهـا چنـد روز از
ایمان آوردن وی و است رار ایمان در لبش گذشته بود!..
ئشار ع َـَل م ِف ِـر ِق ر ِ
ِ
« َفدَ َعا بِاملِئ َِش ِ
أس ِـه َف َشـ اق ُه َح اـى َو َق َـع ِشـ اقا ُ »(« ،پادشـاه)
َ
ارَ ،ف َو َض َع امل َ َ َ َ
دستور داد کـه ارّه بياورنـد ،ارّه را بــر فـرق سـرش نهادنـد و او را دو نيمـه کـــردند و
نيمههای بدنش از دو طرف بر زمين افتاد» ..د ي ا به همان شيوه ای که راهـ

را کشـته

بودند او را نيز کشتند .او را به منظور انت امجویی و شکنزهی هرچه بيشتر به ایـن شـيوه
کشتند و همچنين برای اینکه پند و عبرتی گردد برای تمامی کسانی کـه پـس از او بـه
فکر ایمان آوردن به ا

میافتند.

ـَء بِــالالُال ِم»« ،ســپس آن نوجــوان را آوردنــد»؛ او را از زنــدان آوردنــد ..او
« ُثـ ا
ـم ِجـ َ
آخرین نفر از افراد آن گروه مؤمن بود .اگر پادشاه او را میکشت و از ميان میبرد ،از
دست دی ر مؤمنان آن سرزمين نيز آسوده میشد!
« َف ِقی َ َل ُه :اِ ِ
رج ِع َعن ِدين ِ َك»« ،به او گفتند :از دین خود برگرد»؛ به ا

کفـر بـورز

و از عبادتش دست بردار و به دین پادشاه و اطاعت از او درآیی .د ي ا همـان گزینـه و
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همان خواسته که بال پيش روی راه

و همنشين پادشاه گذاشته بودند .زیرا طـاغوت،

خواسته و م صدی غير از این ندارد.
طاغوت مذاکره میکند و مذاکره و گفت و را بـول دارد .ولـيکن نمـیگـذارد کـه
این مذاکره و گفت و از این دو محور و دو گزینـه خـارج گـردد :یـا کفـر بـه ا

و

ایمان به طاغوت و پرستش او ..و یـا کشـته شـدن و نيسـت و نـابود شـدن ..و گزینـهی
سومی وجود ندارد!
درست همچون طاغوتهای امـروزی کـه بارهـا از آنـان شـنيدهایـم کـه در کمـال
صراحت و و احت اعالم نمودهاند :یا با ما هستيد و به دین و برنامهی ما در مـیآیيـد و
یا مخالف ما هستيد که در این صورت با شما جن يـده و نيسـت و نابودتـان مـیکنـيم.
{آنها میگویند :این تروریستها که بر عليه طاغوت يام نمودهاند تنها با زبان اسلحه
و گلوله با آنان مـذاکره و گفت ـو مـیکنـيم .و اگـر آنهـا خواهـان مـذاکره و گفت ـو
هستند ،خواسته و شرط ما ایـن اسـت کـه از دیـن خـود برگشـته و بـه دیـن طـاغوت و
اطاعت از او و موامت و دوستی با او در آیند .در این صورت به آنان اجازهی زندگی
و ادامهی حيات میدهيم ..و اگر این شرط را نپذیرند ،آنـان را آواره نمـوده و بـه تـل
رسانده و نيست و نابود میکنيم!
« َف َأ َبى»« ،او نپذیرفت (که از دیـن خـود برگـردد)» ..نپـذیرفت کـه بـه خواسـتههـای
پادشاه تن در دهد و به عبادت و بندگی او در آید .و با تمام وجود گزینـهی توحيـد و
عبادت ا

را برگزید.

آن طغيان ر انتظار داشت که آن نوجوان پس از مشاهدهی اعدام آن دو مرد صـالح
یعنی راه

و همنشين پادشاه آن هـم بـه آن شـيوهی ددمنشـانه و وحشـتنان ،خـود را

باخته و از دعوتش منصرف گردد! اما خوشبينی و ظن و گمان او ن ـش بـر آب شـد و
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فهميد که او محکمتر و استوارتر گشته و سـختی و مشـکالت را بـيش از پـيش تحمـل
مینماید و ایمان و ی ين عمي تری به توحيد پيدا نموده است!
ِ
ًحابِ ِه»« ،او را به عدهای از یارانش سـپرد» ..و ایـن بـدین معنـی
« َفدَ َف َع ُه إِ ََل َن َف ٍر من َأ َ
است کـ ه پادشاه طغيان ر نهایت سعی و تـالش خـود را بـه کـار گرفتـه بـود تـا بـه هـر
وسيلهی ممکن ،آن نوجوان مؤمن را در درون صر به تل برساند اما موف نشده بود و
ا

چنين درت و امکانی را به او نداده بود .آن طغيان ر گمان میکـرد کـه آنچـه

مان از کشته شدن آن نوجوان مـی شـود ،سـحر و جـادویی اسـت کـه آموختـه اسـت.
بنابراین از سربازانش خواست که او را در صورتی که از دین خود برن ردد و بـه دیـن
پادشاه در نياید به خارج از صر برده و به شيوهای که سحر و جـادو نتوانـد تـأثيری در
آن داشته باشد و مانعی ایزاد کند ،او را به تل برسانند!
ِ
ِ
ذه ُبوا بِ ِه إِ ََل َج َب ِ ك ََذا َوك ََذاَ ،فاً َعدُ وا بِ ِه َ
روتَـ ُه»« ،گفـت:
اجل َب َ َ ،فإِ َذا َب َلالـ ُم ذ َ
« َف َق َال :ا َ
او را به فالن کوه ببرید ،هن امی که او را به لهی کوه رساندید»؛ دوباره از او بخواهيد
که از دین خود برگردد ،شاید بـا مشـاهدهی ارتفـاع زیـاد کـوه و تـرس و وحشـت از
عا بت خود ،از دینش برگردد و رری و نظر و موض خود را تغيير دهد.
« َفإِن َر َج َع َعن ِدين ِ ِه»« ،اگر از دینش برگشت که چه بهتر»؛ و این همان چيـزی اسـت
که طغيان ر آرزو میکند؛ زیرا برگشتن او از دینش و داخل شدنش بـه دیـن طغيـان ر
برای طغيان ر و حکومتش سودمندتر از این است که او را در حالی بکشد که بـر دیـن
و ع يدهی توحيد است .و کمترین سودی که به پادشاه میرسد این است که دعوت و
پيام آن نوجوان را در ميان مردم با شکست مواجه میکند .زیرا بدون شک ،بازگشـت
هر دعوت ر به آغوش طاغوتهای سـتم ر ،منزـر بـه شکسـت دعـوت وی و از ميـان
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رفتن تأثير آن بر مردم میگردد .بعالوه سب

ایزاد یک مان بزرگ روحی مـیگـردد

که مدعوین را از پذیرش دعوت باز میدارد..
لذا میبينيم کـه همهی طـاغوتها در هـر دورهای در طـول تـاریخ ،بشـدت تـالش
میکنند تا با استفاده از تمـامی وسـائل و شـيوههـای ترغيبـی و ترهيبـی ،دعـوت ران را
دچار فتنه نموده و از دین و از دعوتشان باز دارند ،تا تأثير دعوت آنها بر مردم و بـویژه
بر پيروانشان از ميان رفته و یا ضعيف گردد ..کـاش امـروزه دعـوت ران ،ایـن مسـأله را
درن میکردند!
ـاطر ُحو ُ »« ،وگرنه او را پایين بيندازید»؛ یعنی اگر از دین خود برن شت او را
« َوإِ اال َف َ
از بامی کوه به پایين بيندازید تا در ازای انکار ربوبيت و الوهيـت مـن بـه سـزای خـود
برسد!..
« َف َذ َه ُبوا بِ ِهَ ،ف َص َعدُ وا بِ ِه َ
اجل َب َ »« ،او را به بامی کوه بردند»؛ و پيشنهاد پادشاه را بـه او
ارائه دادند ..اما آن نوجوان از پذیرش خواستههای آنان خـودداری نمـود .خواسـتند او
را از بامی کوه به پایين پرتاب کنند!..
اللهم ِ
اكفن ِ ِ
ـئت»« ،گفت :پروردگارا ،مـرا آن ونـه کـه خـود صـالح
یهم بِ ََّم ِش َ
« َف َق َال ُ :ا
میدانی از شر آنان محفوظ بدار»؛ با دلی سرشار از اخال
و راز و نياز با ا

و توکل و اطمينان ،به دعـا

روی آورد .با کسی که فرمانروایی از آن اوست و او بر انزام هـر

کاری تواناست .و از او درخواست نمود که شرّ آنان را از او دور نماید ..با هر شـيوه و
هر وسيلهای که ا

 ،خود میخواهد ..و این نشانهی کمال فهم و ادب آن نوجـوان

است که همه چيز را به ا
آنان را از او دور نماید .پس ،ا
فرمان اوست امر نمود..

سپرد تا به هر شيوه و هر طری ی که خـود بخواهـد ،شـر
به کوه کـه یکـی از مخلو ـات و نيروهـای تحـت
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ف ِِبِ ُم َ
« َف َر َج َ
اجل َب ُ َف َس َق ُطوا»« ،کوه به لرزه در آمد و آنان را بـه شـدت تکـان داد ،و
همه سـ وط کردنـد» ؛ هم ـی از بـامی کـوه بـه زمـين افتادنـد و مردنـد .و ا

آن

نوجوان را نزات داد!
نشانهای از نشانههای ا
توحيد و اهل توحيد و سب

به و وع پيوست که مایـهی عـزت و افتخـار و پيـروزی
نلت و خواری شرن و اهل شرن است.

«وجاء ي ِ
مِش إِ ََل ا َمللِ ِك»(« ،آن نوجوان) نزد پادشاه برگشت»؛ زیرا او پيـام و رسـالت
َ َ َ َ
و مسؤوليتی برعهده داشت که باید آنرا ادا میکرد .او میبایست پادشـاه و درباریـان و
زیردستانش را به عبادت ا

و دوری و بيزاری از تمـامی انـواع کفـر و شـرن فـرا

بخواند .او میخواست آنها را از عبادت بندگان به عبادت پروردگار بندگان و از ظلـم
و ستم ادیان به عدل و داد اسالم درآورد!
او میتوانست متواری و پنهان شود اما این کار را نکرد ..بلکه با پای خود بـه سـوی
پادشاه آمد و در برابر طغيان و سرکشی و ظلم و ستم او ایستاد ،تا مسـت يما و رو در رو
و در درون صر و در حضور درباریان و اطرافيان و جالدان او به بيان ح بپردازد!
آن نوجوان ،ارزشی برای دنيا ائل نبود و جان خود را هدیهای نـاچيز در راه ا
میدانست .و طاغوت در نظر او به اندازهی یک پشه بلکه خيلی کوچکتر از آن بود!
ِ
ًـحا ُب َك »« ،پادشاه به او گفت :همراهانت چه شدند؟ (چه
« َف َق َال َل ُه ا َملل ُكَ :ما َف َع َ َأ َ
بر سرشان آمد)»؛ از آنچه که میدید مات و مبهوت شده بود ..آن نوجوان نمرده بـود..
به تل هم نرسيده بود! گفت :من آنان را برای پایين انداختن تو از بامی کوه و کشـتن
تو فرستاده بودم ..پس چکار کردند ..و چه اتفا ی افتاد؟

37

مؤلف :أبو بصري الطرطوسی (عبد املنعم مصطفى حلیمه)

« َف َق َالَ :ك َفانِ ِ
یه ُم اهللُ»« ،گفت :ا مرا از شر آنان نزات داد»؛ آری ،آن نوجوان با این
سخنان سرشار از معانی ایمان و توحيد به آن طغيان ر پاسـخ داد ..تنهـا ا

بـود کـه

مرا از شر آنان نزات داد ..و مهارتها و تواناییهای خودم نبود که سب

نزاتم شد .و

برخالف تصور تو ،سحر و جادویی نيز که از ساحر فریبکارت یاد گرفتهام مـرا نزـات
نداد ..و من اميدوارم که اینها درس عبرتی گردد برای تو و موج

شود کـه بـه سـوی

ح و ح ي ت و هدایت باز گردی!
اما واکنش آن طغيـان ر پـس از مشـاهدهی ایـن همـه نشـانههـای واضـح و آشـکار
چ ونه بود؟!
ِ
ًحابِ ِه»« ،او را به عدهای (دی ر) از یارانش سپرد»؛ نا اميد نشد..
« َفدَ َف َع ُه إِ ََل َن َف ٍر من َأ َ
میخواست دوباره امتحان کند ..تا شاید این بار موف به کشـتن آن نوجـوان و از ميـان
بردن دعوت او میشد!..
در سرکشی و طغيانی شدید و پيچيده به سر مـیبـرد ..آن ونـه کـه ا

در ـرآن

میفرماید:
[وا َّل ِذین ك ََّذبوا بِآیاتِنَا صم وبكْم ِِف ال ُّظ ُلام ِ
ت ]...انعام /بخشی از آیهی 53
َ ُ َ
َ
َ
ُ ٌّ َ ُ أ
«و آنان که آیات ما را تکذی

نمودند ،کر و ملاند و در تاریکی و ظلمت بـه سـر

می برند».
اما این بـار مـی خواسـت چکـار کنـد ..بـار اول تـالش نمـود کـه آن نوجـوان را در
خشکی به تل برساند ولی موف نشد ..دید که خشکی و کوههایش بر عليه او و همـراه
نوجوان هستند ..پس چاره چيست؟!
چارهای نداشت جز اینکه این بار دریا را امتحان کند!..
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ِ
ِ
ذه ُبوا بِ ِه َفامحِ ُلو ُ ِِف ُق ِر ُق ٍ
حر»« ،گفت :او را ببرید و در یـک
« َف َق َال :ا َ
ور َف ََو اس ُطوا بِه ال َب َ
ای (یا کشتی کوچک) سوار کنيد و به وسط دریا ببریـد»؛ تـا جـایی کـه اگـر تـالش
کند که خود را به ساحل برساند موف نشود ..و آن اه از او بخواهيد کـه از دیـن خـود
بر گردد!..
« َفإِن َر َج َع َعن ِدين ِ ِـه»« ،پس اگر از دین خود برگشت» و به ا

کفـر ورزیـد و بـه

دین و عبادت طاغوت در آمد ،که چه بهتر..
«وإِ اال َف ِ
اقذ ُفو ُ »« ،و گرنه او را به دریا بيندازید»!!..
َ
« َف َذ َه ُبوا بِ ِه»« ،او را بردند»؛ به همان جایی که پادشاه دسـتور داده بـود ..و خواسـتهی
پادشاه را با او مطرح کردند ..اما آن نوجوان بر ایمـان خـود اصـرار و پافشـاری نمـود..
خواستند او را به دریا اندازند!
اللهم ِ
اكفن ِ ِ
ـئت»« ،گفت :پروردگارا ،مـرا آن ونـه کـه خـود صـالح
یهم بِ ََّم ِش َ
« َف َق َال ُ :ا
میدانی از شر آنان محفوظ بدار»؛ یعنی به هر شيوه و با هر وسـيلهای کـه خـود صـالح
میدانی شر آنان را از من دور کن ..ا

دعایش را اجابت فرمود !..و دریـا طوفـانی

شد..
الس ِـفین َُة َفال َِر ُقـوا»« ،کشـتی آنـان واژگـون شـد و همـه غـرق شـدند»؛
« َفان َك َف َأت ِِبِ ُم ا
کشتی کامال زیر و رو شد و هم ی در دریا غرق شدند و مردند ..و ا

آن نوجوان

را نزات داد!
ا اکبر ..این هم آیه و نشانهی دی ری بود که ا

آنرا بـه وسـيلهی آن نوجـوان

نمایان ساخت تا باطل منتشرشده را با آن مورد هزوم رار دهـد و آنـرا نيسـت و نـابود
کند!
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«وجاء ي ِ
مِش إِ ََل ا َمللِ ِك»« ،او باز به نزد پادشـاه برگشـت»؛ در حاليکـه بـه ایمـان و بـه
َ َ َ َ
خال و پروردگار خود افتخار میکرد .و این نشانه و کرامت نيز ،ایمان او را دو چندان
کرده بود .و بيش از پيش ی ين پيدا نموده بـود کـه بـر خـالف ميـل و آرزوی کـافران
جنایتکار ،یاری و نصرت این دین از سوی ا

در راه است! نزد پادشاه برگشـت تـا

در صر خودش و در ميان درباریان و اطرافيان خودش بـا او بـه م ابلـه بپـردازد .در راه
ا

از سرزنش هيچ سرزنش ری بيم نداشت .برگشته بود تا پيام خود را کامال به آن

پادشاه صغيان ر برساند و به او ب وید که ا

چه بر سـر سـربازان و یـارانش آورده

است .و بار دی ر به او ب وید که تو بدنبال هدفی بودی و ا

ارادهای دی ر داشت.

و همان چيزی رخ داد که ا

اراده فرموده بود ..و در تمامی این گيتی پهناور ،هيچ

چيزی بدون انن و ارادهی ا

اتفاق نخواهد افتاد ..پس بيهوده تالش نکن!

ِ
ًـحا ُب َك»« ،پادشـاه بـه او گفـت :همراهانـت چـه شـدند؟»؛
« َف َق َال َل ُه ا َملل ُك َما َف َعـ َ َأ َ
کسانی که آنان را مأمور کشتن تو و غرق کردنت در دریا نموده بودم چـه کردنـد ..و
امن کزا هستند؟! ..مات و مبهوت شده بود و نمیتوانست آنچه را کـه بـا چشـم خـود
میبيند باور کند .برای بار دوم سربازانش را با این نوجوان فرستاده بود تا او را بکشند..
امـا نوجوان هنوز زنده بود ..او نمرده بود ..به تل هـم نرسـيده بـود( ..پادشـاه بــا خـود
میگفت ):از کشتن او ناتوان ماندم در حالی کـه او هنـوز کـم سـن و سـال و ضـعيف
است و من سربازان زیادی در اختيار دارم و دارای اسلحه و درت فراوان هستم!
« َق َالَ :ك َفانِ ُیه ُم اهللُ»(« ،نوجوان) گفت :ا مرا از شر آنـان نزـات داد»؛ ا
زیان آنان و خواستههای پليد تو را از من دور نمود ..حيله و نيرن

شـر و

آنـان بـه خودشـان

ِ
الس ر ِّی ُا إِ َّال
برگشــت و هم ــی مردنــد و در دریــا غــرق شــدندَ [ ..
..وال ََيی ر ُ ال رر َْمك ُْر َّ
بِ َأ ْهلِ ِه ]..فاطر /بخشی از آیهی 45
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«و مکر و حيلهی زشت ،تنها به حيلهگـران بــر مـیگـردد (و گــریبان ير خودشـان
میشود)».
اینزا بود که آن طغيان ر به عزز و ناتوانی خود پیبرد ..و فهميد که هيچ تسلطی بر
آن نوجوان ندارد ..و هرچه تالش کند نمیتوانـد او را بـه تـل برسـاند ..و او از سـوی
درتی کـه از همه بامتر است و هيچ ـدرتی بـامتر از او نيسـت حمایـت و محافظـت
میشود!..
غم و اندوه بسياری آن طغيان ر را در بر گرفت ..ایـن عزـز و نـاتوانی او بـه معنـای
نابودی پادشاهی و درت او بدست یک نوجوان ضـعيف بـود ..و همچنـين بـه معنـای
خروج مردمان از عبادت و بندگی او و روی آوردن آنان به عبادت ا یکتا و بـیهمتـا
بود!
ِ
لملِ ِك :إِن َ
ست بِ َقات ِو َح اى تَف َعـ َ َمـا ُآم ُـر َك بِ ِـه»« ،بــه پــادشاه گفـت :تــو
اك َل َ
« َف َق َال ل َ
نمیتوانی مرا بکشی م ر اینکه به آنچه کـه بـه تـو مـیگـویم عمـل کنـی»؛ او عزـز و
ناتوانی پادشاه را ثابت میکند ..و نشان میدهد که پادشاه هيچ سلطهای بر او نـدارد ..و
اگر بخواهد او را بکشد باید به آنچه که او میگوید عمل کند!..
سبحـان ا  ..پادشاه طغيان ـری کــه تــا دیـروز فرمــان صـادر مـیکـــرد و کسـی
نمیتوانست از فرمانش سرپيچی کند ،امروز گوش به فرمان شـده اسـت ..و دشـمن او
فرمان صادر میکند و او باید اطاعت کند ..پان و منزه است آن خدایی که هر کـه را
بخواهد عزت و سربلندی میبخشد و هر که را بخواهد خوار و بیارزش میکند!
« َق َالَ :و َما ُه َـو »« ،پادشاه گفـت :بایـد چکـار بکـنم؟!»؛ بـا حسـرت و انـدوه از آن
نوجوان سؤال میپرسيد ..میخواست راه چاره را بداند ..میخواست بداند که چ ونـه
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میتواند به هر يمتـی کـه باشـد از آن تن نـا و وضـعيت ناخوشـایندی کـه در حضـور
درباریان و زیردستان با آن روبرو شده است رهایی یابد!..
چ ونه میتوانست به زیردستان خود ب بومنـد کـه او خـدا و معبـود آنـان اسـت در
حالی که نمیتوانست نوجـوانی را بکشـد کـه از هـر گونـه سـالح و اسـباب و وسـایل
دنيوی ،بیبهره و محروم است..؟!
لذا حاضر بود که هر درخواستی را عملی سازد ..به شرط اینکـه آن نوجـوان کشـته
شود ..و از دست او و دعوتش آسوده گردد!
ید و ِ
ِ ٍ
اح ٍد»« ،گفت :تمام مردم را در دشـتی وسـي و همـوار
« َق َالََ :ت َم ُع الناا َ ِِف ًَع َ
جم کن»؛ همه را در یک جا و در یک زمين هموار جم کن تا همه بتواننـد آنچـه را
که اتفاق میافتد ببينند..
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ـم ُقـ :
هم ِِف َكبِد ال َقـو ِ ُث ا
الس َ
« َوتَص ُل ُبنَ َع ََل ِجذعٍُ ،ث ام ُخذ َسه ًَّم من كنَا َن َ ُث ام َض ِع ا
بِاس ِم اهللِ رب الالُالمُِ ،ثم ِ
ارمنَِ َفإِن َ
ت َذلِ َك َق َ ِل َنِـَ»« ،و مـرا بـه تنـهی درختـی
اك إِ َذا َف َع ِل َ
َ ي
ا
بياویز ،سپس از تيردان خودم تيری بردار و آنرا در چلهی کمان ب ذار و ب و :به نام ا
(که) پروردگار این نوجوان (است) ،سپس مرا با آن تير مـورد هـدف ـرار بـده ،اگـر
چنين کنی مرا خواهی کشت»؛ اگر این کار را آن ونه که به تو دسـتور دادهام و بـدون
هيچ کم و کاستی انزام دهی مرا خواهی کشت .و گرنه هـر چـه سـعی و تـالش کنـی
نخواهی توانست که مرا بکشی!!..
پادشاه چارای نداشت جز اینکه آنچه را که نوجوان به او امر نموده بود انزام دهـد.
زیرا او میخواست با هر يمتی که باشد و بل از اینکه پادشـاهی و حکـومتش متزلـزل
گردد او را از بين ببرد ..بنابراین ،هر کاری را که منزر بـه تـل آن نوجـوان و خـال
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شدن از او و سب

رهایی از دعوت و سخنان او میشد بدون کمترین دودلـی و تردیـد

انزام میداد!
ید و ِ
ِ ٍ
اح ٍدَ ،و ًَ َل َب ُه َع ََل ِجذعٍُ ،ث ام َأ َخ َذ َس َ ً
هَّم ِمن كِنَا َن ِ ِهُ ،ث ام َو َض َـع
« َف َج َم َع الناا َ ِِف ًَع َ
هم ِِف َكبِ ِد ال َقو ِ ُ ،ث ام َق َال :بِاس ِم اهللَِ ،ر يب الالُـال ِم»« ،مردم را در یـک زمـين همـوار
الس َ
ا
جم نمود و او را به تنهی درخت آویخت و یک تير از تيـردان او برداشـت و آنـرا در
چلهی کمان گذاشت و سپس گفت :به نام ا  ،پرودگار این نوجـوان»؛ ا اکبـر ..ایـن
طغيان ر زورگو که به ناح و ناروا ربوبيت و الوهيت را به جای ا

به خود نسـبت

میداد ،اکنون برخالف ميل و اراده و غرور و تکبر خود و با صـدایی بلنـد کـه همـهی
حضار آنرا میشنيدند گفت ..:به نام ا  ،پروردگار این نوجوان..
سخنی که تا این لحظه هيچ کسی جـررت نداشـت آنـرا بـر زبـان بيـاورد ،وگرنـه از
سوی پادشاه ،مزرم شناخته شده و مورد تع ي

رار میگرفت و کشـته مـیشـد ..هـم

اکنون خود پادشاه آنرا با صدای بلند و در حضور همهی مردم بر زبان میآورد!!
«بِاس ِم اهللَِ ،ر يب الالُال ِم» ..پادشاه با بر زبان آوردن این عبارت ،در ح ي ت در حضور
همهی مردم علنا اعالم میکرد که از کشتن آن نوجوان ،عاجز و ناتوان مانده اسـت ..و
اکنون که میتواند او را بکشد با نکر نام ا
کار را میکند ..با نام ا

که آن نوجـوان را آفریـده اسـت ایـن

که پروردگار و معبود آن نوجوان است و در عالم هستی،

معبود بر ح ی بزز او وجود ندارد!
«بِاس ـ ِم اهللَِ ،ر يب ال ُالــال ِم» ،یعنــی طلــ
نوجـوان ..زیــرا آن نوجــوان ،بنــدهی ا
اوست و تنها ا

انن و اجــازه از آفریننــده بــرای کشــتن آن
و در اختيــار او و از جملــهی آفریــدههــای

زندگی را به او بخشيده و تنها ا

میتواند که هرگـاه بخواهـد

آنرا از او باز پس گيرد ..لذا برای کشتن آن نوجوان باید از او اجـازه گرفـت ..و انن و
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اجازه گرفتن از او تعالی این ونه اسـت کـه پادشـاه ب ویـد :بـا نـام ا  ،پروردگـار ایـن
نوجوان ..پس اگر د ي ا با این عبارت از ا

انن نمـیطلبيـد ،اگـر تمـامی نيروهـا و

درتهای زمين نيز پشتيبان او بودند نمیتوانست آن نوجوان را به تل برساند!
این پيام با این وضوح و شفافيت به تمامی حاضران رسيد!
ِ
ِ
ِ
السـهمَِ ،ف َـَّم َت»،
ـهم ِِف ًُـدِ غه َف َو َض َـع َيـدَ ُ ِِف ًُـدِ غه ِِف َموضـ ِع ا
الس ُ
« ُث ام َر َما ُ َ ،ف َو َق َع ا
«سپس تير را به او شليک کرد ،و آن تير به گيز اهش خورد .دسـتش را بـر گيز ـاه
خود و همانزایی که تير به آن اصابت کرده بود نهاد و دیده از جهان فرو بست».
آن نوجوان مرد تا امتی را زنده گردانـد کـه طـاغوت در طـول دههـا سـال آنـرا بـه
بندگی خود کشانده و به اسارت آرزوها و شهوات خود در آورده بود..
آن نوجوان مرد تا امتی را زنده گرداند که جهل و تـرس و ف ـر ،آنـرا بـه بنـدگی و
اسارت خود در آورده بود!!
آن نوجوان مرد تـا مـردم را از پرسـتش بنـدگان و از ظلـم و سـتم دیـنهـای باطـل
رهانيده و به عبادت و بندگی پروردگار بندگان و به عدالت اسالم در آورد..
آن نوجوان مرد تا سـخنانش بـرای هميشـه چراغـی فروزنـده گـردد در دل و جـان
پيروان مؤمن او ..و شم هایی که تاریکی راه را بر پویندگان آن روشن میسازد!..
آن نوجوان مرد تا سـخنانش همچـون آتشـی گـردد کـه تـاج و تخـت و پادشـاهی
طاغوتهای ستم ر را سوزانده و نيست و نابود گرداند!..
چه زیبا و شيرین است مرگی که سب

زنده شدن ملت و یا امتی میگردد که ترس

از طاغوت برای مدت زمان طومنی آنرا به بندگی و بردگی کشانده است!..
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اگر این سؤال پيش آید که آیا مرگ آن نوجـوان سـب

زنـده شـدن مـردم شـد؟..

چ ونه چنين چيزی امکان دارد؟!
در جواب باید گفت :بله ،توجه کنيد ..پس از آنکه آن نوجوان

مرد چه اتفـا ی

افتاد!
« َف َق َال الناا ُ َ :آمناا بِ َر يب الالُالمَِ ،آمناا بِ َر يب الالُالمَِ ،آمناـا بِ َـر يب الالُـال ِم»« ،مـردم هم ـی
فریاد زدند :به پروردگار این نوجوان ایمان آوردیم ،به پروردگـار ایـن نوجـوان ایمـان
آوردیم ،به پروردگار این نوجوان ایمان آوردیم»؛ تمامی کسانی که در آنزـا حضـور
داشتند و شاهد آن صحنه ها بودند یکصـدا و پـی در پـی و بـدون توجـه بـه طـاغوت و
سربازانش فریاد بر آوردند :به پروردگار این نوجوان ایمان آوردیم ..به پروردگار ایـن
نوجوان ایمان آوردیم ..و یکی از مزمههای ایمان به پررودگار آن نوجـوان (یعنـی ا
) ،کفر ورزیدن به طاغوت و اظهار برائت و بيزاری از اوست!
آیا این زندگی نيست که مردم از عبادت و بندگی طاغوت و پرستش چيزهایی کـه
از ارزش و م ام و اعتبار کمتری از خود پرستش کنندگان برخوردارند خـارج شـده و
به عبادت ا

درآیند!

آیا این زندگی نيست که مردم از زیر یـو تـرس از طـاغوت و سـربازان او رهـایی
یابند و با ایمان و پایداری و امنيت و همت و اميد ،به سوی اهدافی رهسپار گردنـد کـه
ا

آنان را برای رسيدن به این هدفها آفریده است؟!
آیا این زندگی نيست کــه مـردم از جهـل و نـادانی و سـحر و جـادوی جـادوگران

حيلهگر رهایی یابند تا در تمامی امور زندگی خود ،صـاح
شده و همهی امور را به صورت وا عی و ح ي ی ببينند!

علـم و دانـش و بصـيرت

15

مؤلف :أبو بصري الطرطوسی (عبد املنعم مصطفى حلیمه)

آیا این زندگی نيست که تمامی مخلو ات در پرستش و بندگی خال خویش ،برابر
و مساوی گردند ..و هيچ چيزی بزز ت وا و عمل صالح ،سـب

فـرق و تمـایز و برتـری

ميان آنان ن ردد ..و ارباب و رعيت ،و نژادهـا و ا ـوام و تيـرههـای گونـاگون در برابـر
خال و معبود خویش برابر بوده و تنها مالن برتری آنان ،ميـزان ت ـوا و عمـل صـالح
آنان باشد؟!
آیا این زندگی نيست که مردم به جای زندگی کردن بـر طبـ خواسـت و حکـم و
وانين طاغوت ،مطاب با ارادهی ا

و حکم شرعی او زندگی کنند؟!

این زندگی شرافتمندانه گرچه کوتـاه و انـدن باشـد بسـيار بهتـر و بـا ارزش تـر از
زندگی در سایهی ترس و نلت و خواری و جهل و نادانی و بندگی طاغوت است!
ُنـت ََ َـذ ُر »(« ،عـدهای از درباریـان) نـزد پادشـاه
يـت َمـا ك َ
« َف ُأ ِ َِت ا َمللِ ُكَ ،ف ِقی َ َل ُهَ :أ َر َأ َ
آمدنـد و بـه او گفتنــد :آنچـه را کــه از آن مـیترسـيدی و دوری مــیجسـتی مشــاهده
کـردی؟»؛ یعنـی آنچـه را کــه مـیترسـيدی اتفــاق بيفتـد و آن ایـن بــود کـه مـردم بــه
پروردگار آن نوجوان ایمان آورده و به تو و الوهيت و ربوبيت تو کفر ورزند..
« َقد َواهللِ َنزَ َل بِ َك َح َـذ ُر َك»« ،به خدا سوگند ،آنچه که از آن میترسـيدی بـر سـر تـو
آمد»؛ یعنی آنچه که از آن میترسيدی و خود را از آن دور میکردی اتفاق افتاد..
« َقد َآم َن الناـا ُ »« ،مردم هم ـی ایمـان آوردنـد»؛ بـه پروردگـار آن نوجـوان ایمـان
آوردند ..و به تو و حکومت و وانين و راه و رسم تو کفر ورزیدند!..
اما واکنش آن طغيان ر در برابر شورش مردم و خروج آنان از بنـدگی و اطاعـت او
چ ونه بود؟!
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ود ِِف َأفوا ِ السك ِ
« َف َأمر بِاألُخدُ ِ
َك» « ،دستور داد که بر سـر راههـا خنـدقهـایی کنـده
َ
ي
ََ
شود»؛ یعنی به سربازان و ماموران خود دستور داد تا کانالهای عمي و گسـتردهای بـر
سر راهها حفر کنند..
« َف ُخدا ت َو ُأ ِ
ان»« ،خندقها را کندند و در آنها آتش افروختنـد»؛ همان ونـه
َض َم الن َيري ُ
که پادشاه دستور داده بود کانالها کنده و آماده شد و در آنهـا آتـش افروختـه شـد و
شعله کشيد و زبانههای آن در برابر دیدگان همهی مردم به هوا برخاست!!..
این همه ا دام وحشتزا به چه منظوری بود..؟!
حمو فِ َیهاَ ،أو قِی َ َله :اقـ ِ
ِ
ِ ِِ
« َو َق َال َمن ََل َي ِ
َحم»« ،و (پادشاه) گفت :هر
ُ
رجع َعن دينه َف َأ ِق ُ َ
کس را که از دین خود برن ردد به آتش افکنيد ،یا به او گفتـه شـود :در آتـش داخـل
شود»؛ یعنی هر کسی را که از دین خود برن ردد و به ا

کفر نورزد و بـه طـاغوت

ایمــان نيــاورد در آتــش افکنيــد تــا در آن بســوزد .کســی کــه بــه طــاغوت و ــانون و
حکمفرایی و برنامه و شيوهی زندگی او کفر میورزد سزاوار زندگی نيست!
این است راه و رسم طاغوتهای ستم ر در طول تاریخ نن ينشان تا بـه امـروز ..هـر
کسی که از دین خود یعنی دین اسالم بر ن ردد و به دین و ـانون و برنامـهی طـاغوت
در نياید ،سزای او  -بر طب دین طاغوت  -به تل رسيدن و بـه آتـش کشـيده شـدن و
کشتارها و سوزاندنهای دستزمعی است!
چــه بســيارند نمونــههــای معاصــر از ایــن نــوع جــرم و جنایــات ..از ایــن کشــتارها و
سوزاندنهای گروهی و دستزمعی که از سوی طاغوتهای سـتم ر و سربازانشـان بـر
سر مسلمانان میآیـد ..در فلسـطين و لبنـان و سـوریه و افغانسـتان و چچـن و بوسـنی و
هرزگوین و عراق و  ...و شاید آخرین نمونه از این جنایتها ،همان کشتار وحشـيانهی
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مردم مسلمان شهر فلوجهی عراق باشد کـه طـاغوتهـای صـليبی آمریکـایی مزوسـی
مرتک

آن شدند!

این است شيوهی گفت وی آنان ..و این است منط آنان ..و این همان منط شخا
مفلسی است که هيچ ح و ح ي ت و هيچ عدالتی در چنته ندارد که بتواند بـا دی ـران
گفت و و مذاکره کند و یا در برابر آنـان از نظـر اخال ـی و فرهن ـی م اومـت نمایـد..
بنــابراین بــه عمليــات پــانســازی و حــذف مخــالف و نــابودی و جنایــت و کشــتار
دستزمعی روی میآورد!..
« َف َف َع ُلوا»(« ،دستورات را) انزام دادند»؛ یعنی سربازان تمامی اوامر پادشاه را به اجـرا
در آوردند .و این سربازان ،شریک تمامی جرائم و ستمهـایی هسـتند کـه طـاغوت در
ح بندگان روا داشته و میدارد .اگر سربازان نبودند ،طاغوت نمیتوانست هيچ کاری
بکند ،لذا آنان نيز در گناه و جـرم و جنایـت بـا او شـریک هسـتند ،و هم ـی از یـک
ماشاند ،همانطور که ا

میفرماید:

[...إِ َّن فِ ْرعَ ْو َن َو َها َم َ
ُها كَا ُنوا َخاطِئِيَ ] قصص /بخشی از آیهی 8
ان َو ُجنُو َد ُ َ
«براستی که فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار بودند».
و در این ماجرا عبرتی است برای سربازان طاغوتهای امروزی ..همان کسـانی کـه
وسيلهی ظلم و ستماند ..کسانی که خود را در مسير درست میبينند ..در حـالی کـه در
ح ي ت در مسير شر و در خطر بزرگی هستند ..کاش میدانستند!
«ح اى ج ِ
امر َأ ٌة َو َم َع َها ًَبِ ٌَّ ََلـا»« ،تا این که زنی آمد که کودن خردسـالش را
َ
اءت َ
َ َ
به همراه داشت»؛ کودن شيرخواری که هنوز زبانش بـه سـخن گفـتن بـاز نشـده و از
شير گرفته نشده بود..
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اع َست َأن َت َق َع فِ َیهـا»« ،آن زن از رفتن به درون آتش خودداری نمود»؛ در جـای
« َف َ َق َ
خود ایستاد ..و خود را به آتش نيفکند ..چـه بسـا لشـکریان طـاغوت  -در آن لحظـه -
گمان کرده بودند که آن زن دلش به حال کودن شيرخوارش سوخته و از دین خـود
بر میگردد ..لحظهی سخت و طا ت فرسایی بود ..بزز مادران هـيچ کسـی نمـیتوانـد
آن صحنهها را به خوبی درن کند؛ زیرا تنها آنان میدانند که یک مادر چه احساسـی
نسبت به کودن شيرخوار خود دارد ..ممکن است که مادری دسـت از زنـدگی خـود
بکشد اما خيلی دشوار است که از کودن شير خوار خـود دل کنـده و او را بـا دسـت
خود به آتش افکند!..
اما تنها دو راه در پيش روی داشـت  ..یـا بایـد دوبـاره بـه تـاریکی کفـر و شـرن و
پرستش طاغوت بر می گشـت ..و ایـن گزینـه براسـتی بـرای کسـی کـه طعـم ایمـان را
چشيده باشد بسيار سخت و ناپسند است ..و یا بایـد بـر ایمـان خـود اسـتوار مـیمانـد و
ناچار میشد که خود و کودن شيرخوارش را به آتش افکند..
آن زن از این کار خودداری کرد و ح هم داشت که خـودداری کنـد ..زیـرا ایـن
یک امتحان و آزمایش در سطحی بامتر از سـطح او بـود؛ و او تنهـا لحظـاتی از ایمـان
آوردنش گذشته بود..
و براستی به یک فریادرس نياز داشت که به فریـادش برسـد و بـر ایمـان و ی ـين او
بيفزاید ..به نشانه و آیتی نياز داشت که چنان جررت و جسارتی به او ببخشد که خود و
کودن شـيرخوارش را بـه درون آتـش بيفکنـد ..و ح ي تـا در شـرایط دشـواری ـرار
گرفته بود .از یک سو طاغوت و لشکریانش به او مین ریستند و منتظر بودند تـا ببيننـد
که او چه خواهد کرد و چه گزینهای را بر خواهـد گزیـد ..و از سـوی دی ـر مؤمنـان،
نظارهگر وی و در انتظار بودند که چه خواهد کرد و چـه راهـی را بـر خواهـد گزیـد..
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گاهی به کودن شيرخوار خود مین ریست و گاهی به خندقهای پر از آتش کـه در
برابرش رار داشت ..ندای عاطفه و احساس به او میگفت :کودن شـيرخوار تـو چـه
گناهی مرتک

شده است ..و ندای دل و ع ل به وی میگفت :تو بـر حـ هسـتی و از

دین خود بر ن رد!!
در حالی که در این وضعيت دشوار و طا تفرسـا و در ایـن شـک و تردیـد بـه سـر
میبرد ،ا

با آیه و نشانهای بزرگ به فریاد او رسـيد ..آیـهای کـه همـه را شـ فت

زده کرد ..ایمان و پایداری و ی ـين و بـاور مؤمنـان را بـه ح انيـت راهـی کـه در پـيش
گرفته اند دوچندان نمود ..و براستی که نيـاز شـدیدی بـه چنـين آیـه و نشـانهای در آن
وضعيت دشـوار داشـتند ..و کفـر و جنایـت کـافران مزـرم را نيـز  -بـه سـب

انکـار و

روی ردانی از آن  -دوچندان نمود..
اًُبيَ ،فإِن ِ
ُالمَ :يا ُأ ام ِه ِ ِ
اك َع ََل َ
اِل يق»« ،کودن (شيرخوار) بـه او گفـت:
« َف َق َال ََلا الال ُ
مادر جان ،صبور بـاش کـه تـو بـر ح ـی»..؛ ا اکبـر ..ا اکبـر ..ا اکبـر ..ا

آن

کودن شيرخوار را بـه سـخن درآورد و حـ و ح ي ـت و گزینـهای را کـه مزم بـود
مادرش بر گزیند و به آن تن در دهد بر زبان او جاری ساخت ..و آن هم با صدایی که
تمامی کسانی که در اطراف او بودند آنرا شنيدند..
«صبور باش که تو بر ح ی»  ،ای مادر عزیـزم صـبور بـاش زیـرا تـو بـر همـان ح ـی
هستی کـه مورد محبت و رضایت ا

اسـت ..تنهـا چنـد لحظـه طـول مـیکشـد تـا

روحهایمان از بدن خارج شده و به سوی خال و آفرینندهی خود بـاز مـیگردنـد ..تـا
بهترین و زیباترین پاداشها را به آنان ببخشد ..بهشتی هميش ی و پایان ناپذیر ..آنچنان
نعمتها و خوشیهایی در آن هست که هـيچ چشـمی تـاکنون ندیـده و هـيچ گوشـی
(اوصاف آن را به کاملی) نشنيده و به نهن هـيچ کسـی هـم نيامـده اسـت ..و بـامتر از
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همهی اینها ،رضایت ا

از بندگان مؤمنش میباشد که هيچ خشم و عـدم رضـایتی

به دنبال نخواهد داشت!
دربارهی همين صه و رخدادها و عبرتهای بزرگی که در آن نهفته اسـت ،ا
این آیات سورهی بروج را نازل نمود که میفرمایدُ [ :قتِ َل َأصحاب ْاألُ ْخردُ ِ
ود * الن ِ
َّرار
ْ َ ُ
ات ا ْلو ُق ِ
َذ ِ
ود * إِ ْذ ُه ْم عَ َل ْی َاا ُق ُعو أد * َو ُه ْم عَ ََل َما َی ْف َع ُل َ
ون بِا ْل ُرمؤْ ِمنِيَ ُش ُاو أد * َو َما ن ََق ُمروا
َ
اْل ِم ِ
ِ
ِ
ید] بروج 8 - 4
من ُْا ْم إِ َّال َأ ْن ُیؤْ منُوا بِاهللِ ا ْل َع ِز ِیز ْ َ
«لعن و نفرین بر کسانی که کانال و گودال بزرگی بـرای شـکنزه و کشـتن مؤمنـان
کندند * و آتش زیاد و پر لهي

در آن بر افروختند * هن امی که بر کنـارهی گـودال

نشسته بودند * و نظـارهگـر شکنزه و سوزاندن و بـالیی بودنـد کـــه بــر سـر مؤمنـان
میآوردند * و هيچ عي

و جرمی از مؤمنان نمیدیدند م ر اینکه ایشـان بـه ا ایمـان

داشتند که عزیز (و توانا و چيره و غال
خود) شایستهی هر ستایشی است».

است) و (در تمامی ا ـوال و افعـال و اوصـاف

