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درﯾﭽﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻗﺼﻪ ،رﻣﺎن و ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ادب و ھﻨﺮ ﻣﯽﻧﮕﺎرد ﯾﺎ
ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ؟...
ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﭘﺮ ﺳﺮوﺻﺪا ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺠﺎﻣﻊ ادﺑﯽ را
ﺑﺨﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺖ .و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻘﻮلﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ھﻨﺮﻣﻨﺪ در ﻗﺼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺆرخ ﻧﯿﺴﺖ از
اﯾﻨﺮو ﺣﻖ دارد ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ و اﺣﺘﺮام و ﻗﺎﺋﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدهی اﺻﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻄﻤﻪای ﻧﺰﻧﺪ ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ را ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻇﺎھﺮ ﺳﺎزد و ﯾﺎ ﭘﺮدهھﺎﯾﯽ ﺟﺬاب را در
ﺣﻮاﺷﯽ رواﯾﺖھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ...اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ادﯾﺐ و ھﻨﺮﻣﻨﺪ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎزی
ﮐﻨﺪ ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاﻓﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮیھﺎ ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻋﺮب ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم)!( را از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد و ھﻤﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﻼﻣﯽ را درھﺎﻟﻪای از ﺷﮫﻮت راﻧﯽ ﻓﺮو ﺑﺮده ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮد
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﻧﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روش ﭼﻨﺪ ﭘﮕﺎھﯽ ﺑﯿﺶ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﭘﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻮدن ﮐﺎرھﺎی ھﻨﺮی وادﺑﯿﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اول ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ و
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﺎمھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻋﻠﯽ
اﺣﻤﺪ ﺑﺎﮐﺜﯿﺮ ﯾﻤﻨﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺟﻮده اﻟﺴﺤﺎر و ﻧﺠﯿﺐ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻣﺼﺮی و....
ﻧﺎم ﺑﺮد.
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ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺴﺤﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻣﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دهھﺎ رﻣﺎن و ﻗﺼﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده اﺳﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ :اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری ـ ﺑﻼل ﻣﺆذن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  -ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﯽوﻗﺎص  -ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﻮﺑﮑﺮ  -ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  -أھﻞ اﻟﺒﯿﺖ -
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ  -ﻗﺼﻪھﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻘﺪس  -زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺴﯿﻦ  -ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ.
ﺷﺎﯾﺪ اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرھﺎی ﺳﺤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺳﺎل ۱۳۳۴ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه
ﺷﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﻋﻠﯽ رﻏﻢ دﺷﻤﻨﯽھﺎ و ﮐﺞ ﻓﮫﻤﯽھﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد ،و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺷﯿﻮاﯾﺶ ﭘﺮده از ﭼﮫﺮه
زﺷﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ روﺑﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻟﺒﺎس ﺗﻘﺪس ﻣﺂب روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺗﯿﺸﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ دﯾﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺑﺮﮐﺸﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﯿﻊ
ﺻﻔﻮی را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ و اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد
رﺳﻮا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺎﺗﻞ را ﻋﺰادار
ﻣﻘﺘﻮل و ﻧﮫﺎد را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﮫﻀﺖ و ﺟﻼد را وارث ﺷﮫﯿﺪ و ﺗﺮﯾﺎک را ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺧﻮن و ارﺗﺠﺎع را ﺑﺮ ﻋﺮش اﻧﻘﻼب و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺟﮫﺎﻟﺖ را ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ دﯾﺎﻧﺖ
ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﻗﺼﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﺑﻮذر ــ ﺑﻪ ﻗﻮل دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ــ ﺳﺎزﻧﺪه و
ﮐﻠﯿﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺗﻔﮑﺮ اوﺳﺖ »ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ  ،اﺑﻮذر را ﻣﺠﺴﻤﻪ اﺳﻼم و اﺳﻼم
ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .اﺑﻮذر ﺑﺮای ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ،اﺑﻮذر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻮﻟﻮی ،اﯾﻦ » ِﻣﮫﺮ اول« ھﯿﭽﮕﺎه از دل او زاﯾﻞ ﻧﺸﺪ .از ﻧﻈﺮ او اﺑﻮذر
ﭘﺮوری ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﻮد و ھﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی از اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ھﻤﭽﻮن اﺑﻮذر ارزش ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ از درون آن ،ﮐﺴﯽ ھﻤﭽﻮن اﺑﻮذر
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ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .او ازﭘﻨﺠﺮه اﺑﻮذر اﺳﻼم راﻣﯽ دﯾﺪ و
ھﯿﭽﮕﺎه از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﺑﻌﺪی او
درﺑﺎب اﺳﻼم ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ آن ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺠﻤﻞ و ﻓﺸﺮده آﻏﺎزﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از وﺟﻮد
اﺑﻮذر اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮد«) .(1
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻﻼﺣﯽ
ﮔﺴﺘﺮدهاش ﺑﺪو ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ورق زﻧﺪ
و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻄﺒﻪھﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ را ﺑﯽارزش ﺟﻠﻮه داد.
ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب اﺑﻮذرﻏﻔﺎری ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺟﻮده اﻟﺴﺤﺎر آﻗﺎی
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺟﻮاب ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﻢ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﻼم آﺑﺎد ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﻈﺮم را در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و ﺗﻔﮑﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪه ﺟﻮده اﻟﺴﺤﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻣﺼﺮی دارم ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب
ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ ﻧﺎﺑﺠﺎ ــ و ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ــ اﻧﺠﺎم داده!.
ﺳﭙﺲ در ﭘﯽ آن ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻢ ،و ﺑﺎ
ھﻤﮑﺎری ھﻤﮑﺎر ﻋﺰﯾﺰ ،اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻧﻘﺪر دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺼﺎدق ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺘﻦ
ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب ﺟﻮده اﻟﺴﺤﺎر را از ﻣﺼﺮ ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﻣﺮوری ﮔﺬرا ﺑﺮ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ
و ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ،ﺗﺼﺮﻓﺎت آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را در ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻢ) :(2

 -1ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ،ص٩٩ـ  ٩٨ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺻﺮاط.١٣٧٣/

 -2ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻃﻮس
ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه.

٤

اﺑﻮذر زﺑﺎن ﺗﻠﺦ ﺣﻖ

 -1اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب وارد ﮐﺮده :ﺻﻔﺤﺎت۱۳۷:ـ ۱۴۳ـ
۱۴۶ـ۱۴۷ـ ۱۴۸ـ ۱۵۱ـ ۱۵۲ـ ۱۵۳ـ ۱۵۶ـ ۱۵۸ـ ۱۵۹ـ ۱۶۱ـ
۱۶۵ـ ۱۶۶ـ ۱۶۷ـ ۱۶۸ـ ۱۷۱ـ .۱۷۲
 -2ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻔﺤﻪ.۱۴۶
 -3ﺗﺼﺮف ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺻﻔﺤﺎت۱۵۴ـ ۱۵۵ـ ۱۵۸ـ .۱۶۵
 -4ﺿﻌﻒ در ﻓﮫﻢ ﻋﺮﺑﯽ :ﺻﻔﺤﻪ.۱۴۹
 -5ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﮑﺮدن آﻧﭽﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﺪﮔﺎھﺶ اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﺎت۱۴۴ـ ۱۴۵ـ
۱۵۳ـ ۱۵۴ـ ۱۵۵ـ .(1 )۲۰۲
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﺎم »اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری ،ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« را ﺑﺮای
ﺗﺮﺟﻤﻪاش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺴﺤﺎر ﻧﺎم زﯾﺒﺎی »اﺑﻮذر
ﻏﻔﺎری ﯾﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا« را ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﻮد! و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ
را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ در اﺳﻼم« ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ
اﺻﻼحﮔﺮ اﺳﻼمﮔﺮا و ﻣﺆﺳﺲ ﺟﻤﺎﻋﺖ إﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ آن را در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺂورده اﺳﺖ.
درک ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ دو ﺧﻠﯿﻔﻪ اول رﺳﻮل
اﮐﺮمص در دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،او از ﻃﺮﻓﯽ آنھﺎ را ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﺸﺖ دﯾﻮار ﺧﻼﻓﺖ را ﮐﺞ ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ و ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را ﺑﻪ
ﺗﺎراج ﺑﺮدهاﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎن را ﺳﻤﺒﻞ
ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﯽرﯾﺎﯾﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از زﺑﺎن

 -1ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﺎپ دھﻢ ﮐﺘﺎب أﺑﻮذر اﻟﻐﻔﺎری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺟﻮده
اﻟﺴﺤﺎرـ ﭼﺎپ دار ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﻪ ـ اﺳﺖ.

درﯾﭽﻪ

٥

اﺑﻮذر ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻋﻤﺮـ ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم ـ را ﭼﻨﯿﻦ وﺻﻒ ﮐﺮد» :ﺗﺎ
ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻓﺘﻨﻪای ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ«) .(1
واز ﺳﻮﯾﯽ اﺑﻮذر را اﻧﻘﻼﺑﮕﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺶ را در راه ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﻋﻠﯽ ﻓﺪا ﻧﻤﻮده و از ﻃﺮﻓﯽ در ﺟﻮاب ﻋﻤﺮ ﮐﻪ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻼﻓﺖ را از دوﺷﺶ ﮐﻨﺎر زﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آری ! ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻨﯿﺶ را ﺑﺮﯾﺪه و ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ
)ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ آن ﮐﺲ( و ﻧﺎﻣﯽ از ﻋﻠﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد!!.
ﺟﻮاب ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد ،ﺳﺨﻨﺎن ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽ در ﺳﻮگ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ از زﺑﺎن اﺑﻮذر ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺑﻮذر از اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮاﯾﺶ
از ﻋﺜﻤﺎن  ...ﭼﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ذھﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ از
ﺗﺮﺟﻤﻪ آنھﺎ ﺳﺮﺑﺎز زده اﺳﺖ!.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ
ﻣﯽآورد ،از زﺑﺎن اﺑﻮذر ﻋﻔﯿﻒ و ﺑﺎ ﺣﯿﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ را دﺷﻤﻦ ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و در
ﻇﺎھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و در ﺑﺎﻃﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﺪ) .(2
اﺻﻄﻼح »ﺑﻪ ﻋﺰای ﻣﺎدرت ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ« را ﮐﻪ ﻋﺮبھﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
آن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ را ﺑﻪ دﺷﻨﺎم »ﺑﯽ ﻣﺎدر!« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده از دھﺎن ﺑﺎ
ﺣﯿﺎﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
آﺳﻤﺎن از او ﺷﺮم ﻣﯽورزﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﻮذر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) .!(3
ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺗﻔﮑﺮھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﺷﺘﺮاﮐﯽ در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺑﻮذر در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ وﯾﮋهای ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ،و ھﺮﯾﮏ
 -1ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت  ١١٨ -١١-١٠از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 -2ﺻﻔﺤﻪ .١٤٧-١٣٧
 -3ﺻﻔﺤﻪ .١٤٩

٦
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ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮذر را از ﭘﺸﺖ ﻋﯿﻨﮏ ﺗﺼﻮرات و اﯾﺪهھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽھﺎ اورا ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد آل اﻟﻔﻘﯽھﺎ او را وﺟﺪان ﺑﯿﺪار آدﻣﯿﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر زده او را ﺳﺨﻨﮕﻮی اﻓﮑﺎر
و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺧﻮد ﺷﺎن ﻗﺮار دھﻨﺪ .وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﺸﺖ
اﺑﺮ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﻨﯿﺮ اﻟﻐﻀﺒﺎن اﺑﻮذر را زاھﺪی ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻟﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ در »ﻣﺮداﻧﯽ در اﻃﺮاف رﺳﻮل اﮐﺮم« او را رھﺒﺮ ﺟﻨﺎح ﻣﺨﺎﻟﻒ و
دﺷﻤﻦ ﺛﺮوتھﺎ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼل ﮐﺸﮏ در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪاش ﺗﺼﻮﯾﺮی زﯾﺒﺎ از اﺑﻮذر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد و
او را از دﯾﺪﮔﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮد .و ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ و ﻗﻠﻢ ﺷﯿﻮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺆالھﺎی ﺣﯿﺮان و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽھﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﻮاب
ﻣﯽدھﺪ.
از اﯾﻨﺮو ﺑﺮآن ﺷﺪم ﮐﻪ ھﻢ ﻣﯿﮫﻨﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﻢ را در ﻟﺬت ﺑﺮدن از
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎزم ،اﻟﺒﺘﻪ ادﻋﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ از اﺑﻮذر ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮔﺬرا ﺑﺮﺷﻤﻪای از ﺑﺰرﮔﯽ و ﺟﻼل اﺑﻮذر
 ...اﺑﻮذری ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽرود ...ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮد ...وﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد....
ن.م.ا
۸۴/۳/۲۴

اﺑﻮذر ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ﺣﻖ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ در راه ﺑﺤﺚ وﭘﮋوھﺶ ﻣﯽﻧﮫﯽ ،و ﺗﻮ ﺧﻮد ـ ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان
ـ ﺑﺎور داری ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاھﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ آن را ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﮑﺎش
ﮐﻨﯽ ،و ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺮاری اﺳﺖ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪای
ﻧﺪاﻧﺪش ،و اﺷﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﻧﮫﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ را ـ ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ـ
ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ و درﮐﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻪای ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺑﻄﻮر ﻓﺮاﮔﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﻗﺪم ﻧﮫﺎدن در
راھﺶ ﻋﺎﺟﺰ و از أﺳﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار دادﻧﺶ ﻋﺎﺟﺰﺗﺮﻧﺪ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ و
أﺳﻮهای ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ آن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺒﺶ ھﻀﻢ ﮐﻨﺪ...
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ َﻋ َﻠﻢ َ
ﺮدار ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ھﺪفھﺎ و آرﻣﺎنھﺎ ﺑﻮد ،و آﺧﺮﯾﻦ
ﺑ
ِ
ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻟﺒﺪش را در ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ آن ھﺪف واﻻ دﻣﯿﺪ...
در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪری ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ راھﺶ را ﺑﺴﻮی ھﺪف و
آرﻣﺎﻧﺶ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ راھﯽ ﮐﻪ» :ﻣﺴﯿﺮش را  ...ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ...در ﭘﺎﯾﺎن راه
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﺶ ﺟﺎن ﻣﯽدھﺪ ...و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﮏ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ آن راه ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی واﻻﺗﺮﯾﻦ آرزوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪا ﻣﯽدھﺪ ،و ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در راھﺶ ﻗﺪم ﻧﺨﻮاھﺪ ﻧﮫﺎد ...و روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ّ
ﻣﻠـﺖ آزاده ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ...ﺑﺎ ﭘﺎﮐﯽ و ﻃﮫﺎرﺗﺶ ،ﺑﺎ ﺻﺪق و اﺧﻼﺻﺶ ...ﭘﺎداش
آن ھﻤﻪ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ...ھﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ از او ﭘﯿﺮوی
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﭘﯿﺮوزی از آن اوﺳﺖ ﮐﻪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ
ّ
ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ...

٨
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ﺑﺎ دوﺳﺖ و ﻋﺰﯾﺰش ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷﺪ...
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻖ ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ و او ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻨﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ
ﮐﻠﻤﻪھﺎ و ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهھﺎ ...ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ و دوﺳﺘﺶ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
اﺳﺖ .و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ درد و اﻧﺪوه اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ» :ﺳﺨﻦ
ﺣﻖ ﺑﺮاﯾﻢ ھﯿﭻ دوﺳﺖ و ﯾﺎوری ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ.«...
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ او را در ﻗﻠﺐھﺎی ھﻤﻪ ﺟﺎی داد ﺣﺘﯽ در ﮐﺎﻟﺒﺪ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﮑﺮ و دﻋﻮﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ...ھﻤﻪ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﺮاﯾﺶ اﺣﺘﺮام و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ...
ھﻤﻪ ﻣﺎ أﺳﻮهھﺎ را اﺣﺘﺮام ﻣﯽﻧﮫﯿﻢ و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﺑﺴﻮی ﮐﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ و ﻣﺜﺎﻟﮫﺎﺳﺖ ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ھﻤﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻪ أﺳﻮهھﺎ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺎن ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﻧﺪ ...وﻟﯽ ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﺗﻮان آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻣﺰ ﮐﻤﺎل
و أﺳﻮه ﮔﯽ دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در ﮐﻨﺎرش ﺑﺰﯾﺪ و ﺑﺎ او راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...ﭼﺮا
ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ھﻤﯿﺸﻪ ﭼﻮن ﻋﻘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﻪھﺎی آﺳﻤﺎنھﺎ ﺗﮏ و ﺗﻨﮫﺎ ﺳﯿﺮ
ّ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻗﻠﻪھﺎی ﺳﺮ ﺑﻔﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه ﻟﻨﮕﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ،و ﺧﺰﻧﺪهﮔﺎن ﺑﺎ ﺧﯿﺮه
ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺗﻨﮫﺎی ﻗﻠﻪھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ آ ﮐﻨﺪهی ﺣﺴﺮت و رﺷﮏ از ﭘﺮوازش
ّ
ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ  ...اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻗﻠﻪھﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺳﻪ زﻧﯿﻢ ....
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺑﻠﻨﺪیھﺎی ﻣﻐﺮور ﺑﺮ ﺗﻨﻤﺎن ﺑﺎلھﺎی ﻋﺸﻖ ﺳﺒﺰ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﻠﺐھﺎﯾﻤﺎن از ّ
ﺷﺪت اﻣﯿﺪ آنﭼﻨﺎن ﻣﯽﺗﭙﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮواز در
آﻣﺪهاﯾﻢ.
اﻣﺎ او :ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽرود ..و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮد ..و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد..
اﺑﻮذر ﺧﻮدش را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»از ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ،ﻏﻔﺎریھﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ..ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮام
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﺎهھﺎی ﺣﺮام را ﺣﻼل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ«.
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٩

ﻏﻔﺎریھﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪای راھﺰن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ درﯾﺎی ﺳﺮخ ﺳﮑﻮﻧﺖ
داﺷﺘﻨﺪ .اﺑﻮذر ،راھﺰن ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﭘﯿﺎده و ﭼﻪ ﺳﻮار
ﺑﺮ اﺳﺐ ﻻﻏﺮش ﭼﻮن ﺷﯿﺮی درﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﺎروانھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﺪ.
راھﺰﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺮﺷﺘﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از
اﺳﻼم آوردﻧﺶ راھﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاد! ﺑﯿﻢ و وﺣﺸﺘﺶ ﺧﻮاب را از ﭼﺸﻤﺎن
ﮐﺎروانھﺎی ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻗﺮﯾﺸﯿﺎن رﺑﻮده ﺑﻮد.
ﻗﺒﯿﻠﻪاش ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮕﻞ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮد ،ﻣﻌﺎھﺪهھﺎ و
ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻋﺮاب ﺑﺪانھﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ در ﭘﯿﺶ ﻏﻔﺎرﯾﺎن
ﭘﺸﯿﺰی ارزش ﻧﺪاﺷﺖ!.
ﻋﺮب ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎهھﺎی ﺣﺮام ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺠﺎوز و ﯾﻮرش
ّ
ﻧﺸﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺪرش را در ﻣﺎه ﺣﺮام ﻣﯽدﯾﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻨﺠﺮ
ﻧﻤﯽﺑﺮد و ﺗﻨﮫﺎ از ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ّﺑﺮان ﻏﻔﺎرﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎهھﺎ ﺧﻮن
ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ.!..
ﻗﺒﯿﻠﻪای راھﺰن ،و أﺑﻮذر از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﭘﮫﻠﻮاﻧﺎن راھﺰﻧﺎن ...راھﺰﻧﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮب و ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﮔﻤﺎن
ً
ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ دارد ...راھﺰﻧﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ» :اﻧﻘﻼب« ھﻤﺮاه اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر
دﻗﯿﻘﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ از »اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ﺗﺼﻮرات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ...اﺣﺴﺎس
ﺑﻪ ﺷﺮاﮐﺖ در آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ...و ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آوردن آن ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ
و ﮐﻤﺎن ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺶ و ﺗﻤﻨﺎ.
و»ﺻﻌﺎﻟﯿﮏ« ﯾﺎ راھﺰﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ رھﺒﺮی آنھﺎ را »ﻋﺮوه ﺑﻦ اﻟﻮرد« ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
داﺷﺖ راه ﺑﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺛﺮوت و داراﺋﯿﺸﺎن ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎج ﺧﻮد و
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان را ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ...
ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آوردن ﻟﻘﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ در ﺻﺤﺮا ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﺗﻮان
اﻧﮑﺎر آن ﻧﯿﺴﺖ ...از ﻗﺮنھﺎ ﭘﯿﺶ اﻋﺮاب ﺣﻖ ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاری را ﺑﺮھﻤﻪ ﻓﺮض ﮐﺮده
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ﺑﻮدﻧﺪ ...ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﺻﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ و اﺟﺒﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت و
ﺳﺮﺷﺖ ﻋﺮبھﺎ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ ...ﺳﻪ روز ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺶ
ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮐﻨﺪ...
اﺳﺎس ﺧﻮﺑﯽھﺎ و ﺑﺪیھﺎ ،ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎ و ﺑﺎورھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮد ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﻧﻮنھﺎی ﺛﺎﺑﺘﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮدم ﺑﺴﻮی
ﮐﺎری و ﯾﺎ دورﯾﺸﺎن از ﺻﻔﺘﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺧﻮب ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﻮدن آن
ﻧﯿﺴﺖ...وﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮو و ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻤﺮھﺎی ھﻤﻪ را ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﺨﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎھﯿﻢ
ﺧﻮﯾﺶ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ...
ﺻﺤﺮا ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺪمھﺎی ﺣﯿﺮاﻧﺶ دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﺷﻨﮫﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد،
زﻧﺪﮔﯿﺶ در ﮔﺮو اوﻟﯿﻦ آﺛﺎر دھﮑﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ راھﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ھﺰار ﺑﺎر ﻣﺮگ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ...و اﮔﺮ ﻣﺎل ﭘﺮﺳﺘﯽ
و ﺑﺨﯿﻠﯽ و ﺧﺴﯿﺴﯽ و رد ﮐﺮدن ﻣﮫﻤﺎن از ﻋﺎدات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﺣﯿﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮد ...و أھﻞ اﯾﻦ دھﮑﺪه ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﻦ ﺻﺤﺮای ﭘﮫﻨﺎور ﻧﯿﺰ
روزی ﺑﺪو ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ...ﺑﻠﻪ ،در اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮی ﮐﻪ راه ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺗﻮﺷﻪ راھﺸﺎن ﺗﻪ ﮐﺸﺪ....
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻨﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼﻗﯿﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﮫﻤﺎن ﻧﻮازی ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﻣﺎﯾﻪ
ﺷﺮف ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ ،آزادی ﺑﺮدهاش را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ
آوردن ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺷﺐ ﺳﺮد و ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ) .(1
و در ﺷﺐھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺮ ﮐﻮهھﺎ و ﺗﭙﻪھﺎی اﻃﺮاف ﺧﯿﻤﻪھﺎﯾﺸﺎن آﺗﺸﯽ ﺑﺮ
ﻣﯽاﻓﺮوزﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻮن ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎ ﮐﺎروانھﺎی ﺣﯿﺮان و ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﻨﮫﺎ
 -1ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮﺷﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ:
ای ﺑﺮده ،ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺳﺮد وھﻮﻟﻨﺎک

اﮔﺮ ﺑﺮ ﯾﻤـﺎن ﻣﮫﻤـﺎﻧﯽ ﺑﯿـﺎوری ﺗـﻮ آزادی
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را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ  ...و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﺑﮑﻒ آرﻧﺪ و آب و ﻧﺎن و
آﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮫﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺒﯿﻠﻪھﺎی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﯾﮑﺪﮔﺮ را ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ
آﺗﺸﺸﺎن ﻣﺬﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .(1
و رﻓﺖ و آﻣﺪ زﯾﺎد ﻣﮫﻤﺎنھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎر و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺎﻧﻪ ھﺮ رھﮕﺬری اﺳﺖ) .(2
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺎن ﻧﻮازی از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺻﻔﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و اﺧﻼﻗﯽ واﻻ
و وﻇﯿﻔﻪای ﻣﻘﺪس ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﺣﻘﯽ ّ
ﻣﻘﺪس ﺑﺮای
ﻣﯿﮫﻤﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ...و ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ و ﻧﻨﮓ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﻖ
ّ
ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدد ،و از ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎزو ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﮔﻠﻮی ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﺪ!...
و ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺻﺤﺮا ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮده و ﺑﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﺸﺎن ﺑﺨﻞ ورزﯾﺪه
ﺗﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ...
و در اﺳﻼم؛ ﻓﻘﯿﮫﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ ﻣﮫﻤﺎن ﻧﻮازی را ﺳﻪ روز
اﺟﺒﺎری داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ...اﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاری ﺑﺮ ھﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ
و ﺷﮫﺮی ،ﺟﺎھﻞ و داﻧﺎّ ،
ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﮐﻤﺎل اﮐﺮام و اﺣﺘﺮام ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
و واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﺑﻤﺪت ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﻮازی ﻓﺮض اﺳﺖ ...و

 -1ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪای ،ﻗﺒﯿﻠﻪ دﺷﻤﻦ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.

آنھﺎ ﻗﻮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﮓھﺎﯾﺸﺎن از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ دھﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺎدرﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ادرار ﮐﻨﺪ! ـ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﮐﺎروان ﺑﺎ دﯾﺪن آﺗﺶ ﺑﺴﻮﯾﺸﺎن
آﯾﺪـ .وﻟﯽ ھﯿﮫﺎت ﮐﻪ از ﺷﺪت ﺑﺨﻞ ادرار ﻣﺎدرش ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﻣﯽرﯾﺰد!.

-2

آﻧﻘﺪر ﻣﯿﮫﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﮓھﺎﯾﺸﺎن

دﮔﺮ از دﯾﺪن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘـﺎرس ﻧﻤﯽﮐﻨﻨـﺪ
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اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺣﻖ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ او را ﺑﺠﺎی ﻧﯿﺂورد ﻣﯿﮫﻤﺎن اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ
ﺣﻘﺶ را آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ از او ﺑﮕﯿﺮد...
و در رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﮔﺮوھﯽ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ـ از اﻧﺼﺎرـ
ﮔﺬرﺷﺎن ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻓﺘﺎد ،و از آنھﺎ ﺣﻖ ﻣﮫﻤﺎن ﻧﻮازﯾﺸﺎن را در ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.«...
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻃﻠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪای را
در ﻣﺤﻠﻪای از ﺗﮫﺮان و ﯾﺎ اﺻﻔﮫﺎن ﻣﯽزﻧﯽ و ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺘﺎن ھﺴﺘﻢ ...و ﺣﻘﻮق ﻣﮫﻤﺎن ﻧﻮازی را در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ !...
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﺮ از ﮐﻼﻧﺘﺮی در ﻣﯽآورد ،و ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮنھﺎ و
ﻋﺎدات و ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﭼﻮن ﭼﮑﺶ ﺑﺮ ﺳﺮت ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ و ﺗﻮ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ...
»روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن از ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاری اﻧﺼﺎریھﺎ ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ ،اﻧﺼﺎرﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻘﺸﺎن را
ﺑﺎ زور ﺑﺎزو ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮوﺻﻮرت ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ زﺧﻢھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.«...
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ را راھﺰﻧﯽ و ﭼﭙﺎول ﺑﻨﺎﻣﯿﺪ ...در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
را دزدی و ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺎﻹﮐﺮاه ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ...
»روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﭘﯿﺶ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم رﺳﻮل اﮐﺮمص آﻣﺪه از
ﻣﮫﻤﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺴﯽ ﺷﮑﺎﯾـﺖ و ﮔﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ«.
ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ روح ﺻﺤﺮا آﺷﻨﺎ ﺑﻮد ﺑﺪون ﺗﻌﺎرف و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺪانھﺎ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ» :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪای را از آﻧﭽﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن در ﭘﺴﺘﺎنھﺎی ﺷﺘﺮان
ﻣﯽﻧﮫﺪ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟! ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻪ آب ﺣﻖ دارﺗﺮ اﺳﺖ.«...
ﻋﻤﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮاﻧﻪ اﻧﺼﺎرﯾﺎن ـ ﻣﮫﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻗﺒﻮل
ﻣﯽزﻧﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎزو اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ!.
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ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و اﺳﺎس و ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻮاری ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﻋﻼن ﻧﻤﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻨﮕﺮی.
ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ رزق و روزی را در ﭘﺴﺘﺎنھﺎی ﺷﺘﺮان ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ ...
ﭘﺲ ھﯿﭻ اﺣﺪی ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻣﺴﺎﻓﺮ را از ﻣﻠﮑﯿﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ...
ً
ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺻﺮاﺣﺘﺎ و ﺑﺎ ﻧﻌﺮه ّﺑﺮان ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد :ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻣﻘﯿﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﻪ و ﻗﻨﺎت آب ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪاش را ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده ﺑﺪان آب اوﻻﺗﺮ
اﺳﺖ...
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺠﺮوی و ﻧﺎداﻧﯽ ھﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ از ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎی
اﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ و ﯾﺎ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﺮﮔﺮدن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻮار ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﭼﻨﺪ ﭘﮕﺎھﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ
ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﻮه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ...ﻓﻠﺴﻔﻪای ﮐﻪ ﻓﮫﻢ و درک ﻋﻤﺮ از آن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ...دﯾﺪﮔﺎه
ﻋﻤﺮ از ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ...ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ...اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﻤﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮏ درھﻢ از ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺧﺘﻼس ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ دزدﯾﺪه ،در ھﻤﺎن
ﻟﺤﻈﻪ دﺳﺘﺶ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ ﺑﺪارش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد را در
ﻧﻄﻔﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﺪ...
و ھﻤﯿﻦ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ و ﻋﻘﻮﺑﺖ را ﺑﺮ ﺑﺮدهای ﺑﯿﭽﺎره ﻣﯽﺑﺨﺸﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺮده را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ ...ﻋﻤﺮ در ﺧﺸﮏ ﺳﺎﻟﯽ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﺎزات را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﻧﮫﺪ ...و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ﺣﻖ ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی
ﺑﺎزو ﺣﻘﺸﺎن را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ...
ﭘﺲ دﯾﺪﮔﺎه و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را از دو زاوﯾﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ:
َ
اوﻻ :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﺟﮫﺎن و ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن.
َ
دوﻣﺎ :ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎنھﺎ ھﻤﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ...
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ﭼﺮا ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻮن دﻧﺪاﻧﻪ ھﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮﯾﻢ
....وھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺻﺎﺣﺐ ارﺛﯿﻪ و ﺑﮫﺮهای ﺧﺎص از
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن داﻧﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮان را از آن ﻣﺤﺮوم ﮔﺮداﻧﺪ...
راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﺎﺻﺶ ﺑﺪﯾﻦ درﺟﻪ از ﺷﺪت و ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ
ﮐﻪ در ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ در اﺳﻼم وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﻏﺮﺑﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی ــ و ﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻘﺪس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻮد! ...ﻣﺎرﮐﺲ ھﻤﻪ زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﻓﺪای اﯾﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ
ﺧﻮﺑﯽھﺎ و ﻓﺎﯾﺪهھﺎ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮ را در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ!...
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺳﻼم ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺳﺎد ﮔﯽ و آﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺗﻔﺎوﺗﮫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﻧﮫﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد...
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه و روزھﻨﮕﺎم ﭘﺴﺘﺎنھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ...ﭘﺲ
ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ...
و ھﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﺪاﯾﻨﺪ ...و ﺗﻨﮫﺎ اوﺳﺖ ﻣﺎﻟﮏ و ﺳﺮور.
آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ...و ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ در راه ﻣﺎﻧﺪه از
ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ در اﯾﻨﺠﺎ از ِ
ھﻤﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻏﺬا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮده ﭘﺲ او ﺑﺪاﻧﭽﻪ در ﭘﺴﺘﺎنھﺎی ﺷﺘﺮان اﺳﺖ
ّ
ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ ...ﺣﺘﯽ از آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺘﺮان را ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ و ﻣﯽﭼﺮاﻧﺪ...
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻮد از ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﺪﮔﺎه و ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻋﺮﺑﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
َ
ُ
ّ َّ ٓ
ٞ
ﻗﺮآن ﺑﺪانھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدَ ﴿ :و َّٱ� َ
ِين ِ ٓ
ِلسا� ِ ِل
� أ ۡم َ�ٰل ِ ِه ۡم َح ّق َّم ۡعلوم ٢٤ ٞل
ۡ
َوٱل َم ۡح ُر ِ
وم ] ﴾٢٥اﻟﻤﻌﺎرج» .[٢٥-٢٤ :و آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎلھﺎﯾﺸﺎن ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ و
ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺪاﯾﺎن و ﺗﻨﮓ دﺳﺘﺎن«.
ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﯿﻦ.
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ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻗﻪ و زﮐﺎت و ﺧﯿﺮات و اﺣﺴﺎن و ﺳﺨﺎوت و ﺑﺨﺸﺶ
ً
و ...ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﺮق دارد.
ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﻠﻮم:
و ﭼﻮن ﺣﻖ را ﻧﺪھﯽ ،ﻣﺮدم ﺣﻖ دارﻧﺪ آن را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎزو از ﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ
ﻣﺠﺒﻮرت ﺳﺎزﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺎزدھﯽ.
َ
ُ ۡ
َٗ ُ
ُ
ودر ﻣﻮرد آنھﺎ ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ﴿ :خذ م ِۡن أ ۡم َ�ٰل ِ ِه ۡم َص َدقة � َط ّ ِه ُره ۡم
ُ ّ
َوت َز� ِي ِهم ب ِ َها﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ» .[١٠٣ :و ﺑﮕﯿﺮ از ﻣﺎلھﺎﯾﺸﺎن ﺻﺪﻗﻪای ،و ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت

آنھﺎ را ﭘﺎک ﮔﺮدان و ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺰﮐﯿﻪ ده.«...
ﺑﮕﯿﺮ!...
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮو و اﺟﺒﺎر ﮐﺮدﻧﮫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺶ و ﺗﻤﻨﺎ و ﻧﻪ ﺑﺎ
ھﺰار و ﯾﮏ ﻣﻨﺖ و ﺗﻘﻼء...
ﺑﮕﯿﺮ!...

و ﺑﺎ اﯾﻦ درک و ﻓﮫﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮنھﺎی آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ و
ﺣﺪاﻧﯿﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪص ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﭘﺎ
ﻣﯽدارﻧﺪ وﻟﯽ از دادن زﮐﺎت ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺰد...
و ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﺮھﻢ
ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن رﻓﺖ زﮐﺎت ﭼﯿﺰی اﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎری ،و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد...زﮐﺎت ﭼﯿﺰی اﺳﺖ دﮔﺮ  ...و ﻓﺮﺿﯿﺖ آن ﺑﺮ
رأس اﻟﻤﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻓﺎﯾﺪهھﺎ و درآﻣﺪھﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ  ...ﺣﻖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ...ﺗﺄﮐﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻠﮑﯿﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮی ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﻣﺒﺪأ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺮب ،و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﮕﺸﺘﻤﺎن را ﺑﺮ ﻧﺦ اول ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻔﮑﯿﺮ أﺑﻮذر ﺑﮕﺬارﯾﻢ...
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ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺳﻼم او:
ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻣﻦ و ﺑﺮادرم أﻧﯿﺲ ﺑﮫﻤﺮاھﯽ ﻣﺎدرﻣﺎن رﻓﺘﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از داﺋﯽھﺎﯾﻤﺎن،
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده ﻣﺎرا ﺑﺴﯽ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ،ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﺶ ﺣﺴﻮدﯾﺸﺎن ﺷﺪ و در ﮔﻮﺷﺶ وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ
از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروی أﻧﯿﺲ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻤﺖ ﮔﺮم ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ«.
ﯾﻌﻨﯽ أﻧﯿﺲ را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ داﺋﯿﺶ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ...
داﯾﯽ ﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺎزﮔﻔﺖ  ...ﻣﻦ ﺑﺪو
ﮔﻔﺘﻢ :ھﺮآﻧﭽﻪ در ﺣﻖ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدی را ﺑﺮ ﺑﺎد دادی ،دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﺎ و ﻧﻪ
ﺗﻮ!.
وﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮاﻧﻤﺎن ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ داﺋﯿﻤﺎن
دﺳﺘﻤﺎﻟﺶ را ﺑﺼﻮرﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد وزار ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ ...
در ﻣﮑﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﯾﻢ و اﻧﯿﺲ ﺷﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای دادﺧﻮاھﯽ ﺑﺴﻮی ﮐﺎھﻨﯽ
ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد رﻓﺖ ،ﮐﺎھﻦ ﻧﯿﺰ أﻧﯿﺲ را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮد و او ﺑﺎ دو ﺷﺘﺮ ﺑﺎز آﻣﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﺑﺮادرش ﺑﻪ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ داﺋﯿﺸﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن
ّ
ﻧﯿﺰ در ﻣﮫﻤﺎن ﻧﻮازﯾﺸﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﺮد ،اﻣﺎ اﺑﻮذر ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﮏ و ﺷﺒﻪای را در اﺧﻼﻗﺸﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ
از دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ...ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻮش ﻧﮫﺎدن ﺑﻪ ﺣﺮفھﺎی ﻣﺮدم ،و ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن
ﺣﺮﻓﺸﺎن ،در ﺻﺮاﺣﺖ اﺑﻮذرﯾﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن  ...او ﻧﯿﺰﺳﺨﺎوت و ﮐﺮم داﺋﯿﺶ
را ﺑﺮﺳﯿﻨﻪاش زد ،راﺑﻄﻪاش را ﺑﺎ او ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺻﺮاﺣﺖ و ﺻﺮاﻣﺖ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ
ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ...و او را در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺘﻤﺎل ﺑﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ زار زار ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ و
از اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﮫﺎﯾﺶ روا داﺷﺘﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺑﻮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮫﺎد.
اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و رد ﻣﯿﮫﻤﺎن ﻧﻮازﯾﺶ ﺷﺪ...
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و ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ اﻧﯿﺲ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮﯾﺎن ﺳﺎده ﻟﻮ ﺑﺮ
ﺑﯿﮕﻨﺎھﯿﺶ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﺷﺮط ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﭘﯿﺶ ﮐﺎھﻨﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ،ــ و در رواﯾﺘﯽ
أﻧﯿﺲ آﻧﻘﺪر آن ﮐﺎھﻦ را ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺷﺮط را ﺑﺒﺮد .ـ و ﺑﺎ دو ﺷﺘﺮ ـ ﺑﺠﺎی ﺷﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده ﺑﻮدـ ﭘﯿﺶ ﻣﺎدر و
ﺑﺮادرش ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﺑﻮذر ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺳﻼﻣﺶ را ﺑﺮای ﺑﺮادرزادهاش ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ:
از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮمص ﻣﺸﺮف ﺷﻮم ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم!!!.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟ ـ ﺑﺮادر زادهاش ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدی ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﺴﻮی ﺧﺪاﯾﺖ راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮدی ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮای ﺧﺪا ...ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﻓﯽ روی
ﻣﯽﮐﺮدی؟
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺪان ﺳﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﺮا راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﺐھﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺷﺪت ﺧﺴﺘﮕﯽ ﭼﻮن ﭘﺎرﭼﻪای ﺑﯽروح
ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪم...
ﺗﺎ آﻧﻮﻗﺖ ﮐﻪ اﺷﻌﻪھﺎی ﺳﻮزان ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺮا از ﺟﺎﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
روزی اﻧﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﯽرود .در ﺳﻔﺮش
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮد وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ از او ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮش را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪم .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در
ﻣﮑﻪ ﻣﺮدی را ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﺮ دﯾﻦ ﺗﻮ...
ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮادر اﺑﻮذر ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ »در ﻣﮑﻪ ﻣﺮدی را ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﺮ
دﯾﻦ ﺗﻮ« ،و ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ اﺑﻮذر ﺑﺮ دﯾﻦ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ اﺳﺖ!...
اداﻣﻪ داد :ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻓﺮﺳﺘﺎده ...ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮدم ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ ...ﺟﺎدوﮔﺮ اﺳﺖ  ...ﮐﺎھﻦ اﺳﺖ...
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ـ اﻧﯿﺲ ﺧﻮدش ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪای ﺑﻮد ...اﻧﯿﺲ اداﻣﻪ داد ﻣﻦ ﺳﺨﻦ
ﮐﺎھﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪهام ،ﺣﺮفھﺎی اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺎ آنھﺎ ھﯿﭻ ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﻧﺪارد...
ﺣﺮفھﺎﯾﺶ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺎﻋﺮان ﻧﯿﺰﮔﺬاﺷﺘﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ از دﻧﯿﺎی ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮی
ﺑﺴﯽ دوراﺳﺖ ...ﻗﺴﻢ ﺑﺨﺪا ﮐﻪ او راﺳﺘﮕﻮﺳﺖ و ﻣﺮدم دروغ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ...
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ
روم و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺮوﮔﻮﺷﯽ آب دھﻢ...
ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آﻣﺪم ،از ﻣﺮدی ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ آﻗﺎ ،اﯾﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ او را
ﮔﻤﺮاه و از راه ﺑﺪر ﺷﺪه ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ را ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺎﺑﻢ.
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺮد ﺻﺪا ﺑﺮ آورد ﮐﻪ آھﺎی ﻣﺮدم اﯾﻦ ھﻢ از آنھﺎ اﺳﺖ ...ﻣﺮدم ھﻢ
رﯾﺨﺘﻨﺪ روی ﺳﺮوﮐﻠﻪام و ﺑﺎ ﭼﻮب و ﭼﻤﺎق دﻣﺎر ازروزﮔﺎرم در آوردﻧﺪ و
ﺑﯿﮫﻮش و ﺑﯿﺠﺎن ﺑﺮروی زﻣﯿﻦ رھﺎﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ
ﻏﺮق در ﺧﻮﻧﻢ ،رﻓﺘﻢ ﺟﺎی آب زﻣﺰم و ﺧﻮدم را ﺷﺴﺘﻢ و از آب ﻧﻮﺷﯿﺪم،
ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺎﻧﺰده ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪم ﻏﺬاﯾﻢ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ آب زﻣﺰم ﺑﻮد و
ﺑﺲ ،ﮐﻤﯽ ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ زده ﺷﮑﻤﻢ آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ھﯿﭻ
اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدم.
اﯾﻦ ﻏﺬای ﭼﺮب و ﻧﺮم راھﺰن ﺻﺤﺮا ﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ ...ﺣﺎل اﮔﺮ اﺳﻼم آورد
ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟!
ﻗﻨﺎﻋﺖ و زھﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﻮن او ﺳﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺳﻼم آن را ﺟﻼ و ﺻﯿﻘﻞ
ﻣﯽدھﺪ و ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﺑﺎ
ﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه و ﺻﻔﺖ ﺻﺤﺮا ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻮد را اﺳﻼم زھﺪ ﻧﺎم ﻧﮫﺎد ،و
ﺛﺮوت و داراﯾﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ و زھﺪ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
ّ
ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪای و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی زاﺋﯿﺪه اﻓﮑﺎر
ﭘﻮچ و ﺑﯿﮫﻮده ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﻓﻄﺮﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن ﻧﮫﺎده ﺷﺪه
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اﺳﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎ آن ﻧﻈﺮﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻓﻄﺮت و ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و ھﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .و آن ﻓﻠﺴﻔﻪ و
ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﯿﺎلھﺎی ﺑﯽروح اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ
و از ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻓﺮﺳﺦھﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ،ﺳﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﮕﺎھﯽ ﺑﯿﺶ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوام آورد.
اﺑﻮذر اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ:
ﺷﺒﯽ ﻣﺎھﺘﺎﺑﯽ و زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ،ﺗﻨﮫﺎ دو زن در ﮐﻌﺒﻪ ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ زاری
أﺳﺎف و ﻧﺎﺋﻠﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ) .(1
زنھﺎ ﻏﺮق در ﻋﺒﺎدت و راز و ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ...ﻏﺮق در ﻗﺪﺳﯿﺖ
و ﺟﻼل ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪ ،ﮐﻪ اﺑﻮذر ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ آنھﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ...ﺑﺨﺼﻮص زﻧﯽ ﮐﻪ
درﻋﺒﺎدﺗﮕﺎھﺶ ﻏﺮق ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ  ...در ﮐﻌﺒﻪ ﻋﺒﺎدت ،و ھﻨﮕﺎم ﻣﻨﺎﺟﺎت و راز
و ﻧﯿﺎز در ﺣﺎﻟﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد...
اﺑﻮذر ﺑﺎ ﻟﮫﺠﻪای ﺗﻨﺪ و ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ» :ﺧﺪاﯾﺎﻧﺘﺎن را ﺑﻪ
ھﻤﺴﺮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮدرآورﯾﺪ«!.
ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺷﺪت ﺣﯿﺮت و ﺗﻌﺠﺐ و ﺗﺮﺳﺸﺎن از اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎی
ﻋﺠﯿﺐ آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺷﻨﻮاﺋﯿﺸﺎن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده و ﺳﺮﺷﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﻮاف ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻮن
ﺑﺎردﮔﺮ ﺑﺪو رﺳﯿﺪﻧﺪ  ...اﺑﻮذر ﺣﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻢﺗﺮی را ﺗﺤﻮﯾﻠﺸﺎن داد،
ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺎﺻﺮی ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آنھﺎ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ـ

 -1إﺳﺎف و ﻧﺎﺋﻠﻪ دو ﺗﺎ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﮑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ آوردهاﻧﺪ؛ آن دو ،ﻣﺮد و زﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﮐﻌﺒﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را ﻣﺴﺦ ﮐﺮد و ﺑﺼﻮرت دو ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﻨﮕﯽ در
آورد.
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ﺟﻤﻠﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﻮﻧﺪه راھﯽ ﺑﺮای ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﯾﺎ ﻋﺬروﭘﻮزش
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ...
آنھﺎ وﻟﻮﻟﻪ ﮐﻨﺎن و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و داد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از
ﻣﺮدان ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺑﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ  ...در راه ﺑﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪاص و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ﺧﻮردﻧﺪ ،و ﭼﻮن زنھﺎ را ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺎل دﯾﺪﻧﺪ از آنھﺎ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﻪ ﺑﻼﺋﯽ ﺳﺮﺗﺎن آﻣﺪه؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮔﻤﺮاھﯽ در ﮐﻌﺒﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ؟
زنھﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﻮان ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺶ
ﻧﯿﺴﺖ...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ و ﺣﺠﺮ اﻷﺳﻮد را ﺑﻮﺳﻪ زده ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ
ﻃﻮاف ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎزﮔﺰاردﻧﺪ ،ﻣﻦ ھﻢ آرام ﺑﺪو ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺳﻼم ﮐﺮدم،
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ...اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺳﻼم اﺳﻼم
را ھﺪﯾﻪ دادم.
اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ :وﻋﻠﻴﻚ ورﲪﺔ اﷲ  ...ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﯿﺴﺘﯽ؟

ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮدی از ﻏﻔﺎر» ...اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﻄﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن
آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﻘﺶ اﺳﺖ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮذر
از رد ﻓﻌﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮمص ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد...
اﺑﻮذر در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم
ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ ﻧﮫﺎد.«..
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن در ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺎدش
ﻣﯽآورﻧﺪ ــ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ذھﻨﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮده را ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد ــ
ﺷﺪت ﺗﻌﺠﺐ و ﺣﯿﺮﺗﺶ دﺳﺘﺶ را ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ ﻣﯽزﻧﺪ...
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وﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای از ذھﻨﺶ ﭘﺮﯾﺪه...
ﺣﯿﺮت و ﺷﮕﻔﺘﯽ از اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن آﻧﭽﻪ اﻧﺘﻈﺎرش ﻣﯽرﻓﺖ...
اﺑﻮذر ﺧﺸﮏ و ﺣﯿﺮان ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻏﻔﺎرم ﺑﺪش
آﻣﺪ؟! ﺧﻮاﺳﺘﻢ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن را ﺑﮕﯿﺮم ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮا
ﺑﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪ .و ﺣﻘﺎ ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮمص را ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﻦ درک ﮐﺮده ﺑﻮد!
ﺳﭙﺲ رﺳﻮل اﮐﺮمص ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺎﻧﺰده ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﻮدی؟ ﮔﻔﺘﻢ :در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻮدم و ﻏﺬاﺋﯽ ﺟﺰ آب زﻣﺰم ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،آﻧﻘﺪر
ﻧﻮﺷﯿﺪهام ﮐﻪ ﭼﺎق ﺷﺪهام و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﻢ آب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﯿﭻ اﺣﺴﺎﺳﯽ ھﻢ ﺑﻪ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﮑﺮدهام .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ آب ﻣﺒﺎرﮐﯽ اﺳﺖ و ﻏﺬای ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن.
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﯿﺮت و ﺷﮕﻔﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ؟
اﯾﻤﺎن ﻣﺮدی از ﻏﻔﺎریھﺎ؟
ﻧﻪ!  ...رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﺴﻮی ھﻤﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ...و
ّ
ﭘﺲ از اﯾﻤﺎن آوردن اﺑﻮذر او را ﺑﺮای دﻋﻮت ﻣﻠﺖ و ﻗﻮﻣﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،و ھﯿﭻ
ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪای ﭼﻮن ﻏﻔﺎرﯾﺎن اﺳﻼم را ﺑﻪ آﻏﻮش ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ :ﻧﯿﻤﯽ از آنھﺎ در
ھﻤﺎن وھﻠﻪ اول اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﺪار ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪاص در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻮﮐﻮل داﺷﺘﻨﺪ...
اﺳﻼم ﻏﻔﺎریھﺎ ﺷﺎدی آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮد و ھﯿﭻ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ و ﺣﯿﺮﺗﯽ ھﻢ
ﻧﺪاﺷﺖ ...ﺗﻌﺠﺐ و ﺣﯿﺮت ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدی را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از دﯾﺪار ﺑﺎ او اﯾﻤﺎن آورده...از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی اورا ﺑﺎ
ﻧﻮای روح ﺑﺨﺶ »اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ« ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﻪ
اﺳﻼم دﻋﻮت داده ﺑﺎﺷﺪ!  ...ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺻﺤﺎﺑﯽ و ﯾﺎری از ﯾﺎران رﺳﻮل
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ﺧﺪاص ـ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ـ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﻮی اﺳﻼم ﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ...و او
آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ رواﯾﺎت آوردهاﻧﺪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻏﻔﺎریھﺎ و وﺣﺸﯿﮕﺮﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
رﺳﻮل اﮐﺮمص دﺳﺘﺸﺎن را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺸﺎن ﻧﮫﻨﺪ ،و اﺑﻮذر ﺣﯿﺮان وﻣﺎﺗﻢ زده
ﺳﻌﯽ در ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﺮح دھﺪ ،و
اﺑﻮﺑﮑﺮ او را ﺑﺎز دارد ...ﺑﻪ ﺣﺮفھﺎی اﺑﻮذر ﻟﺨﺘﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ؛ »اﺑﻮﺑﮑﺮ او را ﺑﮫﺘﺮ
ازﻣﻦ درک ﮐﺮده« ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮمص را ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﻦ
ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﻮد و ﮐﻨﻪ آن را درک ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ در ذھﻦ ﻣﻦ
ﺑﻮد.(1 )...
اﮔﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ آن ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻦ اﺑﻮذر ﺧﻄﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺮ
اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﯽزد و ﯾﺎ ﺗﻠﻤﯿﺤﯽ و اﺷﺎرهای ﻣﯽﮐﺮد...
و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﻋﺎدت ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن ﺑﻮد ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس درﮔﺎه اﻟﮫﯽ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻏﻔﺎرﯾﺎن ﯾﻪ ﻣﯿﺎن را ھﺪاﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه.
ﺳﺨﻦ از ﻏﻔﺎریھﺎ ﺑﻪ ﻣﯽرود ...و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت دﯾﺪار ﮐﻪ ﺑﺎر دﮔﺮ
ﺳﺨﻦ از ﻏﻔﺎرﺑﻤﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص اﺑﻮذر را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ و دﻋﻮﺗﮕﺮ
ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺪو اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﻼم ﻇﮫﻮر ﻧﻨﻤﻮده و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص ھﺠﺮت ﻧﻔﺮﻣﻮده در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﺎدی از ﻏﻔﺎرﯾﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ...و اﺑﻮذر ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﻼم و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺶ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﺪرتھﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻏﺰوه ﺧﻨﺪق ـ اﺣﺰاب
ـ ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻧﯿﺎﻣﺪ.
 -1ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ اﺑﻮذر ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﻨﺎ وﺧﻮاھﺶ وﺗﻘﻠﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ را روﺷﻦ ﺳﺎزد واز
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪھﻮﺷﯽ ﺑﺪر آﯾﺪ ،وﭼﻮن ﺗﻨﮫﺎ زﺑﺎﻧﺶ را ﺑﺮای روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ دﺳﺘﺶ را ﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎزد »ﺧﻮاﺳﺘﻢ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن را ﺑﮕﯿﺮم«؟!
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در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ھﯿﭻ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﯾﺎ ﺷﺮﺣﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد
اﺑﺮاز ﻧﻤﯽدارد ،و ﺣﺘﯽ اﺑﻮذر ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺪ ...ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ آﯾﺎ از ﺣﯿﺮت و
ﺷﮕﻔﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺗﺪﺧﻞ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﻨﺪ؟! اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ اراده و ﺗﻮاﻧﯽ از آن ذات ﭘﺎک از ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻌﺠﺐ و ﺷﮕﻔﺖ رﺳﻮل اﮐﺮمص را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ؟
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...ﺷﺎﯾﺪ روح
ﺣﮑﻤﺖھﺎی ﻧﮫﻔﺘﻪ در ﻓﺮاﺳﻮی اﯾﻦ »ﺣﺪﯾﺚ« ﺑﺪﯾﻦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم آور
آﺳﻤﺎن را ﺧﺒﺮی ﺑﻮد ﭘﯿﺸﯿﻦ ــ از آﺳﻤﺎن ــ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﻏﻔﺎری.!...
وﻟﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد آن ﺧﺒﺮ؟!.
ﺧﺪ ا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺪان آ ﮔﺎهﺗﺮ و داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ...
اﺳﺘﺎد »اﻟﺒﮫﯽ اﻟﺨﻮﻟﯽ« اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ رﺳﻮل اﮐﺮمص را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ﺑﺴﯽ ﺷﮕﻔﺖ زده و ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم روی آورد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ھﻨﻮز ھﻢ اﺳﻼم در ﻣﮑﻪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺳﺮﯾﺖ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد.«...
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﻤﺎن ﮔﻤﺎن اﺑﻮذر اﺳﺖ ؛ »ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ از
اﯾﻨﮑﻪ از ﻏﻔﺎرﯾﺎن ھﺴﺘﻢ ﺑﺪش آﻣﺪه«.
ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ذھﻦ ﺧﻮد اﺑﻮذر ﺧﻄﻮر ﮐﺮده
ﺑﻮد و ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﺑﺴﻮی ﺑﺪآن اﺷﺎرهای ﻧﺪارد...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮذر از ﻏﻔﺎر اﺳﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ھﯿﭻ)!( ﺑﻠﮑﻪ
اورا ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﮏ و دﻋﻮﺗﮕﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﻮی ﻏﻔﺎرﯾﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و در ﺟﻮاب اﺑﻮذر
ﮐﻪ ﺧﻮدش را از ﻏﻔﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﺪ و ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ
ﻏﻔﺎرﯾﺎن را «...و ھﯿﭻ اﺷﺎره و ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺪاﻧﭽﻪ در ذھﻦ اﺑﻮذر آﻣﺪه ﺑﻮد
ﻗﻮت ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ؛ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻤﻦ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺣﯿﺮت زده ﺷﺪﻧﺪ ...در ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺣﯿﺮﺗﺰد ﮔﯽ ﺑﺎ
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ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ھﻤﺮاھﯽ دارد ...ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﺑﻮذر اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ...در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺑﻮذر در ﺷﺎدی ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن ﺟﻠﻮی ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﺸﺎن را
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ!.
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ رﺳﻮل ﺧﺪاص از اﯾﻤﺎن آوردن ﻏﻔﺎرﯾﺎن ﺣﯿﺮت زده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪھﺎی اوﻟﯿﻦ اﺳﻼم ﮐﻪ ھﻨﻮز دﻋﻮت در ﻣﺮﺣﻠﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯿﺶ
ً
اﺳﺖ اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﺐ ﺻﺤﺮا رﺳﻮخ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ...ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ را ﺑﺎ
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﭼﻮن »ﺳﭙﺎس ﺧﺪای را« و ﯾﺎ »ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ذات ﭘﺎک اﻟﮫﯽ« و ﯾﺎ
ھﺮ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺷﮑﺮاﻟﮫﯽ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﯿﺎن
ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ...
ﻧﺎﮔﮫﺎن دﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ زدن ،و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪن ،در ﻋﺎدات ﻣﺮدﻣﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻌﺠﺐ و ﺷﮕﻔﺖزدﮔﯽ از ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر دﻋﻮت و ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ ﮐﺎروان اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ...ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺟﺎی دارد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و
ﺷﺎدی ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺧﯿﺮهﮔﯽ!.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاز اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪن ﭘﺎﯾﻪھﺎی
اﺳﺎﺳﯽ آن ﺑﺮوز ﮐﺮده ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﻮرد ھﺠﻮم
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ...و اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﺑﻮذر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪاش
ﺑﺮﮔﺮدد و ﺗﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﻼم درآﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ...
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ در رواﯾﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی
ﻗﺒﯿﻠﻪاش رود و آنھﺎ را ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺻﺤﺖ ﻣﯽداﺷﺖ
ﺷﺮط ﻋﻘﻞ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم ﺑﺪو اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼﻣﺶ را از ﻣﺮدم
ﭘﻨﮫﺎن دارد و ﺳﺎﮐﺖ و آرام در ﮔﻮشھﺎی ﭘﻨﺎه ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد اﺳﻼم
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ھﯿﭻ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ  ...ﭼﺮا ﮐﻪ دﻋﻮت ﻏﻔﺎریھﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم و اﯾﻤﺎن آوردﻧﺸﺎن ـ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﺳﺮ راه ﮐﺎروانھﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ـ ﯾﻌﻨﯽ
اﻧﻔﺠﺎری ھﻮﻟﻨﺎک ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻗﺪرت اﺑﻮذر در رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪای اﺳﻼم در
ﮔﻮش ھﻤﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪھﺎی ﻋﺮب و در دﻧﯿﺎی آﻧﺮوز ﻋﺮب ﺻﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد...
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ ازاﺑﻮذر ﻧﭙﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ
رﺳﯿﺪه ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﺪار در ﻣﮑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﻪ ﻣﮑﻪ ﺧﺒﺮ از اﺳﻼم ﺑﻮد و
ﻣﺤﻤﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﮔﻮشھﺎی ﺑﺮادر اﺑﻮذر ﺧﺒﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻦ اﺑﻮذر اﺳﺖ)!( را
از دھﺎنھﺎی ﻣﺮدم ﻣﮑﻪ رﺑﻮده ﺑﻮد !.و آن دو زﻧﯽ ﮐﻪ دﺷﻨﺎمھﺎی اﺑﻮذر را
ً
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻓﻮرا ﺑﻪ او اﺗﮫﺎم زدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﺰب و ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﮔﺮوه از راه
ﺑﺪر ﺷﺪهھﺎ ،ﮔﻤﺮاھﺎن ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﯾﻦ و آﺋﯿﻦ ﻧﯿﺎﮐﺎن ...ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﺑﻮذر
از آن ﺑﺮده ﺑﯿﭽﺎره و ﺗﺮﺳﻮ ﺳﺮاغ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺎﺧﻮد آ ﮔﺎه ﺑﺮآﺷﻔﺖ و ﺑﺎ
ﺗﺮس و ﻟﺮزه داد ﺑﺮ آورد؛ آھﺎی ﻣﺮدم اﯾﻦ از آن ﮔﻤﺮاھﺎن اﺳﺖ .و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
از آن ﻣﺮد ﮔﻤﺮاھﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﺴﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد دل ﭘﺮی
داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺪو ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺎم ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺳﻨﮓھﺎ
و ﭼﻮبھﺎ و ﭼﻤﺎقھﺎ و اﺳﺘﺨﻮانھﺎ و ﺧﻼﺻﻪ ھﺮﭼﻪ دم دﺳﺖ ﺑﻮد ﻧﮫﺎده ﺑﺮ ﺳﺮ
اﺑﻮذر ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ...
ﭘﺲ اﺳﻼم أﺑﻮذر رازی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ...و اﺳﻼم اﺑﻮذر در
ﻣﮑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻏﻔﺎرﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ...اﻟﺒﺘﻪ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻏﻔﺎریھﺎ اﻣﺮی ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ و ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ أﮐﺮم دﺳﺖ
ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺸﺎن زﻧﻨﺪ ...أﺑﻮذر ﺣﯿﺮان و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺮدد ...أﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﺮ
و راز ﻗﺼﻪ را درﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﭼﻨﯿﻦ در ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ ...اﺑﻮذر
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و اﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دھﺪ ..اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﻠﻮﯾﺶ را ﺑﮕﯿﺮد ،آﻧﮕﺎه اﺑﻮذر در ﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﮫﻤﯿﺪه اﺳﺖ ...و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﺶ از او ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را در ﯾﺎﻓﺘﻪ» ،ﭼﺮا ﮐﻪ
دوﺳﺘﺶ را ﺑﮫﺘﺮ درک ﻣﯽﮐﺮد.«...
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ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﻣﺎ را وا ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮﯾﻢ اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم
ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،و آن ﻟﺤﻈﻪ در ﭼﮫﺎر ﭼﻮﺑﻪ آن دﯾﺪار ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ
ﭘرده از ﺧﺎﻃﺮهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دل زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮﻟﺶ داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ ...،و ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد در ﭘﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻌﯽ در ﮐﺴﺐ ﺛﻮاﺑﯽ دارﯾﻢ از درﮔﺎه ﮐﺮم اﻟﮫﯽ!..
ﺳﭙﺲ اﺑﻮذر ﺑﺎ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ از ﮐﺸﻤﺶ ﻃﺎﺋﻒ
ﻧﻮش ﺟﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :و آن اوﻟﯿﻦ ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮردم) ،
آری! ﭘﺲ از  ۱۵روز ﺗﻤﺎم!( ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺑﺎز ﭘﯿﺶ رﺳﻮل اﮐﺮمص آﻣﺪم
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺴﯿﺮ دﻋﻮﺗﻢ ﺑﺴﻮی ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺮم ﯾﺜﺮب ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮاﻓﺮازﺷﺎن ﮐﺮده ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ اﺟﺮ و ﭘﺎداش دھﺪ.«..
و ﺑﻪ زودی ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮذر ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و در راه ﺧﺪا از ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ دﻟﮫﺮه و واھﻤﻪای ﺑﻪ دل راه ﻧﻤﯽدھﺪ ..و
ﺣﻖ را ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﺨﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪھﺎ...
ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺶ ﺑﺮادرم اﻧﯿﺲ آﻣﺪم ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدی؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن اﯾﻤﺎن آوردم و ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ رﺳﻮﻟﺶ ﮔﻮاھﯽ دادم .ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺗﻮان ﺑﯽﻣﮫﺮی ﺑﺎ دﯾﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن آورده ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ.
ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺶ ﻣﺎدرﻣﺎن رﻓﺘﯿﻢ ،اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن آورده و ﺷﮫﺎدت دادﻧﺪ ﭘﺲ از آن
ﭘﯿﺶ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺎن ﻏﻔﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮﺗﺸﺎن دادﯾﻢ ،ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم
ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ و ﭘﺴﺮ رﺣﻀﻪ ﻏﻔﺎری ﮐﻪ رﺋﯿﺴﺸﺎن ﺑﻮد اﻣﺎﻣﺘﺸﺎن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ.«..
دﻗﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ اﺑﻮذر اﺳﻼم را ﺑﺮای ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد و ﺑﺎ دﻋﻮت او ﺑﻮد
ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ ...اﻣﺎ او در ﻧﻤﺎز اﻣﺎﻣﺘﺸﺎن ﻧﻤﯽدھﺪ ...ﺑﯿﺎد
ﺑﯿﺎور ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﻣﺎرت و رھﺒﺮی اﺑﻮذر را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ...
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ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺮای رھﺒﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ...در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺪون
ﺷﮏ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت او ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ...
ﻗﺼﻪ اوﻟﯿﻦ دﯾﺪار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم و اﺑﻮذر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ..دﯾﺪاری ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺗﺮﺟﻤﻪای داﻧﺴﺖ از ﺟﻮاﻧﺐ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻔﺴﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ،دﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻣﺎھﯿﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺑﻮذر اﺳﺖ...
 -۱راھﺰﻧﯽ اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎهھﺎی ﺣﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۲ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم اﺳﻼم ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺬارد!.
 -۳ﭼﻮن ﺧﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﺴﻮﯾﺶ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ.
 -۴در رد ﺑﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ...و در ﻧﻘﺪ و ﺑﺪﮔﻮﺋﯿﺸﺎن زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻨﺪ
دارد.
 ۱۵ -۵روز ﺗﻤﺎم ﻃﺎﻗﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ آب ،و ﺗﻨﮫﺎ آب ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۶ﺳﭙﺲ آن دﯾﺪار ﻋﺠﯿﺐ ...و ﺗﺄﻣﻞ و ﺣﯿﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص.
 -۷و ﭼﻮن اﺳﻼم ﻣﯽآورد رﺳﻮل ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﮏ دﻋﻮت ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺴﻮی ﻗﻮﻣﺶ رھﺴﭙﺎر ﮐﺮده ﺑﺪو اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺘﻪ ﺷﺪن
ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم در ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﺑﺮﻧﮕﺮدد.
ﺳﭙﺲ اﺑﻮذر را ﮔﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ھﯿﭻ از او ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ،اﺳﻼم َﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺎط
ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﮑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده راھﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮاﻧﺶ را ﺑﺮ ﮔﺮدنھﺎی ﻣﺸﺮﮐﺎن در ﻏﺰوه ﺑﺪر ﻓﺮو ﻣﯽآورد و
ﭘﯿﺮوزی ﺳﺮﺷﺎری ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭘﺲ از آن ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺗﻠﺦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﻼﻣﯽ را در ﻏﺰوه اﺣﺪ ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ و ﻋﺮﺑﺪه و ﻧﻌﺮه ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻓﻀﺎی ﭘﺎک و
ﺑﯽآﻻﯾﺶ ﺻﺤﺮا را ﭘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ از آن ﻏﺰوهھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت و ﭘﯿﺮوزیھﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺗﺎ ﻏﺰوه ﺧﻨﺪق ..و در ﻏﺰوه ﺧﻨﺪق ھﻤﻪ ﻧﯿﺮوھﺎ و اﺣﺰاب ﮐﻔﺮ
از زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن ،ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﺳﻼم ﻣﯽﺗﺎزﻧﺪ ..ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدای آن
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ﻧﻪ ﻧﺎﻣﯽ از اﺳﻼم ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ..اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ اﻟﮫﯽ ﺑﺎر دﮔﺮ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﻮﯾﺶ اﺣﺰاب ﮐﻔﺮ را ﺑﺮھﻢ ﻣﯽزﻧﺪ و
ﺑﺎر دﮔﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم در ﺗﻼﻃﻢ و ﺣﯿﺮت زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ..و رﺳﻮل
اﮐﺮم ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدھﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ
ھﺠﻮﻣﯽ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ» :از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻗﺮﯾﺸﯿﺎن ھﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ
ﮐﺮد ..ﺷﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﯽﺗﺎزﯾﺪ«.
ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﮔﺮ اﺑﻮذر ﻃﻠﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ ..و دﯾﺪار دوم ﺑﺜﻤﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﻃﻌﻢ ﺧﺎﺻﯽ دارد ..وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ رﺳﻮل اﮐﺮم
وارد ﺷﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در او ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺗﻮﯾﯽ! أﺑﻮ ﻧﻤﻞ« ..ـ و »ﻧﻤﻞ« و
»ذر« دو ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺘﺮادف ﺑﻤﻌﻨﺎی ﻣﻮرﭼﻪاﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺑﻮذرم ،ﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا!..
اﺑﻮذر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم زﯾﺴﺖ؟ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در
آن ﻣﺮدان اﻣﭙﺮاﻃﻮری آﯾﻨﺪه اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .و رھﺒﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ
در واﻗﻊ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﺑﺨﻮﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﮔﻤﺎرد ..ﭘﯿﺎﻣﺒﺮرا در ﻗﻠﺐ او ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ اﺑﻮذر از آن ﺑﺎ ﻟﻘﺐ »ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ« ـ ﻋﺰﯾﺰم ـ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد ..ھﺮﮔﺰ اﺑﻮذر ﺟﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﻧﺎم
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯽراﻧﺪ» ..ﺧﻠﯿﻠﯽ«..ـ دوﺳﺖ ﻣﻦ ـ.
اﺑﻮذر ھﻤﯿﺸﻪ ﮔﻞ ﺳﺮ ﺳﺒﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺑﻮد و در ﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ
ﺟﺎی داﺷﺖ و اﮔﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و اھﺘﻤﺎم ﺧﺎﺻﯽ
ﺟﻮﯾﺎی ﺣﺎﻟﺶ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ..
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ اﺑﻮدرداء ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺑﻮذر ﺑﺎ او
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ...
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ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ﺑﻮد ،ﺑﺪون اﺑﻮذر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﯿﻢ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ اﺑﻮذر ﻧﯿﺰ در ﺟﺎی زده! ..ﺳﭙﺲ اﺑﻮذر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎی ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺪمھﺎی ﭘﺮﺗﻮاﻧﺶ
را ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺷﻌﻠﻪھﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺻﺤﺮای ﺳﻮزان و ﺧﺸﮏ ﻣﯽزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ
رﺳﯿﺪ و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺳﺨﻨﺎن دﻟﻨﺸﯿﻦ و زﯾﺒﺎی ﭘﯿﺎم آور ﺗﻮﺣﯿﺪ او را
ﻧﻮازش داد ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهاش ﺑﺸﻨﻮد و
ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش؛ »در ﻧﺒﻮد ﺗﻮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮادهام را ﮔﻢ ﮐﺮدهام«.
درود و ﺳﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎدا ای ﭘﯿﺎم آور آﺳﻤﺎن! ..او را از ﺧﺎﻧﻮادهات
ﻣﯽﺷﻤﺎری ..ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺧﺎﻧﻮادهات ﮐﻪ از ﺗﻮ دور ﻣﺎﻧﺪه!...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻤﻦ
ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ رھﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ؟.
اﺑﻮذر ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ! ای رﺳﻮل ﺧﺪا ..ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ.
ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﺮده ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ھﯿﭻ درﺧﺘﯽ و ھﯿﭻ ﺻﺨﺮهای ﺑﺮ
راﺳﺘﮕﻮﺗﺮ و ﺑﺎوﻓﺎﺗﺮ از اﺑﻮذر ﺳﺎﯾﻪ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻪ« .آری ھﺮﮔﺰ دﻧﯿﺎ ﺷﺎھﺪ راﺳﺘﮕﻮﺗﺮ و
ﺑﺎ وﻓﺎﺗﺮ از اﺑﻮذر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ـ »ھﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ اﺑﻮذر ﺑﻨﮕﺮد«.
در ﺷﺒﺎھﺖ دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم اﺑﻮذر را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻌﻨﺎھﺎ و دﻻﻟﺖھﺎﯾﯽ
ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ..ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ زاھﺪ دﻧﯿﺎ ﺑﻮد و ھﺮ آﻧﭽﻪ در آن ...زھﺪ و
ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺣﮑﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﮫﯽ در ﺑﺎره دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد
و ﻣﺎل و ﺛﺮوت را ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﻧﻤﯽزﻧﺪ.
زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺑﻮذر ،زھﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮫﺎده ،ﻧﻪ زھﺪ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﺶ را ادا
ﮐﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪرآرد ﮐﻪ ﻧﻪ او را
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از دﻧﯿﺎ ﺑﮫﺮهاﯾﺴﺖ و ﻧﻪ ﻋﺬاﺑﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮش ..آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای
زاھﺪان و ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب آرزو داﺷﺖ..
اﺑﻮذر ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺖ ﺗﺎ او را ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺪرﻗﻪ
ﮐﺮده در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ...و ﺑﺴﯿﺎر اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه اﯾﻦ
ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺠﺎی آورد ،و ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از
ﺧﻮدش راﺿﯽ ﮔﺮدد..
و اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﻮدش ﻣﯽﺑﺎﻟﯿﺪ» ..ﻣﻦ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺳﻮل
اﮐﺮمص ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮم ...ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎرھﺎ از اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
»ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ آﻧﮑﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن وﺿﻊ و ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او را
در دﻧﯿﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪام ﻣﺮا در آﺧﺮت درﯾﺎﺑﺪ .«..و ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﭼﺴﺒﯿﺪهاﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ!«.
او ﺑﺮای ﺧﻮد راه و رﺳﻤﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﻘﺸﻪای در ﺳﺮ داﺷﺖ و
ﻟﺤﻈﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﻓﺪای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ھﺪف ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل و
اﺳﻮهﮔﯽ ،ﮐﺮده ﺑﻮد.
ورﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﯿﺰ او را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺎم و رﺗﺒﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد..
ﻧﻘﺶ »اﻟﮕﻮ« و »ﻣﺜﺎل« ﮐﻪ آرزوھﺎی ﻣﺤﺮوﻣﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ..ﻋﺮش
و ﺟﺒﺮوت ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان را ﺑﻪ ﻟﺮزه در ﻣﯽآورد ..ﻧﺪای ﭘﺮﻃﻨﯿﻦ ﺣﻖ ...و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺣﻖ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ..ﭼﺮا ﮐﻪ دﻧﯿﺎ در ﻓﺮاق ﺻﺪای ﺣﻖ در درهھﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک
ﺗﺎرﯾﮑﯿﮫﺎ ﺳﻘﻮط ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ رﻧﮓ و ﺑﻮی ﺧﻮدش را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ
داد..
اﺑﻮذر از رﺳﻮل اﮐﺮمص ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را وﺻﯿﺘﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن را ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﮔﯿﺮ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻦ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺑﺎز ﻣﺮا وﺻﯿﺖ ﮐﻦ .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در راه ﺧﺪا از ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﺮس و واھﻤﻪای
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،ﺣﻖ را ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷﺪ«.
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ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ» :دوﺳﺖ و ﺧﻠﯿﻠﻢ ﺑﻤﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺎل و ﻣﺘﺎﻋﯽ ﭼﻪ ﻃﻼ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﭼﻮن اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﮔﺮدد در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺧﮕﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ و ﻣﺎﻟﮑﺶ را ﺑﺎ آن داغ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ آن را در راه ﺧﺪا ﺧﺮج
ﮐﻨﺪ«.
و ﮔﻔﺖ» :دوﺳﺖ و ﺧﻠﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﭘﻞ ﺟﮫﻨﻢ راھﯽ اﺳﺖ
ﻧﺎھﻤﻮار و ﻟﻐﺰان ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺒﮑﺒﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺗﺎ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎر«.
و اﺑﻮذر ﺑﺮ ﺣﺮف ﺣﺮف و ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ اﺳﺘﻮار و
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮد..
از اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﯾﮏ درھﻢ ﻃﻼ و ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﺑﺎﺷﺪ أﺑﺎ ﻣﯽورزﯾﺪ ،و ﺑﺮای
ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮادهاش اﺳﻠﻮب و روش ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺒﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﻮلھﺎی
ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهاش را ﺑﺎ ﭘﻮلھﺎی ﺑﯽارزش ﻣﺲ و ﺳﺮب ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮد ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ !..ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﺑﺎر ﮐﺞ و ﻟﻐﺰان ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻃﻼ
و ﻧﻘﺮه روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ..و ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪھﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ در ﺷﺎم ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻮم ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻣﯿﺮ ﺷﺎم از او ،او را ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ :ﺧﻮرﺟﯿﻦھﺎی
ﭘﻮﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد را ﺗﻮان ﺣﻤﻠﺶ ﻧﯿﺴﺖ!..
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺧﻮدش ﮐﯿﺴﻪھﺎی ﭘﺮ از ﭘﻮل دارد!.
و ھﻤﺴﺮش داد ﻣﯽزد :اﯾﻦھﺎ ﭘﻮلھﺎی ﺑﯽارزش آھﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ!.
اﺑﻮذر از آﻧﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﻮاھﺮﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﮐﺮدن ﺳﺨﻦ
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ دﻟﺶ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ...ھﺮﮔﺰ! ھﺪف و آرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪان اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮد واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﻮد ..اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﺛﺮوت و ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدن ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮلھﺎی ﺑﯽارزش اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ...
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دﺧﺘﺮش وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﻏﺬا ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽرﻓﺖ ﭘﻮلھﺎ را در ﺳﺒﺪ و ﯾﺎ
ﺧﻮرﺟﯿﻨﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﭘﻮلھﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او
ﻧﻤﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮلھﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ..و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد و ﺣﺴﺎب ﮐﺮدن و ﻧﮕﮫﺪارﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ..
اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه اﻣﮑﺎن دارد ...اﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن
ﺛﺮوت ﺑﺎ آھﻦ و ﺳﺮب ﯾﺎ ﻣﺲ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺮده از ﻣﻘﺪار ﺛﺮوت ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ و
ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ را ﺑﺮ او ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ..
و آﻧﺎنﮐﻪ از ﻧﻘﺶ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه در ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﻮﯾﻦ ﺧﺒﺮ
دارﻧﺪ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ای ﮐﺎش دﻋﻮت اﺑﻮذر دﻧﯿﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ..
ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺑﻮذر ﭘﻮلھﺎی ﻧﻘﺪی ﺑﺰرگ را ﺑﺎﻃﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﺛﺮوت و ﻓﺮار آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ..
و او ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را وداع
ﮔﻔﺘﻪ او را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﺪ ،و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ را ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻼ
ﮔﻮﯾﺪ..
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻖ ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ..و اﺑﻮذر ﺗﻠﺨﺘﺮﯾﻨﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد ..و او
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن دو زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺖھﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ )..؟(..
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ..اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد!..
ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻨﺪش ﺑﺎ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ..ـ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ از ﯾﺎران
ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻧﯿﺎ ﺷﻮق و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺴﻮی اﺑﻮذر
ﻣﯽآﯾﺪ و او را در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮﺣﺒﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش آﻣﺪی
ﺑﺮادرم .اﺑﻮذر او را ﺑﻪ ﺗﻨﺪی و ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻨﺎر ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻣﻦ دور
ﺷﻮ! از روزی ﮐﻪ اﻣﺎرت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪای ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮادرم ﻧﯿﺴﺘﯽ!.
اﺑﻮذر اﻣﺎرت و ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻓﺴﺎد و ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی آن ﭘﯿﺶ او ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮادری ..و اﯾﻦ
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ﻧﻈﺮﯾﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺑﻮذر »ﺳﺘﯿﻮارت ﻣﻞ« آن را ﻣﻄﺮح
ﺳﺎﺧﺖ؛ ھﺮ ﺳﻠﻄﻪ ای ﻓﺴﺎد اﺳﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺴﺎد ﻣﻄﻠﻖ.
آﯾﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﺎرت را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ در دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻮذر ﻣﺘﮫﻢ
اﺳﺖ؟ ھﻤﻪ ﯾﺎران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮار در ردهھﺎی ﺑﺎﻻی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ادای واﺟﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ..؟! روش او از ﺑﯿﺰاری از ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ.
او ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺎم رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد و از ﻣﻮاﻗﻒ
او ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم ﻋﻤﺮ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ..
ودوﺑﺎره ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻇﺎھﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در دﻧﯿﺎ و ﺑﺎ
ﺷﻮق و آرزوی ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﻖ  ..ﺣﻖ ﺗﻠﺦ!..
ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻔﺶ ﺑﺎ »اﺑﻮ درداء« ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ ...ﮔﺬر اﺑﻮذر ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ
اﺑﻮدرداء ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺗﻨﺪ و ﻟﮫﺠﻪای ﺗﮑﺎن
دھﻨﺪه ﺑﺮ او ﺗﺎزﯾﺪ ﮐﻪ آﺟﺮ را ﺑﺮ ﮔﺮدنھﺎی ﻣﺮدم ﺳﻮار ﮐﺮدهای؟!..
و ھﺮﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻠﺒﻪای ھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺸﺖ و آﺟﺮ را
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ..اﻣﺎ روش اﺑﻮذر در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺮده از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻔﺎھﯿﻢ
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ ..او ھﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮدم را ﻣﺠﺒﻮر
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺧﺸﺖ و آﺟﺮ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد از »ﺧﻮﻓﻮ«
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﮐﻪ اھﺮام را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﺑﻮدرداء و آن ﮐﻠﺒﻪ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺶ..
اﺑﻮدرداء ﺣﯿﺮان ﺧﻮد را در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮ ﭘﻨﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدم
ﻣﯽﺳﺎزم...
ﺑﺎز اﺑﻮذر ھﻤﺎن ﺳﺆال را ﻣﺤﮑﻢ در ﮔﻮشھﺎی او ﻣﯽﺗﻮﭘﺪ ،ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ
اﺑﻮذر ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده :آﺟﺮ را ﺑﺮ دوش اﻧﺴﺎنھﺎ ﺳﻮار
ﮐﺮدهای؟!..
أﺑﻮدرداء ﻣﺎت و ﻣﺒﮫﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﮕﺎر از ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪی؟.
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اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او ﺣﺲ »ﺣﻖ ﺗﻠﺦ« اﺑﻮذر را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ..اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮذر ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺧﺸﮏ و ﺑﺎ ﻟﮫﺠﻪای ﺗﻠﺦ و ﺳﺮد ﺑﻪ او ﺗﻮﭘﯿﺪ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﺗﻮ را در ﺑﯿﻦ
ﮐﺜﺎﻓﺖھﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻮد از اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ.
اﺑﻮدرداء ﺻﺤﺎﺑﯽ و ﯾﺎری اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﻮار از ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻪ در
ﺟﻨﮓھﺎی ﺑﺴﯿﺎری رﺷﺎدت ﻧﺸﺎن داده ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﮓھﺎ ﮐﻪ اﺑﻮذر در
آنھﺎ ﻧﺒﻮده ﺟﺎﻧﺶ را ﻃﻌﻤﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ ﻗﺮار داده ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک زھﺪ و
ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ دارد ،آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮردش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  :دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ دو دﺳﺖ
و ﺳﭙﺮش از ﺧﻮد ﻣﯽراﻧﺪ ،و در ﺑﮫﺸﺖ او را ﻗﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﭼﻮن
آن را دﯾﺪه و ﻧﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻨﯿﺪه  ..و ﻧﻪ ﺧﯿﺎﻟﯽ را ﺗﻮان ﺗﺼﻮر آن اﺳﺖ..
..اﻣﺎ ..ﭼﻮن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺳﺰاوار ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮزﻧﺶ ﺳﺨﺖ و
دردﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ از اﺑﻮذر..
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﺪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،و ﮔﻤﺎن ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ
»اﺑﻮ درداء« ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺖ از ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻣﺤﺘﮑﺮان و »اﺑﻮذر« اﻣﺎم
و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان..
ھﺮﮔﺰ ..اﺑﻮدرداء ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺻﺒﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ را
ﻧﺪارد و ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮی از آن ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ آﺗﺸﯿﻨﯽ در ﺳﯿﻨﻪاش
اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮐﻨﺪ ..ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ازدواج »ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب« داﺧﻞ ﺷﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﻮارھﺎ را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪھﺎﯾﯽ ﺳﺒﺰ زﯾﻨﺖ داده
و آراﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ و ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻤﺮ،
اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ دﯾﻮارھﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ؟!.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺧﺠﺎﻟﺖ زده ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر
زنھﺎﺳﺖ ..ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ زنھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺮم
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ﺧﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و اﯾﻦ ھﻤﺎن دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﺒﺐ آن او را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺧﻼﻓﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ.
اﺑﻮدرداء ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺰ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﮐﻪ زنھﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ ...ﺑﺨﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬاﯾﺖ را ﻧﻤﯽﺧﻮرم .و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ..
اﺑﻮدرداء در اﯾﻨﺠﺎ روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ
ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮐﻠﺒﻪاش را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻮارھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ زﯾﻨﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪه آنھﺎ را ﮐﻨﺎر زده ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای ﻋﺎﺋﺸﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﭽﻪ ﺑﻤﺎ ارزاﻧﯽ
داﺷﺘﻪ ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﺳﻨﮓ و ﮔﻞ را ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ.
در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای درک ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا را ﭼﻮن
ﺳﺮﺑﺎزان در ﯾﮏ ﺻﻒ ﻗﺮار داد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ را در ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ..ﭼﺮا ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دﯾﻮارھﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،در ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﺻﻒ اﺑﻮدرداء اﺳﺖ ﮐﻪ راﺿﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دﯾﻮارھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﭼﭗ اﺑﻮذر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺑﺎ ﺑﻨﺎی دﯾﻮارھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ!..
اﺟﺎزه دھﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از ﭼﭗ و راﺳﺖ را ﺗﺎ درک ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻔﺎت روﺷﻦ
اﺑﻮذری ...ﺷﺪت و ﺧﺸﮑﯽ او ...ﺣﺘﯽ در ﺗﻌﺎرﻓﺎت و ﻣﺠﺎﻣﻠﻪھﺎﯾﺶ  ...ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ
اﻧﺪازﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ اﺑﻮذر ﺑﻪ »رﺑﺬه« آﻣﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊ آوری ﺻﺪﻗﻪ
اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺑﻮذر ﺗﻌﺎرف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ
ﺷﻤﺎ اﻣﺎﻣﺖ دھﯿﺪ .اﺑﻮذر ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺗﻮ ﺑﻔﺮﻣﺎ ،ﭼﺮا ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺑﻤﻦ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮔﻮش ﮐﻦ ،و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺑﺎش ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ رﺋﯿﺴﺖ ﺑﺮدهای ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﯾﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮ ﺑﺮدهای و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﯾﺪه ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﯽ!.
ـ آن ﻣﺮد ﺑﺮدهای ﺳﯿﺎه ﺑﻮد از ﺑﺮدهھﺎی ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻪ »ﻣﺠﺎش« ﻧﺎم داﺷﺖ ـ.
ً
ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ..و او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻧﻪ ،ﺗﻮ ﺑﻔﺮﻣﺎ ..ﺑﺨﺪا اﮔﺮ از ﺗﻮ ھﻢ ﺷﺨﺺ

٣٦

اﺑﻮذر زﺑﺎن ﺗﻠﺦ ﺣﻖ

ﭘﺴﺖﺗﺮی ﻣﯽﺑﻮد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺸﻢ ﺑﺎﺷﺪ!.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺗﻌﺎرف اﺑﻮذراﻧﻪ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺷﻮد ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ!.
و ﺗﺎ ﮔﻠﯿﻢ را از زﯾﺮ ﭘﺎی ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن ﺑﮑﺸﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﺑﻮذر را ﺑﻪ آﻏﻮش
ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﺒﺎ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮش آﻣﺪی ،ﺻﻔﺎ آوردی ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰم..
اﺑﻮذر ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدت ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪای؟!.
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .آﻧﮕﺎه اﺑﻮذر ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﺮادرم ھﺴﺘﯽ ..ﺗﻮ ﺑﺮادرﻣﯽ..
اﻟﺒﺘﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﭘﯿﺶ ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪارد؟!..
دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻮذر از اﻧﺴﺎنھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ :ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ! اﻣﺎ ﺑﺠﺰ در
ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎران و ﺗﻮﺑﻪ ﮔﺬاران در ﮐﺴﯽ ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ..
ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ را ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ..و
در راه ﺧﺪا از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ھﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮاھﯽ دھﺪ :اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ در
راه ﺧﺪا از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﺮس و واھﻤﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﺰ اﺑﻮذر ..ﺣﺘﯽ ﺧﻮد
ﻣﻦ!ـ و ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪاش اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ـ.
ﺣﺎل ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﻮذر را در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻋﻠﯽ ﻗﺮار دھﺪ؟! ..اﺑﻮذر
ﺣﻘﻮﻗﺶ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آھﻦ و ﺳﺮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه
ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ..اﻣﺎ ﻋﻠﯽ روﺷﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﺳﭙﺲ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﺟﺎرو ﮐﺸﻨﺪ و آب زﻧﻨﺪ! اﯾﻦ روش
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه او ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑﺮارش ﻣﯽﮐﺮد!..
ﯾﺎ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را از ﺳﯿﻨﯽ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ھﻢ ﺗﻤﯿﯿﺰﺗﺮ
ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ ،دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﺷﺒﮫﻪی ﺟﻤﻊ آوری و ﺧﺮﻣﻦ ﮐﺮدن ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ!.
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وﻗﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﺜﻤﺎن را ﮐﺸﺘﻪ؟ ..ﺻﺪ ھﺰار ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ھﻮا
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ھﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪاﯾﻢ ..اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازد ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ھﻤﺰﺑﺎن ﮔﺮدﻧﺪ..
و ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﮫﺮ ﺣﺮام ﻧﺰده ھﯿﭻ ،ﺧﻮدش ﺧﻼﻓﺖ
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و در راه اﺳﺘﺤﮑﺎم آن ﺷﻤﺸﯿﺮ زد و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻮد ﺧﻮن
ﮔﺮاﻧﻘﺪرش را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻨﺪ ..در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺑﻮذر در رﺑﺬه ﺗﻨﮫﺎی ﺗﻨﮫﺎ از دﯾﺎر
ﻓﺎﻧﯽ ﮔﺮﯾﺨﺖ ..درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺑﺪو ﺑﺸﺎرت داده ﺑﻮد..
زﻧﺶ ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﮐﻔﻦ
ﮐﻨﻢ و ﻣﻦ ﭘﺎرﭼﻪای ﻧﺪارم ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮐﻔﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ!...
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ .روزی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص در ﻣﺤﻀﺮﺷﺎن
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺮدی از ﺷﻤﺎ در ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺧﺸﮏ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺮد ،و ﮔﺮوھﯽ
از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﻨﺎزهاش ﺧﻮاھﻨﺪ رﺳﯿﺪ« .و ھﻤﻪ آﻧﺎنﮐﻪ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ در ﺷﮫﺮ و ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺮدﻧﺪ و از آنھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪهام ﮐﻪ اﻣﺮوز در
اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﻣﯽﻣﯿﺮم ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﺑﺎش .ﺣﺘﻤﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ را ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ...
ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،وﻗﺖ ﺣﺞ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺴﯽ از اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﻤﯽﮔﺬرد.
اﺑﻮذر ﮔﻔﺖ :ﭼﺸﻢ ﺑﺮاه ﺑﺎش ﺑﺨﺪا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻪام و ﻧﻪ ﺑﻤﻦ دروغ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﻧﻌﻞ ﺑﺴﻮی او
ﻣﯽﺗﺎزﻧﺪ ،و در ﮐﻨﺎرش اﯾﺴﺘﺎده ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه!.
ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻔﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺟﺮ و ﭘﺎداﺷﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮذر.
آنھﺎ ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ اﺳﺐھﺎﯾﺸﺎن را رھﺎ ﮐﺮده ﺑﺴﻮی او دوﯾﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻣﺎن ﻓﺪاﯾﺖ ای ﯾﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا.
اﺑﻮذر ﮔﻔﺖ :ﻣﮋده ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل
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ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ...
ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ داد :و اﻣﺮوز ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺎل اﻓﺘﺎدهام ،و اﮔﺮ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻟﺒﺎﺳﯽ
ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻔﻨﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪم ،اﻣﺎ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﮐﻔﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻧﻪ اﻣﺎرﺗﯽ ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ و ﻧﻪ ﭘﯿﮑﯽ ﺑﻮده!..
وھﻤﻪ آﻧﺎن ﺟﺰ ﺟﻮاﻧﯽ از اﻧﺼﺎریھﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ..آن ﺟﻮان
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺷﺮﻓﻢ ..دو ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ در ﺧﻮرﺟﯿﻨﻢ دارم ﮐﻪ ﻣﺎدرم
آنھﺎ را ﺑﺎﻓﺘﻪ ..و اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﻢ اﺳﺖ ...اﺑﻮذر ﮔﻔﺖ :آری ،ﺗﻮ ﻣﺮا ﮐﻔﻦ
ﮐﻦ. ..
و اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ و او ﺗﻨﮫﺎی ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﺤﺮا
ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ
و ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎن او را ﮐﻔﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮذر ھﻤﻪ آنھﺎ را ھﺮاﺳﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و در اﻣﺎﻧﺘﺪارﯾﺸﺎن ﻣﺘﮫﻤﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ،و از اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﺎرﭼﻪای
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل اﻣﺎرت و ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری و ﮐﺎر دوﻟﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻔﻦ ﺷﻮد ﺳﺮﺑﺎز
زد ..ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ اﺧﺘﻼس و دزدی در اﻃﺮاف ھﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﭼﺮخ
ﻣﯽزﻧﺪ! و ﺷﮏ و ﮔﻤﺎن را در ﻣﺎﻟﺸﺎن راھﯽ اﺳﺖ..
آنھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدراﻧﺸﺎن را ﻗﺮﺑﺎن او ﮐﺮدﻧﺪ ..وﻟﯽ او
ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را وداع ﮔﻮﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ »ﺣﻖ ﺗﻠﺦ« ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن را ﺑﺪرود ﻣﯽﮔﻔﺖ دﯾﺪﮔﺎه و اﯾﺪهاش را در ﻣﻮرد
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻋﻼن داﺷﺖ ..ھﻤﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ  ..ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ دوﻟﺘﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺴﺎدﻧﺪ ..ھﻤﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوتھﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،و ھﺮﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺘﮫﻢ اﺳﺖ ..ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن از او
ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ »اﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ آوردهای؟ «...ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺑﻮذری! ...و آﯾﺎ اﯾﻦ
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ھﻤﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ُﻋ َﻤﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ
ﺛﺮوت اﺳﺘﺎﻧﺪاران را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ؟!.
ﻋﻤﺮ ﻣﺮد دوﻟﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاراﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد و او
ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ آنھﺎ اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ و ھﺮ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮑﺎر زرق و ﺑﺮق
دﻧﯿﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،و او ﺗﻼش داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮدش ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺎدل و
ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری اراﺋﻪ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺪو اﻗﺘﺪا ﮐﻨﺪ ..از اﯾﻨﺮو ﻧﺎﻇﺮاﻧﯽ ﻗﻮی
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﺎره ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ را ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ درﺟﻪ ﻣﺜﺎﻟﯿﺖ و اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺳﺎزد...
اﻣﺎ آواز اﺑﻮذر ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺮده از ﻓﻀﺎﺋﺢ و زﺷﺘﯽھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﺮ ﮐﺸﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن را آ ﮔﺎه ﺳﺎزد...
وﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت را ﻣﺤﮑﻮم ﺳﺎزد ..او اﻧﮕﺸﺖ اﺗﮫﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﻮی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﻋﮫﺪه دار ﻣﯽﺷﻮد دراز ﺑﻮد..
آری ،ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوی اﺗﮫﺎم ﻧﺪاﺷﺖ ..ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ
ﻋﺪل را ﺑﺮ ﭘﺎی دارد ..و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐھﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺷﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد از او
ھﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ...ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺑﻮذر ﻣﺪﻋﯽ ﻋﺎم ﺑﻮد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ..و ﺣﮑﻮﻣﺖ. ..
وﻗﺼﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽرود ...و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮد ...و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﻮن ﯾﮏ
ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
اﺑﻮذر در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک از ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺘﺮش ﻻﻏﺮ و ﺑﯽﺟﺎن
ﺑﻮد ،ﺑﺎﻵﺧﺮه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺧﻮرﺟﯿﻨﺶ را ﺑﺮ ﮐﻮﻟﺶ ﻧﮫﺎده ﭘﯿﺎده ﺑﺮاه اﻓﺘﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎر و ﺑﻨﻪ زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪ راھﺶ ﺟﺰ آب ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد! و
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر  ۱۵روز و  ۱۵ﺷﺐ ﺗﻤﺎم را در ﻣﮑﻪ ﺑﺎ آب و ﺗﻨﮫﺎ آب زﻣﺰم
ﺳﭙﺮی ﮐﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺎق ھﻢ ﺷﺪ و ھﯿﭻ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ھﻢ ﻧﮑﺮد..
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ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در آن ﺳﻮی ﺳﺮاب ﺷﺒﺤﯽ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آرام آرام
ﺑﺴﻮﯾﺸﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ..ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ راه ﻣﯽرود..
رﺳﻮل ﺧﺪا آرزو ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺗﻨﮫﺎ اﺑﻮذر ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او اﺑﻮذر را ﺑﺴﯽ
دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮف ﺟﮫﺎد ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﺪ ..رﺳﻮل
اﮐﺮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﺑﻮذر ﺑﺎش!..
وﭼﻮن ﻧﻘﻄﻪ ﺳﯿﺎه ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم
ﻣﮋده دادﻧﺪ ﮐﻪ :ﺑﺨﺪا اﺑﻮذر اﺳﺖ!.
آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺸﮫﻮر را ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ :ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ راه
ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ..و در ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮد ..و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺮ
اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﮏ و ﺗﻨﮫﺎ آن ﺻﺤﺮای ﺳﻮزان را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ
و ﺑﺎ ھﻤﻪ آن ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﻣﺮارتھﺎی راه ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم در ﻣﻮرد او ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ..و در آن ﺻﺤﺮای ﺗﻨﮫﺎ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻤﻊ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮذر ﺧﺎﻣﻮش
ﮔﺸﺖ .و آن ﮔﺮوه ﻣﺆﻣﻨﺎن از راه رﺳﯿﺪﻧﺪ و او را ﮐﻔﻦ ﮐﺮدﻧﺪ..
وﻣﺎ را ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ
ﺑﺘﺤﻘﻖ ﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و اﺑﻮذر ﺗﻨﮫﺎ و ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ..و ﭼﺮا؟
اﻣﺖ و ﻣﻠﺖ ھﺮ ﮐﺴﯽ در ﻗﺎﻣﻮس و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
راه و رﺳﻢ اوﯾﻨﺪ ..ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ اﺑﻮذر در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ...ﺗﮏ و ﺗﻨﮫﺎ ...اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت او ﻟﺒﯿﮏ
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ؟ و آﯾﺎ زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ را در
ﻓﮫﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﯾﺎری ﻣﯽدھﺪ؟
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آﯾﺎ اﺑﻮذر رھﺒﺮﯾﺖ ﮔﺮوه و ﺣﺰﺑﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ و ﯾﺎ در ﭘﯽ ﺑﺮ ھﻢ رﯾﺨﺘﻦ
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد؟ و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان او را ﭼﭙﮕﺮای اﺳﻼم ﻧﺎﻣﯿﺪ؟ و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺗﻌﺒﯿﺮی و ﻧﺎم و رﺳﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ از اﺻﻄﻼﺣﺎت و واژهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه؟
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ ﺑﮕﺬار اﺑﻮذر را در ﮐﻨﺎر رﺳﻮل اﮐﺮم
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ...
رﺳﻮل اﮐﺮم آﯾﻨﺪه اﺑﻮذر را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ آن را ﺟﻠﻮی
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮد..
روزی اﺑﻮذر ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮود ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا او را
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪان ﺳﻔﺮ ﻧﺮود ..اﺑﻮذر اﺻﺮار ﻣﯽورزد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم او را ﺑﺎز
ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻧﮕﺎر ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮت ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و زﻧﺖ
را رﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺗﻮ ﺑﺮ ﻋﺼﺎﯾﺖ ﺗﮑﻪ زده ﻣﯽآﯾﯽ!
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد او ھﻤﺮاه ﭘﺴﺮ و ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ ...و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﻋﺼﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را از دﺳﺖ داده و زﻧﺶ را ﺑﻪ اﺳﺎرت
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ!.
ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﻤﺮاھﯿﺶ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم
ﺳﻌﯽ دارد او را ﺑﺮای ادای ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﮕﻪ دارد ـ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ـ ﻧﻘﺶ زﺑﺎن ﺗﻠﺦ و ّﺑﺮان ﺣﻖ..
رﺳﻮل ﺧﺪا او را از ﻣﺮﮐﺰ رﯾﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ دور ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد ،و ﺣﺘﯽ او را
از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽدارد ،و او ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و دراﯾﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ اﺑﻮذر را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ـ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن
آن ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪرﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺑﺴﻮی آن روی آورده و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﻓﺘﻨﻪ راﺣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ ﭘﺲ از ﺳﺎلھﺎ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ ﻏﺮق ﺷﺪهاﻧﺪـ درک
ﻣﯽﮐﻨﺪ..
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اﺑﻮذر از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﺑﺪو ﮔﻤﺎرد،
وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای اﺑﻮذر ﺗﻮ ﻣﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ ھﺴﺘﯽ ..و اﯾﻦ
اﻣﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ  ..و اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﺑﺎدی ..ﻣﮕﺮ
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ آن را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد و ﺣﻘﺶ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ أدا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ..و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ آن ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ،ھﺮﮔﺰ اﻣﺎرت و رھﺒﺮی
ﺣﺘﯽ ﺑﺮ دو ﺷﺨﺺ را ﻣﭙﺬﯾﺮ،ھﺮﮔﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﯾﺘﯿﻤﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
ﻣﮕﯿﺮ.!..
در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﻤﻪ »ﺿﻌﯿﻒ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ اﺳﺖ؟ ..و ﻣﺎ ﺷﺪت و
ﻗﺪرت و ﺟﺮأت اﺑﻮذر را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد دﯾﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻋﮫﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪد ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷﺪ ..و روزی ﮐﻪ
اﯾﻤﺎن آورد ﺑﯽﺑﺎﮐﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺪای اﺳﻼم ﺑﺮآورد ،و آنھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ و
روﯾﺶ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺟﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ دوﺑﺎره ﺑﺎﻧﮓ اﺳﻼم ﻣﯽزد ﺗﺎ ﺑﺎر دﮔﺮ از
ﺷﺪت زدنھﺎ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢھﺎﯾﺸﺎن از رﻣﻖ ﺑﯿﻔﺘﺪ ..و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻋﺼﺎﯾﺶ را در ﻣﺠﻠﺲ اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻮم ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﻼی ﺟﺎن
ﮐﻌﺐ اﺣﺒﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ و ﺟﺴﺎرﺗﺶ را در ﻧﻘﺪ و ﺧﻮردهﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮذر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ؟!.
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رھﺒﺮﯾﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و
ﺧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻣﯿﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮای ادای آن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
آن را ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﺧﺎﺻﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن راھﺰن ﻋﺮﺑﯽ در ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آوردن ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪن آن از ﺣﻠﻘﻮم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی آن ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
وﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ..
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واﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ دﻗﯿﻖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﻪ اﻧﻘﻼب
و زور و ﺑﺎزو و ﯾﺎ ﺳﺮ ﮐﺸﯽ...
رﺳﻮل ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد ﺑﺮای اﺑﻮذر ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﻨﮑﻪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﺎک و ﺑﯽﮔﻨﺎه از اﻧﺤﺮاﻓﮫﺎ و ﻓﺴﺎدھﺎی ﺣﮑﺎم و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ،از اﯾﻨﺮو ﺑﻪ او ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رھﺒﺮﯾﺖ ﺣﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ را ھﻢ
ﻧﭙﺬﯾﺮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻤﯽ را ھﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا
رھﺒﺮﯾﺖ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ..و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎﻟﺸﺎن را ﺑﺮ
دوش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ..و ﻓﺮق آﻧﺪو در ﮐﻼم ﭘﺎک رﺳﻮل ﻣﻌﺼﻮم ﻧﮫﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ :ﺗﻮ
ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﯽ.!..
اﻟﺒﺘﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در اﻣﺎﻧﺖ داری اﺑﻮذر ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﺪارد ...وﻟﯽ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻤﯽ ﺑﻪ آھﻦ ﭘﺎره و ﻣﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ..و ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ از وﮐﯿﻞ و
وﺻﯿﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن دارد ھﺮ ﮐﯿﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻨﺎر و درھﻤﯽ ـ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهای ـ
ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدد روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎنھﺎ را ﻣﯽﮔﺪازد ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮاس
داﺷﺖ.
وﮐﺎﻟﺖ و وﺻﺎﯾﺖ ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ اداره و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آن ..ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری
و اﺳﺘﺜﻤﺎر آن ،ﮐﻪ اﺑﻮذر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ..او دﺷﻤﻦ
ﺳﺮﺳﺨﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺛﺮوت اﺳﺖ.
»دوﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻪ ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﭼﻮن در
ﮐﯿﺴﻪای اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﮔﺮدد روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺧﮕﺮی اﺳﺖ از آﺗﺶ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ آن ،ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﻪ آن را در راه ﺧﺪا ﺑﺮﯾﺰد«.
»ﺛﺮوت و داراﯾﯽ درھﻤﯽ اﺳﺖ و دﯾﻨﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهات در راه ﺣﻼل
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯽ ،ﯾﺎ ﺗﻮﺷﻪ آﺧﺮﺗﺖ ﻗﺮار دھﯽ ،و راه ﺳﻮم ﺿﺮر اﺳﺖ و ﻧﻘﺼﺎن و ھﯿﭻ
ﻓﺎﺋﺪهای در آن ﻧﯿﺴﺖ ...ای ﻣﺮدﻣﺎن؛ ﺷﻤﺎ را ﺣﺮص و آز و ﻃﻤﻌﯽ ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ آن را در ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﺪ«.
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اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﮕﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺮط ﮐﻪ ﺳﻠﻮﮐﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺧﻮﺑﺎن ﭼﻮن ﮔﺪاﯾﺎن دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ و آن
ﺳﻮ دراز ﻣﯽﮔﺮدد ..اﮔﺮ رھﺒﺮان و ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاران ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ و ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺟﺎرو
ﮐﺸﯿﺪه آﺑﯽ زﻧﻨﺪ ...ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺎل اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺛﺮوت و ﻣﻨﺎل اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﺪھﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ دوﻟﺖ ﺳﻘﻮط ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﮐﺸﻮر از ھﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ـ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺪود ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﻈﺎمھﺎی ﺑﺸﺮﯾﺖ ـ
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻮذر از ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﺗﺎ ﻧﺸﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ارزشھﺎی و اﻻ را ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار
دھﺪ...
وﺑﺎ ﺳﻔﺎرش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم رھﺒﺮﯾﺖ از اﺑﻮذر دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﺮﮔﺰ
ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻪ در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﯾﺎ ﻋﻤﺮ و ﯾﺎ ﻋﺜﻤﺎن و ﺑﻌﺪ از آنھﺎ ﺑﻪ
او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﮐﻨﺪ ،و او ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش دوﺳﺖ و ﺧﻠﯿﻠﺶ ھﺮﮔﺰ
ﺑﺴﻮی ﻣﻨﺼﺒﯽ ﻧﺮﻓﺖ و ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و ﺣﺘﯽ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از او
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﺣﺰﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﺪی و
ﭘﺮﺧﺎش از ﺧﻮد راﻧﺪ..
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم اﺑﻌﺎد و ﺟﻮاﻧﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺑﻮذر را ﺑﺨﻮﺑﯽ درک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ..
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ او ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ را ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ..و در راه ﺧﺪا از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﻢ و ھﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...و ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی آن ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﺪه ﺣﺘﯽ رھﺒﺮی و اﻣﺎرت ﺑﺮ دو ﺷﺨﺺ
را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دوش ﻧﮑﺸﺪ ..و اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﻣﺎل و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان و آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ از آن دوری ﮐﻨﺪ.
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ﺟﺎﯾﮕﺎه او دور از ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺪور از ﻣﺎﻟﮑﺎن و
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺎل و ﺛﺮوت و ﺳﻠﻄﻨﺖ ..در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺰﺑﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ رھﺒﺮﯾﺖ ﻃﻐﯿﺎن و ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم از او ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ :اﮔﺮ اﻣﯿﺮان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻣﺎل ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و
ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺧﻮد زﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد؟.
ﺑﻪ ﺳﺆال دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ! ..و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺧﺼﻮﺻﺎ از اﺑﻮذر
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد!
و ﺟﻮاب اﺑﻮذر واﺿﺢ اﺳﺖ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﻮ را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ! ..ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﻤﺸﯿﺮم آﻧﻘﺪر ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﻣﯽﮐﻮﺑﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﻢ.«..
ﺟﻮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﻼﻣﯽ ..اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ھﺮﯾﮏ از
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ آن را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ..
و اﻣﺎ اﺑﻮذر!...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
»آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ راھﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﻢ؟! ..ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻦ ﺗﺎ
ﺑﻤﻦ رﺳﯽ!«.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺑﺎر دﮔﺮ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮذر ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﺧﺘﻼف
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،اﺑﻮذر از رﺳﻮل ﺧﺪا اﺟﺎزه ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آنھﺎ را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ  ..اﻣﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺑﺪو ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺸﻨﻮ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻦ  ..ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺑﺮده
ﺳﯿﺎھﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﺒﺸﻪ« ـ اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺳﯿﺎه ـ.
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﺪ و
ﺣﺰب و ﮔﺮوھﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ..و از ھﻤﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﯾﺎران رﺳﻮل
ﺧﺪا درﺻﺤﻨﻪھﺎی ﺟﮫﺎد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮرات ﺑﻮد ..از ھﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﻈﺎم و دﺳﺘﻮر ..و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ آور ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار و
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ﯾﺎر و ﺧﻠﯿﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﭙﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺘﮫﻢ اﺳﺖ و ھﻤﻪ ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن ﺷﻮرش ﻣﺰاج
اﻣﺮوز ﺧﻮد را زاﯾﯿﺪه ﭘﺮﭼﻢ او ﻣﯽداﻧﻨﺪ! ...در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺼﺪرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن را رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ...
اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا را ذﻟﯿﻞ و ﺧﻮارﻣﺴﺎزﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ
ﺳﻠﻄﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا را ﺧﻮار ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﺑﻪاش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .«..و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ آن ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ھﻤﻪ اﻧﻘﻼبھﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽﮔﺮدد و ھﻤﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯽھﺎ و ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻼﻃﯿﻦ و زورﮔﻮﯾﺎن ﻣﺘﮫﻢ و اﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!..
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻋﻤﺮ« ﻣﻠﺖ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای زورﮔﻮ و ﻣﻨﺤﺮف
ﻣﯽﺷﻮراﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن او ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ!.
اﺑﻮذر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﺪا اﮔﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺮا ﺑﺮ درازﺗﺮﯾﻦ ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮﺑﯽ
ﻣﯿﺨﮑﻮب ﮐﻨﺪ ،ﺣﺮﻓﺶ را ﻣﯽﺷﻨﻮم و از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺻﺒﺮ ﮐﺮده اﺟﺮ و
ﭘﺎداﺷﻢ را از ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«.
وﺣﺘﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﻮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎﻧﯽ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ در
ﻣﯽآورﻧﺪ أﺑﺎ دارد! او ﺗﺎ رﻣﻖ آﺧﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ...
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت در ادای ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،و در راه آﻧﭽﻪ
اراده ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻘﺪﯾﺮ زده ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ...و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪای ﺗﻠﺦ ﺣﻖ
ﺑﺎﺷﺪ ...ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮد ،ﻧﻪ در ﻟﺒﺎس ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ..و ﻧﻪ در ﻟﺒﺎس
اﻧﻘﻼﺑﯽ...
ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺪو ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ
ﻣﯿﻞ رﺳﯿﺪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ...
و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺪﺗﯽ ﺑﺎ اﺑﻮدرداء ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﺮﭘﻨﺎھﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ) .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎخھﺎ و

اﺑﻮذر ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ﺣﻖ

٤٧

آﭘﺎرﺗﻤﺎنھﺎی ﺳﺮﺑﻔﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﺣﺪود ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﻧﮫﻨﺪ
ﭼﻪ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮد(؟!.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد او ﮔﺮﯾﺒﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎن و
ﯾﺎراﻧﺶ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ؟! ..و وﻗﺘﯽ ﯾﺎران رﺳﻮل
ﺧﺪا را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪھﺎ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﮐﺮد؟! ..ﭘﺲ آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ـ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻋﺪه داده
ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او را در دﻧﯿﺎ رھﺎ ﮐﺮده در آﺧﺮت ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ـ از اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺪان ﺻﻮرت ﻗﺪﯾﻤﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ دور ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ:
اﻟﻒ ـ ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ روزﮔﺎر ﻣﺪارا ﮐﻨﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺧﻮاھﺪ..
ب ـ دﯾﮕﺮی آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎ ﺑﺮ دوش ﮔﯿﺮد و ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ راه راﺳﺖ
ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ و ﺗﻮان ﺧﻮﯾﺶ را در راه ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺟﺰﺋﯽ از ﺣﻖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺮد ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﺮف ﮐﻨﺪ .ﻋﻤﺮ و ﻋﻠﯽ از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ
زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و دراﯾﺖ ﻋﺪل و دادی ﺑﺮﭘﺎ ﻧﮫﺎدﻧﺪ ﮐﻪ
ھﺮﮔﺰ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﭼﻮن آن را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ
واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮ ﺳﻠﻮک و اﺧﻼﻗﺸﺎن ﭼﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد ،و در راه ﭘﯿﺮوزی و
ﺗﺤﮑﯿﻢ آن ﻣﻔﺎھﯿﻢ در ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ھﺮ روز ﺑﺴﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﭘﯿﺶ
ﻣﯽرﻓﺖ ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺛﺮوت و داراﯾﯽ ﺑﺴﻮﯾﺶ ﺣﻤﻠﻪ
آورده ﺑﻮد ،و ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ آﺳﺎﯾﺶ ورﺧﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﻮد .ھﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﺮای آن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﻮی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم آﻣﺪه ﺑﻮد
ــ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺑﻪ زراﻋﺖ و آﺑﯿﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه و آنﭼﻨﺎن
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ روی آورده ﮐﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت روی داﺷﺖ ــ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ.
اﺑﻮذر از آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮ
آرﻣﺎنھﺎﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪ...

٤٨

اﺑﻮذر زﺑﺎن ﺗﻠﺦ ﺣﻖ

ﺧﻮدش را دور ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺖ و ﺧﻠﯿﻠﺶ اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪ..
اﯾﻦ اﺳﺖ ّ
ﺳﺮ رﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ »رﺑﺬه« ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺜﻤﺎن او را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ..
او ﭘﺲ از وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ ،و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت
ﻋﻤﺮ ﻧﺎ آراﻣﯽھﺎ و ھﺮج و ﻣﺮج ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮد و ﮔﻮشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای اﺑﻮذر آنھﺎ
را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻮازش دھﺪ زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ ..از اﯾﻦ رو ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺷﺎم او را ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ..او ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از دﯾﺪارش ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه
دھﺪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد..
»ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه دھﯿﺪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮم ..ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺎت و ﻣﺒﮫﻮت ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻄﻮر اﻣﮑﺎن دارد ﺻﺤﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم
از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ..ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮوی از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟!«.
اﺑﻮذر ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺠﯿﺒﺶ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد :رﺳﻮل اﮐﺮم ﺑﻪ
ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ اﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻦ...
در رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ دو ﭼﮫﻞ ﺷﺘﺮ و دو ﻏﻼم داد..
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ..اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺆﮐﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :زﯾﺎد از ﻣﺪﯾﻨﻪ دور ﻧﺸﻮ ﺗﺎ ﺑﺎر دﮔﺮ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺸﻮی! ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن
ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ وﻗﺖ ﺷﺪت و ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﯽ ﺑﺮ اﺑﻮذر ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﺪو ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﻨﻮز ھﻢ ﺧﻮی ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﯿﺖ از ﺗﻮ دور ﻧﺸﺪه؟!.
ﻣﻮج ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎ آراﻣﯽھﺎ ھﻤﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺗﻨﺪ و ﺷﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ و اﺧﻼق و ﻋﺎدات و رﺳﻮم اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺑﺴﺨﺘﯽ
ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ ..در اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﭼﻮن اﺑﻮذری ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻠﻤﻪاش را در
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او ﺗﺠﻠﯽ دھﺪ و او را ﺑﺮای ادای ﻧﻘﺶ ﮔﻮﯾﻨﺪه »ﺣﻖ ﺗﻠﺦ« اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﺑﺬه ﺑﺮود ..در ﺻﺤﺮای ﺧﺸﮏ ﺑﯽآب و ﻋﻠﻒ ..در ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ..
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎھﯽ ﺑﺎﺷﺪ ..و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﯾﻮرش ﺑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﮔﺮ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ را رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ آﻧﺠﺎ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در آن ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﻧﺎﺑﮫﻨﮕﺎم
ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ درآورد..
و ھﯿﭻ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ او را از ﺧﺎرج ﺷﺪن از رﺑﺬه ـ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ـ
ﺑﺎزدارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮫﺮ و دﯾﺎری ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻌﺮه آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪ و ﻧﺎ
آراﻣﯽ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮود ،ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮاﻧﯽ از دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻔﺎھﯿﻢ واﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖھﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ درﺳﺘﯿﺰ ﺑﻮد .روزی ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺑﻪ دﯾﺪارش آﻣﺪ
ﮐﻪ زﻧﯽ ﺳﯿﺎه و ﭘﺮﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺶ او دﯾﺪ..اﺑﻮذر ﺑﺪان ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎه ﭼﺮده ﻣﺮا ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؟ ﺑﻤﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮوم ..و
ﭼﻮن ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﻢ ھﻤﻪ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎﻟﺸﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻢ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ..آه ﮐﻪ دوﺳﺖ و
ﺧﻠﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ...ﺳﭙﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﻞ ﻟﻐﺰان ﺟﮫﻨﻢ و ﺧﻄﺮ
ﻋﺒﻮر از آن ﺑﺎ ﺧﻮرﺟﯿﻦھﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را رواﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
او ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ـ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ــ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮود ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ
دﻧﯿﺎﯾﺸﺎن دورش ﺣﻠﻘﻪ زﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ او ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم داده ﺑﻮد
رد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .او ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﻣﺎل و ﺛﺮوت را ﺑﮫﻢ دوﺧﺘﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ،
اﮔﺮ اوﻟﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎ در ﺳﯿﺎھﭽﺎل دوﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ اﻓﺘﺎد ..و در ﺣﻘﯿﻘﺖ او
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﺎﻧﺶ را ﺑﮫﺘﺮ از ﺷﻮرﺷﯿﺎﻧﯽ درک ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ او
را ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ..
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ھﯿﭻ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن از
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اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻪھﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺰار و ﯾﮏ دروغ و ﺑﮫﺘﺎن ﺑﺮ
ﻋﺜﻤﺎنس ﺳﻮار ﮐﺮدﻧﺪ.
او در ﺗﺒﻌﯿﺪ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ ..ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺎھﯽ ــ ﭼﻮن ﺻﻮﻣﻌﻪ دروﯾﺸﺎن ــ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ھﺪف و واﻻ ﻣﻘﺎم ﺑﺮای ﺧﻮدش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات و
ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰش ،دوﺳﺖ و ﺧﻠﯿﻠﺶ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آنھﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮان ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﭘﺎﮐﺎن را ﻧﺪارد..
ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش وارد ﺷﺪ از ﻣﺎل و ﻣﺘﺎع دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ
ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ـ اﺑﻮذر ،وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪات ﮐﻮ؟
اﺑﻮذرﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻗﺼﺮی دارﯾﻢ ،ﮐﻪ ھﻤﻪ و ﺳﺎﯾﻠﻤﺎن را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ.
)ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮﺗﻤﺎن را ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎی دﻧﯿﺎﯾﻤﺎن آﺑﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ(.
ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﯽ...
اﺑﻮذر :ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﺪ..
آن ﻣﺮد ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ِﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ و ﺳﺎﯾﻠﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﮔﺰران زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮذر ﺧﻮدش را رھﮕﺬری
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ھﺮ
ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن دارد او را از اﯾﻦ دﯾﺎر ﻓﺎﻧﯽ ﺑﺪان دﯾﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺒﺮد ..ﭘﺲ او ﻣﺴﺎﻓﺮی
ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺧﻮد دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪ ﺳﻔﺮ اﺑﻮذر آﺑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد!.
و ﻓﺮق زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﺷﻪ اﺑﻮذر و ﺗﻮﺷﻪ آن ﻣﺮد ،ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ و
آن ﺳﻔﺮ!..
او واﻋﻆ و دﻋﻮﺗﮕﺮی ﭼﻮن آﻧﺎنﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺧﻮد دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺑﻮدرداء ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺮد ــ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﯽ
ﺳﺮﭘﻨﺎھﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﻮد ..ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ..
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و ﭘﯿﺶ از آن دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﻌﺒﻪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ آن دو زن ﻣﺸﺮک را از
ﺧﻮد راﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راھﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻮی درک ﺣﻘﯿﻘﺖ و
ﻧﻪ ﭼﺮاﻏﯽ در راه اﯾﻤﺎن...
ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﮑﺘﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ و ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ را ﺗﺮوﯾﺞ دھﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد او ﮔﻮاھﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﯽدھﺪ ،اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺑﻮذر ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﯽ در ﺳﯿﻨﻪ دارد
ﮐﻪ ﺧﻮدش در ﺑﺮاﺑﺮآن ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪه ،و ﺑﺮ آن ﻗﻔﻠﯽ ﻧﮫﺎده و ﭼﯿﺰی از آن را
ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ..او ﺳﺨﺖ ﺑﺨﯿﻞ و ﻃﻤﻊ ﮐﺎر اﺳﺖ! ﺑﺨﯿﻞ ﺑﺮای دﯾﻨﺶ و ﻃﻤﻊ
ﺑﺮای ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﺶ.
اﺑﻮذر داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﺶ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻧﻤﯽدھﺪ ..آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﻪ
آﻣﻮﺧﺘﻪاش ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻣﻮزاﻧﺪ ،آﯾﺎ آنھﺎ را
ﻋﺬری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ او ﻧﺮوﻧﺪ ...ﺑﮫﺮ ﺣﺎل او ﺑﺪاﻧﭽﻪ دوﺳﺖ و ﺧﻠﯿﻠﺶ ﺑﺪو
ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ..وﻟﯽ ﺑﺮ دروازه ﻋﻠﻢ ﻗﻔﻠﯽ زد و ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﺳﺖ
آن ﻗﻔﻞ را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ..
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﻌﻠﻤﯽ ھﻢ ﻧﺒﻮد ،و ﺧﻮد دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﻏﻔﺎرﯾﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﻤﺎز اﻣﺎﻣﺘﺸﺎن ﻧﺪاد...
ھﻤﻪ ﻇﺮوف و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺪ راه آن ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﻌﻠﻤﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﯾﺎ رھﺒﺮ ﺣﺰب و ﮔﺮوه و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﮑﺘﺐ و آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ و اداری
آن ﺑﺎﺷﺪ ..او در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ ـ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ـ راھﺰﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻌﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺷﻮرﺷﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل و ﺛﺮوت را ﺑﺎ روش
ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺣﺮﮐﺖ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻣﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﺟﮫﺶھﺎ ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺼﻠﺤﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻨﯿﻪ و اﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ ..ﯾﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ھﻢ
زﻧﻨﺪ.
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ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽرود و اﺳﻼم را ﺑﺮای ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪاش ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ﻣﯽآورد ...و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ آنھﺎ را ﺑﺎ دﻋﻮت او ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽدھﺪ ،ﭘﺲ ازآن ﻣﺎ ﻧﺎم
و ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﺑﻮذر ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻣﯽآﯾﺪ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻧﮕﯿﺮد و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻧﮑﻨﺪ...واو ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا او را ــ و ﺗﻨﮫﺎ او را ــ
اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او
ﻣﺼﺪر و اﺳﺎس ﻓﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اداری در اﻃﺎﻋﺖ اوﻟﯽ اﻷﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن
ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﻘﻼب و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ...
ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎم ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﻋﻮت اﺑﻮذر در ﻣﺮز ﭘﺮ ﺗﻼﻃﻢ و
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﻼم و روﻣﯿﺎن ﺟﺒﮫﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮداﻧﺪ ،از ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ او را ﺑﺴﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮاﻧﺪ..
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺜﻤﺎن وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ھﺮدو در ﮔﻮشھﺎی آرام ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﭘﭻ ﭘﭻ ﺻﺪاﯾﺸﺎن آرام آرام ﺷﺪت ﻣﯽﮔﯿﺮد ـ در درﮔﯿﺮی و
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪای دوﺳﺘﺎﻧﻪ و آزاد ـ ﺳﭙﺲ اﺑﻮذر ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ...ﻣﺮدم
ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ :ﺗﻮ را ﺑﺎ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﻪ ﺷﺪه؟!
ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ» :ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارم ...ﻣﯽﺷﻨﻮم و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ..ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از
ﻣﻦ ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺎ و ﯾﺎ ﻋﺪن ﺑﺮوم و ﺗﻮان آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺳﺮ ﺳﻮزﻧﯽ
از دﺳﺘﻮرش ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد«.
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎنﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ أﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﺜﻤﺎن و أﺑﻮذر ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﺎ اﺑﻮذر و ﮔﺮوھﯽ از ﻏﻔﺎرﯾﺎن از دری ﮐﻪ ﻣﺮدم از
آن وارد ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺎ ﺑﺮآﺷﻔﺖ،
اﺑﻮذر ﺑﺪو ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺳﻼم ﮐﺮد ،و اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او زد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
»ﮔﻤﺎن ﺑﺮدی ﻣﻦ از آنھﺎﯾﻢ؟! ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ آنھﺎﯾﻢ و ﻧﻪ در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻨﺠﻼﺑﯽ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮم ـ ﻣﻨﻈﻮرش أھﻞ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ
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ﻋﺜﻤﺎن را از ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻊ ﮐﻨﻨﺪ ـ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر دھﯽ ﮐﻪ دو ﺳﺮ ﯾﮏ
رودهای را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮم ﺗﺎ دم ﻣﺮگ آن را ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارم.
اﺑﻮذر از او اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﺑﺬه ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ،و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻮذر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺻﯿﺖ رﺳﻮل
اﮐﺮم ﺑﺪو اﺳﺖ ،اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز آﺷﻮب و
ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮد .در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺘﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ او ھﺪﯾﻪ ﮐﺮد و او ھﻢ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ...در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ داد ﮐﺸﯿﺪ و از ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺎل و دﻧﯿﺎی ﻗﺮﯾﺶ ﺳﺮﺑﺎز زد...
آری ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا راﺳﺘﮕﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از
اﺑﻮذر راﺳﺘﮕﻮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ« ،اﻟﺒﺘﻪ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﺻﻔﺘﯽ ذاﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺮ
ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ راﺳﺘﮕﻮ اﺳﺖ ..راﺳﺘﮕﻮ اﺳﺖ در آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم
در ﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ ..درود و ﺳﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎدا ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ای آﻧﮑﻪ ھﺮ آﻧﭽﻪ
ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﯽ وﺣﯽ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ..ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺣﻘﺪارﺗﺮ از اﺑﻮذر ،و
ﯾﺎ درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪﺗﺮ ..ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :راﺳﺘﮕﻮﺗﺮ و ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖﺗﺮ«)!( ..ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻖ
دار ﻧﺒﺎﺷﺪ ..اﻣﺎ راﺳﺘﮕﻮﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در آﻧﭽﻪ اﯾﻤﺎن دارد ﺻﺪاﻗﺖ دارد...
اﺑﻮذر آﻧﺮوز ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،دﻟﺶ ﻟﺤﻈﻪای ﻧﯿﺰ او
را ﺑﻪ آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪ ،و ﯾﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻃﻐﯿﺎن وا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و اﮔﺮ آﻧﺮوز ﮐﻪ
آﺷﻮﺑﮕﺮان ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﻮد ﺑﺪون ﺷﮏ در
دﻓﺎع از او ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ..اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺆرﺧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻮذر در ﺑﺮآﺷﻔﺘﻦ اﯾﻦ آﺷﻮبھﺎ ﺑﯽاﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،او
ﻋﺪل ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﻠﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻠﺖ ﻋﻤﺮ! ..او از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ﻣﮫﯿﺎ ﮐﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﺳﻨﮓھﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ..

٥٤

اﺑﻮذر زﺑﺎن ﺗﻠﺦ ﺣﻖ

وھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
رھﺒﺮان آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪ و رد زﺑﺎن داﺷﺘﻨﺪ ..ﺻﺎدﻗﺎن ﻧﺎدان  ..و ﯾﺎ ﻣﮫﺮهھﺎی
اﺧﻄﺒﻮط ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ...
اﺑﻮذر راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،او از آنھﺎ ﻧﺒﻮد ،و در ﭘﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ﻧﺒﻮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ذھﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﺮﺳﺪ ..ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ درک و ﺷﻌﻮر ﻋﻠﻤﯽ ای اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﻮذر را
اﻣﺎم و رھﺒﺮ ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن ﻗﺮار دھﺪ ،و ﯾﺎ او را اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﯾﺎ
ﺟﺎﻣﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺮ اﻧﺪاﻣﺶ ﺑﯿﻨﺪازد..
اﺑﻮذر ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺻﻞ و اﺳﺎس ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد و آن ھﻢ ﺑﺨﺸﺶ ﺛﺮوت ،اﻧﺘﻘﺎل
ﺛﺮوت و داراﯾﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ،ﭘﺸﺖ ﭘﺎ زدن ﺑﻪ
اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎ و ﺑﺮاﻧﺪازی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﺤﺘﮑﺮ و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎن ﺷﺐ ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ...
او ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺟﺎﻣﻌﻪ اوﻻﺗﺮﻧﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺛﺮوت از آن ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻟﻄﻔﯽ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ
ﭘﺮوردﮔﺎر ھﻤﻪ ﺷﺎن...
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ او اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻠﻪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ و
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮاﮐﻢ ﺛﺮوت ...رﯾﺸﻪ و اﺳﺎس ھﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ..ﮐﻠﯿﺪ ﭼﭙﺎول و ﺧﻮدﺧﻮاھﯿﮫﺎ ...رﻣﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ...و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻨﮫﺎ راه ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ...
اﺑﻮذر دﺷﻤﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺛﺮوت ﺑﻮد ،و دﺷﻤﻨﯽاش ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻧﯿﺰ از ھﻤﯿﻨﺠﺎ
ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺪو رﻣﺰ اﺣﺘﮑﺎر و اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﺛﺮوت و
داراﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﻋﻤﺪه ﭼﭙﮕﺮاﯾﯽ و
اﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ھﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺪت و ﺻﺮاﻣﺖ اﺑﻮذر را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ..
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اﺑﻮذر ھﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ در ﻣﯽاﻓﺘﺪ او را ﺑﻪ »ﭘﺴﺮ
ﮐﻨﯿﺰک« ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ ..ﻣﺎدر او را ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ..ﮐﻨﯿﺰک! ..ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﭘﺪرش آزادهای ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﭘﺪر او ﻋﻤﻮی ﺧﻮد اﺑﻮذر ﻧﯿﺴﺖ؟!!..
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ھﻨﻮز ھﻢ اﯾﻦ ﺟﻔﺎ و ﺧﺸﮑﯽ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن
از ﺗﻮ ﻧﺮﻓﺘﻪ«!..
در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮزﻧﺶ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ ..ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﻮد و از ﯾﮏ رﺗﺒﻪ و ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎدرش ھﺮﭼﻪ ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺎرت و ﺑﺮدﮔﯽ اﻓﺘﺎدن اﻧﺴﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻋﺎرﺿﯽ و ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ.
رﺳﻮل اﮐﺮم ﺷﻌﻮر ﺑﻪ ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ ﺑﺮده و ﮐﻨﯿﺰ ،و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان آنھﺎ
را ﮐﺎﻣﻼ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ واﻻی
ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری رھﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزد ..ﺗﺮﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺑﻮذر
از ﻗﻮم ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﯿﺮد ..و از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎ و اﺳﺎس و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻮی
ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻗﻮم ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﯿﻤﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ..آنھﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺮدﮔﯽ..
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺮزﻧﺶ آرام و ﻧﺮم و ﻣﻼﯾﻢ از دوﺳﺖ و ﻋﺰﯾﺰی ﺑﻪ ﻋﺰﯾﺰش »ھﻨﻮز
ھﻢ ﺟﻔﺎی ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن از ﺗﻮ ﻧﺮﻓﺘﻪ« ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺧﺸﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد،
ﺧﺸﻢ و ﻏﺼﻪ دﻧﺪان ﺷﮑﻨﯽ ﮐﻪ اﺑﻮذر را ﺑﻪ ﻟﺮزه در آورده و او را ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻀﺎدی را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد..
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻮی ﮔﻨﺪ ﺧﻮد ﺧﻮاھﯽ و ﻗﻮﻣﮕﺮاﯾﯽ روان ﭘﺎک رﺳﻮل ﺧﺪاص را
ﻣﯽآزرد ،ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ در او ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎم زھﺮاﮔﯿﻦ ﺧﺸﻢ
را ﺑﺮ ﺳﺮ اﺑﻮذری ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﺑﻼل ﺣﺒﺸﯽ را ﺑﻪ »ﭘﺴﺮ ﺳﯿﺎه ﭼﺮده« ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﻮد ،ﺷﮑﺴﺖ..
در اﯾﻨﺠﺎ اﺣﺴﺎس و ﺷﻌﻮری اﺳﺖ ﺑﻪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن و ﯾﺎ از دﺳﺖ دادﻧﺶ ھﯿﭻ
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ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﯿﭻ اﻣﯿﺪی در ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﭘﺮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ را ﺗﻮان ﮐﻨﺎر زدن آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺎﻻی
دﯾﻮار »رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ« ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد در زﯾﺮ دﯾﻮارﻧﺪ
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﺪ ..آنھﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ..
در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا داد ﻣﯽﮐﺸﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان رﺳﯿﺪه،
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت و ﺧﺰﻋﺒﻼت ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ،روی در روی اﺑﻮذر ﺑﺪو
ﻣﯽﺗﻮﭘﺪ »ﭘﺴﺮ ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺳﯿﺎه ھﯿﭻ ﺑﺮﺗﺮی و ﻓﻀﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ!« اﺑﻮذر
ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ دوﺳﺖ و ﺧﻠﯿﻠﺶ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﻼﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺄدﯾﺐ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺳﺖ دﻧﺪان ﺷﮑﻦ
در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﮫﻢ و اﺳﺎس اﺳﻼم را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎزد..
ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﻮرت راھﺰن ﺳﺮﮐﺶ)!( ﺑﺨﺎک ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﮔﻮﻧﻪاش را ﺑﺮ ﺷﻦھﺎی
داغ ﻣﯽﻧﮫﺪ و از ﭘﺴﺮک ﺳﯿﺎه ﭼﺮده)!( ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﺸﺶ ﺑﺮ ﺻﻮرت او
ﻗﺪم ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎرهای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﺶ ،ﮔﻨﺎه ﻗﻮﻣﮕﺮاﯾﯽ و
ﻋﻨﺼﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ.
ﺗﺼﻮﯾﺮی زﻧﺪه ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ھﺮ آزاده آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮔﻮﯾﺎ از ﻧﺒﻮت در آن ﮐﮫﮑﺸﺎنھﺎی ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ را ﺗﻮان درک آن
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺮی روﺷﻦ از ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ارزشھﺎی اﺻﯿﻞ و واﻻی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ھﻤﻪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و راﺳﺘﮕﺮی و ﭼﭙﮕﺮاﯾﯽھﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪهاﻧﺪ.
آری! ھﺮﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﻦ دراﻓﺘﺎد ﺑﺮاﻓﺘﺎد!.
اﺑﻮذر ﮐﺠﺎﺳﺖ از ﻋﻤﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﺮور ﻣﺎﺳﺖ و ﺳﺮور ﻣﺎ را
آزاد ﮐﺮده«! ـ ﻣﻨﻈﻮرش ﺑﻼل اﺳﺖ .و ﻋﻤﺮ در ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪاش ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺲ
واﻻﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از اﺑﻮذر دارد ،ﺣﺘﯽ در اﺳﻼم از اﺑﻮذر ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ اﺳﺖ ،او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﻨﺶ را ﺑﺎ او ﯾﺎری داد ،و در ﺟﻨﮓھﺎ و ﻏﺰوهھﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ
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ﮐﻪ اﺑﻮذر در آنھﺎ ﻧﺒﻮده ..ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ وزﯾﺮ و ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ﻧﯿﺰ
ﺑﻮد...
ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺟﺮأت و ﺷﺪت و ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺑﻮذر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺖ ﻓﻮﻻدﯾﻦ ﻧﺒﻮت
ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻼل را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﺮﻓﺖ او را واداﺷﺖ ﺗﺎ ـ اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ـ
ﭼﻮن ﺳﺠﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻔﺶ ﺑﻼل ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺪ..
ھﻤﻪ آنھﺎ ﯾﺎران و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل ﺧﺪاﯾﻨﺪ.
وﻧﺪای ھﻤﯿﺸﮕﯽ او ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺗﺎزد و ﭘﮋواک آن در ﮔﻮش زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن
ﻃﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪازد ..و آﻣﺮﯾﮑﺎی اﻣﺮوز ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎج و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪای ﻣﺠﺴﻤﻪ آزادی داد ﺑﺮآورد ﮐﻪ :ﮐﺎرد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان
رﺳﯿﺪه ..ﺳﻔﯿﺪان را ﺑﺮ ﺳﯿﺎھﺎن ھﯿﭻ ﺑﺮﺗﺮی و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ
ﺧﺸﻢ ﻧﺒﻮت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻮذر آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ و ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﮑﻨﺪ ،و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ھﻤﯿﺸﻪ ﻋﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽاش در
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﮫﺎ ﺻﺪ و ھﺸﺘﺎد درﺟﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰﮐﯽ ﺳﯿﺎه )!( ازدواج
ﻣﯽﮐﻨﺪ! اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ وادای ھﻤﻪ ﺣﻘﻮق و واﺟﺒﺎت ،و ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش
ﺑﯽدرﯾﻎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان آن ﮐﻨﯿﺰک ﺳﯿﺎه ،ﺑﺪون اﺣﺴﺎس
ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺑﺮﺗﺮی و ﻣﮑﺎﻧﺘﯽ!!.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺮ
ﺳﯿﺎھﺎن اﺳﺒﺎﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﻔﺴﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژی و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺷﮫﻮاﻧﯽ و ﺟﻨﺴﯽ
ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ) .(1

 -1ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪ وﺣﻘﺪ وﺣﺴﺎدت ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺳﯿﺎھﺎن ﻧﺎﺷﯽ از
ﺑﺎوری ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺟﻨﺴﯽ وﺷﮫﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺎھﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﻔﯿﺪان اﺳﺖ.
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ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﻈﻤﺖ اﺳﻼم در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺎورھﺎی ﭘﻮچ را زﯾﺮ ﭘﺎ
ﻧﮫﺎده ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس اﯾﻤﺎن را ﺑﺮ ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﻦ ﻋﺪل و ﺗﺴﺎوی
را ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرﺗﺶ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و ارزشھﺎی واﻻ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی را
ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺷﻌﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی را از دلھﺎﯾﺸﺎن
رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ...ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن آﻧﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ درک و
ﺷﻌﻮرﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﺧﺪﻣﺖ و اﺣﺘﺮام ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن دو ﭼﻨﺪان ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ...
اﺑﻮذر ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دوﺳﺖ دارم ﺑﺎ زﻧﯽ
ازدواج ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺘﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎزد ﻧﻪ ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺮور و ﺧﻮد ﺧﻮاھﻢ
ﮔﺮداﻧﺪ!.
از دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻮذر زن ﺗﯿﺮه ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮھﺮش را ﻓﺮوﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ..اﯾﺪهای اﺳﺖ
ﮐﺎﻣﻼ اﯾﺪه آل و درﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﺳﻠﻮک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ،و
ھﯿﭻ ﺑﻮﯾﯽ از ﻋﻨﺼﺮﮔﺮاﯾﯽ و ﻗﻮمﭘﺮﺳﺘﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،او ﺧﻮدش را ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ آن را ﺷﻌﺎر ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺮار ﻧﺪاده،
زﻧﯽ ﺗﯿﺮه را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮد و او را راھﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺴﻮی ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ
و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﻔﺴﯽ ..ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ!..
واو ﺑﺮدهای را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮا ﻓﺮﻣﺎن دادهاﻧﺪ
ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار و ﺷﻨﻮا ﺑﺎﺷﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻣﯿﺮم ﺑﺮدهای ﺣﺒﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ..و ﺗﻮ ھﻢ
ﺑﺮدهای ﺣﺒﺸﯽ ھﺴﺘﯽ!« ،و در رواﯾﺘﯽ» :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻣﯿﺮم ﺑﺮدهای دﻣﺎغ ﺑﺮﯾﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻮ ﺑﺮدهای و دﻣﺎﻏﺖ ھﻢ ﻧﺒﺮﯾﺪهاﻧﺪ«!!.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮ اﺑﻮذر ﭼﯿﺮه ﻣﯽﮔﺮدد ،در اﺳﻼم ﺑﺮده ﺳﯿﺎه ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎدر رھﺒﺮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻏﺮب ﺗﺎ

اﺑﻮذر ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ﺣﻖ

٥٩

اﺳﺘﻘﻼل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺪان ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺗﻨﮫﺎ در ﻧﺼﻒ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﯿﺎھﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺮدﯾﻨﺎل ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻟﺸﮑﺮ اﺳﻼم در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ
ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روﻣﯿﺎن ـ اﺳﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺪ ـ ﺳﯿﺎه دﻣﺎغ ﻟﻤﯿﺪهای
ﺑﻮد!.
ﭘﺲ اﺑﻮذر ﭼﭙﮕﺮا ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان او را اﺷﺘﺮاﮐﯿﺘﺮﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ..
ﻣﺮدی اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻢ ﻧﺒﻮد ..اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻠﻤﺎت آﺗﺸﯿﻨﺶ ﺳﯿﻨﻪھﺎی ﺗﺸﻨﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺛﺮوت و ﺑﺮاﺑﺮی را آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮاب را از ﭘﻠﮑﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻣﺤﺘﮑﺮان
رﺑﻮده ﺑﻮد ...و ﺣﺘﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ وارد ﺷﺪ» ..ﻣﺮدم ﺑﺴﻮﯾﻢ ھﺠﻮم
آوردﻧﺪ «..و اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ!«..
ﻃﺒﺮی ﺗﺎرﯾﺨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑﻮذر را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»اﺑﻮذر ﻧﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ؛ ای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ،درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن را درﯾﺎﺑﯿﺪ..
ﻣﮋده ده آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
ﭘﺎرهھﺎی آﺗﺸﯿﻦ آھﻦ ﮐﻪ ﺻﻮرتھﺎ و ﮐﻤﺮھﺎ و ﮔﺮدنھﺎﯾﺸﺎن را داغ ﻣﯽﮐﻨﺪ..
آﻧﻘﺪر ﺑﺮ ﻧﺪاﯾﺶ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﻘﯿﺮان اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان دارﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺰور ﺑﺎزو ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺻﺪای ﺷﮑﺎﯾﺖھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ«.
اﻣﺎ ھﺮ ﺟﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮐﺮد ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺮدم از
اﻃﺮاﻓﺶ دور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ..ﺷﺎﯾﺪ از ﺗﺮس ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﺎم ..و ﺷﺎﯾﺪ
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آنﭼﻨﺎن ﺑﺮ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﺑﺎزداﺷﺘﻦ از
ﻣﻨﮑﺮ ﭘﺎ ﻓﺸﺎری ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺗﻠﺦ ﺣﻖ ﺑﺮاﯾﻢ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ«.
وﯾﺎ ﺳﺒﺒﺶ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدش در ﺟﻮاب ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﺑﻮذر ،ﭼﺮا
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ از ﺗﻮ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﭼﻮن آنھﺎ را از اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺑﺎز ﻣﯽدارم.
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ﺣﺘﯽ آﺷﻮﺑﮕﺮان و اﻧﻘﻼﺑﯽھﺎی زﻣﺎﻧﻪاش ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﺎل و ﺛﺮوت را اﻧﮑﺎر
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ..ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ در ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ﺳﮫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن
ﮔﺮدد ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن ﭘﺲ از ﭼﮫﺎر ﻗﺮن از اﺑﻮذر ﺟﺎﻣﻌﻪ را دﮔﺮﮔﻮن
ﮐﺮده ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ!.
درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن زﻣﺎن اﺑﻮذر اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ..ﭼﻮن
دﯾﺪ و ﻓﮫﻢ آنھﺎ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ،در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻤﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﯾﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آن اﺳﺖ...
و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮذر و ﻣﻌﺎوﯾﻪ در آن دﯾﺪار ﻣﺸﮫﻮر ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﺑﻮذر از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮا ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﺎل ﺧﺪا ﻧﺎم ﻧﮫﺎدهای؟!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ :اﺑﻮذر ﺧﺪا از ﺗﻮ درﮔﺬرد! ﻣﮕﺮ ﻣﺎ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺎل از آن او ﻧﯿﺴﺖ ،ھﻤﻪ ﺑﻨﺪه و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت آن ﺧﺎﻟﻖ
ﯾﮑﺘﺎﯾﯿﻢ و ھﺮ آﻧﭽﻪ اﻣﺮ و دﺳﺘﻮر او ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟!.
اﺑﻮذر ﺑﺎ آھﻨﮕﯽ ﺑﺮان و ﻟﮫﺠﻪای ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ را ﻧﺪارد و
از ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﺑﺪور اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﻧﮕﻮ!.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺎ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯿﺖ و زرﻧﮕﯽ و زﯾﺮﮐﯽ ﻋﺠﯿﺒﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﺎل ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ؛ ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن!.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻔﮫﻮم و ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺎده ﮐﻼم اﺑﻮذر روﺷﻦ اﺳﺖ »ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن«...
ﭘﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮدارﻧﺪ..
اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮدو رأی واﯾﺪه را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ» :ﻣﺎل
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« ﯾﺎ »ﻣﺎل ﺧﺪا« ،اﯾﻦ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯿﺪھﺪ.
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ »ﻣﺎل و ﺛﺮوت از آن ﺧﺪاﺳﺖ« ،ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﭻ ﻓﺮد و ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ
ﺣﻖ ﺗﺼﺮف در آن را ﻧﺪارد؟!.
اﻣﺎ در اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﺎل از آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ« ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺣﻖ ﺗﺼﺮف در آن اﺳﺖ؟
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و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺮف اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﻣﺎل وﮐﺎﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ
اﺳﺖ از ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺻﻠﯽ آن ﺛﺮوﺗﻨﺪ ..او ﺑﻨﺎم آنھﺎ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
آنھﺎ در ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﺸﺎن ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ..وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ »ﻣﺎل و ﺛﺮوت از
آن ﺧﺪاﺳﺖ« ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢﺗﺮ اﺳﺖ ،و آن اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم را ﺑﺒﺎر ﻣﯽآورد ﮐﻪ
رﺋﯿﺲ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر در آن ﻣﺎل ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ!..
اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎی ﺳﺨﻨﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﯾﮏ دﻧﺪﮔﯽھﺎی
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻪ آنھﺎ را ﺑﺒﺎر ﻣﯽآورد ..ﻋﻤﺮ ﮐﻤﺮ ﺗﻘﺪس ﻣﻠﮑﯿﺖ را در ھﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ
و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽداﻧﺪ ..در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺑﻮذر ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎل ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ راه را ﺑﺮ روی ﻣﺤﺘﮑﺮان و ﺧﻮد ﺧﻮاھﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ..ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ او ﺧﻮد
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮدش را روﺷﻦ ﻧﮑﺮد.
آﻧﺎﻧﮑﻪ ﺛﺮوتھﺎی ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﭼﭙﺎول ﺑﺮدﻧﺪ در ھﻤﻪ زﻣﺎﻧﻪھﺎ و
در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ھﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪای از ﻣﺎرھﺎی در آﺳﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﻮهھﺎی
ﻣﺎل و ﺛﺮوت ،ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ﺑﺮ ھﻢ ﻣﯽاﻧﺒﺎﺷﺘﻨﺪ ﭘﺎک ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺗﻨﮫﺎ
اﺑﻮذر ﻧﺒﻮده ﮐﻪ از ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی دﻓﺎع ﮐﺮده و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻠﻮب و
روﺷﺶ از دﯾﮕﺮان روﺷﻨﺘﺮ و واﺿﺢﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ...
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﻮد ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاب و آراﻣﺶ را از ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﻟﯿﻦ
ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء رﺑﻮده ﺑﻮد ،آنھﺎ از دﯾﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺑﯿﻨﻮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﮫﺮاس ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ،
و از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮان
ّﺑﺮان دﻻور ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻋﺪل و داد ﺧﻮاھﯽ را در دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه ..ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ارزشھﺎی واﻻی اﺳﻼﻣﯽ
و ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺮاﯾﯽ را دﺷﻤﻦ ﻣﯽدارد از اﺣﺘﮑﺎر و اﻧﺪوﺧﺘﻦ
ﺛﺮوت ﺑﯿﺰار اﺳﺖ.
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ﺑﺰرﮔﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﺳﺪ راه اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺮدﻧﺪ ..و ﺑﺎ رﻓﺘﺎر و ﺳﻠﻮﮐﺸﺎن ﺑﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان
راه را از ﺑﯿﺮاھﻪ روﺷﻦ ﺳﺎزﻧﺪ..
از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان واﺟﺐ و
ﻓﺮض ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ از ﺑﺨﯿﻠﯽ و ﺣﺮص و آز و
ﻃﻤﻊ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﯾﺎ ﭘﺎ ﺑﺮھﻨﻪ و ﻧﺎدار ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ..و ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮده درﺧﺸﻪ و ﻏﺬاب ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ..
از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺳﺒﺐ ھﻤﻪ ﻓﻼﮐﺖھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢھﺎ
و ﻓﻘﺮ و ﻧﺎداریھﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﺗﻨﮫﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ھﺴﺘﻨﺪ...
روزی ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﭼﺸﻢ از دﻧﯿﺎ ﺑﺮﺑﺴﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺛﺮوت او را
ﻋﺜﻤﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ دﯾﺪ ﻧﺎ ﺧﻮدآ ﮔﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ؟ و آﯾﺎ او ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﻗﻌﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎل و ﺛﺮوت را
ادا ﮐﻨﺪ؟!.
ﮐﻌﺐ ﮐﻪ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮏ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺑﺮ دوﺳﺘﺶ را ﻧﺪاﺷﺖ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮاﯾﺶ آرزوی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺳﻌﺎدت آﺧﺮت دارم«.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﯾﮑﯽ از ده ﺗﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آنھﺎ
ﻣﮋده ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺮﯾﻦ دادﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﺮاﮐﻢ ﺛﺮوﺗﺶ ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ ﻋﺜﻤﺎن را
ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ!.
از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﺎل و
ﺛﺮوﺗﺶ را اداره ﮐﻨﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ ﻣﺮدم و ﺗﺮس و
ھﺮاس دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
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و ﮐﻌﺐ ﮐﻪ ﯾﮫﻮدی ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ از دوﺳﺘﺶ دﻓﺎع
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺻﯿﻐﻪ و اﺳﻠﻮب »آرزو دارم« ﺳﻌﯽ دارد ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪھﺎ را از او دور
ﮐﻨﺪ.
در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﻔﮫﺎم ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و اﯾﻦ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ و آرزوی
ﮐﻌﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﺗﮫﺎم ﻣﺎل و ﺛﺮوت و ﺷﮏ در ﻣﺼﯿﺮ ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﺧﻮاﻧﺪ ..ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت در اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺘﮫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ..
ﺛﺮوت اﻧﺪوزی وﺟﺪان و ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﭘﺮﯾﺸﺎن و آزرده ﻣﯽﺳﺎزد ..ﻣﺼﺪر و
اﺳﺎس اﯾﻦ ﺛﺮوت ھﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ اﺑﻮذر ـ زﺑﺎن ﺗﻠﺦ ﺣﻖ ـ ﻋﺼﺎﯾﺶ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و داد ﻣﯽﮐﺸﺪ :ﺑﭽﻪ
ﯾﮫﻮدی ،ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺛﺮوت روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آرزو ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﺶ ﻋﻘﺮبھﺎی زھﺮداری ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﻠﺒﺶ را ﻧﯿﺶ زﻧﻨﺪ!.
ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﺎوی و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار دھﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ داراﺋﯽ اﻣﺖ را ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ» ..ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ
ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد« ..ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻓﺆدالھﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻌﺎر
»ﺑﺮای ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﺎزش« را ﺗﻄﺒﯿﻖ دھﺪ.
ﭼﻮن »زﯾﺎدی« ھﺮ آﻧﭽﯿﺰی را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﺎﺟﺖ ﺑﯿﺶ ﺑﺎﺷﺪ ..و رﺳﻮل
اﮐﺮمص ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻮاری زﯾﺎدی دارد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ
ﺳﻮاری ﻧﺪارد ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﺬای زﯾﺎدی دارد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻏﺬا ﻧﺪارد
و ،«...و ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ھﻤﻪ
اﻧﻮاع ﻣﺎل و ﺛﺮوت را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ
را در ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ »زﯾﺎد« ﺗﺮ از ﻧﯿﺎزﻣﺎن ﺣﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

٦٤

اﺑﻮذر زﺑﺎن ﺗﻠﺦ ﺣﻖ

ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ آن ﻣﺮدان ﭘﺎرﺳﺎ ،آن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه رﺳﺎﻟﺖ،
ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻗﺘﺼﺎدﯾﯽ را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺪان دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،راھﯽ
ﺑﺮای رﻓﺎه و آراﻣﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی ..وای ﮐﺎش ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ...
ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ھﯿﭻ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ!...
ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از آنھﺎ ﻣﺮدﻣﯽ روﺋﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﭘﯽ ﻣﺎل
و ﺛﺮوت ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﻓﻘﺮ و ﻧﺎداری را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ ھﺮﮔﺰ ﻧﺪای اﺑﻮذر را
ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ...
اﯾﻦ ﺻﺪای ّﺑﺮان اﺑﻮذر در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ...ھﯿﭻ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ و
ھﺮﮔﺰ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎمھﺎ و ﻗﺎﻧﻮنھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ اﻧﺴﺎنھﺎ
ﭼﯿﺮهاﻧﺪ ﺻﺪای اﺑﻮذر را ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ...
دﻧﯿﺎ ﺑﺪون ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺧﻼص و ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﺪای ﺗﻠﺦ ﺣﻖ» :ﻣﮋده ده
آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،ﻣﺎل و ﺛﺮوت ،ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در راه ﺧﺪا ﺑﺨﺸﺶ و
اﻧﻔﺎق ﻧﻤﯽورزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﯽ دردﻧﺎک «..را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﮔﻮشھﺎ ﻧﺰﻧﺪ ﭼﻮن
وﯾﺮاﻧﻪای وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون اﯾﻦ ﺻﺪای اﺑﻮذراﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ و ﺑﯽﻣﺎﯾﻪ ﺟﻠﻮهﮔﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ..ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻓﻼن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽآورد ،وﺟﺪانھﺎی ﺧﻔﺘﻪ را ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺷﻮرش و اﻧﻘﻼب ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن روح ﻣﯽدﻣﺪ ،آراﻣﺶ و ﺧﻮاب را از
ﭼﺸﻤﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮ و زورﮔﻮﯾﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ...
ﺟﮫﺎن ﺑﺪون ﺻﺪای ﺗﻠﺦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻮن ﺧﺮاﺑﻪای اﺳﺖ ...
دﻧﯿﺎ ﺑﺪون اﺑﻮذر و ﺑﺪون ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن اﺑﻮذر ﭘﻮچ و ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺳﺖ..

