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ﻃﺎﻋﺖ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ دلھﺎی اھﻞ ﻣﺤﺒﺘﺶ را ﺑﺮ
ِ
ﺧﻮد ﯾﮑﺠﺎ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺎن از ﻧﯿﮑﯽھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﺮاﻣﺖ
رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را راھﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
او را ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ِ
ﺑﮫﺸﺖ ﻗﺮار داده و اھﻞ ﻣﻌﺼﯿﺖ را ﺑﺪ داﺷﺘﻪ و ﻏﻢ را ﻧﺼﯿﺐ آﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ...
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖھﺎ را ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ :ﻣﺤﺒﺖ
رﺣﻤﺎن ...ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺖھﺎ ...ﻣﺤﺒﺖ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ...ﻣﺤﺒﺖ ﺗﺮاﻧﻪھﺎ ...و
ﻣﺤﺒﺖ ﻗﺮآن...
و درود و ﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ،و ﺑﺮ اھﻞ ﺑﯿﺖ و ﯾﺎران او...
ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻋﺎﺷﻖﭘﯿﺸﻪ...
ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻨﺪی ﮐﻨﻢ ﯾﺎ آﻧﺎن را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻢ ...ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت...
ﺳﺨﻨﻢ ﺑﺎ آن ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روزﺷﺎن را در ﺗﻌﻘﯿﺐ دﺧﺘﺮان ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ...
ﮐﻨﺎر درب ﻣﺪارس و داﻧﺸﮑﺪهھﺎ ...ﺷﺐﺷﺎن را ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی
در ﺑﺎزارھﺎ و ِ
ﺗﻠﻔﻨﯽ و راز و ﻧﯿﺎزھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ...
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎهھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﺳﺨﻨﺎن دلرﺑﺎ ،ﻓﺮﯾﺒﺸﺎن
داده و ﮐﯿﻒﺷﺎن ﭘﺮ ﺷﺪه از ﻧﺎﻣﻪھﺎی رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ و ﻋﮑﺲھﺎی ﻣﻌﺸﻮق...
اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ؟
ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ،
زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺗﻮر ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪهاﻧﺪ ...ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ،ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهی ﯾﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ...و ھﻤﯿﻦ
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ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ...و ﻏﻤﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ...ﺑﯽ ﻏﻢﮔﺴﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ
او درددل ﮐﻨﻨﺪ...
ﺑﻠﻪ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ...
زﯾﺮا ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدن درد ﻋﺸﻖ و ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در آن ﺑﯽﺷﮏ ﺑﻪ ﻓﻮاﺣﺶ و
ﮔﻨﺎھﺎن و اﻧﺠﺎم ﺣﺮام ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻗﻠﺐھﺎ را از داﻧﻨﺪهی ﻧﮫﺎنھﺎ ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﯽدارد.
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪی ﻋﺸﻖ آﻧﺎن را ﺑﻪ دوزخ ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﻋﺬاب
دردﻧﺎک را ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﺸﺎﻧﺪه...
ﭼﻪ ﻧﻌﻤﺖھﺎ را ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮده ...ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪه...
اﮔﺮ از ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد؟
و از ﻏﻢھﺎ و ﻏﺼﻪھﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را آورد؟
و از ﻋﺎﻓﯿﺖ ﮐﻪ :ﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دور ﺷﻮی؟
و از ِﺳﺘﺮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻨﺎر روی؟
و از ﭼﮫﺮه ﮐﻪ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﻮر ﺗﻮ را ﺑﺮد؟
ھﻤﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﻧﺪ:
اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ در ﺣﻖ ﯾﺎران ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ...اﮔﺮ ﮐﻤﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ...
آری ...ﺳﺨﻦ از ﻋﺸﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ...
رواﺑﻂ ﺣﺮام ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ زﯾﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ آن
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن
ِ
ھﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﺻﻮرت ﻇﮫﻮر زﻧﺎ ﺧﺸﻢ وی ﺷﺪت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ]و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد[...
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رﺑﺎ و زﻧﺎ در ﺷﮫﺮی آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ آن ﻣﯽدھﺪ« و در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺣﺴﻦ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و
دﯾﮕﺮان ﺗﺨﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓﺤﺸﺎ اﮔﺮ در
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ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﺷﯿﻮع ﯾﺎﺑﺪ ـ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ـ در
ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻃﺎﻋﻮن و ﺑﯿﻤﺎریھﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﺸﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ«.
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و آﺑﺮوی
ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد را ﺑﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زدﻧﺪ ،ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن را »ﻋﺸﻖ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ...
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ روزھﺎ و ﺳﺎﻋﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻨﺎ دادهاﻧﺪ و ﺑﺎ
ارزشﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ را از ﮐﻒ دادهاﻧﺪ ،ھﻤﻪ در راه آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
»ﻋﺸﻖ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ...
ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ در ﻣﺮدم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رایﺷﺎن ﺳﺘﻮده ﻣﯽﺷﻮد
اﻣﺎ ﭼﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺷﻮد او را اﺣﻤﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ!
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﻃﻌﻢ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻧﭽﺸﯿﺪهاﻧﺪ
اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﮕﻮنﺑﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!
ﻣﺎ در زﻣﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهھﺎ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ،و ﺷﮫﻮات ﭘﺮﺷﻤﺎر...
اھﻞ ﻓﺴﺎد در ﮐﺎﻧﺎلھﺎ و ﻣﺠﻼت ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دادن ﻋﻘﻞ و ﻓﮫﻢ را
رھﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻏﺮﯾﺰهھﺎ و ﺗﺤﺮﯾﮏ آن را ھﺪف ﻗﺮار دادهاﻧﺪ...
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﺣﯿﺮﺗﻨﺪ ...ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻼﺗﯽ ﮐﻪ
در ﮐﺎر ﻓﺮﯾﺒﻨﺪ و ﮐﺎﻧﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮھﻨﮕﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮔﻨﺎه را زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه ﺟﺮیء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ...
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ھﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ و
ﻓﺮاﻏﺖ را ﺧﻮردﻧﺪ:
َ
َ َّ ٓ َّ ۡ َ ٰ َ
� ٦أن َّر َءاهُ ۡ
ٱس َت ۡغ َ ٰٓ
�� َن �َ ۡط َ ٰٓ
�] ﴾٧اﻟﻌﻠﻖ[۷-۶ :
ٱ�
﴿� إِن ِ
»ﺣﻘﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ) (۶ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﭙﻨﺪارد«
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اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻓﻘﯿﺮ و ﺿﻌﯿﻒ ،ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ و زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﺑﻮد ھﺮﮔﺰ در
ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﻼن ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﻼن دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد...
از ﻣﺜﺎلھﺎی ﻇﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ رﻓﺎه و ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ،
ِ
ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی ﺳﺴﺘﯽ دﯾﻨﺪاری ،اﻧﺴﺎن را در دام ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﯽارزﺷﯽ
ِ
ﻣﯽاﻧﺪازد ،داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
ﻣﺮدی در ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪی ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ در آن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .او ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻮد .روزی دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺶ از او
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺨﺮد .ﭘﺪر ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﮔﻔﺖ :اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ
ﺷﺨﺼﯽ ]ﺑﺮای دﺧﺘﺮی در ﺳﻦ ﺗﻮ[ ﮐﻠﯿﺪ ﺷﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼط و رﻓﺖ و
آﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮادرت ﺗﻮ را ﺑﻪ ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯽ
ﻣﯽﺑﺮد...
اﻣﺎ دﺧﺘﺮ اﺻﺮار ﮐﺮد و آﻧﻘﺪر ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﺪر ﺑﺮاﯾﺶ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ...
دﺧﺘﺮ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ھﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮد ...ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ...
ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻌﻄﯿﻼت را در
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﮕﺬراﻧﻢ!
ﭘﺪر ﺑﯿﭽﺎره ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ...
اﻣﺎ دﺧﺘﺮ اﺻﺮار ﮐﺮد و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد...
ﭘﺪر ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ھﻤﻪی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ،اﻣﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ﺧﻮدم ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﻢ! ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮام ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯿﺎد!«
در اﺗﺎﻗﺶ را ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺑﺴﺖ و ﻟﺐ ﺑﻪ آب و ﻏﺬا
ﭘﺪر ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و دﺧﺘﺮ ِ
ﻧﺰد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ دل ﭘﺪر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺳﻮﺧﺖ ...اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺮون دﺧﺘﺮم؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯽ«.
دﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﮐﺮد....
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ﭘﺪر ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺸﺎن ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ـ در
ﺷﮫﺮی در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﮑﻪ ـ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ...
ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻓﻼﻧﯽ! آن ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﻤﺎن را ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا در
ﺧﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎدت ھﺴﺖ؟«
دوﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ! ھﻨﻮز ھﻢ ھﻤﺎﻧﻄﻮر در ﺑﺎدﯾﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﻣﯽﭼﺮاﻧﺪ و ﺷﺘﺮ دارد .زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻦ روﻏﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﮐﺸﮏ
ﻣﯽﮔﺬرد...
از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ...ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او زن ﻣﯽدھﺪ؟ ﻧﻪ ﺟﺎ دارد و ﻧﻪ ﻣﮑﺎن! ﺑﺎ ﺧﯿﻤﻪی
ﺧﻮد ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد!
ﭘﺪر ﮔﻔﺖ :ﺧﻮب اﺳﺖ ...دو روز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺧﻮاھﻢ آﻣﺪ ،ﻧﺎھﺎر ﭘﯿﺶ ﺗﻮ
ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاھﻢ آن ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ را ھﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ.
ﺳﭙﺲ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و ﮔﻮﺷﯽ را ﮔﺬاﺷﺖ.
ﭘﺪر ﭘﯿﺶ دﺧﺘﺮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻣﯽروﯾﻢ ﻋﻤﺮه ،ﺑﻌﺪش از
ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺪه ﺑﺎ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮاھﯽ رﻓﺖ.«...
وﻗﺘﯽ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪی راه ﻣﮑﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﺷﮫﺮ آن دوﺳﺘﺶ
رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮔﻔﺖ» :ﮐﻤﯽ در ﺧﺎﻧﻪی ﻓﻼﻧﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﻧﺎھﺎر ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ راھﻤﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ داد«...
زنھﺎ ﭘﯿﺶ زنھﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮدش ﭘﯿﺶ ﻣﺮدان...
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ ـ ھﻤﺎن ﭼﻮﭘﺎن ﺷﺘﺮ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ـ دﯾﺪن ﮐﺮد و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ
او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد داد ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ازدواج ﮐﻨﺪ!! او ھﻢ ﻓﻮرا
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح را ﺟﺎری ﮐﺮدﻧﺪ...
آﻧﮕﺎه ﭘﺪر ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺳﺎکھﺎ و وﺳﺎﯾﻞ دﺧﺘﺮ را داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻮھﺮش
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺻﺪا زد ﺗﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ...ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
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ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،و در ﭘﯽ آنھﺎ دﺧﺘﺮ ﻧﺎز ﭘﺮورده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ را از ﮔﺮد
و ﺧﺎک آن ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮد و از ﺣﺸﺮات و ﻣﮕﺲ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻧﺎﻟﯿﺪ از آﻧﺠﺎ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ.
وﻗﺘﯽ ھﻤﺮاه ﭘﺪر ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪ ،ﭘﺪر ازوداﺟﺶ را ﺑﻪ او ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ؛
ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﭘﺪر دارد ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺪی اﺳﺖ ،و
دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ھﻤﺮاه ﺷﻮھﺮش از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد ...اﻣﺎ دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد...
ﭘﺪر ﭘﯿﺶ ﺷﻮھﺮ دﺧﺘﺮش رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ھﻤﺴﺮت ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﯿﺎد ...ﺧﻮدت ﺑﯿﺎ او را ﺑﺒﺮ«...
در ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺎز ﮐﺮد و دﺧﺘﺮ را
ﺷﻮھﺮ ھﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺧﻨﺪان ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ِ
ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮد و ﺳﻮار ﺑﺮ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دل ﺻﺤﺮا را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺧﯿﻤﻪی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ رﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺗﭙﻪھﺎی ﻣﺎﺳﻪای ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ...
ﭘﺪر اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪی ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﮔﺮﯾﻪ و اﻟﺘﻤﺎس ھﻤﺴﺮش ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ و
ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ...ﭘﺲ از ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﭘﺪر ﺑﺎ دوﺳﺘﺸﺎن
در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻮﯾﺎی اﺧﺒﺎر ﺷﺪ .دوﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ھﺴﺘﻦ...
دو ھﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮی ﺑﺎزار دﯾﺪﻣﺸﻮن«...
روزھﺎ و ﻣﺎهھﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺪر ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺟﻮﯾﺎی اﺣﻮال آﻧﺎن ﺑﻮد ...ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
دوﺳﺘﺶ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او ﻣﮋده داد ﮐﻪ ﭘﺪرﺑﺰرگ
ﺷﺪه و دﺧﺘﺮش ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده...
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﯾﺪار دﺧﺘﺮﺷﺎن رﻓﺘﻨﺪ ...ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﯿﻤﻪﺷﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ زﻧﯽ ﺑﺎردار را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺮدﺳﺎل ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد...
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻪ ﺷﺪﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ...دﺧﺘﺮ ﺑﻪ آنھﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ
و ﺷﻮھﺮش را ﺻﺪا زد ...ﺷﻮھﺮ آﻣﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ و ﮔﺮاﻣﯽﺷﺎن
داﺷﺖ...
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ﺣﺎل اﯾﻦ دﺧﺘﺮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ...و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ازدواج او ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد...
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد او
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ازدواج در آوردن دﺧﺘﺮ ﺑﺪون
ِ
ً
ﺷﺮﻋﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮشﮔﺬارﻧﯽ و
ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮدم.
ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دام ﻋﺸﻖ اﻓﺘﺎدهاﯾﺪ...
ﻋﺎﺷﻘﺎن در دورانھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺤﺒﻮب و ﺳﺮودن اﺷﻌﺎر
درﺑﺎرهی او ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺎ وی ﺧﻠﻮت ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ...
َ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﻟﺒﺴﺘﻪی زﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺳﺎل دور
ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﯽﮔﺸﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ )او( را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ!« اﻣﺎ اﻣﺮوزه اﮔﺮ
ﻣﺮدی ﻋﺎﺷﻖ زﻧﯽ ﺷﻮد ﭼﻨﺎن ﺑﺎ او راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﺷﺎھﺪ ازدواﺟﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ!
ﺑﻌﻀﯽھﺎ درﺑﺎرهی ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎن ھﻢﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داﺳﺘﺎنھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺸﻖ و ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و درﺑﺎرهی ﻋﺸﻖ و
دلﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اھﻞ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﯽ از ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪی ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺲ ﺑﺎ
ﮔﺮوھﯽ از ﺻﺎﻟﺤﺎن ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و درﺑﺎرهی ﻋﺒﺎدت ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ
ھﻢﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ ...ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن درﺑﺎرهی ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﻮﻋﯽ از ﻋﺒﺎدات ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ...ﯾﮑﯽ درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،دﯾﮕﺮی در ﺳﺘﺎﯾﺶ
اﺳﺘﻐﻔﺎر...
ﻣﺮد ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ...ﭘﺲ رو ﺑﻪ او ﮐﺮدﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ھﻤﻪی ﺷﺐ را ﻣﯽﺧﻮاﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﻮ ھﻢ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰی؟«

۸
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ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ...ﺑﯿﺪار ھﻢ ﻣﯽﺷﻮم«.
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﯽ؟«
ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﺷﺎﺷﻢ ،دوﺑﺎره ﻣﯽﺧﻮاﺑﻢ!!!«
ﮔﺎه ﺷﯿﻄﺎن دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺟﺬاب ﯾﺎ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ و ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت از او ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪه ...ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار راه ﻣﯽرود ﯾﺎ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﮔﭗ و ﮔﻔﺖ و ﺧﻨﺪه اﺳﺖ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﻈﺮھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺎﺑﺮان را ﻣﻔﺘﻮن ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزد ...ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دھﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺻﺤﺎب
ﺷﮫﻮات ﻓﺮﯾﺒﺶ دھﻨﺪ و او را ﺑﻪ دام ﺧﻮد اﻧﺪازﻧﺪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﮫﻮت ﺧﻮد را
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدﻧﺪ او را رھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﭘﯽ ﻃﻌﻤﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ...
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽدﯾﺪ و دﺳﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و
ﻣﺸﻐﻮل ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه دﯾﻦ و ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را در ﺳﻼﻣﺖ
ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ...
در ﺣﺎل ﯾﻮﺳﻒ÷ دﻗﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد...
زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮر ...ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻮد و
او ﺑﺮدهای ﺻﺎﺣﺐدار ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری او را ﮐﻨﺪ...
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺳﯽ از رﺳﻮاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ...
ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺠﺮد ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﻣﺸﺘﺎق ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ اﺳﺖ ...و زﻧﯽ زﯾﺒﺎ و ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﻨﺼﺐ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ او را ﺑﻪ زﻧﺪان و ذﻟﺖ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺎری را ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﻓﺮﯾﺒﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ...
درھﺎ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻟﺒﺎسھﺎی زﯾﺒﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺗﺨﺖ را زﯾﻨﺖ داده ﺑﻮد و
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﺎز و ﻋﺸﻮه ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺗﻮام!«
اﻣﺎ آن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ÷ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﺶ داد ﮐﻪ:
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أحسن مثو
ايۖ إِنهۥ � �فل ِح ٱل�ٰل ُِمون] ﴾٢٣ﯾﻮﺳﻒ:

»ﭘﻨﺎه ﺑﺮ اﻟﻠﻪ! او آﻗﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺎی ﻧﯿﮑﻮ داده اﺳﺖ؛ ﺑﯽﺷﮏ
ﺳﺘﻤﮑﺎران رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ«

در ﺣﺎل ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮب ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻦ...
ھﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ،ھﻤﺴﺮان ﺑﺰرﮔﺎن و اﻣﺮا را ﯾﮑﺠﺎ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ِ
ﻣﯿﻮهھﺎ از آﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮ داد ،ﺳﭙﺲ ﯾﻮﺳﻒ از
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد...
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ او اﻓﺘﺎد ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ او را ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و
ﺟﻤﺎل ﯾﻮﺳﻒ ،ﻋﻘﻞھﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و دﺳﺖھﺎی
از ﺷﺪت ُﺣﺴﻦ و
ِ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
َ
َ
َ َ ٰ َ َ َ ً ۡ َ ٰ َ ٓ َّ َ ٞ
ك كر ٞ
�م] ﴾٣١ﯾﻮﺳﻒ[۳۱ :
﴿ما �ذا ��ا إِن �ذا إِ� مل
ِ
»اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮔﺮاﻣﯽ!«

اﻣﺎ آﯾﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻮﺟﮫﯽ ﮐﺮد؟ ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺟﻮاﻧﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽاش را ﺧﻮرد؟!
ھﺮﮔﺰ! ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺮوردﮔﺎرا! زﻧﺪان ﺑﺮای ﻣﻦ از آﻧﭽﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ دوﺳﺖ
داﺷﺘﻨﯽﺗﺮ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﮑﺮ آﻧﺎن را از ﻣﻦ دور ﻧﮕﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ
ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ و آﻧﮕﺎه از ﻧﺎداﻧﺎن ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ« ]ﯾﻮﺳﻒ[۳۳ :
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﭘﺲ ﭘﺮوردﮔﺎرش او را اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﺮﻧﮓ آﻧﺎن را از او ﺑﺎز داﺷﺖ؛
آری ،او ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﻮا و ﺑﺴﯿﺎر داﻧﺎ اﺳﺖ«
آﻏﺎز
آری؛ زﻧﺪان ﺑﺮای او ﺑﮫﺘﺮ از ﻓﺤﺸﺎ ﺑﻮد ...اﯾﻦ را ﺑﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ِ
ﮐﺘﺎب آوردﯾﻢ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻦ...

۱۰

اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﯾﮏ ﻋﺎﺷﻖ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ زﻧﯽ از ﮐﻨﺎر ﺷﺎﻋﺮ ﻏﺰلﺳﺮا ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
را ﻣﺎﻟﯿﺪ .ﺷﺎﻋﺮ ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ آن زن دارد ﺑﻪ او اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻋﺸﻖ او
اﻓﺘﺎد! و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮود:
از ﺗﺮس ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪی ﭼﺸﻢ اﺷﺎرهای ﮐﺮد
اﺷﺎرهای از روی ﻏﻢ ،و ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺖ!
و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪی ﭼﺸﻤﺶ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ
]ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ[ ﺧﻮش آﻣﺪی ﻣﻌﺸﻮق دﻟﺒﺮ...
اﯾﻦ را ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ!
ﯾﺎ ﺑﺎ آن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﻣﺴﺠﺪ دﯾﺪم ﮐﻨﺎر اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ
اﺳﺖ ...ﺑﺴﯿﺎر ﻻﻏﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭼﮫﺮهای رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه و ﻗﯿﺎﻓﻪای ﺗﺮﺳﻨﺎک ...ﺑﺎ دﯾﺪن
او ھﺮاس ﺑﻪ دﻟﻢ اﻓﺘﺎد ...ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﺦ ...ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻢ...
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ راھﺰﻧﯽ ﯾﺎ ﻗﺘﻞ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ!
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از
ِ
ﭼﻮن ﻗﯿﺎﻓﻪاش ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﻣﯽﺧﻮرد ...اﻣﺎ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم» :از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﻨﯽ؟«
ﮔﻔﺖ» :از دﺧﺘﺮ ﺑﺎزی!«
ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم! اﻣﺎ ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﻧﯿﺎوردم و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﻣﯽﮐﺮدم
ﮔﻔﺘﻢ» :ﺧﻮﺑﻪ ...اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﻮﺑﻪ داد«.
ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﮔﺬاره ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻢ!!«
ﮔﻔﺘﻢ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی؟«
ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﺗﻮی ﺑﺎزار ھﺴﺘﻢ دﺧﺘﺮھﺎ دﺳﺖ از ﺳﺮم ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ..از ھﺮ
ﻃﺮف ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ!!«
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﻢ اﮔﺮ او ﺑﻪ ﭘﯿﺮزﻧﯽ ھﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﻣﺤﻠﺶ
ﻧﻤﯽدھﺪ!
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اﺳﯿﺮ
داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺟﻮان ﻣﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ِ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد...
او از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ دﺧﺘﺮی آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و از ﺻﺪاﯾﺶ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ و آرزوی
دﯾﺪارش ﻧﻤﻮد...
او و ﺷﯿﻄﺎن ھﻤﭽﻨﺎن آن دﺧﺘﺮ را ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮی راه ﺑﺎ
او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ...اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ آن دﺧﺘﺮ ﻧﻘﺎب از ﭼﮫﺮه ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﺑﺎ ﭼﮫﺮهی زﺷﺖ او روﺑﺮو ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا! اﯾﻦ دﯾﮕﻪ ﭼﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪای
ھﺴﺖ؟!«
دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ» :در اﺻﻞ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ اﺧﻼق اﺳﺖ!«
ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ ...اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ اﺧﻼق اﺳﺖ!!! اﻣﺎ ﺑﺎ وارد
ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ راه ﻣﮕﺮ اﺧﻼﻗﯽ ھﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪای؟!
ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﻣﻦ...
دﻻﯾﻞ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ...ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ ﺑﺪاری ﭼﻮن
ﺷﺐ را ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺬارد و روز را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد ...ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن اﺳﺖ ...ﯾﺎ
دﻋﻮﺗﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ...
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﺮای آن ﭘﺎداش ﺧﻮاھﯽ داﺷﺖ ،و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮھﺎﯾﯽ
از ﻧﻮر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺷﮫﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن ﻏﺒﻄﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻮرد...
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد
ﻧﻮع اول ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﺮای
ِ
اﯾﻦ ِ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد...
ﻣﺤﺒﺖ
ﺳﻮد دﻧﯿﺎﯾﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ھﻤﮑﺎری در راه ﺧﯿﺮ ،و
ِ
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد...
اﻣﺎ ﺳﻮد آن در آﺧﺮت ،ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪن در ﺑﮫﺸﺖھﺎی ﭘﺮﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ:
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َ ُ
َ ۡ َ
َّ َ ۡ
اج ُروا ْ َو َ
ِين َء َام ُنوا ْ َو َه َ
�ٰ َه ُدوا ْ � َ
﴿ َّٱ� َ
س ِه ۡم أ�ظ ُم
ب
س
يل ٱ�ِ بِأم َ�ٰل ِ ِه ۡم َوأنف ِ
ِ
ِ
ِ
َ ً
ۡ
َ َّ َ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ۡ َ ٓ ُ َ
ۡ
ُ
ۡ
َ
ّ
ُّ
َ
ُ
ُ
ۡ
َ
َ
ون ٢٠يُبَ ّ ِ ُ
�هم ر�هم ب ِ َر�ةٖ مِنه ورِض� ٰ ٖن
د َر َجة عِند ٱ�ِۚ وأو��ِك هم ٱلفا�ِز
َ َ
ِيها ٓ َ�بَ ًد�ۚ إ َّن َّ َ
ِين � َ
َو َج َّ�ٰت ل َّ ُه ۡم � َ
ِيها نَ ِع ٞ
يمَ �ِ ٰ �َ ٢١
يم ُّم ِق ٌ
ِند ُه ٓۥ أ ۡج ٌر
ٱ� ع
ٖ
ِ
َع ِظ ٞ
يم] ﴾٢٢اﻟﺘﻮﺑﺔ[۲۲-۲۰ :

»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در راه اﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎلھﺎ و ﺟﺎنھﺎﯾﺸﺎن
ﺟﮫﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﺰد اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ واﻻﺗﺮ دارﻧﺪ؛ اﯾﻨﺎن رﺳﺘﮕﺎراﻧﻨﺪ ) (۲۰ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن
آﻧﺎن را ﺑﻪ رﺣﻤﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد و ﺧﺸﻨﻮدی و ﺑﮫﺸﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در
آن ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﯽ ھﻤﯿﺸﮕﯽ دارﻧﺪ ) (۲۱ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در آن ﺟﺎوداﻧﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد؛ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺎداش ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺰد اﻟﻠﻪ اﺳﺖ«

ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﭼﮫﺮهی زﯾﺒﺎ ،ﯾﺎ ﺧﻮشزﺑﺎﻧﯽ ،ﯾﺎ ﻧﺎز و ادای او
ﻃﺎﻋﺖ او در ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺣﺎل ،و
ِ
ِ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ...
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺒﺖ ،ﻣﺤﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﺟﺰ ﺑﺎﻋﺚ دوری از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ...
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ دوﺳﺖداراﻧﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ۡ
َ ُ َّ ۡ َّ َ
ۡ َ َّ ٓ َ َ َ ۡ ُ ُ
﴿ٱ�خِ� ُء ي ۡوم�ِذ ِۢ �عضه ۡم �ِ َع ٍض عد ٌّو إِ� ٱل ُمتقِ�] ﴾٦٧اﻟﺰﺧﺮف[۶۷ :
دﺷﻤﻨﺎن ھﻤﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺘﻘﯿﺎن«
»دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ در ﭼﻨﯿﻦ روزی
ِ

و در آﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
َ ٗ
ُ
َ
َّ
ُّ
� يَ َديۡه َ� ُقول َ�ٰل ۡيتَ� ٱ�َ ۡذ ُ
ت َم َع َّ
ٱلظال ِ ُم َ َ ٰ
﴿ َو َ� ۡو َم َ� َعض
ٱلر ُسو ِل سبِي�٢٧
ِ
ِ
َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َّ ۡ ُ َ ً َ ٗ
ّ ۡ َۡ َ ۡ َٓ
َّ َ ۡ َ َ َّ َ
�ٰو�ل ٰ
� ۡ�ت ِ� لم ��ِذ ف�نا خل ِي� ٢٨لقد أضل ِ� ع ِن ٱ�ِك ِر �عد إِذ جا َء ِ� �
َ ُ ٗ
ۡ
َ َ َ َّ
ٱلش ۡي َ�ٰ ُن ل ِِ� َ ٰ
�� ِن خذو�] ﴾٢٩اﻟﻔﺮﻗﺎن[۲۹-۲۷ :
و�ن

»و آن روز ﮐﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮ دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﮔﺎز ﻣﯽﮔﯿﺮد ]و[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﮐﺎش ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ راھﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ) (۲۷وای ﺑﺮ ﻣﻦ! ای ﮐﺎش ﻓﻼﻧﯽ را ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻢ
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) (۲۸او ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﺷﯿﻄﺎن
ھﻤﻮاره ﺧﯿﺎﻧﺘﮕﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ«

ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ دوﺳﺘﺪاران ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
دﭼﺎر ﻋﺬاب ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و دوﺳﺘﯽﺷﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎرهی ﮔﺮوھﯽ از ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ
ۡ
ُ
ۡ ُ
ٗ
ُ ُ
ُ ُ
﴿� َّم يَ ۡو َم ٱل ِق َ�ٰ َمةِ يَ�ف ُر َ� ۡعض�م ب ِ َب ۡع ٖض َو َ�ل َع ُن َ� ۡعض�م َ� ۡعضا
َََۡ ٰ ُ
� ُم ٱ�َّ ُ
ار﴾ ]اﻟﻌﻨﮑﺒﻮت[۲۵ :
ومأوٮ
»آﻧﮕﺎه در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را اﻧﮑﺎر و ﺑﺮﺧﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎھﺘﺎن آﺗﺶ اﺳﺖ«

آری؛ ﺟﺎﯾﮕﺎھﺸﺎن آﺗﺶ اﺳﺖ ...و ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
آﻧﺎن ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺣﺮام ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و درﺑﺎرهی ﻋﺸﻖ و دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﯽ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ...
ﺷﮫﻮتھﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺖ و در ﻟﺬتھﺎ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ...
آﻧﺎن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺠﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ...اﻣﺎ ﮐﺠﺎ؟
در آﺗﺶ ...آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﺪ و زﺑﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ...
َّ
ٱلر� ُ� َق ّي ۡض َ ُ�ۥ َش ۡي َ�ٰ ٗنا َ� ُه َو َ ُ�ۥ قَر ٞ
﴿ َو َمن َ� ۡع ُش َعن ذ ِۡكر َّ
�نُ �� ٣٦ه ۡم
ِ
ِ
ِ
َ
َ َّ َ َ ٓ َ َ َ َ
َّ
َ
َ
َ َ ُ ُّ َ ُ ۡ َ
ۡ
َّ
يل َو َ�ح َس ُبون �� ُهم ُّم ۡه َت ُدون ٣٧ح ٰٓ
� إِذا جاءنا قال
�صدو�هم ع ِن ٱلسب ِ ِ
َ ُ ۡ
َ
َٰ َۡ َ َۡ َ َ ۡ َ َ
ك ُ� ۡع َد ٱل ۡ َم ۡ� َ� ۡ� فَب ۡئ َس ۡٱل َقر ُ
�ليت بي ِ� و�ين
�نَ ٣٨ولن يَنف َع� ُم ٱ�َ ۡو َم إِذ
ِ ِ ِ
ِ
َۡ َ
ُ ۡ َ ُ َ
َّ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ
ۡ
��ون] ﴾٣٩اﻟﺰﺧﺮف[۳۹-۳۶ :
ظلمتم �ن�م ِ� ٱلعذ ِ
اب مش ِ
»و ھﺮ ﮐﺲ از ﯾﺎد رﺣﻤﺎن دل ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ دﻣﺴﺎز
وی ﺑﺎﺷﺪ ) (۳۶و ﻣﺴﻠﻤﺎ آنھﺎ اﯾﺸﺎن را از راه ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ و ]آنھﺎ[ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ) (۳۷ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ او ]و دﻣﺴﺎزش[ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﯾﺪ ]ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺷﯿﻄﺎﻧﺶ[ ﮔﻮﯾﺪ :ای ﮐﺎش ﻣﯿﺎن و ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺪ

۱۴

اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﯾﮏ ﻋﺎﺷﻖ

دﻣﺴﺎزی ھﺴﺘﯽ ) (۳۸و اﻣﺮوز ھﺮﮔﺰ ]ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ[ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﻮدی ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺳﺘﻢ
ﮐﺮدﯾﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎ در ﻋﺬاب ﻣﺸﺘﺮک ھﺴﺘﯿﺪ«

ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺘﻨﻪی ﺑﺰرگ و ﺑﻼی ﻋﻈﯿﻢ ...ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ
اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﺎﻟﻘﺸﺎن ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﻗﻠﺐھﺎ را اﺳﯿﺮ ﻣﻌﺸﻮق
ﻧﻤﻮده ،و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ،ﻗﻠﺐھﺎ در ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻏﻢھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آ ﮐﻨﺪه از ﻓﺘﻨﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ...
ﻣﻘﺘﻮل ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮدهای اﺳﺖ ﻣﻄﯿﻊ و
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ،
ِ
ذﻟﯿﻞ...
َ
اﮔﺮ ﻓﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻮﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
١
ﻣﻌﺸﻮق اوج آرزوﯾﺶ اﺳﺖ...
ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﻣﻦ؛
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺣﺮام ...ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﺶ ﻧﻪ ﺻﻼح ﻣﺤﺒﻮب
ِ
ِ
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اوﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢھﺎی
ﻣﺴﺘﮫﺠﻦ اﺳﺖ؛ ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺨﺘﻠﻂ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ دﯾﺪن ﻣﺴﺘﻤﺮ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﻨﻨﺪه اﺧﺘﻼط را ﭼﯿﺰی ﻋﺎدی
ﺑﺪاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻌﺸﻮق ﯾﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺑﺮآﯾﺪ...
ﺑﺪﺗﺮ از آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ ،ﻋﺸﻖ و دﻟﺪادﮔﯽ و ﻟﻤﺲ و ﺑﻮﺳﻪ
و ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪھﺎﯾﯽ رخ دھﺪ و دﯾﺪن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﻨﻪھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺮان و
ﺷﺪن ﭘﻨﮫﺎن و درﯾﺪه ﺷﺪن
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﻏﺮاﯾﺰ ﺧﻔﺘﻪ و آﺷﮑﺎر
دﺧﺘﺮان
ِ
ِ
ﭘﺮدهی ﺣﯿﺎء و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺮدد...
زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪ دروﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪ آن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ...در ھﻤﻪ ﺟﺎ و در ھﻤﻪ

 -١اﻟﺠﻮاب اﻟﮑﺎﻓﯽ ).(۴۹۶-۴۹۴
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ﺣﺎل :در ﺑﺎزار ،در ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ،در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ...و ﺷﯿﻄﺎن ھﻤﭽﻨﺎن او را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﮔﻨﺎه دﻋﻮت ﮐﺮده و ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ...
اﻣﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﺮﻣﮕﺎه
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭘﯿﺶ از ِ
از زﻧﺎ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺮو ِھﺸﺘﻦ ﭼﺸﻢ از دﯾﺪن ﺣﺮام ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ ّ ۡ ۡ َ َ ُ ُّ ْ
َۡ َ
َ ۡ َ ُ ْ ُ َ ُ
﴿قل ل ِل ُمؤ ِمن ِ� �غضوا م ِۡن �ب� ٰ ِره ِۡم َو�حفظوا ف ُروجه ۡ ۚم﴾ ]اﻟﻨﻮر[۳۰ :
»ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﮕﻮ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻧﮫﻨﺪ و ﺷﺮﻣﮕﺎه ﺧﻮد را ]از زﻧﺎ[ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«

و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ
زﻧﺎ ﻣﯽﺷﻮد و زﻧﺎی آن ﻧﮕﺎه ]ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺮام[ اﺳﺖ«.
وی ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺮام را ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﻮاع زﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورده ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن
ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر درﺑﺎرهی ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ در ﻣﺠﺎﻟﺲ
ِ
ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ،ﯾﺎ در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ،ﻧﻔﺲھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ
ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ دور
داﺷﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻏﺮﯾﺐ و ﺟﺪا اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺎﻗﻼن از اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ دوری ﮐﻨﻨﺪ ...ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ
ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ آن را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﭘﻮﺷﺶ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار
ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،راھﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺴﺮت و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ
ِ
ِ
آن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ...
اﺳﺒﺎب واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺸﻘﯽ ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﻪھﺎ
از دﯾﮕﺮ
ِ
اﺳﺖ ...آری ،ﺗﺮاﻧﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺎﻻی ھﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﺣﺮاﻣﺶ ﻧﻤﻮده و
ﻓﺮﻣﻮده:
َّ َ ۡ ۡ
� ِ َّ َ َ
اس َمن � َ ۡش َ�ي ل َ ۡه َو ۡ َ
ِيث ِ ُ
﴿ َوم َِن ٱ�َّ ِ
� عِل ٖ�﴾
ٱ�د ِ
يل ٱ�ِ بِغ ِ
ِ
ضل عن سب ِ ِ
]ﻟﻘﻤﺎن[۶ :
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»و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﯿﮫﻮده را ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ﺗﺎ ]دﯾﮕﺮان را[ ﺑﯽ
]ھﯿﭻ[ ﻋﻠﻤﯽ از راه اﻟﻠﻪ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ«

ﺗﺮاﻧﻪھﺎ ﺻﺪای ﮔﻨﺎھﻨﺪ و دﺷﻤﻦ ﻗﺮآن...
ِ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺳﺎز ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را اﻓﺴﻮن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ََ
َ َ
َ
ۡ
ٱس َت ۡفز ۡز َمن ۡ
﴿ َو ۡ
ٱس َت َط ۡع َ
ت مِن ُهم ب ِ َص ۡوت ِك َوأ ۡجل ِۡب عل ۡي ِهم ِ� ۡيل ِك
ِ
ِ
َ َ َ
جل ِك﴾ ]اﻹﺳﺮاء[۶۴ :
ور ِ

»و ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﺎن را ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎ آوای ﺧﻮد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻦ و ﺑﺎ ﺳﻮاران و
ﭘﯿﺎدﮔﺎﻧﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺘﺎز«

اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﺮاﻧﻪ ،راه و وﺳﯿﻠﻪی زﻧﺎ اﺳﺖ« .ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ!
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪھﺎ را ﮐﻨﯿﺰﮐﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ...
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪھﺎ ﺑﺎ ُدف و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺼﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ...درﺑﺎرهی اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺎ اﺳﺖ!
اﮔﺮ زﻣﺎﻧﻪی ﻣﺎ را دﯾﺪه ﺑﻮد ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ؟ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏھﺎی
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺪه و ﯾﺎران ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه
ﮐﻪ ﺻﺪای آن در اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ و ھﻮاﭘﯿﻤﺎ و درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ؟!
ﻣﻮﺿﻮع آن ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ و دﻟﺪادﮔﯽ ...ﻋﺸﻖ و ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ!
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ...آﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای درﺑﺎرهی دوری از
زﻧﺎ ﯾﺎ ﻓﺮوھﺸﺘﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن؟!
ﯾﺎ درﺑﺎرهی ﺣﻔﻆ آﺑﺮو و
ِ
ھﺮﮔﺰ! ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از آﻧﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ...ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﻇﺮف ﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺮون
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ...ﻗﻠﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪه آ ﮐﻨﺪه از ﺷﮫﻮات اﺳﺖ و ﻧﻔﺴﺶ ﺑﻪ
ﻟﺬتھﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ آﻧﭽﻪ دارد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ...
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﮕﺮ اﺳﺒﺎب ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﻣﺖھﺎ در ﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﯾﺎ ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن ﺑﺎ
ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری در
ِ
آﻧﺎن ھﻨﮕﺎم ﻧﺒﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ...و »ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ ﺧﻠﻮت ﻧﮑﺮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
ﺷﯿﻄﺎن ﺳﻮﻣﯿﻦ آنھﺎ اﺳﺖ«.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺴﺎھﻞ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان روی ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﮑﺸﺪ ،ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﮑﺲھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ...
و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ]ﺑﯽ ھﯿﭻ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪی[ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد...
از دﯾﮕﺮ اﺳﺒﺎب ﻋﺸﻖ ،ﺧﻮاﻧﺪن داﺳﺘﺎنھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ...
ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻋﺎﺷﻖ!
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻓﺘﺎدﻧﺸﺎن در دام ﻋﺸﻖ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻪ راھﯽ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺮا ﺑﺮای ﻋﺸﻖ ﺳﻠﻤﺎ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﺪادﮔﯽ ﻣﻦ
ﻋﻤﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ در دروﻧﻢ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﺑﻼﯾﯽ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻨﺪهاش را ﺑﺎ آن آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ﺑﺮاﯾﻢ
ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻼﻣﺘﻢ ﮐﺮد و اﺑﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻋﺸﻖ ﺳﺮوده ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﻢ
ﻓﺮﺳﺘﺎد...
اﻣﺎ ادﻋﺎی آﻧﺎن ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ،ﺑﺪون ارادهﺷﺎن ﻗﻠﺒﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ ...ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺧﻮد ﻋﺸﻖ را ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻨﺎن آن را آرزو ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ در
آن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ...

۱۸
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ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮی ﭼﻨﺎن ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺰرﮔﺘﺮ
و ﺑﻼﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﯾﻨﺪ و آن دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ،ﯾﺎ
دﺧﺘﺮ ﺑﻪ دﺧﺘﺮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ!
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﺎک اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻢ اﻣﺎ درون آن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ...
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﺮاض آورﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﺗﻮ داری ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺨﺖ
ﻣﯽﮔﯿﺮی ،ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ و ﻧﮕﺎھﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻣﺎ ھﻤﻪاش راﺑﻄﻪای اﺳﺖ
ﭘﺎک!
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ھﻤﯿﻦ ﻋﺎﺷﻖﭘﯿﺸﮕﺎن در ﻧﺎﻣﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻌﺸﻮﻗﻪاش داﺷﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﺷﺖ؛ او در ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﻣﻪاش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:
»ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺷﯿﺦ ،ﻣﻦ او را ﺳﻮار ﺑﺮ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺧﻮدم ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﺳﺎﻋﺖھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ھﻢ ھﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﺷﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رخ ﻧﻤﯽدھﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﻪی ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ«!!
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮﺳﻪی ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ! ﺷﺎﯾﺪ از روی ﺣﺠﺎب ﺑﺎﺷﺪ!!
ﺑﯿﭽﺎره ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﻠﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آنھﺎ اﺳﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ و
»ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ ﺧﻠﻮت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﻮﻣﯿﻦ آنھﺎ اﺳﺖ« و در
ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد» :از وارد ﺷﺪن ﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺮﺣﺬر
ﺑﺎﺷﯿﺪ« ﯾﻌﻨﯽ از ﺧﻠﻮت ﺑﺎ آﻧﺎن.
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺎن را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدان آﻧﺎن را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ ُ ّ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ ٓ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ
ِ� عل ۡي ِه َّن مِن
جك و�نات ِك و� ِساءِ ٱلمؤ ِمن ِ� يد�
﴿���ها ٱ� ِ� قل ِ�ز� ٰ ِ
َ َ
َّ َ ٰ َ َ ۡ َ ٰٓ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ
ۡ
َ
ج�ٰبِيب ِ ِهنۚ �ل ِك أد� أن �عر�ن ف� يؤذ�نۗ﴾ ]اﻷﺣﺰاب[۵۹ :
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»ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﺖ و زﻧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﮕﻮ ﭘﻮﺷﺶھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﻮد
ﻓﺮو اﻧﺪازﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ]ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط[
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ«

ﺣﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ را از اﺧﺘﻼط ﺑﺎ زﻧﺎن ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»اﮔﺮ از آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ« ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ از زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎﻧﻨﺪ
»ﭘﺲ از ﭘﺸﺖ ﺣﺠﺎب از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاھﯿﺪ« ...ﭼﺮا؟
»اﯾﻦ ﺑﺮای دلھﺎی ﺷﻤﺎ و دلھﺎی آﻧﺎن ﭘﺎکﺗﺮ اﺳﺖ«...
ﻃﺎﻋﺖ و ﺗﺮس و ﻋﺒﺎدت ﺻﺤﺎﺑﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻣﺮوزه وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ؟ آن ھﻢ ﺑﺎ
ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ در دوران ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ؟!
اﻣﺮوز ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻠﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ دوﺳﺘﯽ ﭘﺎک
اﺳﺖ؟!
ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ!
ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ زﻧﯽ ﺧﻠﻮت ﻣﮑﻦ
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻗﺮآن«.
آری ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ...اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺎﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺪارد...
ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺣﺮام ﮐﻪ ﺑﺮ رواﺑﻂ
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﻣﺤﺒﺖ ﻋﺎدی را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺿﻮاﺑﻂ آن را ذﮐﺮ ﺧﻮاھﻢ
ﮐﺮد:
ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدھﺪ ،اﮔﺮ ھﻢ ﺑﻪ آن
درﺳﺘﮑﺎری
ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ دﯾﻦ و
ِ
ِ
ِ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دھﺪ ،ﻇﺎھﺮی اﺳﺖ ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺳﺮزﻧﺶ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﻧﮕﺎهھﺎ و ﺣﺮﮐﺎت اوﺳﺖ...
ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﮔﻤﺮاه ﺷﻮد ﯾﺎ در ﮔﻨﺎه ﺑﯿﻔﺘﺪ...

۲۰
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ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻟﺪادﮔﺎن ﮐﻪ در دام ﻋﺸﻖ زﻧﯽ ﻓﺎﺳﻖ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ اﺳﻼم ﺑﯿﺎوری اﺳﻼم ﻣﯽآورﯾﻢ و اﮔﺮ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺷﻮی ﻣﺮداﻧﯽ ﻣﯿﺎن
ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﺻﻠﯿﺐ آوﯾﺰان ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد!
ﯾﺎ ھﻤﯿﻦ ﻋﺎﺷﻖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺸﻮﻗﺶ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎد اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﯽﺧﻨﺪد و ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﮕﺎهھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ...
و ﺣﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎر او ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺑﺎ او راه ﺑﺮود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
دﺳﺖ در دﺳﺖ او دارد...
ھﻤﭽﻨﯿﻦ دوﺳﺖ دارد ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻪ او ﺑﻨﮕﺮد و از او ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻧﺪارد و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ او ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﺗﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ او را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ دﯾﺪ ﺳﯿﻨﻪاش ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد
و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ او ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوری از ﻣﻌﺸﻮق ﺻﺒﺮ ﻧﺪارد ...ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ روز او را ﺑﺒﯿﻨﺪ و
ﯾﺎ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﮑﺴﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ...
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﮐﺲ از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻼج
ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ...
ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ دردم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد
و ﭘﺰﺷﮏ از درﻣﺎﻧﺶ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ
زﯾﺮا ﭼﺸﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﺣﻖ دل ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ!
ﺳﺒﺐ اول و درد ﺑﺰرگ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ درد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟!
ﺳﺒﺐ ﻧﺨﺴﺖ ،آن ﺗﯿﺮ ﻣﺴﻤﻮم اﺳﺖ ...ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻣﯽﺷﻮد...
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آﻏﺎز ھﻤﻪی ﺣﻮادث از ﭼﺸﻢ اﺳﺖ
و آﺗﺶ ﺑﺰرگ از ﺟﺮﻗﻪی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺗﯿﺮی ﺑﺪون ﮐﻤﺎن و زه زﺧﻤﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ در ﭼﺸﻤﺎن دﺧﺘﺮﮐﺎن در ﮔﺮدش اﺳﺖ
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ از دﯾﺪن ﭼﯿﺰی ﺷﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺶ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه
ﻧﺎﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ آن ﺷﺎدی ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ زﯾﺎن اﺳﺖ
آری ،اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭼﺸﻢ اﺳﺖ...
و اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن
ﺑﮕﻮ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﻓﺮو ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺷﺮﻣﮕﺎهھﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮای
آﻧﺎن ﭘﺎکﺗﺮ اﺳﺖ.«...
و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻄﺎب ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﮐﻪ» :و ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻮﻣﻦ
ﺑﮕﻮ ﻧﮕﺎهھﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺷﺮﻣﮕﺎهھﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﯽاﻧﺪازی
ھﻤﭽﻨﺎن در ﭘﯽ ھﺮ زﯾﺒﺎروﯾﯽ ،ﻧﮕﺎھﯽ در ﭘﯽ ِ
و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه داروی ﻗﻠﺐ ﺗﻮﺳﺖ
اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ زﺧﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ زﺧﻤﯽ دﯾﮕﺮ
آری ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را زﺧﻤﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ...
در ﺑﻼ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺸﻮد
ِ
ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺣﺴﺮت دھﺮ را از آن ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد آورده؟
ﯾﺎ ھﻼﮐﺶ ﮐﺮده و ﺧﻮد ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺪ؟!
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اﺑﻦ ﻗﯿﻢ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺮو ھﺸﺘﻦ ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ از آن اﻣﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﻪ ﻧﮕﺎھﺶ
را آزاد ﺑﮕﺬارد ،او را ﺑﻪ آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ«...
آری؛ ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﻣﻦ...
در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﻤﻮده و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ» :ﻧﮕﺎه
ﺗﯿﺮی اﺳﺖ از ﺗﯿﺮھﺎی ﻣﺴﻤﻮم اﺑﻠﯿﺲ؛ ﭘﺲ ھﺮ ﮐﻪ آن را از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮک
ﮔﻮﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪﻷ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ آن را در
ﻗﻠﺒﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﮫﻢ ﺑﻨﯽ آدم را
از زﻧﺎ ﺑﺮ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ آن را درک ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ...ﭘﺲ زﻧﺎی ﭼﺸﻢ ،ﻧﮕﺎه
اﺳﺖ و زﻧﺎی زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ و ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺰ آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺷﺮﻣﮕﺎه آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﭼﺸﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ
ﻧﺸﺎن دھﺪ رھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﺸﻤﺎن ،راھﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی زﻧﺎ...
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ذھﻨﺖ ﺧﻄﻮر ﮐﺮده از ﺧﻮد دور ﮐﻦ وﮔﺮﻧﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽﺷﻮد« راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺪاﯾﺶ رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ...
ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﮔﺮ درﺑﺎرهی ﺗﯿﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه اﺳﺖ ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﮐﻨﺪ،
ﺗﯿﺮ دوم ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ او اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و
آرزوی آن را در دل ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ...
ﺳﭙﺲ ﺷﯿﻄﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن آرزو را زﯾﻨﺖ ﻣﯽدھﺪ و او را وﺳﻮﺳﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ و ﺑﻌﺪش ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ ...ھﻤﻪی ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ
ﮐﺎرھﺎ را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...از زﻧﺪﮔﯽات ﻟﺬت ﺑﺒﺮ!
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ...ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ
ﮐﺸﯿﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺟﻠﻮی آن را ﻧﮕﯿﺮد در ﻋﻤﻞ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ و
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ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮدهی ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﭘﺮوردﮔﺎر را از ھﻢ درﯾﺪ ،ﮔﻨﺎه ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد...
اﻣﺎ اﮔﺮ از ھﻤﺎن ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه َﺑ َﺮد و ھﻤﭽﻮن ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد زﻧﺪ ﮐﻪ» :ﭘﻨﺎه ﺑﺮ اﻟﻠﻪ!] {...ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ دﭼﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺎل ﻣﺘﻘﯿﺎن ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر...
َّ َّ َ َّ َ ۡ ْ َ َ َّ ُ ۡ َ ٰٓ ٞ
َّ
َ َ َّ ْ َ َ ُ
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»ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﮔﺮ وﺳﻮﺳﻪای از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ آنھﺎ
رﺳﺪ ]ﺧﺪاوﻧﺪ را[ ﺑﻪ ﯾﺎد آرﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ) (۲۰۱و ﯾﺎراﻧﺸﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«

رھﺎ ﮐﺮدن ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺮای دﯾﺪن ﺷﮫﻮتھﺎ ﺳﺒﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪ؛
آﯾﺎ درﺑﺎرهی ﻣﺮدی ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮ »ﻻ إﻟﻪ إﻻ
اﻟﻠﻪ« ،ﭘﺲ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ» :راه ﺣﻤﺎم ﻣﻨﺠﺎب ﮐﺠﺎﺳﺖ؟«
داﺳﺘﺎﻧﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻪاش اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و در ﺧﺎﻧﻪاش ﺷﺒﯿﻪ
ﺣﻤﺎم ﻣﻨﺠﺎب ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎل دﺧﺘﺮﮐﯽ زﯾﺒﺎروی از ﮐﻨﺎرش ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ؛ از او
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :راه ﺣﻤﺎم ﻣﻨﺠﺎب از ﮐﺠﺎﺳﺖ؟«
آن ﻣﺮد ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﻤﺎم ﻣﻨﺠﺎب اﺳﺖ!
دﺧﺘﺮک وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ و ﻣﺮد از ﭘﯽ او ...ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ داﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪی آن
ﻣﺮد اﺳﺖ و او ﻓﺮﯾﯿﺒﺶ داده ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اوﺳﺖ اﻇﮫﺎر ﺷﺎدی ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ او از در ﻓﺮﯾﺐ وارد ﻣﯽﺷﻮم ﺷﺎﯾﺪ از ﺷﺮش ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﺑﻢ ،و ﺗﺎ در
اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه ﻧﯿﻔﺘﻢ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ اﺳﺒﺎب ﻋﯿﺶ و
ﭼﺸﻢروﺷﻨﯽ ھﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮫﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ!«
ﻣﺮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ھﻢ اﮐﻨﻮن ھﺮ ﭼﯽ ﺑﺨﻮاھﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﻮاھﻢ آورد«.
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ﺳﭙﺲ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ اﻣﺎ در را ﻗﻔﻞ ﻧﮑﺮد و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻓﺮاھﻢ
ﮐﺮد و ﺑﺮﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ دﯾﺪ آن دﺧﺘﺮک رﻓﺘﻪ اﺳﺖ! ﭘﺲ ﺣﯿﺮان ﺷﺪ و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎد او ﻣﯽﮐﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در راه ﻣﯽرﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺳﺮود:
ای آﻧﮑﻪ روزی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدی ﮔﻔﺘﯽ راه ﺣﻤﺎم ﻣﻨﺠﺎب از ﮐﺪام
ﺳﻤﺖ اﺳﺖ...
و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺳﺮود ﮐﻨﯿﺰﮐﺶ در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﮔﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺶ آورده ﺑﻮدی در را ﻣﯽﺑﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ آن ﻗﻔﻞ
ﻣﯽﻧﮫﺎدی؟!
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آن ﺑﺮ ﺣﯿﺮﺗﺶ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﺗﺎ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد...
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ﺑﮕﻮ.
ﭘﺲ او ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮم ای آﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎران و ای ﺷﻔﺎی ﻣﺮﯾﺾ در ﺣﺎل ﻣﺮگ...
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻮشﺗﺮ از رﺣﻤﺖ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﺖ!
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ داﺳﺘﺎن او را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺪت دﭼﺎر ﻋﺸﻖ ﮐﺴﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ او دل داده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺒﺶ
ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ و در ﺑﺴﺘﺮ اﻓﺘﺎد ...اﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ از وی دوری ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ
از وی ﮔﺮﯾﺰان ﺷﺪ ...واﺳﻄﻪھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺎن آنھﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ
ﻣﻌﺸﻮق ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت او ﺑﺮود .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ آن ﺑﯿﭽﺎره دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺎد ﺷﺪ و ﻏﺼﻪاش ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﯾﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر ش ﻧﺸﺴﺖ و در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﻮد ﮐﻪ واﺳﻄﻪی آﻧﺎن رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :او ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از راه آﻣﺪ اﻣﺎ
ﺑﺮﮔﺸﺖ .او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ آﻣﺪن ﮐﺮدم و ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺎ ﮔﻔﺖ» :او ﻣﺮا ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﯾﺎد ﮐﺮده و ھﺮﮔﺰ وارد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن ﺷﮏ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮم و
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ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺗﮫﻤﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﻢ« ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدم ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و
ﺑﺮﮔﺸﺖ...
وﻗﺘﯽ آن ﺑﯿﭽﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪ ﺣﺎﻟﺶ از آﻧﭽﻪ ﺑﻮد ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی
ﻣﺮگ ﺑﺮ او ھﻮﯾﺪا ﮔﺮدﯾﺪ و در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮم ای آﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎران و ای ﺷﻔﺎی ﻣﺮﯾﺾ در ﺣﺎل ﻣﺮگ...
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻮشﺗﺮ از رﺣﻤﺖ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﺖ!
ﭘﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﻼﻧﯽ؛ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس!
ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد...
در اﯾﻦ ﺣﺎل از ﻧﺰد وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺻﺪای
ﺷﯿﻮن ﺷﻨﯿﺪم ...ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا از ﻓﺮﺟﺎم ﺑﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﻮم...
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺳﻠﻒ اﯾﻦ اﻣﺖ درﺑﺎرهی ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﮐﺎرﺷﺎن
ﺑﺲ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد...
آری آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻏﺮﯾﺰه داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻔﺴﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﺬتھﺎ ﮔﺮاﯾﺶ
داﺷﺖ...
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ...از روزی ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ دلھﺎ و دﯾﺪهھﺎ در آن زﯾﺮ و رو
ﻣﯽﺷﻮد...
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﭘﯽ
ﻋﻼج ﺧﻮد ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠﺐ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب در ﻗﻠﺐ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻋﺎﺷﻖ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از او ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ زﯾﺒﺎ ﻣﯽداﻧﺪ
و از ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﺧﻮﺷﺶ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﺧﻨﺪهھﺎﯾﺶ او را ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽآورد...
ﺗﺒﺴﻤﺶ او را ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد و از ھﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ او اﻧﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از او ﺳﺮ زﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ...ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻋﺎﺷﻖ زﻧﯽ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺶ
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در ﻗﻠﺐ او اﻓﺘﺎد ھﺮ ﺳﯿﺎھﯽای او را ﺑﻪ ﯾﺎدش ﻣﯽآورد و ﻋﺎﺷﻖ ﺳﯿﺎھﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد او ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺳﺮود:
ﺳﮓھﺎی ﺳﯿﺎه را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺸﻖ او دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﻋﺎﺷﻖ
ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﯿﺎھﻢ!
ھﺮ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻧﮕﺎه ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﮐﻨﺪ در ﯾﮑﯽ از دو ﺧﻄﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد:
ﯾﺎ ﻋﺸﻖ زﻧﺎن و ﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ...و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ دوری او از ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﻮی وﺳﻮﺳﻪی ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﺷﻮد...
و ﺷﯿﻄﺎن ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ را ﻣﯽﻓﺮﯾﺒﺪ ﺗﺎ او را در ﻓﺤﺸﺎ ﺑﯿﻨﺪازد؛ ﭘﻨﺎه
ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ...
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه اﯾﻦ ﻓﺤﺸﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ داﻧﺴﺘﻪ و آن را ﺑﺎ ﺷﺮک و ﻗﺘﻞ ﯾﮑﺠﺎ
ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
َ َّ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ َّ َ ٰ ً َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ
ون ٱ�َّ ۡف َس َّٱل� َح َّر َم َّ ُ
ٱ�
﴿وٱ�ِين � يدعون مع ٱ�ِ إِ�ها ءاخر و� �قتل
ِ
َّ
َۡ ّ َ ُ َ
ون﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن[۶۸ :
إِ� ِب
ٱ� ِق َو� يَ ۡزن ۚ
»و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﻠﻪ ،ﺧﺪاﯾﯽ دﯾﮕﺮ را ﻓﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﻟﻠﻪ
]ﺧﻮﻧﺶ را[ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ ،و زﻧﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«...

آﺧﺮت ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ذﮐﺮ
ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻋﺬاب
ِ
ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
﴿ َو َمن َ� ۡف َع ۡل َ�ٰل َِك يَل َق �ثَ ٗ
اب يَ ۡو َم ٱلقِ َ�ٰ َمةِ َو َ� ۡخ ُ ۡ
اما ٦٨يُ َ�ٰ َع ۡف ُ� ٱل َع َذ ُ
�
َُ ً

�ِيهِۦ مهانا] ﴾٦٩اﻟﻔﺮﻗﺎن[۶۹-۶۸ :

»و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺳﺰاﯾﺶ را ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ) (۶۸در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای او
ﻋﺬاب دوﭼﻨﺪان ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮار ]و ذﻟﯿﻞ[ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در آن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ«

ﺳﭙﺲ آن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﮫﺮﺑﺎن ،ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی رﺣﻤﺘﺶ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه و
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٗ َ ٰ ٗ َ ُ ْ َ ٰٓ َ
ٱ� َس ّ َ
ك ُ� َب ّد ُِل َّ ُ
�ٔات ِ ِه ۡم
ِ
﴿إِ� من تاب وءامن وع ِمل �م� �ل ِحا فأو�� ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ ٰ ٗ َ َّ ُ َ ُ ُ َ
ور� َّرح ٗ
َح َس َ�ٰت َو َ� َن َّ ُ
ٱ� َ� ُف ٗ
ِيما ٧٠ومن تاب وع ِمل �ل ِحا فإِنهۥ �توب إِ�
ٖ�
َّ َ َ ٗ
ٱ� ِ متا�ا] ﴾٧١اﻟﻔﺮﻗﺎن[۷۱-۷۰ :

»ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻤﺎن آورد و ﻋﻤﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن اﻟﻠﻪ
ﺑﺪیھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺳﺎزد و اﻟﻠﻪ ھﻤﻮاره آﻣﺮزﻧﺪه و ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ )(۷۰
و ھﺮ ﮐﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم دھﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻠﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد«

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج اﯾﻤﺎن را از ﺷﺨﺺ زﻧﺎﮐﺎر ﻧﻔﯽ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در
ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :زﻧﺎﮐﺎر ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻮﻣﻦ
ﻧﯿﺴﺖ«.
و راه زﻧﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ راهھﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪﻷ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ ۡ َ ُ ْ ّ َ ٰٓ َّ ُ َ َ َ َ ٗ َ ٓ َ ٗ
حشة َوسا َء سبِي�] ﴾٣٢اﻹﺳﺮاء[۳۲ :
ٱلز� ۖ إِنهۥ �ن � ٰ ِ
﴿و� �قر�وا ِ
»و ﺑﻪ زﻧﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮﯾﺪ؛ ھﻤﺎﻧﺎ آن ﻓﺎﺣﺸﻪ و ﺑﺪ راھﯽ اﺳﺖ«

ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ دو ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﻣﺪﻧﺪ و او را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ ...ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﻧﻮاع ﻋﺬاب ﮔﻨﺎھﮑﺎران اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪاج در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﭘﺲ از ﮐﻨﺎر ﭼﯿﺰی
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻮر ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﻮد؛ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻧﮕﺎه
اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﻟﺨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و از ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻧﺎن ﺷﻌﻠﻪھﺎﯾﯽ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﺷﻌﻠﻪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ«
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن را دﯾﺪ از ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ دﭼﺎر ﺗﺮس
ﺷﺪ و از ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ درﺑﺎرهی آﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ ...ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن
زﻧﺎﮐﺎرﻧﺪ«.
و در رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه ﮐﻪ وی ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﮔﺮوھﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﯽ
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ﺑﺪﺑﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻮﯾﺸﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮی ﺑﯿﺖ اﻟﺨﻼ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻨﺎن ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن زﻧﺎﮐﺎرﻧﺪ«.
ھﯿﺘﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در زﺑﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ زﻧﺎﮐﺎران ﺑﺎ ﺷﺮﻣﮕﺎهھﺎی ﺧﻮد
در آﺗﺶ آوﯾﺰان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻼﻗﯽ از آھﻦ آﻧﺎن را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن از اﯾﻦ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎﻟﺪ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺻﺪا ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪی و ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﺮدی و ﺳﺮﺧﻮش ﺑﻮدی و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺮاﻗﺐ
ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯽ و از او ﺷﺮم ﻧﻤﯽﮐﺮدی؟!«
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻄﺒﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻧﻤﺎز ﮐﺴﻮف
آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ای اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ...ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺶ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﯿﺮت ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻨﺪهاش ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰش زﻧﺎ ﮐﻨﺪ ...ای اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻢ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﯿﺪ«.
آری ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﻟﺬتھﺎﯾﯽ ﮔﺬرا ﮐﻪ ﻏﻤﯽ ﺑﺰرگ و ﻋﺬاﺑﯽ دردﻧﺎک در ﭘﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ...
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن از آﻧﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺖ:
َ
ُ
َ َ َّ َ َ
َّ ُ ۡ َ َ ۡ
َۡ َۡ
� َوٮ ٰ ُه �م بَ َ ٰ
﴿أم � َس ُبون �نا � � ۡس َم ُع ِ�هم و
� َو ُر ُسل َنا َ�يۡ ِه ۡم
َ ۡ ُُ َ
ي�تبون] ﴾٨٠اﻟﺰﺧﺮف[۸۰ :

»ﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ راز و ﻧﺠﻮاﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﯾﻢ؟ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﺎ ﻧﺰد
آﻧﺎن در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ھﺴﺘﻨﺪ«

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﺷﺮک و ﻗﺘﻞ ،ﻓﺴﺎدی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ از زﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ ...و اﮔﺮ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﺧﺒﺮ دھﻨﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎنﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ...
ﭘﺲ ﻧﻨﮓ ﺑﺎد ﺑﺮ زﻧﺎ ﮐﻪ ﭼﻪ زﺷﺖ اﺳﺖ آﺛﺎر آن و ﭼﻪ ﺑﺪ اﺳﺖ ﺧﺒﺮ آن ،و
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﺬﺗﺶ رﻓﺘﻪ و ﺣﺴﺮﺗﺶ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ...
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن زﻧﺎﮐﺎر ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن
آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺎن ﻟﺬت ﺑﺮدهاﻧﺪ...
ﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻟﻤﺲ ﮐﺮده و زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن
در ﮔﻨﺎه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ...
ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪی ذرات ﭘﻮﺳﺘﺶ و ھﻤﻪی ﻣﻮھﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﻋﻠﯿﻪ او ﺷﮫﺎدت
ﻣﯽدھﻨﺪ...
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ٓ ُ َّ َ َّ َ ُ ۡ ُ َ ُ َ
َ َّ ٰٓ َ َ َ ٓ ُ َ
﴿و�وم �� أعداء ٱ�ِ إِ� ٱ�ارِ �هم يوزعون ١٩ح� إِذا ما جاءوها
ََ ُ ْ
َ ُ ْ
ََ
َ
ُ َ
ُ ُ ُ
َ َ ُ
ش ِه َد عل ۡي ِه ۡم َس ۡم ُع ُه ۡم َو�بۡ� ٰ ُره ۡم َو ُجلودهم ب ِ َما �نوا َ� ۡع َملون ٢٠وقالوا
ُ ُ ۡ َ َ ُّ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ٓ ْ َ َ َ َ َّ ُ َّ ٓ َ َ َ ُ َّ
ُ
� َ ۡ
� ٖء � َوه َو
ِ�لودِهِم ل ِم ش ِهد�م عليناۖ قالوا أنطقنا ٱ� ٱ�ِي أنطق
َۡ ُۡ َ ُ َ َ َ ُ ُ ۡ َۡ َ ُ َ َ ۡ
ََ ُ
َ ََ ُ َ َ َ
�ون أن �َش َه َد عل ۡي� ۡم
خلق� ۡم أ َّول م َّر� ٖ ��هِ ترجعون ٢١وما كنتم �ست ِ
َ َ ُ ۡ َ َّ َّ َ َ
َ
َ
َٓ َۡ َ
َ ُ ُ ُ ُ
ُ
ُ ُ
ٱ� � َ� ۡعل ُم
�ن ظننتم أن
َس ۡمع� ۡم َو� �ب�ٰ ُر� ۡم َو� جلود� ۡم َو� ٰ ِ
َ ُ َ ُ َّ
َ ُ َ
ُ َ َ ُ
ٱ�ي َظ َن ُ
َكث ِ ٗ
نتم ب ِ َر ّ�ِ� ۡم أ ۡردٮٰ� ۡم
�� ّم َِّما � ۡع َملونَ ٢٢و�ٰل ِ� ۡم ظ ُّن� ُم ِ
َّ
ْ َ
َ َ َ ۡ ُ ْ َ َّ ُ ۡ
ََ ۡ َ ۡ ُ ّ َ ۡ َ
ٰ
�
ار َمث ٗوى ل ُه ۡمۖ �ن � َ ۡس َت ۡعت ِ ُبوا � َما
��ن ٢٣فإِن يص ِ�وا فٱ�
فأصبحتم مِن ٱل ِ ِ
ُ ّ ۡ َۡ َ
هم م َِن ٱل ُمعتبِ�] ﴾٢٤ﻓﺼﻠﺖ[۲۴-۱۹ :

»]ﯾﺎد ﮐﻦ[ روزی را ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺗﺶ ﮔﺮد آورده و ﺑﺎزداﺷﺖ ]و
دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ[ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ) (۱۹ﺗﺎ ﭼﻮن ﺑﺪان رﺳﻨﺪ ﮔﻮﺷﺸﺎن و دﯾﺪﮔﺎﻧﺸﺎن و
ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ ﺿﺪﺷﺎن ﮔﻮاھﯽ دھﻨﺪ ) (۲۰و ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ]ﺑﺪن[
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺷﮫﺎدت دادﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ھﻤﺎن اﻟﻠﻪ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ
زﺑﺎن درآورده ﻣﺎ را ﮔﻮﯾﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ و او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی او
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ) (۲۱و ]ﺷﻤﺎ[ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﮔﻮش و دﯾﺪﮔﺎن و ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻮاھﯽ دھﻨﺪ ]ﮔﻨﺎھﺎﻧﺘﺎن را[ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﯽداﺷﺘﯿﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﮔﻤﺎن داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ) (۲۲و ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮔﻤﺎﻧﺘﺎن ﮐﻪ درﺑﺎرهی
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ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ھﻼک ﮐﺮد و از زﯾﺎﻧﮑﺎران ﺷﺪﯾﺪ ) (۲۳ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺟﺎﯾﺸﺎن در آﺗﺶ اﺳﺖ و اﮔﺮ از در ﭘﻮزش درآﯾﻨﺪ ﻣﻮرد اﺟﺎﺑﺖ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«

از ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ...
در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﻮﺑﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدان و زﻧﺎن زﻧﺎﮐﺎر داده
اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﻮان و ﻣﺠﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ...و از ﻋﻄﻮﻓﺖ در ﺣﻖ آﻧﺎن ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده
و اﻣﺮ ﮐﺮده ﺣﺪ زﻧﺎ در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ...
ﺧﺪاوﻧﺪﻷ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ۡ
َ
ۡ
َ ُ ۡ ُ
َّ َ ُ َ َّ َ ۡ ُ ْ ُ َّ َ
حد ّم ِۡن ُه َما مِاْئ َ َة َج َ
�ةٖ� َو� تأخذ�م ب ِ ِه َما
﴿ٱلزا�ِية وٱلز ِا� فٱج ِ�وا � � ٰ ِ ٖ
ۡ
ََۡ ٞ
َ َ
ۡ ۡ
ُ ُ ُۡ
َ َّ
َّ
ِين ٱ�ِ إِن ك
د
�
نت ۡم تؤم ُِنون ب ِٱ�ِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِِر� َوليَش َه ۡد عذ َا� ُه َما
رأفة ِ
ِ
َ ٓ َ َ ۡ ۡ ّ ٞ
طا�ِفة م َِن ٱل ُمؤ ِمن ِ�] ﴾٢اﻟﻨﻮر[۲ :

»ﺑﻪ ھﺮ زن زﻧﺎﮐﺎر و ﻣﺮد زﻧﺎﮐﺎری ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و روز ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ
اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ در ]ﮐﺎر[ دﯾﻦ اﻟﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دو دﻟﺴﻮزی ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوھﯽ از
ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﮐﯿﻔﺮ آن دو ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ«

اﯾﻦ ﻏﯿﺮ از ﻋﻘﻮﺑﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻧﺼﯿﺐ اﻧﺴﺎن زﻧﺎﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻼ و ﺳﺨﺘﯽھﺎی آﺷﮑﺎر و ﻏﺼﻪھﺎ و
ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﮐﺎرھﺎ ...و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ دﻋﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻋﻠﯿﻪ او ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ...
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﺳﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﻋﻠﯿﻪ او
دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ...
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺎﻧﯽھﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه رﻓﺘﻪ و ﺑﺮای او از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاھﺎن ﻋﺬاﺑﻨﺪ...
و ﭼﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺷﮑﺒﺎر اﺳﺖ و دﻋﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽرود و از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺸﻢ او را ﺑﺮ ﻣﻔﺴﺪان ﺧﻮاھﺎن اﺳﺖ...
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﯿﺰی ﻟﺬت ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ
اﯾﻦ اﺳﺖ و دل ﺑﻪ ﺷﮫﻮﺗﯽ ﺑﺒﻨﺪد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟
ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان؛ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻗﺒﺖ زﻧﺎ در دﻧﯿﺎ...
و آﻏﺎز راه زﻧﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻧﮕﺎه و ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ...و ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ و
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ...
ﺑﺮﺧﯽ از دﺧﺘﺮان ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن راه ﻣﯽروﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻗﺪم
ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر در ﺣﺎل دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﺤﺸﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ
اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی اﯾﻦ دﺧﺘﺮان را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻒ دﺳﺘﺎن و ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد و ﮔﺎه
ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﻋﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ١و ﮔﺎه ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ...ﻋﻄﺮ زدن او را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺎن ﺑﻮی او را
ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺮ زد و ﺳﭙﺲ از
ﮐﻨﺎر ﮔﺮوھﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻮی او را ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ زﻧﺎﮐﺎر اﺳﺖ«.
و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ آنھﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺎز و ادا ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ
ﻣﺮدان ...ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
ٗ
ۡ
ۡ
ٗ
َ ُ ٞ
َ
َۡ َ
ََ َۡ َ
﴿ف� �ض ۡع َن ب ِٱلق ۡو ِل � َي ۡط َم َع ٱ�ِي ِ� قلبِهِۦ َم َرض َوقل َن ق ۡو� َّم ۡع ُروفا٣٢
ُ َّ َ َ َ َ َّ ۡ َ َ ُّ َ ۡ َ َّ ۡ ُ َ
ََ َ
و� َوأَق ِۡم َن َّ
ٱلصلَ ٰو َة َو َءا� َ
ُُ
ِ�
وق ۡرن ِ� �يوت ِ�ن و� ��ج َن ��ج ٱل�ٰ ِهل ِيةِ ٱ� ٰ �
ٱلز َك ٰوةَ َوأَط ِۡع َن َّ َ
َّ
ٱ� َو َر ُس َ ُ
و� ٓۥ﴾ ]اﻷﺣﺰاب[۳۳-۳۲ :
 -١ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬھﺐ ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دﺳﺖھﺎ و ﭼﮫﺮه
ﺑﺮای زﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ .ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﭼﮫﺮه و ﮐﻒ دﺳﺖ را ـ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ آراﯾﺶ ﮐﺮده ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﺮس از ﻓﺘﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ـ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺮ
ﻣﺬھﺐ ﮔﺮوه اول اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

۳۲
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» ...ﭘﺲ ﺑﺎ ﻧﺎز ﺳﺨﻦ ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در دﻟﺶ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﻃﻤﻊ ورزد و
ﮔﻔﺘﺎری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮔﻮﯾﯿﺪ ) (۳۲و در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﮔﺎر
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﭘﺎ دارﯾﺪ و زﮐﺎت را ﺑﺪھﯿﺪ و از اﻟﻠﻪ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ«...

ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻣﻮﻣﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﺑﺎ ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﮑﻮﺑﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ از زﯾﻨﺘﺸﺎن
ﮐﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ آﺷﮑﺎر ﻧﺸﻮد «...ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﻠﺨﺎل ﺑﻪ ﭘﺎ دارد ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﮑﻮﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺧﻠﺨﺎل
ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ!
ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ...
اﮔﺮ ﺻﺪای ﺧﻠﺨﺎل ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺎر آن دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺻﺪای ﺧﻨﺪهھﺎ و ﯾﺎ ﻧﺠﻮاھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﮔﻮش
آنھﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻗﺼﺎﯾﺪ ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ و ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟!
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪن و دﺧﺘﺮﺑﺎزی در ﺑﺎزارھﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ...
ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ﺟﺰو اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺤﺸﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻣﻨﺎن اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ:
َ
َّ َّ َ ُ ُّ َ َ َ َ ۡ َ
ِين َء َام ُنوا ْ ل َ ُه ۡم َع َذ ٌ
ح َش ُة � َّٱ� َ
ٰ
اب أ ِ� ٞم ِ�
�
﴿إِن ٱ�ِين �ِبون أن �شِ يع ٱل
ِ
ِ
ُّ ۡ
َّ ُ َ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ
ٱ�� َيا َوٱ�خ َِرة ِ� َوٱ� �عل ُم َوأنت ۡم � �عل ُمون] ﴾١٩اﻟﻨﻮر[۱۹ :
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﻓﺤﺸﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن در
دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت آﺧﺮت ﻋﺬاﺑﯽ ﭘﺮدرد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﻟﻠﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ«

اﯾﻦ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »دوﺳﺖ دارﻧﺪ« ﻓﺤﺸﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻣﻨﺎن
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ؛ ﻓﻘﻂ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻋﺬاب دردﻧﺎک در ﭘﯽ دارد،
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۳۳

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺤﺸﺎ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد؟!
ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻋﺎﺷﻖ ﭘﯿﺸﻪ در ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
ﺷﮫﻮت ﺻﺮف اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪهی اﺳﻼﻣﯽ در
ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان و ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﯿﺪھﺎی آﻧﺎن
ﮐﻪ از ﻣﻈﺎھﺮ دﯾﻨﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﯿﺪ ﻋﺸﺎق )واﻟﻨﺘﺎﯾﻦ( ﺑﻪ
ھﺮ ﺻﻮرت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ھﺪﯾﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺎمھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ روشھﺎ...
اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺧﻮد آوﯾﺨﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺮ
روی ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺳﺘﺎرهی داوود ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﺘﻤﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎرش ﻋﯿﺐ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ...
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روز ﻋﺸﺎق ﯾﻌﻨﯽ روز ﮐﺸﯿﺶ »واﻟﻨﺘﺎﯾﻦ« را ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽدارد ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ھﺮ دو ﯾﮑﯽ از ﻣﻈﺎھﺮ ﮐﻔﺎر را اﺣﯿﺎ
ﮐﺮدهاﻧﺪ...
ھﺮ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ ﺗﻨﮫﺎ از روی دوﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺣﺮف
ﻣﯽزﻧﺪ در ﮔﻨﺎه واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎرهی زﻧﺎن ﻣﻮﻣﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ُ ۡ َ َ ٰ َ ۡ َ ُ َ ٰ َ ٰ َ َ ُ َّ َ
ۡ َ
ان﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء[۲۵ :
ت و� مت ِ
خ� ٰ ِ
ت أخد ٖ �
﴿�ص� ٍ
ت �� م� ِف� ٖ
»]ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ[ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ زﻧﺎﮐﺎر ،و دوﺳﺖﮔﯿﺮان ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ«...

و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
ُۡ
َ َ َۡ ُ َ
�ف َ َ ُ َّ
ٓ ۡ َ
﴿� ِصن ِ� �
ان�﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة[۵ :
ح� َو� مت ِ
�م ٰ ِ ِ
خذِي أخد ٖ

»در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ زﻧﺎﮐﺎر و ﻧﻪ آﻧﮑﻪ زﻧﺎن را در ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ دوﺳﺖ
ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«

آری ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺎل ﻓﺎﺳﻘﺎن...
اﻣﺎ اھﻞ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را از دﯾﺪن ﺣﺮام ﭘﺎک
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ...آﻧﺎن را ﻣﮋده ﺑﺎد...

۳۴
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زﯾﺮا ھﺮ ﮐﺲ زﺑﺎن و ﺷﺮﻣﮕﺎه ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ وارد ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد...
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه زﻧﺎن را ﺑﺸﺎرت داده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﻮای ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﺮﻣﮕﺎه ﺧﻮد را از ﺣﺮام
ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد و از ھﻤﺴﺮش اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد؛ ﺑﻪ او در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :از
ھﺮ ﮐﺪام از درھﺎی ﺑﮫﺸﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ وارد ﺷﻮ«.
اﻣﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺧﻮد داﺳﺘﺎنھﺎ و اﺳﺮار
دارﻧﺪ...
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ھﻨﮕﺎم روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد ﮐﻪ:
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻓﻼن ﻓﺤﺸﺎ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ،
آن ﺗﻮ
دﻧﯿﺎی ﻣﺎ و ھﺮ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ از ِ
ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺰ! ﻗﺴﻢ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ از ﻣﺠﺎزات او ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،ﺣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﻤﯽدادم
آﻧﺎن ﮔﺮوھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﺮامھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﻇﮫﺎر ﭘﺎﮐﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ را از آﻧﺎن دور ﻧﻤﻮد و دﻋﺎھﺎﯾﺸﺎن را
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻮد...
ﺣﺪﯾﺚ آن ﺳﻪ ﺗﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج داﺳﺘﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ،از
ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ...
آری؛ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﻮدﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ و
ﺗﺮس از او ﺑﺮوز ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ارزش ﺷﺨﺺ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود...
ﻣﮋده ﺑﺎد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺣﺮام ،ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪی ﻋﺮش
ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ...زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در روزی ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪای
ﻧﯿﺴﺖ ،او را در ﺳﺎﯾﻪی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ
َ
و ﺟﻤﺎل او را ﺑﻪ ﺣﺮام ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از اﻟﻠﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ...
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و اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮدان ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﺑﺮای وی
زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه داده ﺷﻮد و آن را از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ،او ﻧﯿﺰ در ﻗﯿﺎﻣﺖ در
ﺳﺎﯾﻪی ﻋﺮش رﺣﻤﺎن ﻗﺮار دارد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ زﻧﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﻗﺮار داد ...ﭘﺲ ﻧﻔﺲ
او ﭼﻨﯿﻦ وﺳﻮﺳﻪاش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻓﻌﻞ ﻓﺤﺸﺎ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ؛
در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﭼﺮاﻏﯽ روﺷﻦ ﺑﻮد...
ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ای ﻧﻔﺲ! اﻧﮕﺸﺘﻢ را داﺧﻞ اﯾﻦ ﭼﺮاغ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ اﮔﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ
آﺗﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﻢ داد ...ﺳﭙﺲ
دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺷﻌﻠﻪی آﺗﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭘﺲ از ﮔﺮﻣﺎی آن ﺳﻮﺧﺖ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ:
ای ﻧﻔﺲ! ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎی اﯾﻦ آﺗﺶ ﮐﻪ ھﻔﺘﺎد ﺑﺎر از آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ آﺳﺎنﺗﺮ
اﺳﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ،ﭼﻄﻮر ﺧﻮاھﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺬاب ﺧﺪا را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯽ؟!
آری...
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻨﺎھﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از زﻧﺎن ﺑﺪﮐﺎره ﻟﺬت ﺑﺮدﻧﺪ
ﺳﭙﺲ ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ و زﻧﺎن را رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺬاب ﺷﺪﻧﺪ
ﻟﺬت ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﯽرود و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮔﻨﺎھﺎن ﭼﻨﺎنﮐﻪ ھﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
ﭼﻪ رﺳﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻨﻨﺪه و ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﻨﺎھﺎن ﺷﻮد
َ
اﻣﯿﺮ ﻗﺎھﺮه ،ﺷﺠﺎع اﻟﺪﯾﻦ ﺷ َﺮزی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻧﺰد ﻣﺮدی از اھﻞ ﺻﻌﯿﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﻮدم ...او ﭘﯿﺮی ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰه؛ ﻧﺎﮔﮫﺎن
ﻓﺮزﻧﺪان او ﺑﻪ ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ و زﯾﺒﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ...از او
درﺑﺎرهی آﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ .ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدرﺷﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ او داﺳﺘﺎﻧﯽ دارم .از
او درﺑﺎرهاش ﭘﺮﺳﯿﺪم ...ﮔﻔﺖ:
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ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺘﻢ  ...در آن ھﻨﮕﺎم ﺷﺎم در اﺷﻐﺎل ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﻮد؛
ﻣﻐﺎزهای را اﺟﺎره ﮐﺮدم و در آن ﮐﺘﺎن ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻢ ...در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻐﺎزهام
ﺑﻮدم ھﻤﺴﺮ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽاش ﻣﺮا ﺟﺎدو
ﮐﺮد ...ﺑﻪ او ﺟﻨﺲ ﻓﺮوﺧﺘﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺨﻔﯿﻔﺶ دادم...
وی رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ او ﺟﻨﺲ
ﻓﺮوﺧﺘﻢ ...او ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﯾﺪن او
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﺪم ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻢ ﻋﺸﻖ او در دﻟﻢ اﻓﺘﺎده...
وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه او ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ :دل ﺑﻪ ﻓﻼﻧﯽ
ﺑﺴﺘﻪام ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﻢ؟
ﮔﻔﺖ :او ھﻤﺴﺮ ﻓﻼن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ ھﺮ ﺳﻪﻣﺎن را
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﺖ!
ھﻤﭽﻨﺎن دﻟﺒﺴﺘﻪی او ﺑﻮدم ﺗﺎ آﻧﮑﻪ از ﻣﻦ ﭘﻨﺠﺎه دﯾﻨﺎر ﺧﻮاﺳﺖ و ﻗﻮل داد
ﮐﻪ آن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪام ﺑﯿﺎورد...
ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﻨﺠﺎه دﯾﻨﺎر ﮔﯿﺮ آوردم و ﺑﻪ او دادم...
آن ﺷﺐ در ﺧﺎﻧﻪام ﻣﻨﺘﻈﺮش ﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ آﻧﮑﻪ آﻣﺪ ...ﺑﺎ ھﻢ ﺧﻮردﯾﻢ و
ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ...
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮم ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮﺑﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ زﻧﯽ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺼﯿﺘﺶ
ﻣﯽﮐﻨﯽ؟!
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ و ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺷﺎھﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از روی ﺣﯿﺎ
و ﺗﻘﻮای ﺗﻮ از اﯾﻦ زن ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮدم...
ﺳﭙﺲ از ﺑﺴﺘﺮ آن زن دوری ﮐﺮدم و در ﺑﺴﺘﺮی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪم ...او ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد از ﺧﺎﻧﻪام رﻓﺖ...
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزهام رﻓﺘﻢ...
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ھﻨﮕﺎم ﭼﺎﺷﺖ آن زن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد از ﮐﻨﺎر ﻣﻐﺎزهام ﮔﺬﺷﺖ،
ﮔﻮﯾﯽ ﭼﮫﺮهاش ﻣﺎھﯽ ﺗﺎﺑﺎن ﺑﻮد...
ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﮐﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽای ﻋﻔﺖ
ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯽ؟ ﺗﻮ اﺑﻮﺑﮑﺮی ﯾﺎ ﻋﻤﺮ؟ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﻋﺎﺑﺪی؟ ﯾﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی زاھﺪ؟!
ھﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺣﺎل ﺣﺴﺮت ﺧﻮردن ﺑﻮدم ﺗﺎ از ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ ...ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﭘﯿﺮزن ھﻤﺮاه او رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ اﻣﺸﺐ ﺑﺮﮔﺮدد...
ِ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪ دﯾﻨﺎر...
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎﺷﺪ...
ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر آن ﻣﺒﻠﻎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم و ﺑﻪ او دادم...
ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ آﻧﮑﻪ آﻣﺪ ...اﻧﮕﺎر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ
آﻣﺪه ﺑﻮد ...ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ دوﺑﺎره ﺗﺮس ﺧﺪا ﺑﻪ دﻟﻢ آﻣﺪ ...ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻓﺮ ،او را ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﻨﻢ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻢ...
ﺻﺒﺢ ھﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻣﻐﺎزهام رﻓﺘﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ ھﻨﻮز ﻣﺸﻐﻮل او ﺑﻮد...
ھﻨﮕﺎم ﭼﺎﺷﺖ ﺑﺎز آن زن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد از ﮐﻨﺎر ﻣﻐﺎزهام
ﮔﺬﺷﺖ...
ﺗﺎ او را دﯾﺪم ﺧﻮد را ﺑﺮای رھﺎ ﮐﺮدﻧﺶ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮدم و ھﻤﭽﻨﺎن در
ﺣﺴﺮت او ﺑﻮدم ...ﺑﺎز ﺑﻪ آن ﭘﯿﺮزن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ
ﺑﯿﺎورد.
ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ ...ﯾﺎ در ﺣﺴﺮﺗﺶ ﺑﻤﯿﺮ!
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎﺷﺪ ...و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﻐﺎزه و اﺟﻨﺎﺳﻢ را ﺑﻔﺮوﺷﻢ و ﭘﺎﻧﺼﺪ دﯾﻨﺎر
ﺑﻪ او ﺑﺪھﻢ...
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در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺟﺎرﭼﯽ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ در ﺑﺎزار ﻧﺪا زد ﮐﻪ :ای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن؛ آﺗﺶ ﺑﺲ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ھﻤﻪی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را
ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﻣﮫﻠﺖ ﻣﯽدھﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ...
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ آ ﮐﻨﺪهی
ﺣﺴﺮت ﺑﻮد از ﺷﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪم...
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﯿﺰان روی آوردم ﺗﺎ ﻣﺤﺒﺖ او از ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮود...
ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺒﺮد ﺣﻄﯿﻦ روی داد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﻪی
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺳﺎﺣﻞ را از ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ...
از ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻨﯿﺰی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ...ﮐﻨﯿﺰﮐﯽ زﯾﺒﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
آن را ﺑﻪ ﺻﺪ دﯾﻨﺎر از ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﻧﻮد دﯾﻨﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ و ده دﯾﻨﺎر آن ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ...
ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ :او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ زﻧﺎن اﺳﯿﺮ ﻧﺼﺮاﻧﯽ در آن ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺒﺮﯾﺪ و
ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ده دﯾﻨﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﺸﻮدﻧﺪ آن زن ﻓﺮﻧﮕﯽ را دﯾﺪم و ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮدم...
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪام رﺳﯿﺪم ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ھﻤﺎن دوﺳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه دﯾﻨﺎر از ﻣﻦ
ﮔﺮﻓﺘﯽ و ﮔﻔﺘﯽ :ﺟﺰ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ دﯾﻨﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ! اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ده
دﯾﻨﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮ ﺷﺪهام!
ﮔﻔﺖ :أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ و أﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ ...اﺳﻼم آورد و

اﺳﻼﻣﺶ ﻧﯿﮑﻮ ﺷﺪ و ﺑﺎ وی ازدواج ﮐﺮدم...
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺎدرش ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد؛ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺎز
ﮐﺮدﯾﻢ ھﺮ دو ﮐﯿﺴﻪی دﯾﻨﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ او داده ﺑﻮدﯾﻢ در آن ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ...در اوﻟﯽ
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ﭘﻨﺠﺎه دﯾﻨﺎر و در دوﻣﯽ ﺻﺪ دﯾﻨﺎر ...ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ آن
ﻣﯽدﯾﺪﻣﺶ در آن ﺻﻨﺪوق ﺑﻮد ...او ﻣﺎدر اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻏﺬا را ﻧﯿﺰ
او ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺖ!
آری ...ھﺮ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ از آن را در
ﻋﻮض ﺑﻪ او ﻣﯽدھﺪ...
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮔﻮﺷﻪای از داﺳﺘﺎنھﺎی ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﺎن...
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ...
ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ داﻧﺴﺘﻦ او در ﭘﻨﮫﺎن و
آﺷﮑﺎر و ﺗﺮس از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او اﯾﻦ ﻧﯿﺮو و ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را ﺑﻪ
آﻧﺎن داده اﺳﺖ...
زﯾﺮا ﺑﺮای ﺑﻨﺪه اﻣﮑﺎن دارد ﺧﻮد را از ﻣﺮدم ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺪارد اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺪارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اوﺳﺖ؟
زن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮده ﺣﯿﺎ را ﺑﺪرد و ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﻣﻮس
ﺧﻮد را آ ﻟﻮده ﺳﺎزد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﺟﺎﻧﺶ ﺷﻮد...
َ ّ
ﺧﻄﺎب در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻋﺪاﻟﺖ آﺳﻤﺎن« ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
در ﺑﻐﺪاد ﻗﺼﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ...او ﭘﯿﺶ از
ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزهی ﺧﻮد ﻣﯽرﻓﺖ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﻣﯽرﻓﺖ و ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ...
ﯾﮑﯽ از ﺷﺐھﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ذﺑﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺧﻮن آﻟﻮد ﺑﻮد ...در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل از ﮐﻮﭼﻪای ﺗﺎرﯾﮏ
ﻓﺮﯾﺎدی ﺷﻨﯿﺪ ...ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ آن ﺳﻮ رﻓﺖ و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ ﺟﺴﺪ ﻣﺮدی اﻓﺘﺎد ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪی ﭼﺎﻗﻮ ﺧﻮرده ﺑﻮد و ﺧﻮن از او ﺟﺎری ﺑﻮد و ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ در ﺑﺪﻧﺶ
ﺑﻮد...
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ﭼﺎﻗﻮ را از ﺑﺪن او درآورد و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن
ﻣﺮد ﺑﺮ ﻟﺒﺎس او ﺟﺎری ﺑﻮد ،اﻣﺎ آن ﻣﺮد در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺎن داد...
ﻣﺮدم ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﻮ در دﺳﺘﺎن اوﺳﺖ و ﺧﻮن ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺳﺶ و
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ھﺮاﺳﺎن اﺳﺖ...
او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ آن ﻣﺮد ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ...
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻗﺼﺎص آوردﻧﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﻣﺮﮔﺶ ﺣﺘﻤﯽ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
ای ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﻧﮑﺸﺘﻪام ،اﻣﺎ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﮐﺸﺘﻪام و اﮐﻨﻮن ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد...
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ:
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺑﻮدم و ﺑﺮ روی ﻗﺎﯾﻘﯽ ﻣﺮدم را از اﯾﻦ
ﺳﻮی رود ﺑﻪ آن ﺳﻮ ﻣﯽﺑﺮدم...
ﯾﮑﯽ از روزھﺎ دﺧﺘﺮی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﺳﻮار ﻗﺎﯾﻖ ﻣﻦ ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ
آن ﺳﻮ ﺑﺮدم...
روز دوم ﻧﯿﺰ آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﻮال ﻗﺎﯾﻖ ﻣﻦ ﺷﺪﻧﺪ...
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ روزھﺎ دﻟﺒﺴﺘﻪی آن دﺧﺘﺮ ﺷﺪم و او ﻧﯿﺰ دﻟﺒﺴﺘﻪی ﻣﻦ ﺷﺪ...
او را از ﭘﺪرش ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮدم اﻣﺎ ﭼﻮن ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮدم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد...
ﺳﭙﺲ راﺑﻄﻪاش ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ او و ﻣﺎدرش را ﻧﺪﯾﺪم...
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن اﺳﯿﺮ آن دﺧﺘﺮ ﺑﻮد...
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل...
در ﻗﺎﯾﻖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺳﻮار ﻗﺎﯾﻖ ﺷﺪ و
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد او را ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﻧﮫﺮ ﺑﺒﺮم...
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﻗﺎﯾﻖ ﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﻂ رود رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻢ و
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ھﻤﺎن دﺧﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺎ ﺷﺪ...
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از ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم و دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﺸﻖ و دﻟﺪادﮔﯽﻣﺎن
را ﺑﻪ او ﯾﺎدآور ﺷﺪم...
اﻣﺎ او ﺑﺎ ادب و وﻗﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده و اﯾﻦ ﭘﺴﺮ
اوﺳﺖ...
اﻣﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ او را در ﻧﻈﺮم زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه داد ...ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم ،اﻣﺎ
ﻓﺮﯾﺎد زد و ﺧﺪا را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻦ آورد...
ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدھﺎﯾﺶ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﮑﺮدم ...آن ﺑﯿﭽﺎره ھﺮ ﭼﻪ در ﺗﻮان داﺷﺖ ﺑﺮای
دور ﮐﺮدن ﻣﻦ اﻧﺠﺎم داد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺶ در ﺑﻐﻞ او ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد...
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪم ﮐﻮدک را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ آب ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:
اﮔﺮ ﺧﻮدت را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار ﻧﺪھﯽ او را ﻏﺮق ﻣﯽﮐﻨﻢ ...او اﻣﺎ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ
و اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﺮد ...اﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻤﺎسھﺎﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدم...
ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﮐﻮدک را در آب ﮐﺮدم ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ
ﺳﺮش را از آب ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوردم  ...او اﯾﻦ را ﻣﯽدﯾﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ و اﻟﺘﻤﺎس
ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﻣﻦ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ...ﺑﺎز ﺳﺮ ﮐﻮدک را در آب ﻓﺮو ﺑﺮدم
و ﺑﻪ ﺷﺪت راه ﻧﻔﺲ او را ﺑﺴﺘﻢ و ﻣﺎدرش اﯾﻦ را ﻣﯽدﯾﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را
ﻣﯽﺑﺴﺖ ...ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺷﺪت دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ و از ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎد ...او را از آب ﺑﯿﺮون آوردم و دﯾﺪم ﻣﺮده اﺳﺖ؛
ﺟﺴﺪش را ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺘﻢ...
ﺳﺮاغ زن رﻓﺘﻢ ...ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﻣﺮا از ﺧﻮد راﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد...
او را ﺑﺎ ﻣﻮی ﺳﺮش ﮐﺸﯿﺪم و ﻧﺰدﯾﮏ آب آوردم و ﺳﺮش را در آب ﻓﺮو
ﺑﺮدم و دوﺑﺎره ﺑﯿﺮون آوردم ،اﻣﺎ او از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻓﺤﺸﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزد...
وﻗﺘﯽ دﺳﺘﺎﻧﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺮش را در آب ﻓﺮو ﺑﺮدم ...آﻧﻘﺪر دﺳﺖ و ﭘﺎ
زد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ از ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺘﺎد و ﻣﺮد ...ﺳﭙﺲ ﺟﺴﺪش را در آب اﻧﺪاﺧﺘﻢ و
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ...
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ھﯿﭻﮐﺲ از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺸﺪ و ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﻠﺖ
ﻣﯽدھﺪ اﻣﺎ رھﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ...
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن داﺳﺘﺎن او ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ...آﻧﮕﺎه ﺣﮑﻢ ﺑﺮ وی اﺟﺮا ﺷﺪ...
ۡ ُ َّ
َ
َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ ً َ
ون﴾ ]إﺑﺮاﻫﯿﻢ[۴۲ :
﴿و� �س�
ٱ� �ٰفِ� � َّما َ�ع َمل ٱل�ٰل ُِم ۚ
»و اﻟﻠﻪ را از آﻧﭽﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﭙﻨﺪار«

ﺑﻪ داﺳﺘﺎن اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ...ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪش در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺘﮏ ﻋﻔﺖ ﺧﻮد
راﺿﯽ ﻧﺸﺪ...
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﮐﺠﺎ و ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ دﺧﺘﺮان اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﮐﺠﺎ...
ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ھﺪﯾﻪی
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﯾﺎ در ﭘﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺎﺳﻖ ﯾﺎ ﺷﺒﮫﻪی ﯾﮏ ﻣﻨﺎﻓﻖ
ﺑﺮوﻧﺪ...
ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی آﺧﺮت ﮐﻪ ﻟﺬتھﺎی ﺑﺰرگ در آن ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ...
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﻮران زﯾﺒﺎروی در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺎودان ...زﯾﺮا ھﺮ ﮐﺲ در
اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﻮد را ﺳﺮﮔﺮم ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﭼﯿﺰی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮام ﮐﺮده در
آﺧﺮ از ﻟﺬت ﺑﺮدن از آن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد ...ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮ
ﮐﺲ ]از ﻣﺮدان[ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺣﺮﯾﺮ ﺑﭙﻮﺷﺪ در آﺧﺮت آن را ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ ...و
ھﺮ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺧﻤﺮ ﺑﻨﻮﺷﺪ در آﺧﺮت آن را ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺪهای ﻟﺬتھﺎی ﺣﺮام دﻧﯿﺎ و ﻟﺬتھﺎی اﺑﺪی
آﺧﺮت را ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد...
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﻤﺮ و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺣﺮاﻣﻨﺪ و ﭘﺴﺮﮐﺎن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
ﻟﺬت َﺑ َﺮد ﺗﺮس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺬت ھﺎی آﺧﺮت ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدد...
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ﭘﺲ ھﺮ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ و آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻟﺬتھﺎ ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺎده
ﺳﺎﺧﺘﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻟﺬتھﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ...
ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﮫﺸﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎی آن ﺷﺪ ،داﻣﻦ ﺧﻮد را
در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آﻟﻮده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ...زﯾﺮا زﯾﺒﺎﯾﯽ و ُﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻮﻣﻦ
در ﺑﮫﺸﺖ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ...زن ﻣﻮﻣﻦ در ﺑﮫﺸﺖ ،زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ
زﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد...
آری ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ؟! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻮران را ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﭘﺎ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ و روز را روزه ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درﺑﺎرهی ﺧﻮدت ﭼﻪ
ﮔﻤﺎﻧﯽ داری؟ ﺗﻮ ای دﺧﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺷﺐھﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺧﻠﻮت
ﮐﺮدهای ...ﻧﺠﻮای ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪه و دﻋﺎی ﺗﻮ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻮده؟
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻟﺬتھﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدهای و از ﺷﮫﻮتھﺎ دوری ﺟﺴﺘﻪای؟
َۡ
َ َّ ٰ َ ۡ
﴿ َو َع َد َّ ُ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ
�ت ِ َها ۡٱ�َنۡ َ� ٰ ُر َ� ٰ ِ� َ
ِين
ت � ِري مِن
ٱ� ٱل ُمؤ ِمن ِ� َوٱل ُمؤمِ�ٰ ِ
ت ج� ٖ
ٗ
َ َّ
َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ َ َ ُ َ ۡ َ َّ َ ّ ٞ
� َ
ِيها َو َم َ ٰ
�ۚ �ٰل ِك ه َو
ت عد ٖ �ن ورِض�ن مِن ٱ�ِ أ�
� َن َط ّي ِ َبة ِ� ج�ٰ ِ
� ِ
ۡٱل َف ۡو ُز ۡٱل َع ِظ ُ
يم] ﴾٧٢اﻟﺘﻮﺑﺔ[۷۲ :

»اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﺑﮫﺸﺖھﺎﯾﯽ وﻋﺪه داده ﮐﻪ از زﯾﺮ ]درﺧﺘﺎن[ آن
ﻧﮫﺮھﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ؛ در آن ﺟﺎوداﻧﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه در ﺑﮫﺸﺖھﺎی
ﺟﺎودان و ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ھﻤﺎن ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ«

ﭘﺲ ای ﭘﺴﺮ و ای دﺧﺘﺮ ...ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﻪی ﻟﺬتھﺎی آﺧﺮت
ﺑﮕﺮدان...
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و ﺧﻄﯿﺐ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد از ﯾﺰﯾﺪ رﻗﺎﺷﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮری در ﺑﮫﺸﺖ درﺧﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺑﮫﺸﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ آن ﺗﺎﺑﯿﺪ ...ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻧﻮر ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺣﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﭼﮫﺮهی ھﻤﺴﺮش ﻟﺒﺨﻨﺪ زد!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

۴۴
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ٓ َ ۡ
ُ َّ َ ٓ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ ُ َ
ت إن َّم َّت ۡع َ�ٰ ُه ۡم ِسن َ
ََ َۡ َ
ونَ ٢٠٦ما أ� َ ٰ
�
�� ٢٠٥م جاءهم ما �نوا يوعد
ِ
﴿أف َرءي ِ
َ ُ ْ
ٓ ََۡ ۡ
َ ۡ َ َّ َ َ ُ ُ َ
َ
َۡ
ون ٢٠٨ذ ِۡك َر ٰ
ى
�ن ُهم َّما �نوا ُ� َم َّت ُعونَ ٢٠٧و َما أهلك َنا مِن قر� ٍة إِ� لها منذِر
َ ُ َّ َ
َ
َوما كنا �ٰل ِ ِم�] ﴾٢٠٩اﻟﺸﻌﺮاء[۲۰۹-۲۰۵ :

»ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ اﮔﺮ ﺳﺎلھﺎ آنھﺎ را ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزﯾﻢ ) (۲۰۵ﺳﭙﺲ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ
آﻧﺎن وﻋﺪه دادهاﯾﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ )] (۲۰۶آﻧﮕﺎه[ آﻧﭽﻪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺳﻮدی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ) (۲۰۷و ھﯿﭻ ﺷﮫﺮی را ھﻼک ﻧﺴﺎﺧﺘﯿﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
ھﺸﺪار دھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ )] (۲۰۸ﺗﺎ آﻧﺎن را[ ﺗﺬﮐﺮ ]دھﻨﺪ[ و ﻣﺎ ﺳﺘﻤﮑﺎر ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ«

اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻮع ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻋﺎﺷﻖﭘﯿﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ھﺴﺘﻨﺪ...
اﻣﺎ ﻧﻮع دوم ﻋﺸﺎق ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ...
ﺟﻮان ،ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺴﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﺪه و دﺧﺘﺮ ،دﻟﺒﺴﺘﻪی دﺧﺘﺮی ھﻢﺟﻨﺲ
ِ
ﺧﻮد...
اﯾﻨﺎن ﻣﻨﺤﺮفﺗﺮ و ﮔﻤﺮاهﺗﺮ از ﻧﻮع ﻧﺨﺴﺘﻨﺪ...
ﺧﺪاوﻧﺪ داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ...و اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﻟﻮط ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آن ﻓﺮﻣﻮد:
َ
ََۡ ُ َ
ون ۡٱل َ�ٰ َ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ ّ ۡ َ َ َ
حشة ما سبق�م بِها مِن أح ٖد م َِن ٱل�ٰل ِم�] ﴾٨٠اﻷﻋﺮاف:
﴿�ت�ت
ِ
[۸۰

»آﯾﺎ ]ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر[ زﺷﺘﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده؟«

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺤﺸﺎﯾﯽ رخ دھﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از دو ﺳﻮ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد و ﮐﻮهھﺎ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ...
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮم ﻟﻮط ھﻤﻪی ﻋﺬابھﺎ را ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺎزل
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ...ﻧﻮر ﭼﺸﻤﺎنﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺖ ...ﭼﮫﺮهھﺎﯾﺸﺎن را ﺳﯿﺎه ﮔﺮداﻧﺪ...
ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺷﮫﺮھﺎﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﺑﮑﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺮ
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۴۵

زﻣﯿﻦ ﻓﺮود ﺑﯿﺎورد ...ﺳﭙﺲ ﺑﺮ آنھﺎ ﺳﻨﮓھﺎﯾﯽ از ﺳﺠﯿﻞ ﺑﺎرﯾﺪ ...ﺧﺪاوﻧﺪﻷ
درﺑﺎرهی ﻋﺬاب آﻧﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ََ
َ ََ
َ
ٓ َ َ
ۡ َ
َ َٗ
﴿فل َّما َجا َء أ ۡم ُرنا َج َعل َنا �ٰل َِي َها َساف ِل َها َوأ ۡم َط ۡرنا عل ۡي َها حِج
ارة ّمِن
ّ

َّ ُ

يل منضو ٖ�] ﴾٨٢ﻫﻮد[۸۲ :
س ِ
ِج ٖ

»ﭘﺲ ﭼﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎ در رﺳﯿﺪ آن ]ﺷﮫﺮ[ را زﯾﺮ و زﺑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮ آن
ﺳﻨﮓﭘﺎرهھﺎﯾﯽ از ﺳﺠﯿﻞ ﻻﯾﻪﻻﯾﻪ ﺑﺎراﻧﺪﯾﻢ«

ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آنھﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻗﺮار داد ﺑﺮای ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ...و ﭘﻨﺪی ﺑﺮای
ﻣﺘﻘﯿﺎن ...و ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺮای ﮔﻨﺎهﮐﺎران...
در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ،ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ھﻮﺷﯿﺎران...
ﻋﺬاب در ﺣﺎل ﻏﻔﻠﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﺎن را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ...
و ھﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻮدی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺖ...
آری...
ﻟﺬتھﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺴﺮتھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪ و ﺷﮫﻮتھﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ...
ﮐﻤﯽ ﻟﺬت ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ...و آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﻋﺬاﺑﯽ دردﻧﺎک
ﺑﻮد...
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺳﻮدی ﻧﺪارد ...ﺑﻪ ﺟﺎی
اﺷﮏ ،ﺧﻮن ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ...
اﮔﺮ آﻧﺎن را ﻣﯽدﯾﺪی ﮐﻪ آﺗﺶ ﭼﮫﺮهھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و از دھﺎن و
ﺑﯿﻨﯽھﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽزﻧﺪ ...در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪھﺎی آﺗﺶ ﺟﺎمھﺎی
ﺣﻤﯿﻢ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﻨﺪ ...و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﮫﺮهھﺎﯾﺸﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﭽﺸﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪی آﻧﭽﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﺪ...
ُ
ُ
ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َ ۡ ُ ْ َ َ ٓ ٌ َ َ ۡ ُ ۡ َّ َ ۡ
� َز ۡو َن َما ك ُ
نت ۡم
﴿ٱصلوها فٱص ِ�وا أو � تص ِ�وا سواء علي�مۖ إِ�ما
َۡ ُ َ
�ع َملون] ﴾١٦اﻟﻄﻮر[۱۶ :
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»وارد آن ﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد؛
ھﻤﺎﻧﺎ ﭘﺎداش ﮐﺎری را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﺪ«

و اﯾﻦ ﻋﺬاب از ﺳﺘﻤﮕﺮان دور ﻧﯿﺴﺖ ...آری؛ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺎل ﻓﺎﺳﻘﺎن...
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ از
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺳﺮ زﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ دارﻧﺪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ...
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺮﻣﯽ دارﻧﺪ...
ﺧﻨﺪهھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻧﺎز و ﻋﺸﻮه اﺳﺖ ...ﺣﺘﯽ ﻃﺮز ﺣﺮف زدن و ﻧﻮع راه
رﻓﺘﻦﺷﺎن ...ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺗﻨﮓ و ﺑﺪن ﻧﻤﺎ ...و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮھﺎی
ﺧﺎص و اھﻤﯿﺖ دادن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭼﮫﺮه و ﻧﻮع ﺧﺎص آراﯾﺶ ﻣﻮھﺎ...
ﮔﺎه اﯾﻦ ﻣﻈﺎھﺮ را در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪارس و در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ...
ﭼﺮا اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺗﺮﻣﺬی ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﻤﻮده ﮐﺮده ـ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﺑﺮ اﻣﺘﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﺎر ﻗﻮم
ﻟﻮط اﺳﺖ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻗﻮم ﻟﻮط را اﻧﺠﺎم دھﺪ ...ﻟﻌﻨﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻗﻮم ﻟﻮط را اﻧﺠﺎم دھﺪ ...ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﻗﻮم ﻟﻮط را اﻧﺠﺎم دھﺪ«...
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪج
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ھﺮ ﮐﺲ را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻗﻮم ﻟﻮط را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،ﻓﺎﻋﻞ و
ﻣﻔﻌﻮل را ﺑﮑﺸﯿﺪ«.
اﻣﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد آﺗﺶ ﻣﯽزدﻧﺪ...
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اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﻮم ﻟﻮط را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ در
ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮک ﻣﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮد«...
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﺧﻮد دﭼﺎر اﺳﺮاف ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﮔﻨﺎه واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاھﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻋﺰﯾﺰ آﻣﺮزﻧﺪه ﺑﺎز
ﮔﺮدد...
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
َۡ
َ ۡ َ ُ َ ٰٓ ُ
َّ ۡ َ َّ
﴿۞قُ ۡل َ�ٰعِ َباد َ
س ِه ۡم � �ق َن ُطوا مِن ر
�ةِ ٱ�ِۚ﴾
ِي ٱ�ِين أ�فوا
� أنف ِ
]اﻟﺰﻣﺮ[۵۳ :

»ﺑﮕﻮ ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﺧﻮد ]در ﺳﺘﻤﮑﺎری[ زﯾﺎده روی ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ از
رﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮﯾﺪ«

و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﻠﻪﻷ از ﺗﻮﺑﻪی
ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﯽ ﺷﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺧﺎرج ﺷﻮد
و ﺳﻮاریاش ﮐﻪ ﻏﺬا و آب و ﺗﻮﺷﻪاش ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،ھﻤﺮاه او ﺑﺎﺷﺪ ...ﭘﺲ آن را
ﮔﻢ ﮐﻨﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد و آن را
ﻧﯿﺎﺑﺪ ...آ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﮔﻢ ﮐﺮدم ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم ﺗﺎ
ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻤﯿﺮم! ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﻮاب ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻏﻠﺒﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺪار ﺷﻮد و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺳﻮاریاش ﮐﻨﺎرش اﯾﺴﺘﺎده و ﻏﺬا و
آب و ﺗﻮﺷﻪاش ﺑﺮ آن اﺳﺖ ...ﭘﺲ آن را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﺑﻨﺪهی
ﻣﻨﯽ و ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ!« و از ﺷﺪت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ!
ﺗﻮﺑﻪ آﺳﺎن اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﺤﺸﺎ از او ﺳﺮ زده ﺧﻮد را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ را ﺑﺮ او ﺟﺎری ﺳﺎزﻧﺪ ...ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﺳﺘﺮ و ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار دھﺪ...
و اﮔﺮ دﺧﺘﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻤﯽ از او در دﺳﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ آن او را
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺑﻪی او ﻧﯿﺴﺖ ...ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﺮد ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎدی از اھﻞ ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاھﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮫﺪﯾﺪ آن ﺷﺨﺺ ﺗﺴﻠﯿﻢ
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ﻧﺸﻮد ...ﺣﺘﯽ اﮔﺮ او را رﺳﻮا ﮐﻨﺪ ﺑﺎز ھﻢ رﺳﻮاﯾﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫﺘﺮ از رﺳﻮاﯾﯽ
آﺧﺮت اﺳﺖ...
اﯾﻦ اﺳﺖ اﻧﻮاع ﻣﺤﺒﺖ...
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮔﺮوھﯽ از اھﻞ ﻣﺤﺒﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درون ﺧﻮد را واﻻﺗﺮ از
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻠﻖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﻪی ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ...ﮐﻪ او را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و او ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد...
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده و اﻣﻮال و ﺣﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن
اﺳﺖ ...ھﻤﻮاره در ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و روزھﺎ از ﺧﺸﯿﺖ
او اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ...ﻣﺸﺘﺎق دﯾﺪار اوﯾﻨﺪ و ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن از ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺤﺒﺖ او
ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ اﺳﺖ...
ای ﮐﺎش دﯾﺪار ﺗﻮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﻮد ،ﺑﮕﺬار ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷﺪ
و ای ﮐﺎش ﺗﻮ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ
و ای ﮐﺎش راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ و ﻣﻦ و ﺗﻮ آﺑﺎد ﺑﺎﺷﺪ
و آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ وﯾﺮان...
اﮔﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ دﯾﮕﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺎده اﺳﺖ
و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ روی ﺧﺎک اﺳﺖ ،ﺧﺎک اﺳﺖ!
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻠﺐھﺎ اﺳﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖھﺎی او
َ
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ...و ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ از ﮐ َﺮم اوﺳﺖ ...و ﺑﯿﻤﺎری و ﺷﻔﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
اوﺳﺖ ...و ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر او ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻧﯿﺰ دارای ﺷﮫﻮت ھﺴﺘﻨﺪ ...آری ...آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﮫﻮت دارﻧﺪ...
ﻏﺮﯾﺰه دارﻧﺪ ...اﻣﺎ ﻧﻔﺲﺷﺎن واﻻﺗﺮ از اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه اﺳﺖ...
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ھﯿﭻ زﻧﯽ ﻧﻪ در ﺑﯿﺪاری و ﻧﻪ در ﺧﻮاب
دمﺧﻮر ﻧﺸﺪهام ،ﻣﮕﺮ ام ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )ھﻤﺴﺮش( ...و ﮔﺎه زﻧﯽ را در ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ
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و از او ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺸﻢ
از او ﺑﺮﻣﯽدارم!«
از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎش ﺗﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﻮی ...و ﺑﺪان ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ آن را در ﻃﺎﻋﺖ ﺑﮕﺬران...
و در ﭘﺎﯾﺎن ...ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻋﺎﺷﻖ ...راه ﻋﻼج از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻼج آن آﺳﺎن اﺳﺖ ...اﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری دارد...
آﻏﺎز ﻋﻼج اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ اﺟﺎزهی آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را ﻧﺪاری...
ﺑﻠﻪ! ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎزهای را ﻧﺪاری ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﻢ! ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﭼﺸﻢ
ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ ...زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭼﺸﻤﺎن و اﺳﺮار ﺳﯿﻨﻪھﺎ آ ﮔﺎه
اﺳﺖ ...و رھﺎ ﮐﺮدن ﭼﺸﻤﺎن ﯾﮑﯽ از درھﺎی آﺗﺶ اﺳﺖ...
دوم :ﻣﺠﺎھﺪه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺑﺮای ﺗﺮک اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ...و دور ﮐﺮدن ﻧﻔﺲ از ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدن در آن اﺳﺖ ...ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪی ﺑﻪ ﯾﺎد
ﺑﯿﺎور...
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ از زﻧﯽ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ
ﭼﯿﺰھﺎی ﻧﺎﺧﻮش او را ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎور«.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از او ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ...ﺑﻪ ﺑﻮی ﺑﺪ دھﺎن او
و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در درون دارد و ﺗﺼﻮر ﮐﻦ اﮔﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ دﭼﺎر ﺟﺬام
ﺷﻮد ﭼﻪ زﺷﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﺪان ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻌﺸﻮق را در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه
ﻣﯽدھﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ...
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺮا ﮐﻪ در ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری و زﺷﺘﯽ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ زﻧﯽ ﺳﺮود:
در ﺣﻼل ﭼﻪ ﻧﺎﺧﻮشآﯾﻨﺪی و در ﺣﺮام ﭼﻪ ﻟﺬﯾﺬ!
اﺑﻦ ﺟﻮزی در ﮐﺘﺎب ﻣﻮاﻋﻆ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻓﻘﯿﺮ در ﮐﻮﭼﻪھﺎ
دﺳﺖﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮد ...روزی از ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪای ﮔﺬﺷﺖ .زﻧﯽ ﺳﺮش را از ﺧﺎﻧﻪ
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ﺑﯿﺮون آورد و از او ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﺳﺖ ...ﺳﭙﺲ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد
ﺗﺎ آن ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دھﺪ؛ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ آن زن در را ﻗﻔﻞ
ﮐﺮد ...ﺳﭙﺲ او را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﺤﺸﺎ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ...ﺟﻮان ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ ...آن زن
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﯽ داد و ﺑﯿﺪار
راه ﻣﯽاﻧﺪازم و وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم آﻣﺪﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺟﻮان وارد ﺧﺎﻧﻪام ﺷﺪه و ﻗﺼﺪ
ﺑﺪ داﺷﺘﻪ ...آﻧﮕﺎه ﭼﯿﺰی ﺟﺰ زﻧﺪان ﯾﺎ اﻋﺪام در اﻧﺘﻈﺎرت ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد!
آن ﺟﻮان او را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ ...ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وارد دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺷﺪ از ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﻮد ﻧﺠﺎﺳﺎت را
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮ ﻟﺒﺎس و دﺳﺘﺎن و ﺑﺪن ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ ...ﺳﭙﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪ ...وﻗﺘﯽ
زن او را در آن ﺣﺎل دﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ و ﮐﺎﻻﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی او ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد و از
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﮐﺮد...
ﺟﻮان از آﻧﺠﺎ رﻓﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪھﺎ راه ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺸﺖ
ﺳﺮش ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :دﯾﻮاﻧﻪ! دﯾﻮاﻧﻪ!
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ و ﻧﺠﺎﺳﺖ را از ﺧﻮد دور ﮐﺮد و ﺣﻤﺎم ﮐﺮد...
ﭘﺲ از آن ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮش از وی ﺑﻮی ﻣﺸﮏ ﻣﯽآﻣﺪ...
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راهھﺎی ﻋﻼج روی آوردن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ھﻢﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺑﺎ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران و ﺗﻘﻮﯾﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮ
ﻧﻤﺎز وﺗﺮ و ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ اﺳﺖ ...ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻨﺪهام ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻮاﻓﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺳﺎزد«...
و از راهھﺎی ﻣﮫﻢ ﻋﻼج :دوری از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻮ
ﻣﯽاﻧﺪازد ...ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اھﻞ ﮔﻨﺎه ھﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﮑﻦ و اﮔﺮ ﻋﮑﺲھﺎﯾﯽ ﻧﺰدت
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ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﮔﻨﺎه ﻣﯽاﻧﺪازد از ﺷﺮ آن ﺧﻼص ﺷﻮ و ھﻤﻪی
ﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻧﻮارھﺎی ﺗﺮاﻧﻪ را آﺗﺶ ﺑﺰن...
ﻋﻼج دﯾﮕﺮ دوری از ﺟﺎھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در آن ﻣﺨﺘﻠﻂ
ھﺴﺘﻨﺪ ...ﭼﻪ در ﺑﺎزارھﺎ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻣﺎﮐﻦ ...و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺒﺎش ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ...
ھﻤﭽﻨﯿﻦ :دوری از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪهھﺎی ﺟﻨﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢھﺎ و ﯾﺎ
ﻋﮑﺲھﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و داﺳﺘﺎنھﺎ و رﻣﺎنھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ...
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﺮ ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ھﻤﻪ ﺣﺎل ...در ﺻﺒﺤﮕﺎه و ﺷﺎﻣﮕﺎه و
ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب...
ھﻤﯿﻨﻄﻮر :دوری از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻌﺸﻮق و ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ...زﯾﺮا از دل
ﺑﺮود ھﺮ آﻧﭽﻪ از دﯾﺪه ﺑﺮﻓﺖ ...و اﮔﺮ ﻣﻌﺸﻮق ھﻤﮑﻼﺳﯽ ﯾﺎ ھﻢﮐﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎر ﺑﺎش ...و ھﺮ ﮐﺲ ﺗﻘﻮای اﻟﻠﻪ را ﭘﯿﺸﻪ
ﺳﺎزد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای او راه ﺑﺮون رﻓﺘﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داد...
از دﯾﮕﺮ روشھﺎی ﻋﻼج :ﭘﺮ ﮐﺮدن اوﻗﺎت ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ...
راه دﯾﮕﺮ ﻋﻼج ازدواج اﺳﺖ ...زﯾﺮا ازدواج راه ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻄﺮت و
اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ ...و ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻓﻼﻧﯽ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ از زﻧﯽ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد
زﯾﺮا وی ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی را دارد ﮐﻪ آن ]زن[ دارد«.
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻣﮫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ و آن ﮐﻢﮐﺎری ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮان در
ﺣﻖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ وی...
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮﯾﮑﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﮕﺮدد ...ﻣﺮد ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﮔﺸﺘﻦ در ﭘﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻼ ﻋﺎﻃﻔﯽ او را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ و زن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻧﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ وی ﺳﺨﻦ ﻣﻼﯾﻢ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد...
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ زﻧﺎ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ
ﺑﻪ ھﻢﺟﻨﺲ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد...
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ھﻢاﮐﻨﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﮐﻦ...
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺘﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ آﻣﺎده ﺷﺪه و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن دوزخ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ...و ﺗﻮ در
ﺣﺎل ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﭘﯽ ﺷﮫﻮتھﺎ و ﻟﺬتھﺎ ﺑﻮدم؟
ﺟﻮاﻧﯽام و اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ و ﻟﺒﺎس زﯾﺒﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ داد...
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوﯾﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ...
آه و ﺣﺴﺮت اﮔﺮ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﺎمھﺎﯾﺖ ﺑﻠﻐﺰد و ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪات ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽات ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ...
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ ﭼﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد رھﺎ ﮐﺮدهای
ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺧﻨﺪﯾﺪی و ﺑﺴﯿﺎر اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺘﯽ...
ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽھﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه و آﺗﺶ ﺑﺎ ﻟﺬتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮش
ﻣﯽدارد...
اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﺪی از ﺗﻮ ﺳﺮ زد آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاه و در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن آﻣﺮزش
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد از ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاه...
و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪای ﻧﺼﻮح ﮐﻦ ...ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻀﺎر
ﺑﯿﻔﺘﯽ و روﺣﺖ از ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد...
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ را ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻗﺮار دھﺪ
و ﻣﺎ را از ھﻤﻪی زﺷﺘﯽھﺎ و ﻓﺘﻨﻪھﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮫﺎن در اﻣﺎن دارد ...و ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدش را از ھﻤﻪی ﻣﺤﺒﺖھﺎ واﻻﺗﺮ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ...و ﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮدش را
ﺑﺮﺗﺮ از ھﻤﻪی ﻃﺎﻋﺖھﺎ ﻗﺮار دھﺪ و ﻣﺎ را از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار دھﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺣﻖ از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...آﻣﯿﻦ.
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