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 وِر جان در ظلمت آباِد بدن گم کرده امـن
 

 آه ازین یوسف که من در پیرهن گم کرده ام
 )بیدل(

 

پیش از دیگران  پرورِش ارادۀ دینی رام می سازد و اسالم به طور یک کُل نوعی فلسفۀ اخالق است که دیو سرکِش درون را با

ح کنم حضرت بالل بن ربا من وقتی این ادعا را می سازد. کننده به بدی مسلط می را برخود یعنی نفس امر بیش از دیگران ما و

د را از فراز مسجد نبوی بلند کر همان بالل که نخستین فریاِد هللا اکبر .دستیش چشمم می ای )ص(اکرم پیامبر مؤذن خوش آواز

ه اش سین بر را به پُشت خوابانده و را می بینم که بر روی ریگ های داغِ بیابان مکه او تی اواین اذان ملکو ولی مدتی پیش از

 عّزی اعتراف کند.  خواهند که به وجود دو خدا یعنی الت و از او می تخته سنگی نهاده اند و

این اراده ها  )ص( را اسالِم محمدمی سازد.  را برخود هموار )احد، احد( گفتن این شکنجه ها کنند ولی او با را شکنجه می او

پیکِر این درخِت نیرومند رخنه کرد آن گوهر  جاه طلبی های مستبدان ماننِد کرمی در اما وقتی که استبداد و آوازه ساخت. بلند

که  دبدین ترتیب بو آن باز گرفتند و هدِف بعثِت خود خوانده بود از )ص( که رسول مقبول بهای تکمیِل مکارم اخالق را گران

د خواه تلقی همین شد که هرچه دلت می به وسایل بخشودِن گناه بدل شدند و دست دادند و را از اعمال وعبادات هدِف اصلیی خود

جهاِن اسالم مستولی شد به طوِر  انجام بده ولی از نماز غافل مشو که این صابون چرک گناه را پاک می کند. استبدادی که بر

مردم به آسانی قابِل قبول نبود.  با توسل به حیله بیعت گرفت نزدِ " یزید"ای فرزنِد ناخلِف خود بر "معاویه"خاص آنگاه که 

کاِر  نیرنگ پارس می دیدند بدان تمکین نمی کردند ولی استبداد با زور و مسلمانان که سلطنت را بدعِت تقلید شده از روم و

دوِن بیعت برای مسلمانان قابل پذیرش نبود با احیای حس قومیت خالفت ب بیعت را که امری بسیار جدی بود و خودش را کرد و

 رفت وآن باز گ آن مرتبتی را که خالفت توأم با بیعت داشت از و برانگیختِن سیاست برتری عرب بر عجم بر مردم قبوالند و

 :واداشت که بگوید حافظ را گروه تقسیم کرد که حق در جداِل شان گم شد و دو به قول حافظ مسلمانان را به هفتاد و

 ُعذر بنه دو ملت همه را هفتاد وجنِگ 

 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
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برای قبوالندنش به زور  فکر گروه خود می دید و کدام در آن حقیقت را که جدال های فرقه ای از مسلمانان ربوده بود هر 

 تکمیل مکارم اخالق است از این جا می گویم که در )ص( اما اینکه گفتم هدِف اصلیی بعثِت پیامبِر اکرم و متوسل می شد. 

 یها آنرا با بعثِت پیامبر اسالم کامل ساخت گام )ج(که خداوند یدین گام به گام است.  اسالم هدایت عملیۀ مرحله به مرحله و

 . دارند یبر حذر م نیمبالغه در د دو انسان را از هر)ص( امبریپ و )ج(بشر است. خدا تیمتعادل ساختن ذهن یبرا یجیتدر

 :به اساِس کالم هللا دو وجه متبارز دارد نیمبالغه در د

 .فرزند خدا خواندن ایرا خدا  یسیوع ری  )حضرات ُعز رساندن تیآنان را به مقام الوه و امبرانیشأن پ مبالغه در (1

 یها ینشاندن وهمچنان ثروت اندوز )ص(رسولش و )ج(خدا امر یحرِف آنان را به جا و نید یعلما ۀمبالغه در بار (2

 .کند یاشاره م یهودی و یحیمس ونیروحان یاندوز میس مردم چنانکه کالم هللا به زر و بیاز ج ونیروحان

 و دیآدم را کرامت بخش یخداوند بن یعنیآدم...( حکم عام دارد  ی)ولقد کرمنا بن یعنیاسراء  70 یۀآ میکه بگذر نهایاز ا اما و

گر ا یانسان حت چیکرامت از ه نیا همه تعلق دارد و نیدیب و نداریمسلمان، کافر، زن؛ مرد، د یعنیها کرامت به تمام انسان نیا

 تِ یم کند کهیم جابیکرامت ا نیا کرامت است و نیانسان نقِض هم ریتحق و نیتوه نیا بربنا و ستیمجرم باشد قابل انتزاع ن

 است.  میبرخالف قرآن کر نیا بربنا و ستیبدون مثله کردن اشخاص ممکن ن یانتحار یها یگذاربم یول ندیانسان را مثله ننما

فته گ )ص(اکرم امبریحمزه را مثله کرده بود پ رتحض یعنی امبریپ ینعِش عمو انیهند همسر ابوسف که یدر جنِگ اُُحد هنگام

 .امر باز داشت نیا را از عم خود مثله خواهد کرد اما کالم خدا او یرا به جا شیبود که ده تن از کفار قر

 را دوست دارد."  کوکارانیخدا ن خورندگاِن خشم وعفو کنندگان بر مردم و "فرو" که دیگو یآل عمران م 134و133 یۀآ

 ریعفو شامل حاِل غ نیا بر آمده است بنا باشد یدو م مسلمان هر کافر و ریبرگ لفِظ )ناس( که در زیمبارکه ن یۀآ نیا در

 .تواند یشده م زیمسلمان ن

بر  با استناد گرید یدر فُرصت و نمیچ یجا فرا م نیهم بحث را در نی. دامِن انوشتم شتریمعموِل خود ب از حد نکهیمثل ا بازهم

رک وجه مشت چیه یانتحار یها یثابت کنم که بم گذار خواهم یم )ص( میتعامل عصر رسول کر هللا و کالم گرید اتِ یآ از یبرخ

خود شخص در  یکه استشهاد طلِب شهادت برا رایاشتباه کرده اند ز خوانند یم شهادرا است کار نیکه ا یآنان با اسالم ندارد و

 نیم اباز ه شود.  یمسلمان( شامل استشهاد نم رِ یچه غ گناهان )چه مسلمان و یُکشتن ب یاست ول ییاستثنا اریحاالِت بس یبرخ

 5وهللا اعلم بالصواب  سپارم.  یم میکر یهمه را به خدا ندهیتا صحبِت آ یزنده صحبت باق اری صحبت را دنبال خواهم کرد.

 رم نگارگبرمنگه 2014دسمبر 

 

 

 

 تذکر: 
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! اجرای "کلیک" بر

 

 

 


