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 دريچه

 نگارد يا كه تاريخ؟... مي هنرو  يا فيلمهاي تاريخي ادب نويسنده تئاتر، قصه، رمان و
بحثي است پر سروصدا كه مدت زماني نه چندان كوتاه مجامع ادبي را بخود مشغول  

يي كه عرضه شد اين بود كه يك ها كه معقولترين نظريه شايد بتوان گفتو  داشت.
و  هنرمند در قصه تاريخي مؤرخ نيست از اينرو حق دارد با ثابت نگاه داشتنو  نويسنده

و  نزند پساي  اصل تاريخ لطمهي  كه به مادهاي  قائع تاريخي مطالب را به گونهو  احترام
يي جذاب را در ها يا پردهو  سازديا شخصيتهايي خيالي را بر صحنه ظاهر و  پيش كند

 يي افراطي نيز مطرح شد كه به اديبها حواشي روايتهاي تاريخي اضافه كند... البته نظريه
از جمله بارزترين و  خواهد بازي كند، مي كهاي  داد با تاريخ بگونه مي هنرمند اجازهو 

نده مسيحي عرب افرادي كه براي رسيدن به اهدافي معين به اين نظريها گرويدند نويس
همه و  جرجي زيدان بود كه تاريخ اسالم(!) را از اين ديدگاه به رشته تحرير درآورد

از شهوت راني فرو برده، نه تنها زير سؤال برد اي  شخصيتهاي تاريخي اسالمي را درهاله
 بلكه بصورتي بسيار زننده عرضه كرد. 

يسندگاني كه در پي ماندگار بيشتر نوو  البته اين روش چند پگاهي بيش طاقت نياورد
اعمالي بسيار قوي عرضه و  بودن كارهاي هنري وادبيشان بودند به نظريه اول گرويدند

 داشتند كه بسياري از آنها به فيلم سينمايي تبديل شد، از جمله بارزترين اين نويسندگان
جيب نو  عبدالحميد جوده السحارو  توان از نامهايي چون علي احمد باكثير يمني مي

 گيالني مصري و.... نام برد.
قصه تاريخي به و  عبدالحميد السحار نويسنده سرشناس مصري است كه دهها رمان

بالل مؤذن پيامبر ــ سعد بن  شته تحرير درآورده است از آن جمله: ابوذر غفاري ـ
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يي از ها وقاص ــ فرزندان ابوبكر ـ پيامبرــ أهل البيت ـ عيسي بن مريم ــ قصه أبي
 ابهاي مقدس ــ زندگي حسين ـ عمر بن عبدالعزيز. كت

شايد ابوذر غفاري از نخستين كارهاي سحار باشد كه توسط نويسنده سرشناس 
 به فارسي برگردانده شد. 1334فارسي زبان دكتر علي شريعتي در سال

كند  مي دين شناسي انقالبي  معرفيو  كتابخانه فارسي، شريعتي را بعنوان جامعه شناس
كج فهميهاي بسياري بر تاريخ ايران معاصر تحميل و  ودش را علي رغم دشمنيهاكه خ
مصلحت طلبانه روباهاني كه در و  توانست با قلم شيوايش پرده از چهره زشتو  كرد،

با تمام قدرت سعي و  زنند بركشد مي زير لباس تقدس مآب روحانيت تيشه به ريشه دين
سقوط جامعه اسالمي شده و  انحطاطو  گيداشت كه تشيع صفوي را كه سبب سرافكند

 توانست قاتل را عزادار مقتول نمي بود رسوا ساخته تشيع علوي را معرفي كند چرا كه او
ارتجاع  را بر و  ترياك را خليفه خونو  جالد را وارث شهيدو  نهاد را جانشين نهضتو 

 ند ديانت ببيند.جهالت را بر مسو  ستمو  ظلمو  عرش انقالب
 كليد شخصيتو  يعتي با ابوذر ــ به قول دكتر عبدالكريم سروش ــ سازندهقصه شر

دانست. ابوذر براي  مي اسالم مجسمو  شريعتي ، ابوذر را مجسمه اسالم«تفكر اوست و 
هيچگاه از دل او  »مهر اول«به تعبير مولوي، اين و  شريعتي تا پايان عمر، ابوذر باقي مانده

هر تفسيري از اسالم كه و  پروري مقتضاي مكتب اسالم بود زايل نشد. از نظر او ابوذر
يا از درون آن، كسي همچون و  براي شخصيتي همچون ابوذر ارزش كافي قائل نباشد

هيچگاه از اين و  ابوذر بيرون نيايد، تفسير مقبولي نيست. او ازپنجره ابوذر اسالم رامي ديد
عدي او درباب اسالم بسط يافته آن تفسيرهاي بو  پنجره چشم برنداشت. تمامي تحليلها

 .)0F1(»پسنديده بودو  فشرده آغازيني  بود كه از وجود ابوذر استخراج كردهو  نكته مجمل
بدو اش  هاي اجتماعي اصالحي گسترده شريعتي جامعه شناسي بود كه شايد فعاليت

ا شنيدن يو  تنها به خواندنو  بيطرفانه ورق زندو  فرصت نداد كه تاريخ را بصورتي علمي
                                           

 .1373مؤسسه فرهنگي صراط/ 98ـ 99فربه تر از ايدئولوژي، دكتر عبدالكريم سروش، ص -1
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 گاهي هم عوام فريبانه بسنده كرده بود،و  هاي عاطفه برانگيز سخنرانيو  ها برخي از خطبه
 ارزش جلوه داد.  بي يش راها اين نقطه ضعفي بود كه بسياري از نوشتهو 

پس از خواندن ترجمه كتاب ابوذرغفاري عبدالحميد جوده السحار آقاي دكتر شريعتي 
در دانشگاه بين المللي اسالمي اسالم آباد كه از من نظرم را  در جواب يكي از دانشجويانم

تفكر و  ها در مورد كتاب پرسيده بود گفتم كه با توجه به شناسايي كه از نوشته
كنم كه آقاي شريعتي  مي عبدالحميده جوده السحار نويسنده سرشناس مصري دارم گمان

 .م داده!نابخشودني ــ انجاو  ترجمه كتاب تصرفاتي نابجا ــ در
با همكاري و  سپس در پي آن شدم كه ترجمه را با متن اصلي كتاب مقايسه كنم،

همكار عزيز، استاد گرانقدر دكتر مصطفي عبدالصادق توانستم متن عربي كتاب جوده 
ترجمه آن، تصرفات آقاي و  السحار را از مصر تهيه نموده  با مروري گذرا بر متن اصلي

(صه كنمشريعتي را در نكات زير خال
1F

1(: 

ـ 148ـ 147ـ146ـ 143ـ 137اضافاتي كه مترجم بر كتاب وارد كرده: صفحات: -1
 .172ـ 171ـ 168ـ 167ـ 166ـ 165ـ 161ـ 159ـ 158ـ 156ـ 153ـ 152ـ 151

 .146تحريف در ترجمه صفحه -2

 .165ـ 158ـ 155ـ 154تصرف نادرست در ترجمه: صفحات -3

 .149ضعف در فهم عربي: صفحه -4

ـ 154ـ 153ـ 145ـ 144مخالف ديدگاهش است. صفحات ترجمه نكردن آنچه -5
(202ـ 155

2F

2(. 
انتخاب اش  را براي ترجمه» ابوذر غفاري، خدا پرست سوسياليست«دكتر شريعتي نام 

را براي  »ابوذر غفاري يار رسول خدا«كرده در حاليكه عبد الحميد السحار نام زيباي 
                                           

 ده.يشماره صفحات مطابق با چاپ پنجم ترجمه شريعتي است كه در چاپخانه طوس مشهد به چاپ رس -1
السحارـ چاپ دار مصر شماره صفحات مطابق چاپ دهم كتاب أبوذر الغفاري نوشته عبدالحميد جوده  -2

 للطباعه ـ است.
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اشتراكيت « حث بسيار زيبايي به عنوانهمچنين كتابش را با بو  كتابش انتخاب نموده بود!
مؤسس جماعت إخوان المسلمين و  گرا گر اسالم با تقديم حسن البنا اصالح »در اسالم

 آورده است.زينت بخشيده كه شريعتي آنرا در ترجمه خود ني
در  صدرك نادرست تاريخ اسالمي شريعتي را در برابر دو خليفه اول رسول اكرم 

داند كه خشت ديوار خالفت را  مي او از طرفي آنها را چپاولگرانيدهد،  مي دوگانگي قرار
 از طرفي ديگر حكومتو  حق حاكميت حضرت علي را به تاراج برده اندو  كج نهاده اند

تقسيم عادالنه ثروت و  برابريو  بي رياييو  تشكيالت سياسي شان را سمبل سادگيو 
بر اكرم عمرـ خليفه دوم ـ را چنين وصف آورد كه پيام مي از زبان ابوذرو  كند، مي معرفي

 .)3F1(»به شما نميرسداي  تا هنگاميكه اين مرد در ميان شماست فتنه« كرد:
كند كه جانش را در راه به حكومت رساندن  مي واز سويي ابوذر را انقالبگري معرفي

پرسد آيا كسي هست كه اين بار  مي از طرفي در جواب عمر كه از اوو  علي فدا نموده
و  گويد: آري ! كسيكه خداوند بينيش را بريده مي نگين خالفت را از دوشش كنار زند،س

 نامي از عليو  بيچارگي آن كس)و  صورتش را به خاك ماليده باشد (كنايه از بدبختي
 .برد!! نمي

جواب علي كه چرا با ابوبكر بيعت كرد، سخنان صادقانه علي در سوگ ابوبكر كه از 
چرايش از عثمان ... چون مخالف و  چون بي ، توضيح ابوذر از اطاعتزبان ابوذر نقل شده

 .ست از ترجمه آنها سرباز زده است!آن چيزي است كه در ذهن شريعتي ا
آورد، از زبان  مي خواهد بيرحمانه برمتن اصلي كتاب اضافاتي مي در حاليكه هر جا كه

در باطن كافر و  اهر مسلماندر ظو  پيغمبرو  با حيا معاويه را دشمن خداو  ابوذر عفيف
(دهد مي معرفي كرده دشنام

4F

2(. 

                                           
 از ترجمه  شريعتي مراجعه شود. 118 -11-10به صفحات  -1
 .147-137صفحه  -2
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 را كه عربها بدون توجه به معناي آن استعمال »به عزاي مادرت بنشيني«اصطالح 
ترجمه كرده از دهان با حياترين ياران رسول خدا كسي  »بي مادر!«كردند را به دشنام  مي

(گويد مي ورزند به ابوذر مي مفرمودند كه فرشتگان آسمان از او شر صكه پيامبر اكرم
5F

1(!. 
اشتراكي در قرن گذشته ميالدي شخصيت ابوذر در و  با بروز تفكرهاي سوسياليستي

هر يك سعي بر آن داشتند كه ابوذر را از و  كسب كرد، اي  بين نويسندگان محبوبيت ويژه
ست اورا سوسيالي ها ي خودشان نگاه كنند، چون شريعتيها ايدهو  پشت عينك تصورات

چون شيخ محمد جواد آل الفقيها او را وجدان بيدار آدميت و  خدا پرست معرفي كردند
و  توانستند با زيركي خاصي پوستين تاريخ را به كنار زده او را سخنگوي افكارو  ناميدند 
ماند،  نمي ي خود شان  قرار دهند. ولي هرگز خورشيد براي هميشه پشت ابرها انديشه

مرداني در «خالد محمد خالد در و  كند مي را زاهدي مجاهد معرفي منير الغضبان ابوذر
 داند. مي دشمن ثروتهاو  او را رهبر جناح مخالف »اطراف رسول اكرم

او را از و  دارد مي تصويري زيبا از ابوذر عرضهاش  محمد جالل كشك در كتابچه
و  لهاي حيرانقلم شيوايش به بسياري از سؤاو  با زيركيو  نگرد. مي ديدگاهي ديگر

 دهد.  مي ها برايش پاسخي ندارند جواب سرگرداني كه شريعتي
از اينرو برآن شدم كه هم ميهنان فارسي زبانم  را در لذت بردن از خواندن اين كتاب 

كنم كه اين تصوير كاملي است از ابوذر، بلكه نگاهي  نمي با خود شريك سازم، البته ادعا
 جالل ابوذر ....و  از بزرگياي  است گذرا برشمه

 رود.... مي ابوذري كه تنها
 ميرد... مي تنها

 شود.... مي وتنها برانگيخته
 ن . م . ا

 24/3/84 
                                           

 .149صفحه  -1
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تو خود ـ قبل از ديگران ـ باور داري و  نهي، مي چه بسا كه قلم در راه بحث وپژوهش
داني كه  مي خودو  كني، كنكاشو  كه هرگز نخواهي توانست همه جوانب آن را بررسي

اشاراتي است نهفته كه عقل و  در اين راستا اسراري است پنهان كه جز خداي نداندش،
 دركش نيست.و  بشر را ـ حداقل در اين مرحله ـ توان تحمل

توان آنرا بطور  نمي كهاي  گيري كه خود دريافته مي آنگاه كه در مقابل شخصيتي قرار
از أسوه زندگي قرار و  ؤمنان از قدم نهادن در راهش عاجزفراگير دريافت، شخصيتي كه م

كه تاريخ توانسته آنرا با تمامي جوانبش اي  أسوهو  دادنش عاجزترند، شخصيتي نمونه
 هضم كند...

آخرين نفس كالبدش را و  آرمانها بود،و  ترين هدفها شخصيتي كه علَم بردارِ خطرناك
 در پوستين آن هدف واال دميد...

آرمانش و  تغيير ناپذير، پله پله راهش را بسوي هدفو  قدري ثابتو  ه قضادر ساي
 پيمايد... در پايان راه تنها بر بالينش جان مي مسيرش را ... تنها« كند راهي كه: مي طي
 .»شود مي تنها بر آن راه برانگيختهو  روز قيامت تكو  دهد... مي

داند كه كسي در  مي خودو  دهد، مي صدايي كه بسوي واالترين آرزوهاي انساني ندا
آيد...  مي روز رستاخيز خود در قالب يك ملّـت آزاده پيشو  راهش قدم نخواهد نهاد...

اخالصش... پاداش آن همه سعادتي كه براي بشريت اميد و  طهارتش، با صدقو  با پاكي
يامت داشت... هرگز كسي از او پيروي نخواهد كرد، ولي پيروزي از آن اوست كه روز ق

 خود به تنهايي نمايانگر ملّتي است...
عزيزش پيمان بسته كه حق را بگويد هرچند تلخ باشد... البته حق هميشه و  با دوست

... ها ين شيوهتر تلخو  ها ين كلمهتر كند، با تلخ مي ينش را انتخابتر او تلخو  تلخ است
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و  ش رفت كه خود با دردتا آنجا پيو  دوستش پايبند است.و  پيمان عزيزو  چنين به عهد
 . »ياوري بر جاي نگذاشت...و  سخن حق برايم هيچ دوست« اندوه اذعان داشت كه:

و  اين سخن حق بود كه او را در قلبهاي همه جاي داد حتي در كالبد آناني كه از فكر
منزلت خاصي قائل و  برايش احترامو  دعوتش به تنگ آمده بودند... همه دوستش داشتند

 بودند...
و  ها با چشماني باز بسوي كمالي كه در نمونهو  نهيم مي را احترام ها همه ما أسوه
 نمونه گان عشقو  ها شايد هم همه انسانها به أسوهو  شويم، مي مثالهاست خيره

يا و  أسوه گي دوستي كندو  ورزند... ولي هر كسي را توان آن نيست كه با رمز كمال مي
داشته باشد... چرا كه كمال هميشه چون عقابي است كه بر  با او رابطهو  در كنارش بزيد

و  زند، مي ي سر بفلك كشيده لنگرها بر قلّهو  كند مي تنها سيرو  ي آسمانها تكها كرانه
رشك از و  حسرت ي  ي بلند با قلبي آكندهها گان با خيره شدن به آن تنهاي قله خزنده

ي باال بوسه زنيم .... تنها با ها م كه بر آن قلّهبرند ... البته ما مجبور نيستي مي پروازش لذت
قلبهايمان از و  شوند مي خيره شدن به آن بلنديهاي مغرور بر تنمان بالهاي عشق سبز

 ايم. ي به پرواز در آمدهتپند كه گوي مي شدت اميد آنچنان
 شود.. مي روز قيامت تنها بر انگيختهو  ميرد.. مي تنهاو  رود.. مي اما او: تنها

 كند:  مي ابوذر خودش را چنين معرفي 
شناختند  نمي حرامو  قوم خويش، غفاريها  كناره گرفتيم.. چرا كه حاللو  از قبيله«
 .»ماههاي حرام را حالل كرده بودند حتي

راهزن بودند كه در مسير درياي سرخ سكونت داشتند. ابوذر، راهزن اي  غفاريها قبيله
چه سوار بر اسب الغرش چون شيري درنده و  ه چه پيادهنشاني بود كو  با نامو  بر جسته

سرشتش آميخته شده بود تا و  شد. راهزني، با طبيعت مي ور به كاروانهاي تجارتي حمله
وحشتش خواب را از و  جايي كه حتي پس از اسالم آوردنش راهش را تغيير نداد! بيم

 قريشيان ربوده بود.و  چشمان كاروانهاي بت پرستان
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قراردادهايي كه همه و  ها به هيچ قانوني جز قانون جنگل پايبند نبود، معاهده اش قبيله
 .گذاشتند در پيش غفاريان پشيزي ارزش نداشت! مي اعراب بدانها احترام

يورش نشود، حتّي اگر و  عرب بر اين اتفاق بودند كه در ماههاي حرام به كسي تجاوز
تنها از شمشيرهاي و  برد نمي ه خنجرديد، دست ب مي كسي قاتل پدرش را در ماه حرام

 چكيد..!. مي برّان غفاريان بود كه در اين ماهها خون
و  ترين پهلوانان راهزنان... راهزني در جامعه عرب أبوذر از شاخصو  راهزن،اي  قبيله

بريم دارد... راهزني غالباً  مي بخصوص در اين مرحله از تاريخ معنايي غير از آنچه ما گمان
و  ها انديشه« توان گفت با نوعي از مي يا بطور دقيقترو  همراه است، »انقالب« :با نوعي

به چنگ و  تصورات اجتماعي... احساس به شراكت در آنچه در دست ديگران است...
 تمنا.و  كمان نه با خواهشو  آوردن آن حق با تير

شت راه بر بر عهده دا »عروه بن الورد«يا راهزناني كه رهبري آنها را » صعاليك«و
 ديگر مستمندان را برگيرند...و  دارائيشان ما يحتاج خودو  بستند تا از ثروت مي ثروتمندان

به چنگ آوردن لقمه زندگي حق ثابتي است در صحرا كه كسي را توان انكار آن 
نيست... از قرنها پيش اعراب حق مهمانداري را برهمه فرض كرده بودند... سخاوتمندي 

سرشت عربها آميخته شد... سه روز و  اجباري بود كه بعدها با فطرتو  صفتي بر جسته
 جه پذيرائي كند...و  بايستي از ميهمانش به بهترين مي تمام ميزبان

باورهايي است كه جامعه براي حفاظت خود و  ها بديها، فلسفهو  اساس خوبيها
يشان از صفتي يا دورو  گرايش مردم بسوي كاريو  كند مي بصورت قانونهاي ثابتي وضع

توان و  قدرتو  كه با نيرواي  يا پست بودن آن نيست...وجامعهو  داللت بر خوب بودن
دهد تا قوانين اخالقي را بر  مي زند بخود اجازه مي خويش كمرهاي همه را به زمين
 حسب مفاهيم خويش وضع كند...

ندگيش در گذارد، ز مي صحرا نشيني كه قدمهاي حيرانش دنيايي از شنها را پشت سر
رسد هزار بار  مي تا بدانجاو  شود مي است كه سر راهش سبزاي  گرو اولين آثار دهكده
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رد كردن و  خسيسيو  بخيليو  اگر مال پرستيو  بيند... مي مرگ را با چشم خويش
أهل اين دهكده تنها و  بايستي بميرد... مي مهمان از عادات جامعه باشد اين مسافر حيران

هناور نيز روزي بدو خواهند پيوست...بله، در اولين سفري كه راه به پي  در اين صحرا
 يا توشه راهشان ته كشد.... و  بيراهه برند

آنرا مايه شرف خود و  پس بايستي بناي فلسفه اخالقيشان بر مهمان نوازي باشد
 كند در مي را مشروط به آوردن مهمانياش  بشمرند، تا آنجا كه مرد سخاوتمند، آزادي برده

(طوفانيو  شب سرد
6F

1(. 
افروزند تا  مي يشان آتشي برها ي اطراف خيمهها تپهو  در شبهاي تاريك بر كوهها و

و  مسافران تنها را بسوي خود بخواند ...و  پريشانو  چون فانوس دريا كاروانهاي حيران
ي ها آسايشي برايش مهيا كنند، قبيلهو  نانو  آبو  بدينسان بتوانند مهماني بكف آرند

(كنند مي سخاوتمندي كه يكدگر را به كوچكي آتششان مذمت
7F

2(. 
شمارند تا آنجا كه  مي سربلنديو  آمد زياد مهمانهايشان را مايه افتخارو  رفت و
(يشان مسافر خانه هر رهگذري استها خانه

8F

3(. 
اي  وظيفهو  اخالقي واالو  همانطور كه مهمان نوازي از جانب ميزبان صفتي شايسته

و  كند... مي آيد از جانب ديگر چون حقي مقدس براي ميهمان جلوه مي مقدس بشمار
 از حق مسلم  خويشو  پندارد كه از اين حق محروم گردد، مي ننگو  بسيار زشت

                                           
 همانطور كه شاعرشان تصوير نموده كه: -1

ــاك  ــاني اســت ســرد وهولن ــرده، طوف  اي ب
 

ــو آزادي   ــاوري ت ــر يمــان مهمــاني بي  اگــر ب
 

 

 كشد. قبيله دشمن را چنين به تصوير مياي،  همانطور كه شاعر قبيله -2
گويند كه بر آتش  آنها قومي هستند كه چون سگهايشان از نزديك شدن مهماني خبر دهند  به مادرشان مي

ادرار كند! ـ تا مبادا كاروان با ديدن آتش بسويشان آيدـ. ولي هيهات كه از شدت بخل ادرار مادرش قطره 
 .ريزد! قطره مي

3-  
 آيد كه سگهايشان بر ايشان ميآنقدر ميهمان 

 

ــي    ــارس نم ــه پ ــدن بيگان ــر از دي ــد. دگ  كنن
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داند كه آنرا بدست آورد حتّي اگر مجبور شود با قدرت بازو حق خويش را از گلوي  مي
 ميزبان بيرون كشد!...

صحرا نشينان براي دريافت حق مهماني خويش دست به بسيار اتفاق افتاده كه  و
 اند... ني كه در حقشان بخل ورزيده تاختهبر قبيله ميزباو  شمشير برده

نسته دانشمندان اسالمي حق مهمان نوازي را سه روز اجباري داو  در اسالم؛ فقيهان و
دانا، مدت و  جاهلشهري، و  اند كه: مهمانداري بر هر روستايي اند... امام ابن حزم فرموده

بمدت سه شبانه روز و  واجب است،و  احترام شايستهو  يك شبانه روز  در كمال اكرام
اگر چنانچه ميزبان حق ميهماني او را بجاي نيآورد و  بصورت ميهمانوازي فرض است...

 بيند از او بگيرد... مي ميهمان اجازه دارد كه حقش را آنچنان كه خود شايسته
ـ از انصارـ گذرشان به  صمده است كه: گروهي از ياران پيامبر در روايات آ و

 .»از آنها حق مهمان نوازيشان را در خواست كردند...و  روستايي افتاد،
 توجه داشته باشيد كه خودشان حق خود را طلب كردند.

از اي  را در محلهاي  براي روشن شدن بيشتر موضوع چنين تصور كن كه شما در خانه
حقوق مهمان و  گويي كه من ميهمانتان هستم... مي به آنهاو  زني مي اصفهان ياو  تهران

 كني !...  مي نوازي را در خواست
و  عاداتو  خواهي ديد كه همه قانونهاو  آورد، مي بدون شك سر از كالنتري در

 كنند... مي تو را سرزنشو  كوبند مي تقاليد چون چكش بر سرت
ريها سرباز زدند، انصاريان نيز حقشان را با زور بازو روستائيان از مهمانداري انصا«

 .»بر سروصورت ميزبانشان نيز زخمهايي بر جاي گذاشتند...و  گرفتند
سرقت و  چپاول بناميد... در قوانين قضايي نيز اينرا دزديو  توانيد اينرا راهزني مي شما
 نامند... مي باإلكراه

آمده از مهمانهايشان بسي  صسول اكرمروستائيان پيش اميرالمؤمنين خليفه دوم ر«
 .»گله نمودندو  شكايـت
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 بدانها گفت كه: با صراحت تمامو  عمر كه با روح صحرا آشنا بود بدون تعارف 
كنيد؟! مسافر  مي نهد منع مي بندگان خداي را از آنچه پروردگارشان در پستانهاي شتران«

 .»از مقيم به آب حق دارتر است...
زند حتي اگر  مي قبولو  به ظاهر چپاولگرانه انصاريان ـ مهر تأييدعمر بر اين حركت 

 .با نيروي بازو اعمال قدرت نيز همراه باشد!
تواني با دقت  مي مبدأ استواري كه امير مؤمنان اعالن نمودو  اساسو  بر اين قانون

 بنگري. 
احدي  آفريند ... پس هيچ مي روزي را درپستانهاي شترانو  پروردگار است كه رزق

 حق ندارد مسافر را از ملكيت پروردگارش منع كند...
و  دارد: مسافر از مقيمي كه بر چشمه مي با نعره برّان بيانو  تا بدانجا كه عمر صراحتاً

 را بنا نهاده بدان آب اوالتر است...اش  كاشانهو  قنات آب خانه
 تراكيت كمونيستهاي اشها ناداني هر چه بخواهيم از فلسفهو  حال اگر براساس كجروي

توانيم سياست  مي يا ملكيت مشترك را برگردن اين حادثه سوار كنيم تا چند پگاهيو 
فلسفه اسالمي كه و  بعد با نظريهاي  يا نظريه خاصي را تغذيه كنيم، ولي لحظهو  معيني

 درك عمر از آن سرچشمهو  كه فهماي  كنيم... فلسفه مي چون كوه استوار است برخورد
رسيد كه  مي ... ديدگاه عمر از حقيقت وجود... حق زندگي ...اگر به گوش عمرگيرد مي

يا دزديده، در همان لحظه دستش و  شخصي يك درهم از بازارهاي مدينه اختالس نموده
 فساد را در نطفه خشك كند...و  كشيد تا تخم فتنه مي يا بدارشو  كرد مي را قطع

 بخشايد تا جايي كه مي بيچارهاي  دهعقوبت را بر برو  همين عمر است كه حد و
 قوانين مجازات را كنارو  خواست صاحب آن برده را تنبيه كند... عمر در خشك سالي مي
 دهد تا با نيروي بازو حقشان را بدست آورند...  مي در اينجا به انصار حقو  نهد... مي

 كند: مي فلسفه اسالمي همه مسائل را از دو زاويه نگاهو  پس ديدگاه
 جهانيان.و  اوالَ: حاكميت مطلق پروردگار يكتا بر همه جهان
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 بهره برداري از اين حاكميت ...و  دوماَ: حقوق انسانها همه انسانها در اين زندگي
چرا كه همه ما در پيشگاه خداي خويش چون دندانه هي شانه برابريم ....وهيچ انساني 

ز پروردگار جهانيان دانسته خاص ااي  بهرهو  حق ندارد كه خودش را صاحب ارثيه
 ديگران را از آن محروم گرداند...

حساسيتي كه در تفكر و  رابطه انسان مالك با ملكيت خاصش بدين درجه از شدت
و  غربيها نهفته است در اسالم وجود ندارد، عقل انسان غربي در مورد مالكيت فردي ــ

ت بود!... ماركس همه حتي در مراحلي كه به اشتراكيت پيوست نتيجه تقدس مالكي
دسترنج كارگرانند، تا  ها فايدهو  زندگيش را فداي اين كرد كه ثابت كند خوبيها

 بدينصورت حق كارگر را در مالكيت به كرسي بنشاند!...
منطقي كه همه و  با فلسفهو  آسانيو  در حاليكه اسالم مسأله را با كمال ساد گي

 سازد... مي مطرح نهد مي تفاوتهاي طبقاتي جامعه را زير پا
كند... پس كسي حق ندارد  مي روزهنگام پستانهاي حيوانات را پرو  خداوند شبانگاه

 كه اين مالكيت را به خود اختصاص دهد...
 سرور.و  تنها اوست مالكو  بردگان خدايند...و  همه بندگان و

همه بدين  چون مسافر در راه مانده ازو  حق اولويت  در اينجا از آنِ نيازمند است...
غذا نيازمندتر بوده پس او بدانچه در پستانهاي شتران است سزاوارتر است... حتّي از آن 

 چراند... مي و  پروراند مي كسي كه شتران را
عربهايي كه قرآن بدانها ي  فلسفهو  اين تصويري بود از پشت صحنه تاريخ ديدگاه

ۡمَ�ٰلِِهۡم َحّقٞ ﴿ چنين فرمود:
َ
ِيَن ِ�ٓ أ َّ ََ�لَۡمۡحُرَِم  ٢ّمۡعلُومٞ ََ� آ�ِِل  َّ  .]25-24المعارج: [ ﴾٢ِّّل

 .»تنگ دستان معيني است براي گدايان و آنهايي كه در مالهايشان حق ثابت و و«
 معين.و  حقي است ثابت

بخشش و... تماماً و  سخاوتو  احسانو  خيراتو  زكاتو  چيزي است كه با صدقه
 فرق دارد.
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 وم:معلو  حقي است ثابت
يا مجبورت و  چون حق را ندهي، مردم حق دارند آنرا با قدرت بازو از تو بگيرند و

 سازند آنرا به صاحبانش بازدهي.

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَةٗ ﴿ گويد كه: مي ودر مورد آنها قرآن
َ
تَُزّ�ِيِهم بَِها ُخۡذ مِۡن أ ََ  ﴾ُ�َطّهِرُُهۡم 

قلبهايشان را و  بدينصورت آنها را پاك گردانو  اي، و بگير از مالهايشان صدقه« .]103: التوبة[

 .»تزكيه ده...
 بگير!...

يك و  نه با هزارو  تمناو  اجبار كردنهاي قانوني، نه با خواهشو  نيروو  با تمام قدرت
 تقالء...و  منت

 بگير!...
حدانيت و  شمشير كشيد تا خونهاي آنهايي كه به سفهم ابوبكرو  با اين درك و

دارند ولي از دادن  مي نماز بر پاو  دهند مي شهادت صرسالت محمدو  پروردگار يكتا
 زنند را  به زمين ريزد... مي زكات سرباز

ي اسالمي در آن هنگام برهم شكست كه ها هماهنگي جامعهو  شايد همبستگي و
توان از آن چشم پوشي  مي مالياتي است كهو  گمان رفت زكات چيزي است اختياري،

و  ها فرضيت آن بر رأس المال است نه بر فايدهو  ت دگر ...كرد...زكات چيزي اس
گيرد... تأكيدي است بر  مي نيست ... حق مالكيت فردي را در براي  سادهي  مسئله ها درآمد

آفريند برتري حق  مي همبستگي همه مسلمانان در ملكيت آنچه خداوندو  اشتراكيت
با در نظر داشتن اين و  عرب،اساسي است در زندگي و  زندگي بر حق مالكيت، مبدأ

 تفكير أبوذر بگذاريم...و  توانيم انگشتمان را بر نخ اول بافته مي فلسفه
 برگرديم به حكايت اسالم او:

 گفتند:
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برادرم أنيس بهمراهي مادرمان رفتيم پيش يكي از دائيهايمان، كه ايشان نيز از ما و  من«
شت، تا جائي كه خويشانش حسوديشان به بهترين وجه استقبال كرده مارا بسي گرامي دا

 روي أنيس با خانمت گرم مي در گوشش وسوسه كردند كه چون تو از خانه بيرونو  شد
 . »نشيند مي

 يعني أنيس را به داشتن رابطه نامشروع با خانم دائيش متهم كردند...
آنچه را به او گفته بودند برايمان بازگفت ... من بدو گفتم: و  دايي مان برگشت

 .نه تو!و  هرآنچه در حق ما انجام داده بودي را بر باد دادي، ديگر نه ما
وبالفاصله بر شترانمان سوار شده براه افتاديم در حاليكه دائيمان دستمالش را 

 گريست ... مي بصورتش انداخته بود وزار
انيس شتري گرفته براي دادخواهي بسوي كاهني كه در آنجا بود و  در مكه فرود آمديم

 او با دو شتر باز آمد.و  فت، كاهن نيز  أنيس را تبرئه كردر
ايشان نيز در مهمان و  برادرش به ميهماني دائيشان رفته بودندو  در اين سفر با مادر

را در اي  شبهو  نوازيشان كوتاهي نكرد، اما ابوذر حاضر نبود كه حتّي كوچكترين شك
ران  باشد... چرا كه گوش نهادن به اخالقشان تحمل كند، هر چند كه نقل قولي از ديگ

بازگو كردن حرفشان، در صراحت ابوذريعني پذيرفتن آن ... او و  حرفهاي مردم،
صرامت و  را با او با كمال صراحتاش  زد، رابطهاش  كرم دائيش را برسينهو  نيزسخاوت

و  يستگر مي او را در حاليكه دستمال بر صورت گرفته زار زارو  براي هميشه قطع كرد...
 از اشتباهي كه در حق ميهمانهايش روا داشته پشيمان بود پشت سر نهاد.

 رد ميهمان نوازيش شد...و  اشتباهي كه منجر به قطع رابطه خانوادگي
رسند انيس با يكي از شهريان ساده لو بر بيگناهيش بر يك شتر  مي همينكه به مكه و
و  ي أنيس آنقدر آن كاهن را تعريفدر روايتو  روند، ــ مي پيش كاهنيو  بندد مي شرط

با دو شتر ـ بجاي شتري كه با و  شرط را ببرد. ـو  تمجيد كرد تا او را بيگناه معرفي كند
 گردد. مي برادرش برو  خود برده بودـ پيش مادر
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 چنين به تصوير كشيد:اش  ابوذر حكايت اسالمش را براي برادرزاده
 .خواندم!!! مي مشرف شوم نماز صراكرماز سه سال قبل از اينكه به ديدار پيامب

پرسد كه تويي كه رسول خدا را  مي با تعجباش  گفتم براي چه كسي؟ ـ برادر زاده 
كردي ـ  مي نديده بودي تا تو را بسوي خدايت راهنمائي كند براي چه كسي عبادت

 كردي؟ مي فرمودند: براي خدا... گفتم: به چه طرفي روي
پرداختم  مي كرد، شبها به عبادت مي وردگارم مرا راهنماييفرمودند: بدان سويي كه پر

 شدم... مي روح نقش زمين اي بي تا جائي كه از شدت خستگي چون پارچه
 كردند. مي ي سوزان خورشيد مرا از جايم بلندها تا آنوقت كه اشعه

رود. در سفرش تأخير كرد وقتي  مي روزي انيس به من گفت، كه براي كاري به مكه
از او سبب تأخيرش را جويا شدم. او گفت كه در مكه مردي را يافتم بر دين برگشت 

 تو...
و  ،»در مكه مردي را يافتم بر دين تو« با دقت به عبارت برادر ابوذر توجه كنيد كه

 نگفت كه ابوذر بر دين مردي است كه در مكه است!...
 گويند؟ گفت: مي ردم چهكند كه خداوند او را فرستاده... گفتم: م مي ادامه داد: ادعا

 گويند شاعر است... جادوگر است ... كاهن است... مي
ام،  دامه داد من سخن كاهنان را شنيدهبود... انيس ااي  ـ انيس خودش شاعر بر جسته

حرفهاي اين مرد با آنها هيچ شباهتي ندارد... حرفهايش را در قالب شاعران نيزگذاشتم 
مردم و  سي دوراست... قسم بخدا كه او راستگوستشاعري بو  ديدم كه از دنياي شعر

 پردازند... مي دروغ
از و  زندگيم باشيد تا من به مكه رومو  مواظب خانهو  گفتم: پس شما لطفي كنيد
 نزديك سروگوشي آب دهم...

از راه بدر و  به مكه آمدم، از مردي پرسيدم: ببخشيد آقا، اين مردي كه شما او را گمراه
 توانم بيابم. مي ا كجاناميد ر مي شده
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ناگهان مرد صدا بر آورد كه آهاي مردم اين هم از آنها است... مردم هم ريختند روي 
بيجان برروي زمين و  بيهوشو  چماق دمار ازروزگارم در آوردندو  با چوبو  سروكله ام

خودم و  رهايم كردند، وقتي به هوش آمدم ديدم كه غرق در خونم، رفتم جاي آب زمزم
فقط و  از آب نوشيدم، نزديك پانزده شبانه روز بدين حالت ماندم غذايم فقطو  ستمرا ش

هيچ و  پوست خشك زده شكمم آب گرفته بودو  بس، كمي جان گرفتمو  آب زمزم بود
 كردم. نمي احساس گرسنگي

نرم راهزن صحرا نشين است... حال اگر اسالم آورد چه خواهد و  اين غذاي چرب
 شد؟! 

و  دهد مي صيقلو  خون او سرشته است، اسالم آن را جالو  با پوست زهدو  قناعت
و  با كم ساختن كه شيوهو  تواني بگويي كه قناعت مي گرداند، به عبارت ديگر مي نوراني

دارايي امتحاني است بسيار و  ثروتو  صفت صحرا نشينان بود را اسالم زهد نام نهاد،
 د.طلب مي زهد را به مبارزهو  سخت كه قناعت

بيهوده و  طبقاتي حتّي اقتصادي زائيده افكار پوچو  اي فلسفهو  ي اجتماعيها نظريه
با و  گيرد، مي نيست، بلكه از استعدادهاي فطريي كه در انسان نهاده شده است سرچشمه

و  سرشت انسان بيشتر مطابقتو  است كه با فطرتاي  آن نظريه ها ارزشترين اين فلسفه
روح انسانهاي  بي پرداخته خيالهايو  يي كه ساختهها نظريهو  سفهآن فلو  همخواني دارد.

 از سرشت انسانيت فرسخها فاصله دارد، سرابي است كه چند پگاهي بيشو  ماشيني است
 تواند دوام آورد. نمي

 دهد: مي ادامه ابوذر
نائله و  با زاري أسافو  كردند مي زيبا بود، تنها دو زن در كعبه طوافو  شبي ماهتابي

(خوانند مي را
9F

1(. 

                                           
زني بودند كه در كعبه مرتكب زنا شدند  مرد و، اند؛ آن دو نائله دو تا از خدايان مكه بودند، كه آورده ساف وإ -1

 بصورت دو مجسمه سنگي در آورد. مسخ كرد و خداوند آنها را و
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جالل و  راز و نياز با خدايانشان بودند... غرق در قدسيتو  زنها غرق در عبادت
شود به بدترين صورتي كه  مي عبادت به تمام معناي كلمه، كه ابوذر ناگهان بر آنها وارد

ترساند... بخصوص زني كه درعبادتگاهش غرق عبادت است ...  مي افتد مي زن به وحشت
 نياز در حالتي روحاني زير پاي خدايان خود...و  رازو  هنگام مناجاتو  ادت،در كعبه عب

خدايانتان را به همسري « گويد كه: مي صريح به آنهاو  تنداي  ابوذر با لهجه
 .!»ديكديگردرآوري

ترسشان از اين حرفهاي عجيب آنقدر باال و  تعجبو  رود كه شدت حيرت مي گمان
سرشان را پايين انداخته شروع به طواف و  ذيب كردهبود كه قدرت شنوائيشان را تك

چون باردگر بدو رسيدند ... ابوذر حرف و  گويي كه هيچ اتفاقي نيفتاده باشد،و  نمودند
تواند آنها  نمي ي را تحويلشان داد، حرفهايي كه نويسنده معاصري چون منتر بسيار محكم

يا و  براي تأويل و تفسير يي كه ديگر براي شنونده راهيها را تكرار كند ـ جمله
 گذاشت... نمي عذروپوزش

 كشيدند كه: اگر كسي از مردان ما اينجا مي دادو  پريشان فرار كردندو  آنها ولوله كنان
چون و  ابوبكر بر خوردند، و صدانستيم با تو چه كنيم ... در راه به رسول خدا مي بود مي

ئي سرتان آمده؟ گفتند: گمراهي در كعبه زنها را بدين حال ديدند از آنها پرسيدند: چه بال
 است، گفتند: به شما چه گفته؟

 زنها جواب دادند: سخن بسيار زشتي كه ما را توان تكرار كردنش نيست...
حجر األسود را بوسه زده با دوستش طواف كردند، و  تشريف آوردند صپيامبر اكرم

السالم عليك يا رسول اهللا...  سپس نمازگزاردند، من هم آرام بدو نزديك شده سالم كردم،
 اولين كسي بودم كه به پيامبر خدا سالم اسالم را هديه دادم.

... سپس فرمودند: كيستي؟ گفتم: مردي از  اهللا حةور كوعليايشان جواب دادند: 
اينجا نقطه ايست كه گمان نكنم كسي تاكنون آنچنان كه حقش است بدان توجه « غفار...

 دارد... مي بيان صري است كه ابوذر از رد فعل پيامبراكرم آن تصويو  كرده باشد،
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دآگاه معرفي كردم ناخو صگويد كه چون خودم را به پيامبر خدا  مي ابوذر در ادامه
 .»دستش را بر پيشانيش نهاد..

يا و  آورند ــ مي اين حركتي است طبيعي كه از انسان در هنگامي كه چيزي را بيادش
حيرتش و  آورد ــ شدت تعجب مي ه بوده را ناگهان بيادچيزي كه در ذهنش خوابيد

 زند...  مي بر پيشانيشو  ربايد مي دستش را
شگفتي و  از ذهنش پريده... حيرتاي  كند كه چطور چنين مسأله مي وشايد هم تعجب

 رفت... مي از اتفاق افتادن آنچه انتظارش
يله غفارم بدش آمد؟! گويد: آيا از اينكه از قب مي حيران با خودشو  ابوذر خشك

حقا و  خواستم دست مباركشان را بگيرم كه همراهش دستم را گرفته مرا برزمين نشاند.
سرشان را بلند  صرا بهتر از من درك كرده بود! سپس رسول اكرم صكه رسول اكرم

كرده فرمودند: چند وقت است كه اينجايي؟ گفتم: پانزده شبانه روز است، فرمودند: در 
آنقدر  غذائي جز آب زمزم نداشتم،و  در همين جا بودم كسي بودي؟ گفتم: ميهماني چه

هم به گرسنگي  هيچ احساسيو  پوست  بدنم آب گرفتهو  ام م كه چاق شدهنوشيده ا
 غذاي گرسنگان.و  ام. فرمودند: اين آب مباركي است نكرده

 شگفت رسول اكرم را برانگيخت؟و  چه چيزي حيرت
 ايمان مردي از غفاريها؟

پس از ايمان و  داند كه او بسوي همه بشريت آمده است... مي  صنه! ... رسول خدا
چون اي  قبيلهو  هيچ قومو  قومش فرستادند،و  آوردن ابوذر او را براي دعوت ملّت

نيم و  غفاريان اسالم را به آغوش نپذيرفتند: نيمي از آنها در همان وهله اول ايمان آوردند
 در مدينه موكول داشتند... صحظه ديدار با پيامبر خداديگر ايمانشان را به ل

و  حيرتي هم نداشت... تعجبو  هيچ جاي تعجبو  اسالم غفاريها شادي آفرين بود
توانست از اين باشد كه مردي را بيابد كه پيش از ديدار  مي صحيرت براي رسول خدا 

 »الم علي�م يا رسول اهللالس«با او ايمان آورده...از اينكه مردي اورا با نواي روح بخش 
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ياري از و  بخواند، قبل از اينكه او را به اسالم دعوت داده باشد! ... شايد تنها صحابي
او  ـ تا آن زمان ـ بود كه خود بسوي اسالم پر كشيده بود... و صياران رسول خدا

 آنچنان كه روايات آورده اند پنجمين شخصي بود كه به اسالم گرويد.
 صوحشيگريشان كه باعث شد رسول اكرمو  نشان غفاريهاو  از نام نقطه ديگري غير

ابوذر حيران وماتم زده سعي در گرفتن دست مباركشان و  دستشان را بر پيشانيشان نهند،
را باز دارد... به حرفهاي ابوذر لختي  ابوبكر او كند، تا مسأله را برايشان شرح دهد، و

را  صيعني ابوبكر اين حركت پيامبراكرم »ردهابوبكر او را بهتر ازمن درك ك«بنگريد؛ 
(كنه آنرا درك كرده بود، چيزي غير از آنچه در ذهن من بود...و  بهتر از من فهميده بود

10F

1(. 
و  بود كه به ذهن ابوذر خطور كرده بود، پيامبر خدا بر ايمانش تعليق مي اگر مسأله آن

 كرد... اي مي اشارهو  يا تلميحيو  زد مي تفسيري
گفت كه  مي سپاس درگاه الهيو  اينكه آنچنان كه از عادت مباركشان بود حمد يا و

 غفاريان يه ميان را هدايت بخشيده.
تا آخرين لحظات ديدار كه بار دگر سخن از و  رود... مي سخن از غفاريها به 

و  فرستد مي دعوتگر بدانجاو  ابوذر را بعنوان سفير صاكرم  پيامبر آيد و مي غفاربميان
هجرت نفرموده در  صاكرم پيامبر كند كه تا خورشيد اسالم ظهور ننموده و مي و امربد

و  ابوذر تا پس از جان گرفتن اسالمو  آنجا بماند، تا اين لحظه يادي از غفاريان نيست...
طلبيد، يعني تا پس از غزوه  مي نيرومند شدنش تا جايي كه قدرتهاي بزرگ را به مبارزه

 نيامد. صپيامبر خندق ـ احزاب ـ پيش 
 دارد، نمي يا شرحي از اين كار خود ابرازو  هيچ تفسير صدر اين روايت پيامبر خدا

تدخل و  شگفت پيامبرو  دانيم آيا از حيرت نمي پرسد... نمي حتي ابوذر نيز چيزيو 

                                           
خواهد با تمنا وخواهش وتقلي مسأله را روشن سازد واز اين حالت مدهوشي بدر  يشايد اين نقطه كه ابوذر م -1

 خواهد دستش را نيز شريك سازد داند مي آيد، وچون تنها زبانش را براي روشن نمودن مسأله كافي نمي
 ؟!»خواستم دست مباركشان را بگيرم«
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ابوبكر بدين نتيجه رسيده بود كه نبايد در اين مسأله كنجكاوي كند؟! البته ما امروزه با 
شگفت و  پرسيم كه حقا چه چيزي تعجب مي تواني از آن ذات پاك از خودو  اراده

 را برانگيخت؟ صرسول اكرم
ي ها كنم كسي جوابي برايش داشته باشد... شايد روح حكمت نمي سؤالي كه گمان

كند كه پيام آور آسمان را خبري بود پيشين  مي بدين اشاره »حديث«نهفته در فراسوي اين 
 .از اين مسافرغفاري...!ــ از آسمان ــ 

 .ولي چه بود آن خبر؟!
 داناترند...و  رسولش بدان آگاهترو  خد ا
پيامبرخدا « كند: مي را چنين تفسير صاين حركت رسول اكرم »البهي الخولي« استاد

حيران ماند از اينكه كسي از اين قبيله به اسالم روي آورد در حاليكه و  بسي شگفت زده
 .»كرد... مي در نهايت سريت زير زميني حركتو  ههنوز هم اسالم در مك

اينكه از غفاريان  با خود انديشيدم كه آيا از«شايد اين تفسير همان گمان ابوذر است ؛ 
 .»هستم بدش آمده

هيچ و  نيست كه در ذهن خود ابوذر خطور كرده بوداي  گمان قانع كنندهو  حدس
 ندارد...اي  برهاني بسوي بدآن اشارهو  دليل
از اينكه ابوذر از غفار است ناراحت نشده كه هيچ(!) بلكه اورا بعنوان  صخدا امبرپي
در جواب ابوذر كه خودش را از غفار و  دعوتگر خويش بسوي غفاريان فرستادو  پيك

 شرحو  هيچ اشارهو  »ببخشايد غفاريان را...و  خداوند مغفرت كند« معرفي كرد فرمودند:
بخشد، بطور مثال ايشان نگفتند كه؛ از  نمي ر آمده بود قوتتفصيلي بدانچه در ذهن ابوذو 

اينكه خبر اسالم بمن رسيده بود پيامبر حيرت زده شدند... در همچنين حالتي حيرتزد گي 
رضايت همراهي دارد... كه اين معنا را ابوذر احساس نكرده بود، چرا كه و  با خوشحالي

شدند... در نتيجه  مي ر خدا بسيار خوشحالآمد يعني اينكه پيامب مي اگر چنين حالتي پيش
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شدند نه اينكه سعي كنند با گرفتن دستان مباركشان  مي ابوذر در شادي با ايشان هماهنگ
 .جلوي خوشحاليشان را بگيرند!

شدند كه چگونه در  مي از ايمان آوردن غفاريان حيرت زده  صالبته اگر رسول خدا 
وت در مرحله زيرزمينيش است ايمان در قلب ي اولين اسالم كه هنوز دعها اين لحظه

 »سپاس خداي را«صحرا رسوخ پيدا كرده است... حتماً اين خوشحالي را با كلماتي چون 
و  يا هر سخن ديگري كه بيانگر شاديو  »منزه است ذات پاك الهيو  پاك«يا و 

 داشتند... مي بود، بيان مي شكرالهيو  خوشحالي
تواند  نمي به زمين خيره شدن، در عادات مردمانو  ناگهان دست بر پيشاني زدن،

پيوست بيگانگان به كاروان و  زدگي از سرعت انتشار دعوت شگفتو  عالمت تعجب
و  شادي بيافريند نه انديشيدنو  جاي دارد كه خوشحالياي  اسالم باشد... چنين مسأله

 .!گي خيره
ي اساسي آن بروز ها پايه شايد كسي بگويد؛ پيامبراز اينكه اسالم قبل از محكم شدن

و  كرده قد علم كند ترسيدند كه مبادا غافلگيرانه مورد هجوم وحشيانه دشمن قرار گيرد...
قدرت گرفتن اسالم و  تا انتشار يافتنو  برگردداش  اين دستور پيامبر به ابوذر كه به قبيله

 كند... مي درآنجا بماند اين سخن را تصديق
و  روداش  بينيم؛ پيامبر ايشان را امر كردند كه بسوي قبيله مي با نگاهي ديگر در روايت

كرد كه  مي داشت شرط عقل ايجاب مي اگر گمان باال صحتو  آنها را به اسالم بخواند،
پناه اي  آرام در گوشهو  ساكتو  پيامبراكرم بدو امر كند كه اسالمش را از مردم پنهان دارد

و  گويد ... چرا كه دعوت غفاريها به اسالمبا كسي در مورد اسالم هيچ سخن نو  گيرد
ايمان آوردنشان ـ با توجه به موقعيت جغرافي قبيله كه سر راه كاروانها قرار داشت ـ 
يعني انفجاري هولناك كه صدها برابرقدرت ابوذر در رساندن صداي اسالم در گوش همه 

 ..در دنياي آنروز عرب صدا خواهد كرد.و  ي عربها قبيله
نيز هيچ ازابوذر نپرسيدند كه چگونه خبر اسالم به گوشت رسيده، چرا كه پيامبر  و
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حتي گوشهاي و  محمد،و  همه مكه خبر از اسالم بودو  ديدار در مكه صورت گرفت
آن و  برادر ابوذر خبر مردي كه بر دين ابوذر است(!) را از دهانهاي مردم مكه ربوده بود.!

گروه جديد و  فوراً به او اتهام زدند كه از اين حزبدو زني كه دشنامهاي ابوذر را شنيدند 
آئين نياكان... تا جايي كه وقتي و  ، گمراهان، مخالفان دينها است، گروه از راه بدر شده

 با ترسو  ترسو سراغ پيامبر خدا را گرفت ناخود آگاه برآشفتو  ابوذر از آن برده بيچاره
مردمي كه از آن مرد گمراهي و  راهان است.لرزه داد بر آورد؛ آهاي مردم اين از آن گمو 

ور شدند و  كه خدايانشان را به باد مسخره گرفته بود دل پري داشتند ناگهان بدو حمله
خالصه هر چه و  استخوانهاو  چماقهاو  چوبهاو  غضب خويش را در سنگهاو  جام خشم

 دم دست بود نهاده بر سر ابوذر خالي كردند...
يست كه بايستي پنهان بماند... و اسالم ابوذر در مكه دليلي پس اسالم أبوذر رازي ن

و  ندارد كه خبر اسالم به غفاريان رسيده باشد... البته اطالع يافتن غفاريها امري مستحيل
عجيب نيست كه بخاطر آن پيامبر أكرم دست مباركشان را بر پيشانيشان زنند... أبوذر 

قصه را دريابد، كه چرا پيامبر اكرم چنين در راز و  پريشان گردد... أبوبكر سرو  حيران
اكنش نشان دهد.. ابوبكر جلويش را بگيرد، آنگاه ابوذر و  فكر فرو رفت... ابوذر ناخواسته

چرا كه دوستش «در يابد كه اشتباه فهميده است... و ابوبكر بيش از او پيامبر را در يافته، 
 .»كرد... مي را بهتر درك

و  دارد كه گمان بريم اين ديدار براي پيامبر اكرم تازگي نداشت، مي همه اينها ما را وا
 يي كه دل زمانها رده از خاطرهپشده بلكه  نمي آن لحظه در چهار چوبه آن ديدار خالصه

 مكان را مي شكافته بركشيده است.و 
ما با كوشش خود در پي دريافت حقيقت، تنها و  رسولش داناترند،...و  البته خداوند

 سب ثوابي داريم از درگاه كرم الهي!..سعي در ك
روند تا از كشمش طائف نوش جان  مي سپس ابوذر با رسول اكرم به خانه ابوبكر

 فرمايند.
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 15خوردم، ( آري! پس از  مي آن اولين غذائي بود كه پس از رسيدنم به مكهو « گفتند:
مسير دعوتم آمدم ايشان فرمودند:  صروز تمام!)، پس از چندي باز پيش رسول اكرم 

و  برم يثرب باشد، آيا شما دعوت مرا به قوم مي شود كه گمان مي بسوي نخلستاني كشيده
 .»پاداش دهد..و  رساني، شايد خداوند سرافرازشان كرده تو را نيز اجر مي خويشانت

و  ماند، مي پيمانش ثابت قدمو  به زودي خواهيم ديد كه چگونه ابوذر بر اين عهد و
حق را هر چند تلخ و  دهد.. نمي به دل راهاي  واهمهو  هيچ كسي دلهرهدر راه خدا از 

 ...ها گويد، شايد هم با تلخترين جمله مي باشد
پيش برادرم انيس آمدم بمن گفت: چه كار كردي؟ گفتم: به خداي « گويد: مي خودش

ا مهري ب بي عالميان ايمان آوردم و به صداقت رسولش گواهي دادم. گفت: مرا نيز توان
دهم. سپس پيش مادرمان رفتيم، ايشان نيز  مي دينت نيست، من نيز ايمان آورده شهادت

شهادت دادند پس از آن پيش قبيله مان غفار برگشته به اسالم دعوتشان و  ايمان آورده
پسر رحضه غفاري كه رئيسشان بود امامتشان را و  داديم، نيمي از آنان به اسالم گرويدند

 .»بر عهده گرفت..
با دعوت او بود كه آنها به و  قت كن كه ابوذر اسالم را براي قومش به ارمغان آوردد

دهد... بياد بياور كه چرا پيامبر  نمي اسالم شرفياب شدند... اما او در نماز امامتشان
 رهبري ابوذر را نپذيرفت...و  پيشنهاد امارت صاكرم

نصورت بدون شك امامت پس اين مرد براي رهبريت ساخته نشده بود... در غير اي
 گرفت... مي مسلماناني كه با دعوت او به اسالم گرويده بودند را بر عهده

توان آنرا  مي رسد.. ديداري كه مي ابوذر چنين به پايانو  قصه اولين ديدار پيامبر اكرم
نفسياتي اين شخصيت، ديداري كه بيانگر و  دانست از جوانب پوشيده اخالقياي  ترجمه

 شخصيت ابوذر است...و  اهيتپشت پرده م
 هاي حرام قائل نيست. كه حرمتي براي ماهاي  راهزني است از قبيله -1
 .گذارد! مي مردي كه قبل از شنيدن نام اسالم نماز -2
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 شتابد. مي رسد با ايمان بسويش مي چون خبر اسالم به گوشش -3
 بدگوئيشان زباني تند دارد.و  در نقدو  در رد بتان بسيار شديد است... -4
 تنها آب، زندگي كند.و  روز تمام طاقت دارد كه با آب، 15 -5
 .صحيرت پيامبر اكرمو  تأمل و سپس آن ديدار عجيب... -6
آورد رسول خدا او را به عنوان پيك دعوت خويش بسوي قومش  مي چون اسالمو  -7

 كند كه تا برافراخته شدن پرچم اسالم در مدينه، برنگردد. مي رهسپار كرده بدو امر

بساط خويش را از و  شنويم، اسالم بند نمي هيچ از اوو  كنيم مي را گمسپس ابوذر 
 شود... مي مكه جمع كرده راهي مدينه

پيروزي و  آورد مي پيامبر شمشير برانش را بر گردنهاي مشركان در غزوه بدر فرو
گردد، پس از آن شكستي تلخ جامعه اسالمي را در غزوه  مي سرشاري نصيب مسلمانان

كند، پس  مي آاليش صحرا را پليد و بي نعره مشركان فضاي پاكو  عربدهو  اندلرز مي احد
در غزوه و  پيروزيهايي است پي در پي تا غزوه خندق..و  مشكالتو  ها از آن غزوه

تازند..  مي راست بر پيكر اسالمو  زمان، چپو  احزاب كفر از زمينو  خندق همه نيروها
نه نشاني.. اينجاست كه دست و  بر جاي خواهد ماند گويي كه فرداي آن نه نامي از اسالم

بار دگر و  زند مي كمرشكن الهي بار دگر با لطف خويش احزاب كفر را برهمو  توانمند
رسول اكرم به تحوالتي عميق و  شود.. مي حيرت زمانه بر افراشتهو  پرچم اسالم در تالطم

از اين پس « كند: مي وضسياست دفاعي خود را با تكنيكي هجومي عو  دهد مي بشارت
 .»تازيد مي قريشيان هرگز بر شما حمله نخواهند كرد.. شمائيد كه بر آنان

رسد، البته اين  مي ديدار دوم بثمرو  كند.. مي تنها اينجاست كه بار دگر ابوذر طلوع
ديدار نيز طعم خاصي دارد.. وقتي به محضر رسول اكرم وارد شد پيامبر خدا در او 

 .اند دو كلمه مترادف بمعناي مورچه »ذر« و »نمل« .. ـ و»تويي! أبو نمل« ند:نگريسته فرمود
 ايشان گفتند: ابوذرم، يا رسول خدا!..
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كه در آن مردان اي  ابوذر چگونه با جامعه مدينه در كنار پيامبر اكرم زيست؟ جامعه
شگاهي بزرگ رهبر اين جامعه كه در واقع دانو  يافتند. مي امپراطوري آينده اسالمي تربيت

 دانست كه چه كسي را به چه كاري گمارد.. و مي شناخت مي بود بخوبي دانشجويانش را
ـ عزيزم ـ  »محبوبي«پيامبررا در قلب او جايگاه خاصي بود، كه هميشه ابوذر از آن با لقب 

ا كرد.. هرگز ابوذر جز با اين لقب نام پيامبر ر مي كه براي پيامبر اكرم اختيار كرده بود ياد
 ..ـ دوست من ـ.»خليلي«راند..  نمي بر زبان

اگر و  در صدر مجلس جاي داشتو  ابوذر هميشه گل سر سبد مجلس پيامبر اكرم بود
 شدند.. مي اهتمام خاصي جوياي حالشو  نمود پيامبر اكرم با توجه مي غيبت

ار اين حقيقت را براي ما ابودرداء نقل كرده است، كسي كه ابوذر با او برخورد بسي
 شديدي داشت كه بزودي خواهيم ديد...
تاختيم، مسلمانان گمان بردند كه ابوذر نيز در  مي غزوه تبوك بود، بدون ابوذر به پيش

ي ها جاي زده!.. سپس ابوذر بود كه تنهاي تنها قدمهاي پرتوانش را بر صورت شعله
خنان اينجا بود كه آن سو  زد تا به لشكر رسيد مي خشكو  آتشين صحراي سوزان

 يي كه يك سربازها زيباي پيام آور توحيد او را نوازش داد، بهترين جملهو  دلنشين
كردم  مي در نبود تو احساس« يا يك مسلمان از پيامبرش؛و  بشنوداش  تواند از فرمانده مي
 .»ام زترين خانواده ام را گم كردهعزي

شماري..  مي خانواده اتسالم خدا بر تو بادا اي پيام آور آسمان!.. او را از و  درود
 بلكه چون عزيزترين فرد خانواده ات كه از تو دور مانده!...

پيوندد كه در دنيا  مي چه كسي در روز قيامت به همان حالي بمن پيامبر خدا فرمودند:
 كنم؟. مي رهايش

 فرمودند: راست گفتي. صابوذر گفت: من! اي رسول خدا.. پيامبر اكرم 
و  بر راستگوتراي  هيچ صخرهو  هيچ درختي«فرمودند: سپس رو به يارانش كرده 

با وفاتر از ابوذر و  آري هرگز دنيا شاهد راستگوتر». اختهباوفاتر از ابوذر سايه نيند
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السالم را ببيند به ابوذر  پارسايي عيسي عليهو  خواهد زهد مي هر كه«نخواهد بود ـ 
 .»بنگرد

داللتهايي نهفته است.. چرا كه و  ي معناهادر شباهت دادن پيامبر اكرم ابوذر را به عيس
و  پارسايي كسي كه هيچ حكمو  هر آنچه در آن... زهدو  حضرت عيسي زاهد دنيا بود

 زند. نمي ثروت را پشت پاو  مالو  اقتصادو  فرماني از فرامين الهي در باره دولت
خصي كه پارسايي ابوذر، زهد كسي است كه دنيا را پشت سر نهاده، نه زهد شو  زهد

خم و  يا بتواند از پيچو  كند تا حقش را ادا كند، مي مسئوليتهايش را تحمل كرده، سعي
نه عذابي و  باطل آنگونه جان سالم بدرآرد كه نه او را از دنيا بهره ايستو  حق

پارسايان دنيا خليفه دوم رسول اهللا و  پيشواي زاهدانو  گريبانگيرش.. آنچنانكه امام
 داشت..عمربن خطاب آرزو 

پيمان بست تا او را با حالتي كه در دنيا بدرقه كرده در روز و  ابوذر با پيامبر خدا عهد
پيمانش را بجاي و  بسيار اصرار داشت كه هر طور شده اين عهدو  قيامت مالقات كند...

 توانست از خودش راضي گردد.. مي تنها در اين صورت بود كهو  آورد،
 صمن در روز قيامت از همه شما به رسول اكرم « باليد.. مي اينچنين بخودش و

نزديكترين شمايان به من «فرمودند  مي نزديكترم... چرا كه من بارها از ايشان شنيدم كه
 .»ام مرا در آخرت دريابد.. حالي كه او را در دنيا گذاشتهو  آنكسي است كه به همان وضع

 .»گر من!ايد م يدهبخدا سوگند كه هر يك از شما به چيزي چسبو 
ي ها لحظهو  در سر داشتاي  نقشهو  رسمي را انتخاب كرده بودو  او براي خود راه

 گي، كرده بود. و اسوه زندگيش را فداي رسيدن به آن هدف يعني نزديكي به كمال
 و »الگو«مهيا ساخته بود.. نقش و  رتبه انتخابو  ورسول خدا نيز او را براي اين مقام

جبروت ثروتمندان را به و  سازد.. عرش مي ومان را بر انگيختهكه آرزوهاي محر »مثال«
حتي اگر حق ناممكن باشد.. چرا كه دنيا در فراق و  آورد.. نداي پرطنين حق... مي لرزه در



 29  ترين زبان حق ابوذر تلخ

 

بوي و  انسانيت رنگو  ي وحشتناك تاريكيها سقوط خواهد كردها صداي حق در دره
 خودش را از دست خواهد داد..

بينوايان را « خواست كه او را وصيتي كند، ايشان فرمودند: ص ابوذر از رسول اكرم
برخواست كن. سپس گفتند: باز مرا وصيت كن. ايشان و  با آنان نشستو  به دوستي گير

نداشته باش، حق را بگو اگر چه تلخ اي  واهمهو  در راه خدا از هيچ كس ترس فرمودند:
 .»باشد

متاعي چه طال باشد يا نقره و  هر مال خليلم بمن آموخته كهو  دوست« گفت كه: مي
 مالكش را با آن داغو  چون اندوخته گردد در روز قيامت اخگري خواهد بود كه صاحب

 .»كنند مگر آنكه آنرا در راه خدا خرج كند مي
و  خليلم به من آموخته كه كنار پل جهنم راهي است ناهموارو  دوست« گفت: و

 .»توانيم از آن بگذريم تا سنگين بار يم لغزان، كه اگر سبكبار باشيم بهتر
 پايدار بود..و  پيمانش با دوستش استوارو  كلمه كلمه عهدو  ابوذر بر حرف حرف و

براي خرج و  ورزيد، مي يا نقره باشد أباو  يك درهم طالاش  از اينكه در خانه
را اش  نقرهو  روش بسيار عجيبي را انتخاب كرده بود، پولهاي طالو  اسلوباش  خانواده

خيلي سنگين و  كرد هر چند كه بسيار زياد مي سرب عوضو  ارزش مس بي با پولهاي
و  نقره روز قيامت هم سنگينتر شوند..و  لغزان صاحبان طالو  باشند..! حتي اگر از بار كج

توانست برانگيزد، همانگونه كه مخالفانش در شام هنگامي كه  مي را نيز ها شبههو  شك
شكايت امير شام از او، او را خواست چنين تصوير كردند كه:  خليفه سوم بنا بر

 خورجينهاي  پولي دارد كه يك مرد را توان حملش نيست!..
و  خواند، مي پارساييو  گفتند: نگاه كنيد بدان كسي كه ما را به زهد مي مخالفانش
 .ي پر از پول دارد!ها خودش كيسه

 .هني هستند!ارزش آ بي زد: اينها پولهاي مي همسرش داد و



 حق تلخ زبان ابوذر                                                 30

 

راست كردن سخن سعي كند به و  ابوذر از آناني نبود كه به ظواهرتوجه كرده با چپ

آرماني كه بدان ايمان آورده بود و  .. هرگز! هدف)1(خواسته دلش جامه عمل بپوشاند
منال هرگز با اين نوع و  جمع كردن مالو  روشن بود.. البته كه اندوختن ثروتو  واضح
رفت  مي مكان پذير نيست... دخترش وقتي كه براي خريدن غذا به بازارارزش ا بي پولهاي

فروشندگان بارها با ديدن اين پولها چيزي و  كرد مي يا خورجيني حملو  پولها را در سبد
تنها بخاطر اينكه بسيار و  گفتند كه اين پولها باطل شده است.. و مي فروختند نمي به او

 يشان مشكل..نگهدارو  حساب كردنو  سنگين بود
و  نقره امكان دارد... اما جمع كردن ثروت با آهنو  ثروت تنها با طالو  اندوختن مال

 شبهه را بر او برو  شكو  كشد مي سرب يا مس تنها پرده از مقدار ثروت صاحبش
 انگيزاند.. مي

 نقره در پديد آمدن نظام سرمايه داري نوين خبر دارند آرزوو  آنانكه از نقش طال و
گرفت.. بسياري از حكومتها بر اساس  مي كنند كه اي كاش دعوت ابوذر دنيا را در بر مي

فرار آن به و  روش ابوذر پولهاي نقدي بزرگ را باطل كردند تا از اندوختن ثروت
 كشورهاي خارجي جلوگيري كنند..

از پيمان بسته بود كه در آن حالتي كه پيامبر را وداع گفته او را بو  او با خود عهد و
 پيمان بسته بود كه حق را هر چند تلخ باشد بر مال گويد..و  يابد،

او بود كه به آن و  كرد.. مي ابوذر تلخترينش را انتخابو  البته حق هميشه تلخ است..
كردند پيشنهاد كرد كه ..(؟).. خود را به خدايانشان دهند..  مي دو زني كه بتها را پرستش
 رد!..ك مي اينچنين كلماتش را انتخاب

به مالقات تندش با ابو موسي اشعري توجه كن..ـ ابو موسي از ياران بزرگوار پيامبر 
 او را در آغوشو  آيد مي محبت بسوي ابوذرو  است كه با يك دنيا شوق صاكرم 

با خشونت و  گويد: مرحبا، بسيار خوش آمدي برادرم. ابوذر او را به تندي مي گيرد و مي
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تو ديگر برادرم اي  از من دور شو! از روزي كه امارت را پذيرفتهگويد:  مي زند و مي كنار
 .نيستي!

پذيرفتن مسئوليتهاي آن پيش او و  داند، مي گمراهيو  سلطنت را فسادو  ابوذر امارت
اين نظريه ايست كه بيش از هزار سال بعد از ابوذر و  يعني از بين رفتن رابطه برادري..

سلطنت مطلق يعني فساد و  ر سلطه اي فساد استآنرا مطرح ساخت؛ ه »ستيوارت مل«
 مطلق.

آيا هر كسي كه مسئوليت امارت را قبول كند در ديدگاه ابوذر متهم است؟ همه ياران 
 ي باالي حكومتي اداي واجبها صحابه بزرگوار در ردهو  برجسته رسول اكرم

 دهد. مي سلطنت خبرو  كردند..؟! روش او از بيزاري از حكومت مي
از مواقف او با خليفه و  مان با وفات ابوبكر مدينه را به قصد شام رها كرده بوداو همز

 دوم عمر اطالعي نداريم..
آرزوي و  با شوقو  تحوالتي در دنياو  شود مگر با تغيير نمي ودوباره بر صحنه ظاهر

 محرومان به كلمه حق .. حق تلخ!..
بدانجا رسيد، ديد كه ابودرداء براي  توجه كن... گذر ابوذر »ابو درداء«باز به موقفش با 

جر را بر تكان دهنده بر او تازيد كه آاي  لهجهو  سازد، با سخناني تند اي مي خودش خانه
 اي؟!.. گردنهاي مردم سوار كرده

آجر را برايشان و  هم ساخته حتما برخي خشتاي  يا حتي كلبهو  اي هر كه خانه و
ا پرده از بسياري مفاهيم خاموش برمي كشد.. او حمل كرده اند.. اما روش ابوذر در اينج

آجر را برايشان حمل و  همه آناني را كه در طول تاريخ مردم را مجبور ساخته اند خشت
آن كلبه  و  فرعون مصر كه اهرام را بنا نمود تا ابودرداء »خوفو«سازد از  مي كنند متهم

 متواضعش..
 سازم... مي پناهي است كه براي خودم يابد كه اين سر مي ابودرداء حيران خود را در
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توپد، تو گويي كه ابوذر، انسانيت را  مي باز ابوذر همان سؤال را محكم در گوشهاي او
 اي؟!.. آجر را بر دوش انسانها سوار كردهمخاطب قرار داده: 

 ناراحت شدي؟.گويد: انگار از من  مي مبهوتو  أبودرداء مات
برانگيخت.. اينجا بود كه ابوذر با سخناني  ابوذر را »حق تلخ«اين سخن او حس 

يافتم  مي سرد به او توپيد كه: اگر تو را در بين كثافتهاي فاميلتو  تلخاي  با لهجهو  خشك
 بود از اينكه در اينجا ببينمت. تر برايم بسي شايسته

ياري است بزرگوار از ياران رسول خدا كه در جنگهاي بسياري و  ابودرداء صحابي
ان داده، در بسياري از جنگها كه ابوذر در آنها نبوده جانش را طعمه شمشيرها رشادت نش

پارسايي دارد، آن كسي كه در موردش گفته شده و  قرار داده، كسي است كه مدرك زهد
در بهشت او را قصري است كه نه و  راند، مي سپرش از خودو  است : دنيا را با دو دست

 نه خيالي را توان تصور آن است..و  يده ..نه گوشي شنو  چشمي چون آنرا ديده
دردناكي است و  سازد، سزاوار چنين سرزنش سخت اي مي اما.. چون براي خود خانه..

 از ابوذر..
 »ابو درداء«گمان بريم كه و  البته نبايد ما با ديد طبقاتي به اين گفتگو نگاه كنيم،

و  پيشواي محرومانو  امام »ابوذر« محتكران وو  ثروتمندانو  است از مالكاناي  نمونه
 كارگران..

با ديدن و  تبذير را نداردو  هرگز.. ابودرداء كسي است كه توان صبر در مقابل اسراف
كند.. كسي است كه  مي انقالباش  غضب آتشيني در سينهو  كوچكترين اثري از آن خشم

ديد كه ديوارها و  داخل شد »سالم بن عبداهللا بن عمر بن خطاب«وقتي به جشن ازدواج 
خشمناك به عبداهللا بن عمر و  آراسته اند سراسيمهو  يي سبز زينت دادهها را با پارچه

 .پوشانيد؟! مي گفت: اي فرزند عمر، اين ديگر چيست؟ ديوارها را
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خجالت زده گفت: ببخشيد اين كار زنهاست.. كه البته و  عبداهللا بن عمر سرشكسته
اين همان دليلي و  داد مي ا زنها بسيار نرم خويي نشاناين نقطه ضعف عبداهللا بود، كه ب

 دانست. نمي بود كه عمر بسبب آن او را شايسته خالفت
كردم كه زنها بر تو چيره شوند... بخدا سوگند كه  نمي ابودرداء گفت: هرگز گمان

 بيرون رفت..و  خورم. نمي غذايت را
د كه وقتي ديدند مادر مؤمنان را انتخاب كر  صابودرداء در اينجا روش پيامبر اكرم 

يي كه بر ديوارها گذاشته زينت بخشيده آنها را كنار زده ها را با پارچهاش  عائشه كلبه
گل را و  فرمودند: اي عائشه، خداوند در آنچه بما ارزاني داشته ما را امر نفرموده كه سنگ

 لباس بپوشانيم.
ل خدا را چون سربازان در توان ياران رسو مي ين روش براي درك مطلبتر در ساده

بينيم.. چرا كه در  مي يك صف قرار داد. اينجاست كه عبداهللا بن عمر را در سمت راست
بيند، در سمت چپ صف ابودرداء است كه راضي به  نمي پوشاندن ديوارها اشكالي

پوشاندن ديوارها نيست، در سمت چپ چپ ابوذر است كه اصال با بناي ديوارها مخالف 
 است!..
راست را تا درك برخي از صفات روشن ابوذري... و  ازه دهيد كه سخن از چپاج
 يش ... به تاخير اندازيم.ها مجاملهو  خشكي او... حتي در تعارفاتو  شدت

مسئول جمع آوري صدقه امامت مردمان را و  آمد، نماز بر پا شد »ربذه«وقتي ابوذر به 
بفرمائيد شما امامت دهيد. ابوذر گفت:  بر عهده داشت، ايشان به ابوذر تعارف كردند كه

فرمانبردار باش، حتي و  بمن فرمودند: گوش كن، صنه، تو بفرما، چرا كه رسول خدا 
 .بيني بريده هم نيستي!و  اي بيني بريده باشد. تو بردهاي  اگر رئيست برده
 نام داشت ـ. »مجاش«ي صدقه كه ها سياه بود از بردهاي  ـ آن مرد برده

او به شما و  گوييد: لطفاً جنابعالي بفرماييد.. مي كنيد كه به شخصي محترمشما تصور 
گذاشتم پيشاپيشم  مي بود مي يتر بگويد: نه، تو بفرما.. بخدا اگر از تو هم شخص پست
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 .باشد!
بدون شك كه دوست ما از اين تعارف ابوذرانه بيش از آنكه خوشحال شود ناراحت 

 .شد!
و  پگرايان بكشيم، وقتي ابوهريره ابوذر را به آغوش گرفتتا گليم را از زير پاي چ و

 گفت: مرحبا، خيلي خوش آمدي، صفا آوردي برادر عزيزم..
 اي؟!. آيا براي خودت خانه ساختهابوذر پرسيد: 

 ابوهريره گفت: نه. آنگاه ابوذر گفت: تو برادرم هستي.. تو برادرمي.. 
 رد؟!..البته ابوهريره در پيش چپگرايان جايگاهي ندا

توبه و  ديدگاه ابوذر از انسانها اين بود كه: مردمان چه بسيارند! اما بجز در پرهيزكاران
 گذاران در كسي خيري نيست..

در راه خدا و  پيمان بسته بود كه حق را هر چند تلخ باشد بگويد..و  با دوستش عهد
 ين كسي است كهاميرمؤمنان علي بن ابي طالب بهترو  از هيچ چيز هراسي نداشته باشد.

اي  واهمهو  تواند گواهي دهد: امروز كسي نمانده كه در راه خدا از هيچ چيز ترس مي
 اشاره فرمودند ـ.اش  به سينهو  نداشته باشد بجز ابوذر.. حتي خود من!ـ

 تواند ابوذر را در سمت چپ علي قرار دهد؟!.. ابوذر حقوقش را مي حال چه كسي
نقره جمع كند.. اما علي و  كرد تا نشايد كه طال مي لسرب تبديو  به آهنو  گرفت مي

فرمود  مي كرد سپس امر مي روشي ديگر انتخاب كرده بود كه همه بيت المال را تقسيم
 كرد!.. مي آب زنند! اين روش پسنديده او بود كه هميشه تكرارشو  جارو كشند

داشت،  مي زتر نگهگوييم بيت المال را از سيني شسته شده هم تميي مي يا همانطور كه
 .ماند! نمي ثروتي باقيو  خرمن كردن مالو  جمع آوريي  ديگر هيچ شبهه

وقتي علي پرسيد: چه كسي عثمان را كشته؟.. صد هزار شمشير به هوا برخاست كه ما 
همه كشته ايم.. اينجا بود كه مجبور شد تحقيق در اين مسئله را به تأخير اندازد تا 

 بان گردند..مسلمانان مستقر شده همز
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 علي بر پذيرفتن مناصب حكومتي مهر حرام نزده هيچ، خودش خالفت را پذيرفت، و
در حاليكه خليفه بود خون گرانقدرش را به زمين و  در راه استحكام آن شمشير زدو 

ريختند.. در حاليكه ابوذر در ربذه تنهاي تنها از ديار فاني گريخت.. درست همانگونه كه 
 بشارت داده بود..پيامبر اكرم بدو 

من و  كني؟ گفت: بايد كه تو را كفن كنم مي زنش ميگريست، به او گفت: چرا گريه
 ندارم كه اندازه كفنت باشد!...اي  پارچه

در محضرشان بودم كه  صگفتند: گريه نكن. روزي با برخي از ياران پيامبر اكرم 
از مؤمنان بر گروهي و  مردي از شما در صحرايي خشك خواهد مرد،« فرمودند:

يا روستايي و  همه آنانكه در آن مجلس با من بودند در شهرو  .»خواهند رسيداش  جنازه
ميرم، چشم به راه باش. حتما  مي از آنها تنها من مانده ام كه امروز در اين صحراو  مردند
 گويم را خواهي ديد... مي آنچه

 گذرد. نمي اينجا همسرش گفت: چطور ممكن است، وقت حج كه تمام شده كسي از
اند. در  نه بمن دروغ گفتهو  ام راه باش بخدا كه من نه دروغ گفتهابوذر گفت: چشم ب

در كنارش ايستاده و  تازند، مي بود كه مرداني را ديد كه چهار نعل بسوي او ها اين لحظه
 .پرسيدند: چه خبر شده!

 پاداشتان با خداست. و  گفت: مسلماني را كفن كنيد كه اجر
 ند: كيست؟ گفت: ابوذر.گفت

مادرمان و  گفتند: پدر و مي آنها سراسيمه اسبهايشان را رها كرده بسوي او دويدند 
 فدايت اي يار رسول خدا.

ابوذر گفت: مژده باشد شما را كه شما همان كساني هستيد كه رسول خدا در مورد 
 شما چنين گفتند...
داشتم كه براي  مي لباسيو  اگر پارچه و امروز بدين حال افتاده ام،و  سپس ادامه داد:

دهم كه  مي شدم، اما شما را بخدا سوگند نمي نمود به غير از آن راضي مي كفنم كفايت
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 نه پيكي بوده!..و  كسي مرا كفن كند كه هرگز نه امارتي به عهده داشته
وهمه آنان جز جواني از انصاريها كارمند حكومت بودند.. آن جوان گفت: من صاحب 

اين پارچه كه بر و  شرفم.. دو تكه پارچه در خورجينم دارم كه مادرم آنها را بافته.. اين
 . تو مرا كفن كن..تنم است... ابوذر گفت: آري، 

او تنهاي تنها در صحرا جانش را به و  واينچنين پيشگويي پيامبر به حقيقت پيوست
گروهي از مؤمنان او را و  جان آفرين تسليم كرد. پيشگويي پيامبراكرم به حقيقت پيوست

در امانتداريشان و  كفن كردند، هر چند كه ابوذر همه آنها را هراسان ساخته ترسانيد
كار دولتي و  حكومتداريو  كه با پول امارتاي  از اينكه در پارچهو  متهمشان ساخت،

دزدي در اطراف همه و  شبهه اختالسو  خريده شده كفن شود سرباز زد.. چرا كه شك
 گمان را در مالشان راهي است..و  شكو  زند! مي رها چرخاين كا

مادرانشان را قربان او كردند.. ولي او كسي نبود كه دنيا و  آنها كساني بودند كه پدران
 باشد. »حق تلخ«را وداع گويد مگر اينكه آخرين سخنش 

 سلطنتو  را در مورد حكومتاش  ايدهو  گفت ديدگاه مي در حالي كه جهان را بدرود
ثروتها و  اعالن داشت.. همه حكومتها .. همه مناصب دولتي جايگاه فسادند.. همه مال

هر كه مسئوليت مالي را بر عهده گرفت متهم است.. مگر نه و  كشاند، مي انسان را به باطل
آيا و  بر اساس فلسفه ابوذري!... »اي؟... اين را از كجا آورده«پرسد  مي اينكه قانون از او

فرستاد تا ثروت  مي از صندوق بيت المالاي  لسفه عمر نيست كه نمايندهاين همان ف
 .استانداران را تقسيم كند؟!

دانست  مي او بخوبيو  كرد مي سياست است، استانداراني را انتخابو  عمر مرد دولت
او تالش داشت كه و  برق دنيا شوند،و  هر آن ممكن است شكار زرقو  كه آنها انسانند
پرهيزكاري ارائه دهد كه بشريت بدو اقتدا و  الگويي از حاكم عادلو  ونهاز خودش نم

مسئولين دولتي نظاره و  كند.. از اينرو ناظراني قوي انتخاب كرده بود كه بر استانداران



 37  ترين زبان حق ابوذر تلخ

 

الگويي نزديك و  شديد داشته باشند تا بتواند ميدان عمل را هر چه بيشتر به درجه مثاليت
 سازد...

و  زشتيهاي حكومت بر كشدو  يار ضروري است تا پرده از فضائحاما آواز ابوذر بس
 مردمان را آگاه سازد...

وسوء استفاده از قدرت را محكوم سازد.. او انگشت اتهامي بود كه هميشه بسوي 
 شود دراز بود.. مي كسي كه مسئوليتي را عهده دار

يا عدل را بر و  توانست نافذ كند نمي نيروي اتهام نداشت.. قانون راو  آري، قدرت
توان  مي كساني كه قلبهاي پوسيده شان بيمار بود از او هراسي نداشتند...و  پاي دارد..

 حكومت.. .و  گفت كه ابوذر مدعي عام بود بر عليه ثروتمندان..
روز قيامت چون يك ملت به تنهايي و  ميرد... مي تنهاو  رود... مي وقصه حديث تنها

 :شود مي برانگيخته
جان بود، باآلخره  و بي ر غزوه تبوك از لشكريان بازماند، چرا كه شترش الغرابوذر د

ما و  بنه زيادي نداشت،و  مجبور شد خورجينش را بر كولش نهاده پياده براه افتد، البته بار
شب تمام را  15و  روز 15ديديم كه چطور و  ديديم كه توشه راهش جز آب چيزي نبود!

هيچ احساس گرسنگي هم و  زم سپري كرد، البته چاق هم شدتنها آب زمو  در مكه با آب
 نكرد..

 ديدند كه آرام آرام بسويشان مي لشكريان مسلمان در آن سوي سراب شبحي را
رود.. رسول خدا آرزو كرد كه آن  مي آيد.. گفتند: يا رسول خدا مردي است كه تنها راه مي

خواست كه از  و نمي داشت مي مرد تنها ابوذر باشد، چرا كه او ابوذر را بسي دوست
 شرف جهاد محروم بماند.. رسول اكرم فرمودند: ابوذر باش!..

نزديكتر شد سپاهيان با شادي به پيامبر اكرم مژده دادند كه: و  وچون نقطه سياه نزديك
 .بخدا ابوذر است!

در و  پيمايد.. مي آنگاه رسول خدا اين سخن مشهور را بر زبان راندند كه: به تنهايي راه
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 شود. مي روز قيامت تنها چون يك ملت بر انگيختهو  ميرد.. مي تنهايي
با همه آن و  تنها آن صحراي سوزان را پشت سر گذاشتو  ما ديديم كه چگونه تك و

با چشمان خود ديديم كه و  مرارتهاي راه خودش را به سپاهيان  رسانيد،و  سختيها
و  در آن صحراي تنهاو  تحقق پيوست..چگونه پيشگويي پيامبر اكرم در مورد او به 
او را و  آن گروه مؤمنان از راه رسيدندو  خاموش شمع زندگاني ابوذر خاموش گشت.

 كفن كردند..
نيست كه پيشگويي پيامبر در روز قيامت نيز بتحقق خواهد اي  شبههو  وما را هيچ شك

 شود. مي چون يك ملت بر انگيختهو  ابوذر تنهاو  پيوست
 چرا؟ و چگونه..

رسم و  فرهنگ ما آن كساني را گويند كه بر راهو  ملت هر كسي در قاموسو  امت
تنها... و  اويند.. پس معناي اين گفته پيامبر كه ابوذر در روز قيامت يگانه خواهد بود... تك

 گويد، آيا تاريخ به درستي اين سخن گواهي نمي اينست كه هرگز كسي به دعوت او لبيك
 دهد؟ مي مانه ما را در فهم اين پيشگويي پيامبر اكرم ياريآيا زو  دهد؟ مي

يا در پي بر هم ريختن نظام و  حزبي را بر عهده داشتو  آيا ابوذر رهبريت گروه
و  نامو  يا با تعبيريو  توان او را چپگراي اسالم ناميد؟ مي آياو  اجتماعي خاصي بود؟

 يي كه امروزه؟ ها واژهو  رسمي جديد از اصطالحات
 بل از اينكه اين قضيه را بگشاييم بگذار ابوذر را در كنار رسول اكرم بيشتر بشناسيم...ق

 دانست، انگار كه آنرا جلوي چشمانش مشاهده مي رسول اكرم آينده ابوذر را خوب
 كرد.. مي

روزي ابوذر خواست به سفري خطرناك برود كه پيامبر خدا او را نصيحت كرد كه 
پيامبر اكرم او را باز ميدارد تا جايي كه فرمودند: و  ورزد مي صراربدان سفر نرود.. ابوذر ا

 تو بر عصايت تكه زدهو  زنت را ربوده اندو  بينم كه پسرت كشته شده مي انگار تو را
 آيي! مي
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 با تكيه بر عصايش برو  افتد... مي همسرش به راهو  با اين وجود او همراه پسر
 .اند! زنش را به اسارت گرفتهو  داده دستگردد در حالي كه پسرش را از  مي

كنيم كه رسول اكرم سعي دارد او را  مي با پيگيري همراهيش با رسول خدا احساس
براي اداي نقشي كه براي او در نظر گرفته شده نگه دارد ـ چرا كه خداوند هر كسي را 

 برّان حق..و  براي كاري ساخته ـ نقش زبان تلخ
حتي او را از نزديكي و  دارد، مي حكومت دور نگاهو  سترسول خدا او را از مركز ريا

و  درايت خويش تناقضو  او با حكمتو  دارد، مي به جامعه جديد مدينه بر حذر
بيگانگي ابوذر را با اين جامعه ـ حتي قبل از پديدار شدن آن بدين صورت مدرنش كه 

يش پس از سالها آساو  مسلمانان در فتنه راحتيو  ثروت بسوي آن روي آوردهو  مال
 كند.. مي مشقت غرق شده اندـ دركو  سختي

را بدو گمارد، ولي پيامبر اي  حكومت منطقهو  ابوذر از پيامبر اكرم خواست كه امارت
اين امانت و  اين امانتي است ..و  اكرم نپذيرفته فرمودند: اي ابوذر تو مرد ضعيفي هستي..

و  آورد مي راي كسي كه به حق آنرا بدستبربادي.. مگر بو  در روز قيامت پشيماني است
پسندم كه براي خود، هرگز  مي من براي تو آنو  كند.. مي بايد أدا مي حقش را چنان كه

ثروت يتيمي را بر و  رهبري حتي بر دو شخص را مپذير،هرگز مسئوليت مالو  امارت
 .عهده مگير..!

جرأت و  قدرتو  شدتما و  مفهومي است؟..و  به چه معنا »ضعيف«در اينجا كلمه 
بندد كه  مي ابوذر را با چشمان خود ديديم تا جايي كه تنها اوست كه با پيامبر اكرم عهد

باكانه در مجلس قريش  بي روزي كه ايمان آوردو  حق را بگويد هر چند كه تلخ باشد..
گرفت دوباره بانگ  مي چون جانو  رويش ريختندو  آنها بر سرو  نداي اسالم برآورد،

ديديم كه و  شتمهايشان از رمق بيفتد..و  ضربو  زد تا بار دگر از شدت زدنها مي ماسال
چگونه عصايش را در مجلس اميرمؤمنان خليفه سوم عثمان بن عفان بالي جان كعب 

 گيري نيز مشاهده كرديم. و خورده جسارتش را در نقدو  بي باكيو  احبار كرده بود،
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 .پس چگونه ابوذر ضعيف است؟!
خمي باشد و  مسئوليت آن، مسئله بسيار پر پيچو  حكومتداريو  ينكه رهبريتمگر ا

توان خاصي و  احساسات نيكو براي اداي آن كافي نباشد، بلكه آنرا نيروو  كه تنها اميد
 الزم است.

يا بيرون كشيدن آن از و  انقالبي بودن راهزن عربي در به چنگ آوردن حق زندگي
و  ترتيبو  شود. ولي تنظيم مي م كرده است خالصهحلقوم كسي كه جلوي آن قد عل

 بايستي تأمين كند.. مي نظام اجتماعي حق زندگي را براي همه افراد جامعه
 بازوو  زورو  خواهد نه انقالب مي ديپلماسيتو  است دقيق كه سياستاي  واين مسئله

 يا سر كشي...و 
هد، يعني اينكه روز قيامت خوا مي پسندد براي ابوذر مي رسول خدا آنچه را براي خود

ثروتمندان حاضر شود، از اينرو به او و  فسادهاي حكامو  گناه از انحرافها و بي پاك
مسئوليت مال يتيمي را هم قبول و  كند كه رهبريت حتي دو نفر را هم نپذيرد مي نصيحت

و  مسئوليت مالو  نكند، ولي خود رسول خدا رهبريت همه مسلمانان را بر عهده داشت..
تو  نهفته بود كه: فرق آندو در كالم پاك رسول معصومو  كشيد.. مي منالشان را بر دوش

 .ضعيف هستي..!
البته رسول خدا در امانت داري ابوذر هيچ شكي ندارد... ولي از اينكه مال يتيمي به 

وصيي كه ايمان دارد هر و  بايد هم از وكيلو  مس تبديل گردد بايد ترسيد..و  آهن پاره
ـ بسته گردد روز قيامت آتشي است كه اي  نقرهو  درهمي ـ طالو  كه بر ديناراي  هكيس

 گدازد، بايد هراس داشت. مي جانها را
استثمار و  نگهداريو  سرپرستي آن.. حفظو  وصايت مال يتيم يعني ادارهو  وكالت

ثروت و  پرداخته اين كار نيست.. او دشمن سرسخت استثمارو  آن، كه ابوذر ساخته
 است.
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اندوخته اي  دوستم به من آموخته كه هر مالي چه طال باشد يا كه نقره چون در كيسه«
 .»گردد روز قيامت اخگري است از آتش بر صاحب آن، مگر آنكه آنرا در راه خدا بريزد

ديناري كه بر خانواده ات در راه حالل مصرف كني، و  دارايي درهمي استو  ثروت«
در آن نيست... اي  هيچ فائدهو  نقصانو  راه سوم ضرر استو  يا توشه آخرتت قرار دهي،
 .»يابيد نمي طمعي كشته است كه هرگز آنرا درو  آزو  اي مردمان؛ شما را حرص

نمونه، البته به آن شرط كه  سلوكي باشد همگاني، و  اين تصويري است از جامعه الگو
گردد.. اگر  مي و درازآن سو  در غير اينصورت خوبان چون گدايان دستشان بدين سو

خزانه و  طالب ايمان آورند علي بن ابي حكومتداران به فلسفه اميرمؤمنانو  رهبران
و  آنرا جارو كشيده آبي زنند... سپس با مصيبتيو  مملكت را بين مردم تقسيم كنند

منال انباشته شان و  مردم ثروتو  به مال احتياج پيدا كنندو  مشكلي ناگهاني مواجه شوند
 پاشد. مي كشور از همو  به حكومت ندهند بدون شك دولت سقوط خواهد كرد را

نظامهاي بشريت ـ غير ممكن و  حال كه اين جامعه مثالي ـ حداقل در حدود تاريخ
و  حكومت دور نگه داشته شود تا نشايد مفاهيمو  است پس بايد ابوذر از مركز قدرت

 قرار دهد...آزمايش سختي و  اال را مورد امتحانو  ارزشهاي
ايم كه  هرگز نشنيدهو  شود، مي وبا سفارش پيامبر اكرم رهبريت از ابوذر دور نگه داشته

بعد از آنها به او پيشنهاد حكومتداري و  يا عثمانو  يا عمرو  كسي چه در زمان ابوبكر
نه مسئوليتي و  خليلش هرگز بسوي منصبي نرفتو  او نيز بنا به سفارش دوستو  كند،

حزبي و  خواستند پرچمي براي خود انتخاب كند مي حتي آناني را كه از او و  ت،را پذيرف
 پرخاش از خود راند..و  تشكيل دهد با تندي
جوانب شخصيت ابوذر را بخوبي درك كرده بودند.. سپس با او و  پيامبر اكرم ابعاد

اه خدا از در رو  پيمان دوستانه بسته بودند كه حق را هر چند تلخ باشد بگويد..و  عهد
تحمل مسئوليتهاي آن نزديك نشده و  به حكومتو  هراسي نداشته باشد...و  هيچ چيز بيم
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اگر جامعه به مرحله و  امارت بر دو شخص را نيز بر دوش نكشد..و  حتي رهبري
 آپارتماني رسيد از آن دوري كند.و  عمرانو  ساختمان سازيو  اندوختن مال

و  صاحبان مالو  سلطنت است، بدور از مالكان و جايگاه او دور از مراكز حكومت
يا بر رهبريت و  حركتي تشكيل دهدو  سلطنت.. در عين حال از اينكه حزبيو  ثروت
 يا انقالب كند نيز بر حذر داشته شده است...و  طغيان

غنيمت را به و  فرمانروايان مال بيت المالو  پرسند: اگر اميران مي پيامبر اكرم از او
 ند چه خواهي كرد؟.جيب خود زن

 توجه داشته باشيد كه اين سؤال خصوصا از ابوذر پرسيدهو  به سؤال دقت كنيد!..
 شود! مي

قسم به آنكه تو را فرستاده است!.. با اين شمشيرم آنقدر « جواب ابوذر واضح است: و
 .»كوبم تا به شما برسم.. مي بر سرشان

 عمرو  كه حتما هر يك از ابوبكرجوابي است كامال اسالمي.. اين همان موقفي است 
 علي آنرا در پيش خواهند گرفت..و  عثمانو 

 اما ابوذر!... و
 گويد؟ مي پيامبر خدا به او چه

آيا تو را به راهي كه از آن بهتر است راهنمايي نكنم؟!.. صبر پيشه كن تا بمن «
 .»رسي!

ختالف خواهد كرد، كند كه ابوذر با فرمانروايان ا مي پيامبر اكرم بار دگر پيشگويي
 فرمايند كه مي خواهد .. اما رسول خدا بدو مي ابوذر از رسول خدا اجازه جنگ با آنها را

 ـ افريقاي سياه ـ. »اطاعت كن .. حتي اگر فرمانروا برده سياهي باشد از حبشهو  بشنو«
و  حزبو  خواستند انقالب كند مي براي همين بود كه پيشنهاد آناني را كه از او

ي ها ياران رسول خدا درصحنهو  از همه صحابهو  ي تشكيل دهد را نپذيرفت..گروه
شايد و  دستور..و  دستورات بود.. از همه بيشتر پايبند نظامو  جهاد پايبندتر به قوانين
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خليل رسول خدا به چپگرايي و  يارو  تعجب آور باشد كه بداني اين صحابي بزرگوار
دانند!... در  مي ج امروز خود را زاييده پرچم اوهمه چپگرايان شورش مزاو  متهم است

حاليكه او يكي از مهمترين مصدرهايي است كه همه احاديث اطاعت از فرمانروايان را 
 روايت كرده است...

و  خوارمسازيد، چرا كه هر كس سلطانو  فرمانروا را ذليل« گويد: مي اوست كه
اين سخني است كه اگر به ظاهر و  .».شود. نمي پذيرفتهاش  فرمانروا را خوار ساخت توبه

حركتهاي مقاومت در مقابل و  همه انقالبيهاو  گردد مي آن بنگريم همه انقالبها سرنگون
 شوند!.. مي اقعو  زورگويان متهمو  سالطين

شوراند  مي منحرفو  ملت را بر عليه فرمانرواي زورگو »عمر«اين در حالي است كه 
 تا خون او بر زمين بريزند!.

سوگند بخدا اگر عثمان مرا بر درازترين تخته چوبي ميخكوب كند، « گويد: مي بوذرا
 پاداشم را از خداي خودو  صبر كرده اجرو  كنم مي از او اطاعتو  شنوم مي حرفش را

 .»دانم كه اين برايم بهتر است مي خواهم، و مي
آورند أبا  مي در وحتي از اينكه جلوي فرمانرواياني قد علم كند كه مالش را به تصاحب

 دارد! او تا رمق آخر با قانون است...
در راه آنچه اراده خداوند و  با تمام قدرت در اداي نقشي كه براي خود انتخاب كرده،

آن اينكه صداي تلخ حق باشد... به حكومت نزديك و  كوشد... مي برايش تقدير زده
 نه در لباس انقالبي...و  نشود، نه در لباس فرمانروا..

ي مدينه تا سه ميل رسيد از ها همچنين رسول خدا بدو سفارش كرد كه چون خانه
 به سوي شام اشاره فرمودند ...و  مدينه خارج شود،

ديديم كه با چه شدتي با ابودرداء برخورد كرد فقط بخاطر اينكه سرپناهي براي  و
بيرحمانه  آپارتمانهاي سربفلك كشيدهو  ديد كه كاخها مي ساخت. (حال اگر مي خودش

 كرد)؟!. مي نهند چه غوغايي بر پا مي حدود مدينه را نيز زير پا
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 يارانش راو  كرد او گريبان چند تن از دوستان مي وقتي كه شهر گسترش پيدا
ديد كه  مي وقتي ياران رسول خدا راو  سازند؟!.. مي آنجا خانهو  گرفت كه اينجا مي

كرد؟!.. پس آيا بهتر نيست ـ  نمي كه ها د چهكنن مي ثروتي جمعو  مالو  خرند ها مي خانه
عده داده تا با همان حالي كه او را در دنيا رها كرده در و  كه اين فردي كه به رسول خدا

آخرت مالقات كند ـ از اين جامعه كه امكان نداشت بدان صورت قديمش بماند دور 
 توانست طاقت بياورد كه: مي شود. در اين جامعه تنها كسي

 از خداوند عافيت خواهد..و  يكي آنكه با روزگار مدارا كندالف ـ 
تمام و  مردمان را به راه راست خواندو  ب ـ ديگري آنكه مسئوليتها بر دوش گيرد

برد مورد تجاوز قرار  مي توان خويش را در راه برگرداندن جزئي از حق كه گمانو  سعي
 با حكمتو  پارسايي زيستندو  دعلي از آن نمونه بودند، با زهو  گرفته صرف كند. عمر

دادي برپا نهادند كه هرگز بشريت چون آن را نديده بود، ثابت قدم و  درايت عدلو 
در و  اخالقشان چيره شده بود،و  تغيير نيافتند، معاني واالي انسانيت بر سلوكو  ماندند

 يشتحول پو  تحكيم آن مفاهيم در بين ملتي كه هر روز بسوي تغييرو  راه پيروزي
با و  دارايي بسويش حمله آورده بود،و  كه ثروتاي  كردند، در جامعه مي رفت جهاد مي

آزمايش آسايش ورخا گريبانگير بود. همان تصويري كه عبدالرحمن بن عوف براي آن 
و  ديد كه صحابي پيامبر اكرم به زراعتو  جواني كه از آن سوي جهان اسالم آمده بود ــ

 نان به دنيا روي آورده كه به آخرت روي داشت ــ بيان داشت. آنچو  آبياري مشغول شده
پارسايي پيشه ساخته بر آرمانهايش ثابت قدم و  ابوذر از آن جامعه بيرون رفت، زهد

 ماند...
 خليلش استوار ماند..و  بر پيمان دوستو  خودش را دور ساخت

 عيد كرده باشد..، نه اينكه عثمان او را به آنجا تب»ربذه«اين است سرّ رفتنش به 
همراه با شهادت عمر نا و  در آنجا ماند،و  او پس از وفات ابوبكر به شام رفته بود

توانست نوازش  مي گوشهايي كه صداي ابوذر آنها راو  مرج قد علم كردو  هرج و  آراميها
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 دهد زياد شدند.. از اين رو فرمانرواي شام او را به مدينه فرستاد.. او نيز پس از ديدارش
 با عثمان از او خواست كه به او اجازه دهد از مدينه خارج شود..

 .»به من اجازه دهيد از مدينه خارج شوم.. مدينه براي سكونت من مناسب نيست«
ماند، كه چطور امكان دارد صحابي پيامبر اكرم از مدينه  مي مبهوتو  خليفه مات
جا كه بروي از اينجا هر« ويد:گ مي نخواهد كه در آن زندگي كند.. به اوو  خوشش نيايد

 .»بدتر خواهد بود؟!
رسول اكرم به من چنين امر دارد:  مي ابوذر نيز سبب اين درخواست عجيبش را بيان

 اند. فرموده
 گويد: پس امر رسول خدا را اطاعت كن... مي خليفه به ناچار

 دو غالم داد..و  در روايتي است كه عثمان به دو چهل شتر
  ين خبر را نپذيرفت.. اما بطور مؤكد ثابت است كه خليفه بدو گفت:توان ا مي البته

اين همان حرفي بود كه هر وقت و  ،دور نشو تا بار دگر صحرايي نشوي!زياد از مدينه 
فرمودند: هنوز هم خوي  مي شد رسول خدا بدو مي تندخويي بر ابوذر چيرهو  شدت

 صحرانشينيت از تو دور نشده؟!.
و  تحوالتي تندو  گرفت، تغيير مي ها همه شهرهاي بزرگ را فراموج شديد نا آرامي

لرزاند.. در اين حاالت  مي رسوم انسانها را بسختيو  عاداتو  اخالقو  شديد زندگي
او را براي اداي نقش و  را در او تجلي دهداش  خواست كلمه مي چون ابوذري  كه آسمان

 به ربذه برود.. در صحراي خشك انتخاب كرده بود شايسته بود كه »حق تلخ«گوينده 
 علف.. در مسافت سه ميلي مدينه..و  آب بي

تواند از آنجا به مدينه يورش برد،  نمي نه اينكه اوو  تواند تبعيدگاهي باشد.. نمي اينجا
 خواست انقالبي را رهبري كند آنجا بهترين مكاني بود كه مي بلكه بر عكس اگر او

 ترتيب داده نابهنگام مدينه را به تسخير درآورد..توانست در آن پادگاني نظامي  مي
 هيچ نگهباني نداشت تا او را از خارج شدن از ربذه ـ اگر بخواهد ـ بازدارد، و



 حق تلخ زبان ابوذر                                                 46

 

كرد  مي نا آرامي بيدادو  فتنهو  دياري كه در آنجا نعره آشوبو  توانست به هر شهر مي
مفاهيم وااليي كه پيامبر اكرم  يي كه در بحراني از دوگانگي فرو رفته بودند،ها برود، جامعه

براي جامعه نهاده بود با واقعيتهاي زندگي جديد درستيز بود.  روزي يكي از صحابه 
پريشان را پيش او ديد..ابوذر بدان صحابي و  پيامبر اكرم به ديدارش آمد كه زني سياه
و  راق بروم..كند كه به ع مي خواند؟ بمن امر مي گفتند: ببين كه اين سياه چرده مرا به چه

خليلم با من و  ريزند.. آه كه دوست مي منالشان را زير پايمو  چون بدانجا رسم همه مال
 خطر عبور از آن با خورجينهاي طالو  پيمان بسته... سپس حديث پل لغزان جهنمو  عهد

 نقره را روايت كردند.و 
ردم با دنيايشان خواست ــ  به عراق برود تا م مي توانست ـ البته اگر مي او بسادگي

كردند. او  مي كه به پيامبر اكرم داده بود رداي  دورش حلقه زنند، اما او بنا به وعده
پنداشت، اگر اولي را پذيرفتي حتما  مي ثروت را بهم دوختهو  اندوختن مالو  حكومت

در حقيقت او قوانين پيشرفت اجتماعي زمانش را و  در سياهچال دومي خواهي افتاد..
 خواندند.. مي شورشياني درك كرده بود كه او را به شورشبهتر از 

و  آن از اختراعاتو  تواند داشته باشد نمي خالصه اينكه خبر تبعيد هيچ اساسي
بهتان بر عثمان رضي اهللا عنه سوار و  يك دروغو  ي كساني است كه هزارها ساخته
 كردند.

ويشان ــ كه انسان با او در تبعيد اختياري است.. تبعيد گاهي ــ چون صومعه در
 فرامين عزيزش، دوستو  كند، تا به دستورات مي واال مقام براي خودش انتخابو  هدف

خليلش لبيك گفته باشد، آنهم در زماني كه قوانين اجتماعي توان جوابگويي به و 
 ي پاكان را ندارد..ها خواسته

 ال تعجب پرسيد:متاع دنيا چيزي نديد با كمو  وارد شد از مالاش  مردي به خانه
 سايل خانه ات كو؟و  ـ ابوذر،

منظورش اين فرستيم. ( مي سايلمان را به آنجاو  ابوذرگفت: ما قصري داريم، كه همه
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 كنيم). مي بود كه ما خانه آخرتمان را با كارهاي دنيايمان آباد
 مرد گفت: در اين دنيا هم بايستي چيزهايي داشته باشي تا بتواني زندگي كني...

 كند.. مي ر: صاحب خانه ما را بيرونابوذ
سايلي داشته باشيم تا و  برِيم بايد كه مي گفت كه چون ما در اين دنيا بسر مي آن مرد

داند كه در اين خانه چند  مي گزران زندگي كنيم، غافل از اينكه ابوذر خودش را رهگذري
از اين ديار فاني  صاحب خانه هر لحظه امكان دارد او راو  تواند بماند نمي صباحي بيش

ما خود ديديم كه توشه سفر ابوذر آبي و  بدان ديار باقي ببرد.. پس او مسافري بيش نيست
 .بيش نبود!

 آن سفر!..و  توشه آن مرد، بين اين سفرو  زمان است بين توشه ابوذرو  فرق زمين و
خود ديديم كه چگونه با و  شناسيم نيست، مي دعوتگري چون آنانكهو  او واعظ

فقط بخاطر اينكه در پي سرپناهي براي خودش و  بودرداء برخورد سختي كرد ــ فقطا
 پسنديد.. نمي بود.. برخوردي كه شايد خودش هم

خانه خدا چگونه آن دو زن مشرك را از خود راند، و  پيش از آن ديديم كه در كعبه و
 ي در راه ايمان...نه چراغو  تواند راهي باشد بسوي درك حقيقت نمي البته كه اين برخورد

علمي كه آموخته را و  مكتبي داشته باشد تا دانشو  نخواست كه براي خودش مدرسه
دهد،  مي ترويج دهد تا بدانجا كه علي بن ابي طالب در مورد او گواهي بسيار خطرناكي

بر و  دانشي در سينه دارد كه خودش در برابرآن ناتوان مانده،و  ايشان گفته اند: ابوذر علم
طمع كار است! بخيل و  كند..او سخت بخيل نمي چيزي از آنرا بيرونو  قفلي نهاده آن

 دانشش.و  طمع براي علمو  براي دينش
جامه اش  به آموختهو  دهد.. آموخت نمي دانشش را به انسانهاو  ابوذر دانشمند علم

او  چون به مردم چيزي نياموزاند، آيا آنها را عذري است كه در پيو  عمل پوشانيد،
خليلش بدو سفارش كرده بود عمل كرد.. ولي بر و  نروند... بهر حال او بدانچه  دوست

 هرگز نخواست آن قفل را بگشايد..و  دروازه علم قفلي زد
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خود ديديم كه غفاريان را به و  البته بر همگان روشن است كه او معلمي هم نبود،
 اسالم خواند اما در نماز امامتشان نداد...

يا رهبر و  يا فرمانروايي سياسيو  عوامل سد راه آن بود كه او معلميو  همه ظروف
اداري آن باشد.. او در و  آرماني بمعناي تنظيميو  يا صاحب مكتبو  گروهو  حزب

شورشگري بود و  ابتداي زندگي ـ همانطور كه ديديم ـ راهزني بود بعبارت ديگر انقالبي
 توان آنرا حركت نمي ش خود تغيير دهد، البتهثروت را با روو  كه سعي داشت تقسيم مال

اين جهشها هر چند مصلحتانه باشند و  انقالبي براي ساختار كامل جامعه تلقي نمودو 
اساس جامعه را تغيير دهند.. يا كه ترتيب طبقاتي جامعه را بر هم و  توانند بنيه نمي هرگز
 زنند.

خداوند و  آورد... مي به ارمغاناش  هقبيلو  اسالم را براي قومو  رود مي سپس به تنهايي
شنويم تا  نمي نشاني از ابوذرو  دهد، پس ازآن ما نام مي نيز آنها را با دعوت او هدايت

كند كه مسئوليتي را  مي پيامبر او را نصيحتو  آيد مي روزي كه دوباره به پيش پيامبر اكرم
تنها و  رسول خدا او را ــ بر كسي فرمانروايي نكند...واو كسي است كهو  بر عهده نگيرد

كند. تا جايي كه او  مي سفارشو  او را ــ اينچنين به اطاعت از فرمانروايان نصيحت
هر و  شود مي فرمانروايانو  اداري در اطاعت اولي األمرو  اساس فقه قانونيو  مصدر

 كند... مي يا تغيير را ردو  گونه انقالب
 خطرناك اسالمو  وت ابوذر در مرز پر تالطممعاويه استاندارد شام ترسيده بود كه دع

روميان جبهه اسالمي را ضعيف گرداند، از عثمان خواست كه او را بسوي خويش و 
 بخواند..

پردازند،  مي مناقشهو  آرام به بحثاي  شود، هر دو در گوشه مي به مجلس عثمان وارد
آزاد ـ و  دوستانه اي مناقشهو  گيرد ـ در درگيري مي پچ پچ صدايشان آرام آرام شدت

 پرسند: تو را با أمير المؤمنين چه شده؟! مي آيد... مردم مي سپس ابوذر با لبخندي بيرون
كنم.. حتي اگر از من بخواهد كه  مي اطاعتو  شنوم مي فرمانبردارم...« دهد: مي جواب
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 توان آنرا داشته باشم سر سوزني از دستورش سرپيچي نخواهمو  يا عدن برومو  به صنعا
 .»كرد

أبوذر شركت داشته چنين و  يكي از آنانكه در جلسه تاريخي أمير مؤمنان عثمان
 گروهي از غفاريان از دري كه مردم از آن وارد مجلس عثمانو  كند: با ابوذر مي روايت

و  سالم كرد،و  شدند داخل شديم، عثمان با ديدن ما برآشفت، ابوذر بدو نزديك شد نمي
گمان بردي من از آنهايم؟! بخدا سوگند كه نه با «د اين بود كه اولين حرفي كه به او ز

آشوب بود كه سعي و  شوم ـ منظورش أهل فتنه مي نه در چنين منجالبي غرقو  آنهايم
را اي  داشتند عثمان را از خالفت خلع كنند ـ اگر به من دستور دهي كه دو سر يك روده

 دارم. مي در دست گيرم تا دم مرگ آنرا با دستانم نگه
همانگونه كه ديديم و  ابوذر از او اجازه خواست تا مدينه را به قصد ربذه ترك گويد،

عثمان پس از اينكه دريافت خواسته ابوذر بنا به وصيت رسول اكرم بدو است، اجازه 
فتنه بود. در روايتي آمده كه عثمان و  فرمودند، كه البته اين حكايت قبل از بروز آشوب

او هم پذيرفت... در روايتي ديگر آمده كه او با صداي بلند و  هديه كرد شتراني را به او
 دنياي قريش سرباز زد...و  از گرفتن مالو  داد كشيد

هيچ كسي از ابوذر « آري چه كسي از رسول خدا راستگوتر است كه فرمودند:
در ، البته راستگويي صفتي ذاتي است، انسان احيانا بر حق نيست اما »راستگوتر نيست

سالم و  گويد راستگو است.. راستگو است در آنچه با مردم در ستيز است.. درود مي آنچه
راني وحي الهي است.. پيامبر  مي خدا بر تو بادا اي رسول خدا، اي آنكه هر آنچه بر زبان

با و  راستگوتر« .. بلكه فرمودند:تر يا درست انديشهو  اكرم نفرمودند: حقدارتر از ابوذر،
(!).. شايد حق دار نباشد.. اما راستگوست، يعني در آنچه ايمان دارد صداقت »تر صداقت

 دارد...
و  نيز او را به آشوباي  گفت، دلش لحظه مي ابوذر آنروز كه گفت با آنها نيست راست

اگر آنروز كه آشوبگران عثمان را به محاصره و  طغيان وا نداشته بود،و  يا سركشيو  فتنه،
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كشيد.. اين در حالي  مي بود بدون شك در دفاع از او شمشير مي جاگرفته بودند در آن
اثر  بي تواند  انكار كند كه سخنان ابوذر در برآشفتن  اين آشوبها نمي است كه هيچ مؤرخي

خواست در ملتي غير از ملت عمر!.. او از خليفه مسلمانان  مي بوده است، او عدل عمر
ول اكرم مهيا كند البته با مردماني كه با ياران چون جامعه رساي  انتظار داشت كه جامعه

 رسول خدا فرسنگها فاصله داشتند..
و  ترديدي نيست كه سخنان او بهترين شعارهايي بود كه رهبران آشوبو  وهيچ شك

ي اخطبوط صهيونيستي كه با ورود ها يا مهرهو  رد زبان داشتند.. صادقان نادان ..و  فتنه
 ركت در آمده بودند...پيامبر اكرم به مدينه به ح

خواستند نيز نبود، حتي به  مي در پي آنچهو  گفت، او از آنها نبود، مي ابوذر راست
كرد كه كار بدين جاي حساس برسد.. هيچ كسي كه او را كوچكترين  نمي ذهنش خطور

يا او و  رهبر چپگرايان قرار دهد،و  تواند ابوذر را امام نمي شعور علمي اي استو  درك
 ين مسلمان را بر اندامش بيندازد..تر يا جامه اشتراكيو  گويي از چپگرايان بداند،را ال

و  آن هم بخشش ثروت، انتقال ثروتو  اساس پايبند بودو  ابوذر تنها به يك اصل
براندازي و  ها دارايي ثروتمندان به دستان پينه بسته بينوايان، پشت پا زدن به اندوخته

 بينواياني كه به نان شب محتاجند...و  محتكر جامعه طبقاتي با ثروتمندان
ثروت جامعه اوالترند، چرا كه و  كند كه گروهي ادعا كنند كه به مال نمي او قبول

 ثروت از آن همه مسلمانان است. مگر نه آنكه لطفي است از جانب پروردگار همه شان...
حياتي گذاشته  و خمو  مشكلي بسيار پر پيچو  به عبارتي ديگر او انگشت بر معضله

و  اساس همه مشكالت تاريخ بشريت.. كليد چپاولو  بود: مشكل تراكم ثروت... ريشه
 پيشرفت...و  در عين حال تنها راه ترقيو  خودخواهيها... رمز طبقاتي بودن جامعه...

شد  مي نقره نيز از همينجا شروعو  با طالاش  دشمنيو  ابوذر دشمن تراكم ثروت بود،
دارايي بودند. در مسايل ديگر و  منال يعني ثروتو  اندوختن مالو  حتكاركه آندو رمز ا
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و  سرمايه داري هستند اين شدتو  اشتراكيتو  ي عمده چپگراييها اجتماعي كه شاخه
 بينيم.. نمي صرامت ابوذر را

 صدا »پسر كنيزك«افتد او را به  مي ابوذر هماني است كه چون با پسر عمويش در 
باشد، مگر پدر اي  گيرد.. كنيزك!.. حتي اگر پدرش آزاده مي و را به تمسخرزند.. مادر ا مي

 او عموي خود ابوذر نيست؟!!..
خشكي صحرانشينان از تو و  هنوز هم اين جفا« كند: مي پيامبر او را سرزنش و
 !..»نرفته

در اينجا سرزنش رسول اكرم بسيار ماليم است.. شايد بخاطر اينكه با پسر عمويش 
و  طبقه اجتماعي، حقيقت مادرش هر چه كه باشد، البته به اسارتو  از يك رتبهو  بود

برتري و  موقتي است. رسول اكرم شعور به خودبينيو  بردگي افتادن انسان حالتي عارضي
 آنها را به سوي صفات انسانيتو  كند، مي يا بر فرزندان آنها را كامال ردو  كنيز،و  بر برده

سازد.. ترسي نيست در اينكه اين حركت  مي برادري رهنمونو  يمفاهيم واالي برابرو 
 حركتي باشد بسوي تفرقهو  اساسو  از اينكه بناو  ابوذر از قوم پرستي سرچشمه گيرد..

 قوم پرستي بيمي در آن نيست.. آنهم بخاطر ناپايدار بودن حالت بردگي..و 
هنوز هم جفاي «زيزش عزيزي به عو  ماليم از دوستو  نرمو  اما اين سرزنش آرام
غصه دندان شكني و  گردد، خشم مي خشمي تبديلو  به انقالبي »صحرانشينان از تو نرفته

كند تا موقف كامال متضادي را در پيش  مي او را مجبورو  كه ابوذر را به لرزه در آورده
 گيرد..

آزرد،  مي را صقومگرايي روان پاك رسول خدا و  آنگاه كه بوي گند خود خواهي
شد. تا جايي كه جام زهراگين خشم را بر سر ابوذري كه  مي ور و غضب در او شعله شمخ

 خوانده بود، شكست.. »پسر سياه چرده«برادرش بالل حبشي را به 
گردد، صفتي  مي نسب برو  شعوري است به دوگانگي كه به اصل و  در اينجا احساس

هيچ و  تواني نيست،و  درتيا از دست دادنش هيچ قو  كه انسان را در رسيدن به آن
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است كه بشر را توان كنار زدن آن اي  يا تبديلش وجود ندارد، پردهو  اميدي در تغيير
برد در  مي آناني را كه گمانو  بنشيند، »رنگ پوست«نيست، كسي حق ندارد باالي ديوار 

 كند.. مي زير ديوارند تحقير كند.. آنهم بخاطر اينكه رنگ پوستشان فرق
توان بر اين  نمي كشد، ديگر تيغ به استخوان رسيده، مي ت كه رسول خدا داددر اينجاس

پسر سفيد را بر «توپد  مي خزعبالت سكوت كرد، روي در روي ابوذر بدوو  چرنديات
خليلش را و  غضب دوستو  ابوذر بخوبي خشم »فضلي نيست!و  پسر سياه هيچ برتري

و  سرزنش نيست، بلكه تأديبو  متداند كه اين ديگر مال مي بخوبيو  كند، مي درك
خواهد ريشه كن  مي اساس اسالم راو  اعتراضي است دندان شكن در برابر آنچه كه فهم

 سازد..
 نهد مي را بر شنهاي داغاش  افتد، گونه مي بال فاصله صورت راهزن سركش(!) بخاك 

شايد خواهد كه با كفشش بر صورت او قدم بگذارد تا  مي از پسرك سياه چرده(!)و 
 عنصر پرستي.و  باشد براي اين گناه بزرگش، گناه قومگرايياي  كفاره

 لرزاند. مي تصويري زنده كه قلب هر آزاده آمريكايي را
 تصويري گويا از نبوت در آن كهكشانهاي باال كه بشر را توان درك آن نيست.

 يماتواالي اسالمي كه بر سر همه تقسو  ارزشهاي اصيلو  تصويري روشن از مفاهيم
اند. آري! هر كه با اين دين درافتاد  چپگراييها پيروز شدهو  راستگريو  طبقات اجتماعيو 

 .برافتاد!
! ـ »سرور ما را آزاد كردهو  ابوبكر سرور ماست« گفت: مي ابوذر كجاست از عمري كه

برتر از ابوذر دارد، و  جايگاهي بس واالتراش  قبيلهو  عمر در قومو  منظورش بالل است.
و  تي در اسالم از ابوذر عزيزتر است، او كسي است كه خداوند دينش را با او ياري داد،ح

و  يي شركت داشته كه ابوذر در آنها نبوده.. نه تنها اين، بلكه وزيرها غزوهو  در جنگها
 خليفه رسول اكرم نيز بود...
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خشونت ابوذر در مقابل مشت فوالدين نبوت كه چون و  شدتو  كجاست جرأت
تمسخر گرفت او را واداشت تا ـ العياذ باهللا ـ چون سجده در و  ل را به باد تحقيربال

 مقابل كفش بالل به زمين افتد..
 دانشجويان دانشگاه رسالت رسول خدايند.و  همه آنها ياران

 مكان طنينو  پژواك آن در گوش زمانو  تازد مي ونداي هميشگي او به پيش
نيازمند است به صدايي كه بر بلنداي و  بسيار محتاج آمريكاي امروز چهو  اندازد.. مي

 مجسمه آزادي داد برآورد كه: كارد به استخوان رسيده.. سفيدان را بر سياهان هيچ برتري
فضيلتي نيست!  بدون شك اين خشم نبوت بود كه به ابوذر آموخت كه مردم را بر و 

هميشه عادت  بينيم كه چون مي پوستشان تقسيم بندي نكند، وو  اساس رنگ
 با كنيزكي سياه (!) ازدواجو  چرخد مي هشتاد درجهو  در تصميم گيريها صداش  هميشگي

تالش بي دريغ در و  سعيو  واجبات،و  كند! البته با احترام خاصي واداي همه حقوق مي
و  پرورش فرزندان آن كنيزك سياه، بدون احساس به هيچ برتريو  راستاي تربيت

 .مكانتي!!
گويند كه در پشت پرده احساس به برتري سفيدپوستان بر سياهان اسبابي  مي البته
(جنسي  نهفته استو  شايد هم شهوانيو  بيولوژيو  نفسيو  تاريخي

11F

1(. 
و  عظمت اسالم در آن است كه همه اين باورهاي پوچ را زير پا نهاده پايهو  بزرگي

اوي را به بهترين صورتش تسو  اين عدلو  برابري گذاشتو  اساس ايمان را بر مساوات
 جامه عمل پوشانيد.

برابري را حتي بر كساني و  ارزشهاي واال توانست اين مساواتو  همچنين اين تعاليم
كه نتوانسته بودند احساس شعور به برتري را از دلهايشان ريشه كن سازند تحميل كند... 

و  مي منافات دارد سعيشعورشان با تعاليم اسالو  تا جايي كه چون آنان دريافتند كه درك

                                           
ان ناشي از باوري نادرست است كه برند كه كينه وحقد وحسادت سفيد پوستان بر سياه برخي گمان مي -1

 قدرت جنسي وشهواني سياهان  بيش از سفيدان است.
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احترام سياه پوستان دو چندان و  كوشش خود را بر آن داشتند تا در راستاي خدمت
 بكوشند...

گويد: دوست دارم با زني ازدواج  و مي كند مي ابوذر با خانمي  سياه پوست ازدواج
 .خود خواهم گرداند!و  فروتن سازد نه با زني كه مغرورو  كنم كه مرا متواضع 

 است كامال ايده آلاي  كند.. ايده مي يدگاه ابوذر زن تيره پوست شوهرش را فروتناز د
 هيچ بويي از عنصرگراييو  سلوك اجتماعي كامال موافق است،و  درست كه با مفاهيمو 

سازد بدانچه كه هيچ مؤمني آنرا شعار  مي پرستي در آن نيست، او خودش را مجبور و قوم
داند بسوي  مي او را راهيو  گيرد مي ، زني تيره را به همسريبرابري قرار ندادهو  مساوات
 شكسته نفسي.. جهاد با نفس!..و  تواضعو  فروتني

 مرا فرمان داده اند تا فرمانبردار« گويد: مي به اوو  دهد مي را بر خود ترجيحاي  واو برده
در و  ،»ستي!حبشي هاي  تو هم بردهو  حبشي باشد..اي  شنوا باشم حتي اگر اميرم بردهو 

 !!.»اند دماغت هم نبريدهو  اي تو بردهو  دماغ بريده باشد،اي  حتي اگر اميرم برده« روايتي:
تواند در كادر  مي گردد، در اسالم برده سياه نيز مي اينجاست كه اسالم بر ابوذر چيره

و  رهبريت قرار گيرد، مفاهيمي كه عقل كليساي غرب تا استقالل آفريقا بدان نرسيده بود
 تنها در نصف دوم قرن بيستم بود كه سياهان نيز كردينال شدند.

اين در حالي است كه اولين فرماندار لشكر اسالم در مقابل دشمن خارجي يعني 
 .بود!اي  امپراطوري روميان ـ اسامه فرزند زيد ـ سياه دماغ لميده

 توان او را اشتراكيترين صحابه ناميد.. و نمي پس ابوذر چپگرا نيست
برابري و  ي تشنه توزيع ثروتها مردي انقالبي هم نبود.. اگر چه كلمات آتشينش سينه

حتي هنگامي و  محتكران ربوده بود...و  خواب را از پلكان ثروتمندانو  كرد مي را آبياري
انگار كه مرا پيش از اين نديده و  »مردم بسويم هجوم آوردند..« كه به مدينه وارد شد..

 ..»بودند!
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ابوذر ندايش « كند: مي اريخدان مسلمان تأثير اجتماعي ابوذر را چنين تصويرطبري ت
و  بينوايان را دريابيد.. مژده ده آناني را كه مالو  اين بود كه؛ اي ثروتمندان، درماندگان

و  ي آتشين آهن كه صورتهاها كنند به پاره نمي در راه خدا انفاقو  ثروت جمع كرده
كند.. آنقدر بر ندايش پافشاري كرد تا فقيران احساس  مي غگردنهايشان را داو  كمرها

بر آن شدند كه آنرا بزور بازو بدست آورند و  كردند كه حقوقي ثابت بر ثروتمندان دارند
 .»تا جايي كه صداي شكايتهاي ثروتمندان در هر كجا بلند شد

 دوركرد ناگهان مردم از اطرافش  مي موعظه مردمو  اما هر جا شروع به نصيحت
 گويد: مي شايد همانطور كه خودشو  شدند.. شايد از ترس جاسوسان فرماندار شام.. مي

بازداشتن از منكر پا فشاري كردم كه سخن تلخ حق برايم و  آنچنان بر امر به معروف«
 .»تي باقي نگذاشتدوس

 ويا سببش آن بود كه خودش در جواب مردي كه پرسيد: ابوذر، چرا وقتي با مردم
 كنند؟ مي ي از تو فرارنشين مي

 دارم. مي ثروت بازو  بيان داشت: چون آنها را از اندوختن مال
كردند..  نمي ثروت را انكارو  جمع كردن مالاش  انقالبيهاي زمانهو  حتي آشوبگران

بلكه سعي داشتند در توزيع ثروت سهم بيشتري نصيبشان گردد، همانطور كه سياهپوستان 
 .جامعه را دگرگون كرده سفيدپوستان را به برد گي گرفتند! پس از چهار قرن از ابوذر

فهم و  درماندگان زمان ابوذر انقالب كردند تا جاي ثروتمندان را بگيرند.. چون ديد
آنها از جامعه همين بود، در آن لحظه تاريخ گمان بر اين بود كه پيشرفت جامعه مديون 

 زندگي طبقاتي آن است...
كردند. ابوذر از معاويه  مي يه در آن ديدار مشهور با هم بحثمعاوو  وقتي كه ابوذر و

 .اي؟! ت مسلمانان را مال خدا نام نهادهثروو  پرسيد: چرا مال
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دهد: ابوذر خدا از تو درگذرد! مگر ما بندگان خدا  مي معاويه سياستمدارانه جواب
و  ر آنچه امرهو  مخلوقات آن خالق يكتاييمو  مال از آن او نيست، همه بندهو  نيستيم

 .دستور او باشد همان خواهد شد؟!
از تعارفات و  كه توان تحمل مناقشه فلسفي را ندارداي  لهجهو  ابوذر با آهنگي بران

 .گويد: پس نگو! مي بدور است،
گويم كه مال خدا  نمي گويد: من مي زيركي عجيبشو  زرنگيو  معاويه با ديپلماسيت

 گويم؛ مال مسلمانان!. مي نيست، اما بخاطر شما هم كه شده
... پس مسلمانان بايد »مال مسلمانان«معناي ساده كالم ابوذر روشن است و  البته مفهوم
 آنرا بردارند..

مال «يا  »مال مسلمانان« اما بسيار مشكل است كه هر دو رأي وايده را تصديق كنيم:
 ، اين خود زمينه اشتراكيت را گسترش ميدهد.»خدا

يا گروهي حق تصرف و  ، يعني هيچ فرد»ثروت از آن خداستو  مال«مگر نه اين كه 
 .در آن را ندارد؟!

، شايد بتوان در آن گنجانيد كه فرماندار »مال از آن مسلمانان است«اما در اينكه 
 مسلمانان را حق تصرف در آن است؟

نيابتي است از و  تواند بگويد كه تصرف امير مؤمنان در مال وكالتي مي هر كسي و
ثروتشان و  به حساب آنها در مالو  مسلمانان كه مالك اصلي آن ثروتند.. او بنام آنها خود

 تر خمو  بسيار پر پيچ »ثروت از آن خداستو  مال«كند.. ولي اين سخن كه  مي تصرف
 آورد كه رئيس به وكالت پروردگار در آن مال تصرف مي آن اين مفهوم را ببارو  است،

 كند!.. مي
يك دندگيهاي فيلسوفانه آنها را و  ي سخنوري است كه لجاجتها هاينها همه فلسف

 خداوند را مالك مطلقو  شكند مي آورد.. عمر كمر تقدس ملكيت را در هم مي ببار
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خود و  ترسد نسبت مال به خداوند راه را بر روي محتكران مي داند.. در حاليكه ابوذر مي
 را روشن نكرد.خواهان بگشايد.. هر چند كه او خود فلسفه خودش 

در هر كجا يافت و  ها آنانكه ثروتهاي ملتهاي مسلمان را به چپاول بردند در همه زمانه
نقره را و  ثروت، طالو  از مارهاي در آستين كه كوههاي مالاي  هيچ جامعهو  شده اند،

و  مساواتو  تنها ابوذر نبوده كه از عدالتو  نيست،و  انباشتند پاك نبوده مي بر هم
 بوده است... تر واضحو  روشش از ديگران روشنترو  نه اينكه اسلوبو  ي دفاع كردهبرابر

آرامش را از همه مسلمانان اولين بدون استثناء و  بود همگاني كه خواباي  اين مسئله
شود  مي بينوا تقسيمو  طبقاتي كه به دو دسته ثروتمنداي  ربوده بود، آنها از ديدن جامعه

از اينكه نام جامعه اسالمي بر آن باشد، و  افتادند، مي هم بهراسشدند، شايد  مي آشفته
داد خواهي را و  خواستند عدل مي كه در سايه شمشيران برّان دالور مرداني كهاي  جامعه

كه در سايه ارزشهاي واالي اي  در دنيا بر مسند حكومت بنشانند بر پا شده.. جامعه
اندوختن و  دارد از احتكار مي را دشمنعنصر گرايي و  مفاهيمي كه تفرقهو  اسالمي

 ثروت بيزار است.
دانشمندان صحابه بسيار سعي كردند كه با الگو ساختن زندگي خود سد راه و  بزرگان
سلوكشان با ثروتمندان راه را از بيراهه روشن و  با رفتارو  تحوالت گردند..و  اين تغيير

 سازند..
فرض قرار داده و  قدر بر ثروتمندان واجبگفت: خداوند آن مي از آنجمله علي بود كه

طمع ثروتمندان است كه و  آزو  حرصو  تنها از بخيليو  كه براي بينوايان كفايت كند،
خداوند آن ثروتمندان را در و  شوند.. مي نادار يافتو  يا پا برهنهو  مستمنداني گرسنه

 د..سوزان مي غذاب خويشو  روز قيامت به سختي باز خواست كرده درخشه
ناداريها و  فقرو  ستمهاو  ظلمو  از ديدگاه علي بن ابيطالب سبب همه فالكتهاي جامعه

 تنها ثروتمندان هستند...و  ثروتمندان
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تراكم ثروت او را عثمان و  روزي كه عبدالرحمن بن عوف چشم از دنيا بربست
آيا او و  تواند باشد؟ مي ثروت چه كسيو  ثروتمند ديد نا خودآگاه پرسيد كه اين مال

 .ثروت را ادا كند؟!و  چون يك مسلمان واقعي توانسته مسئوليت اين مال
برايش « كعب كه توان چنين شك پراكني بر دوستش را نداشت در جواب گفت:

 .»سعادت آخرت دارمو  آرزوي خوشبختي
عبدالرحمن بن عوف يكي از ده تني است كه پيامبر اكرم در دنيا به آنها مژده بهشت 

 .شبهه عثمان را برمي انگيزاند!و  دند، با اين وجود تراكم ثروتش شكبرين دا
ثروتش را و  از ديدگاه عثمان حتي اگر يك فرد مسلمان بتواند به بهترين وجه مال

 هراس دوستانش باشد.و  ترسو  شبهه مردمو  اداره كند باز هم بايستي جوابگوي شك
 با صيغهو  انه از دوستش دفاع كندكعب كه يهودي تازه مسلماني بود نتوانست قاطع و

 را از او دور كند. ها شبههو  سعي دارد شك »آرزو دارم«اسلوب و 
توان به  مي آرزوي كعبو  اين خوش بينيو  خم اين عالمت استفهام عثمانيو  در پيچ

را خواند.. گويا كه اي  شك در مصير پرتالطم چنين جامعهو  ثروتو  سادگي اتهام مال
ضمير مسلمان را و  اند.. ثروت اندوزي وجدان ر اين دين متهم قرار گرفتهثروت دو  مال

 اساس اين ثروت هر چه كه باشد.و  سازد.. مصدر مي آزردهو  پريشان
كشد: بچه يهودي، تو از  مي دادو  برد مي اما ابوذر ـ زبان تلخ حق ـ عصايش را باال و
ثروتش عقربهاي و  كه مال داني كه صاحب اين ثروت روز قيامت آرزو نكند مي كجا

 .قلبش را نيش زنند!و  زهرداري شوند
برابر قرار دهد، يعني دارائي و  خواست كه مسلمانان را در يك طبقه مساوي مي عمر

.. »ثروت برتري نداردو  هيچ كس بر ديگري در اين مال«امت را به تساوي تقسيم كند.. 
 بينوايان تقسيم كند. خواست كه ثروت انباشته فؤدالها را گرفته در بين

براي هر «آخرين بار در تاريخ شعار و  خواست براي اولين مي عمر تر بعبارتي  ساده
 را تطبيق دهد. »كس به اندازه نيازش
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 صرسول اكرم و  هر آنچيزي را گويند كه از حاجت بيش باشد.. »زيادي«چون 
هر كسي و  ري ندارد،هر كسي كه سواري زيادي دارد به كسي بدهد كه سوا« اند: فرموده

ياران پيامبر كه در آن مجلس و  ،»كه غذاي زيادي دارد به كسي دهد كه غذا ندارد و...
ثروت را يكي يكي بر شمردند تا جايي و  گويند كه پيامبر اكرم همه انواع مال مي بودند

 تر از نيازمان حقي نيست. »زياد«كه ما مطمئن شديم كه ما را در هيچ چيز 
ن مردان پارسا، آن مؤمنان نمونه، دانشجويان دانشگاه رسالت، ياران رسول شايد اگر آ

كردند كه  مي سياست اقتصاديي را رسمو  ماندند، براي ما خط مشي مي خدا، تا به امروز
و  مساواتو  آرامش جامعهو  بشريت تا به امروز بدان دست نيافته، راهي براي رفاه

 زيستند... مي اي هميشهبرابري.. واي كاش ياران رسول خدا بر
حيف كه  شايسته هيچ بشري نيست كه تا ابد بر زمين ماندگار باشد!... ياران رسول 

 ثروت نبودند بلكه با جانو  پس از آنها مردمي روئيدند كه نه تنها در پي مالو  خدا رفتند
ومي چنين قو  كردند كه فقر يعني عدالت مي گمانو  پذيرفتند مي ناداري راو  دل فقرو 

 شنوند... نمي هرگز نداي ابوذر را
هرگز تا و  اين صداي برّان ابوذر در حكومت اسالمي... هيچ گوش شنوايي نيافت

اند صداي ابوذر را  چيرهپرداخته بشر بر انسانها و  قانونهاي ساختهو  زماني كه اين نظامها
 كسي نخواهد شنيد.

 اما...
مژده ده آناني را كه «نداي تلخ حق:  صداقتو  دنيا بدون صدايي كه با تمام اخالص

ورزند را به  نمي انفاقو  در راه خدا بخششو  كنند مي ثروت، جمعو  نقره، مالو  طال
 ماند. مي وحشتناكاي  را محكم به گوشها نزند چون ويرانه »عذابي دردناك..

شود..  مي گر مايه جلوه و بي روابط اجتماعي بدون اين صداي ابوذرانه بسيار زشت
و  كند، در شورش مي آورد، وجدانهاي خفته را بيدار مي صدايي كه غافالن را به خود
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و  خواب را از چشمان ثروتمندان چپاولگرو  دمد، آرامش مي انقالب بينوايان روح
 ربايد... مي زورگويان ستمگر

 است ... اي  جهان بدون صداي تلخ حقيقت چون خرابه
 معناست.. بي وذر پوچ وبدون مشتاقان ابو  دنيا بدون ابوذر
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