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  شبنامه نويس را پيامبر گونه بشناسيد
    

که آقای  ولی مثلی. فشاء خواھد شد تا او را بشناسيممن ھم مانند ديگران منتظر بودم که چه وقت نام شبنامه نويس ا

اما حوصلۀ من سر رفت و برای حل .  حوصلۀ فراوان دارند و به اين زودی ھا چنين کاری را نمی کنند"موسوی"

ايشان فوراً مرا کمک . اين مشکل مراجعه کردم به پيغمبراسالم و از ايشان در شناخت  شبنامه نويس مدد خواستم

ماھيت و شخصيت و محيط و رفقای شبنامه نويس را دربست به من معرفی کردند، بعد خيالم راحت شد نمودند و 

حيف دانستم که ھمين کمک را به خوانندگان منتظر اين .  نيز برآمدم"موسوی"و از وابستگی به نوشته ھای آقای 

  .گونه از شبنامه نويس دست يابيدشوم تا شما نيز به شناخت پيامبر  حال من واسطه می. قضيۀ پر سر وصدا نکنم

روايت است که روزی پيامبر اسالم با جمعی از صحابه و يارانش به طرف شھری روان بودند که بار اول بود از 

عده ای از ھمراھان . دربين راه به مسافری برخوردند که از آن شھر به بيرون می آمد. کردند آن ديدن می

يک د، به اين منظور به آن مسافر نزددست بياورنه  معلوماتی دربارۀ مردم آن بپيامبرخواستند قبل از ورود به شھر

  :شده و از او پرسيدند مردم اين شھر را چگونه ديدی؟ مسافر گفت

ئيد قول أپيامبربه ت.  مردم اين شھر را با شرف، با تقوا، متدين و خالصه متصف به ھمه خوبی ھا يافته است

ه ای بعد مسافر ديگری از ھمان شھربيرون آمد، باز عده ای از ھمراھان پيامبر لحظ. گوئی مسافر گفت راست می

  :دور او را گرفته واز او پرسيدند که مردم اين شھر را چگونه ديدی؟ اين مسافرخالف اولی گفت

الم باز ھم پيامبر اس.  مردم اين شھر را فاسد، زانی وجانی، دزد، دغلباز و خالصه عصارۀ ھمه بدی ھا ديده است

وسرانجام در نزديکی ھای شھر به مسافر سومی برخوردند وباز . گوئی ئيد کرده و گفت تو راست میأقول او را ت

از . اين شھر ھم مردم خوب دارد وھم مردم بد: اين مسافر گفت. ال را از اوکردندؤدور اورا گرفته وھمان س

پيامبر اسالم به اين . توان دراين شھر يافت نھا را میدانشمند ترين آدمھا تا  فاسد ترين آ پاکترين و متقی ترين و

  .گوئی مسافر ھم گفت تو راست می

 ھمراھان پيامبر که ازاين برخورد او متعجب شده بودند پرسيدند يا پيامبر اين سه مسافر جوابھای مختلف وضد و 

؛ اين چگونه ممکن است؟ گوئی ئيد کرده و به ھريک گفتيد تو راست میأرا ت نقيض دادند ولی شما ھرسه شان
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گفتند به اين معنی که ھر يک از محيطی که خود درمتن آن زندگی و بود  پيامبر گفت بلی ھرسه شان راست می

مسافراولی که خودش آدم پاک، با تقوا، باشرف و متصف به صفات نيک بود در . کردند وباش داشته حکايت می

.. او از محيط شر و فساد و. يط مناسب خودش زندگی کرده بود و اطرافيانش ھمه مثل او پاک و منزه بودندمح

. گفتگفت و درست مي اطالع نداشت بناًء آنچه گفت چشمديدش از محيط ھستی متناسب با شخصيت خودش می

اسب به شخصيت خود زندگی کرده لوده به ھمه پستی ھا و رذالتھا بود در محيط متنمسافر دومی که خودش انسان آ

 و محسنات شھر را ببيند ولذا اوھم در تعريف شھری که او ھابود ونمی توانست ازآنجا و با آن شخصيت، خوبي

مسافر سومی کسی بود که با ھردو محيط تماس گرفته بود لذا ھم خوب را ديده بود وھم . گفت ديده بود راست می

ضاوت وحکم ھرکدام متناسب با شخصيت و چگونگی محيط واطرافيانی است لذا ق. گفت بد را پس اوھم راست می

  .کند وسر و کار دارد که او با آنھا زندگی می

ئی که از آنھا برخوردم اين شخص در تمام محيط ھا "موسوی"وقتی من به احکامی از شبنامه در نوشته ھای آ قای 

 ھايش نمونه ھای برجستۀ بھترين اخالق انسانی بوده ی يک سازمان انقالبی که شخصيتکند، از کوارترھا ياد می

لمان جز به مسايل زير ناف اوھستند تا محيط ھای خانوادگی و سرانجام کشور متنوع الکلتور ھشتاد وپنج مليونی 

به چيز ديگری نمی انديشد، پس به معياری که پيامبر داده اين چه نوع انسانی است، در چه جو ومحيطی زيسته 

 و در مورد فاميلھا خانمھای "موسوی"ان و رفقايش چگونه مردمی بايد باشند؟ در مورد کوارترھا آقای است و يار

مبارزی چون خانم نسرين معروفی، خانم رحيمه توخی و خانم جميله منصوری نوشته ھای جاندار، علمی و کوبنده 

  .قی نمانده است نشر سپرده اند وھيچ خاليگاھی باای به

به يک کشور کثيرالملۀ با مليونھا انسان، بايد " فاحشه خانه"و به ترجمۀ آقای موسوی " ستانکسس" در مورد حکم 

. گفت که شبنامه نويس وھمراھان اروپا نشينش فقط از روی مناسبات پست خودشان به چنين نتيجه ای رسيده اند

صص ختمتفکر وملسوف و  را که از آغوش آن ھزاران ھزار دانشمند وفيه ایتوان جامع درغيرآن چگونه می

به جھان عرضه شده و زادگاه و پرورشگاه بزرگانی چون ھگل، فوير باخ، مارکس، انگلس، گويته و ... وطبيب و 

را دربست فاحشه خانه گفت؟  بازھم به ھمان نتيجه بايد رسيد که پيامبر گفت يعنی آنچه شبنامه  بوده است آن... 

کنم حال ما  بناًء فکر می. تواند باشد وبس زيست او  و اطرافيانش میگويد انعکاسی ازشخصيت، محيط  نويس می

 .      کند که او و يا آنھا چه نام دارند ھمه شخصيت و تربيت شبنامه نويس وھمراھانش را شناخته ايم، ديگر فرقی نمی

 

 


