
یا دلیل التمحیرین

بایدسرمشق «آن هایم» باشد

نثرنوشته :«خدیجه شریف دیماجانی»

خداوند فرشتگان را، همراه با وحى كه از فرمان اوست، بر هر كس از بندگانش كه 
بخواهد فرو مى فرستد كه مردم را هشدار دهيد كه معبودى جز من نيست پس تنها 

از من پروا كنید) .سوره نحل /آیه ۲)

__________________________________

آیه خوانده شد:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي األَْمْرِ 



دانش آموز پرسید: 

دراین عصرجدید چرابه انسان 14 قرن پیش، کتاب و سنت او ایمان داشته باشیم و 
او را الگوی خود قرار دهیم؟

معلم پاسخ داد: 

خوب میدانی که بعضی اشیاء وپدیده ها درقالب یک محدوده زمانی خاص 
قرارنمی گیرندو ارج وقرب آنها با گذشت زمان نه تنها ازبین نمی رود بلکه 

ارزشمندی وجود وحضورآنها برای زمان های دیگر گاهی بیشتر هم می شود.

وقتی گل سرخ توی دستت پرپر میشود ،عطرش زود ازبین میرود؟

خورشیدی که ازپرتو نورش بهره می گیریم نورش برای همین زمان اکنون است؟

مهربانی و عادل بودن یا خشونت وتبعیض درمحدوده زمان خاص محصورمی 
شود؟

از بین پدیده های بیشمار و صفات فقط به دو مورد اشاره کردم؛ جهان پراز پدیده 
هاوصفاتست که بی واسطه ویا باواسطه انسان خلق شده اند که برای روزگاران 

دیگر نیز ارزشمندهستند.

اماپاسخ سوال تو که به انسان اشرف مخلوقات برمی گردد وآن هم پیامبرکه انسان 
کامل وبرگزیده است و روشن است که محدوده سوال دراینجا تنگ تر وانسان کامل 

ما ،خاص ترمی شود چون او پیامبر  »خاتم «است، آنچه خوبان همه «  دارنداو تنها 
دارد » !خاتم آخرین سفیر ، آخرین آورنده کتاب است« » !

آخرین کسی که لیاقت دارد تا خالق جهان آفرینش او را بایک واسطه از نوع وحی 



آسمانی مخاطب خود قرار دهد. 

خالقی که می خو اهد مخلوق خود را از پله های پیچ درپیچ و پراز شیبِ عمارت 
جهان بتدریج به قصرپرشکوهِ سعادت برساند ، آخرین سفیر را پس از هزاران سفیر، 

ازمیان مردمی انتخاب می کند که درتاریخ آنهاعصری به نام جاهلیت ثبت شده 
است و مردم این عصر، خنده دختران را به خاک میدادند و به جنگ وکینه توزی 

شهره بودند والبته ناگفته نماندکه درهمان زمان، کمی دورتر از این کویر، در 
سرزمینی دیگر زنان انسان های طبقه دوم وکارگران ارزان قیمت بودند

پیامبر ما خاتم است ، آخرین فرستاده ای که راهکار سعادت را از خدا فراگرفت تا به 
بشر چگونه به سعادت رسیدن را بیاموزد.

بشری که من باشم ، توباشی و...

پیامبر خاتم آمدتا مسیر کمال را در دل من و تو روشن ودر دل همه آنان که دنبال 
روشنایی می گردند ظهور کند. 

به همین خاطر است که در صحرا نمی ماند از دل صحرای سوزان عربستان به 
صحرای آفریقا،اسپانیا واندلس به ایران و......به کویر و به باغ های سرسبزنزدیک و 

دور می رود.

کنار بید مجنون وچشمه ی جوشان محبت سر راهِ من وتوی مسافر خسته دل 
ظاهرمی شود .من هم با تمام خستگی وناتوانی های جسم ، ناتوانی و ناآگاهی روح 

غبارگرفته خودم، پیامبر را دیدم و البته که مثل توودر سن وسال تو، من هم 
پیامبررا نشناختم بلکه وصف او را شنیدم ،در مورد او خواندم تحقیق کردم وآنگاه 

کمی غبار فهم من ،کنار زده شدو فهمیدوایمان آوردکه خاتم بر تخت نشسته است و 



بر همه اشراف دارد !مثل یک نگین انگشتری که زیبارویان با روحی فراتر از جنس 
زمان و مکان دورتادور او را گرفته اند. 

خاتم از همراه خود، عطر رویش ، عطرپرواز را می شنود و به حکم رسالت خود در 
دل من ، تو، در دل من ، تو، زمین ، گل هاو .....به امانت می سپارد.گلها وظیفه را می 
شنوند ، آویزه جان می کنند، پروازش می دهند وگالبش می کنند  و البته بعضی هم 
توان ندارنداین موهبت راببینند ،رویش کنند،پرواز کنند،گالب شوند ،چشم آنها توان 

دیدن نور وگوش آنها توان شنیدن امواج نوری راندارد می گویند : او ساحر 
است.راست هم می گفتند ،حرفهای خاتم بین زنان و مردان فاصله انداخته است .

زن،ایمان به گفته های خاتم دارد، برای جهان، پنجره هایی می بیند که اگر باز شوند 
خانه ی تاریکِ وجودشان روشن می شود .اما مرد جاهالنه و متعصبانه به خاتم می 

گوید:

به رفتار پدران ما خرده گرفته ای و تا گناه تو،عذاب خدایان را برما نازل نکرده 
است،باید از این است،باید از این شهر بروی.

آنگاه پیامبر خاتم از شهر بیرون می رود اما درگوشه وکنار شهر می بیندکه زنان و 
مردان مومن زنان و مردان مومن ، جوانانی هم بدون رضایت پدرومادر، به 

اعتقادات جدیدشان پای بند می مانند وعشق می ورزند... 

 «پیامبرخاتم سراجا منیرا است 

 «چراغ روشنی که ازیک منبع نور » .غنی تغذیه می شود

چراغی که در برابر تمام تهدیدها ،تحریم ها،توطئه ها روشن می ماند وروشنایی 
می دهد.



کناب آفریدگار جهان را برای مردم می خواند.کتابی که برای عرب جاهل اما مومن 
آن روزگارکتابِ زندگی شد و برای من ،یعنی انسان روزگارانفجار علم و هوش 

مصنوعی نیز کتابِ زندگی است و هرچه می گذردمعنای آیه هایش روشن تر،قدرت 
وعظمت آنها نمایان تر می شود. 

کتابی که دهان عرب جاهل و متعصب آن روز را بست و توان ایراد و انتقاد را از 
اوگرفت و  مغز متفکر دنیای امروز بعد از چهارده قرن رانیز،درحال جستجو در فهم 

این کتاب یک گوشه ای نشانده است تا ببیند که کلید درهای علم درکدام صفحه 
وپشت کدام آیه ها جا سازی شده است؟!

مغز متفکرامروز ما توانسته نمی از: معنای" ن والقلم وما یسطرون"... ، " مما ال 
یعلمون " را کشف کند.

توانسته به زوجیت هسته ی اتم ایمان بیاورد.

اما هنوز" کتاب "آشکار نشده است! 

کتابی که می توان با خواندن آیه های آن، نگاه و اخالق پاک پیامبرخاتم را از پشت 
قرنها فاصله پشت قرنها فاصله ی زمانی و مکانی احساس کرد وشاید بتوان پس از 

آن بارشِ نگاه، جوانه زد!

پیامبرخاتم » .سراجا منیرا « است.

چه کسی از حرکت درپرتونور ، دردل تاریکی بی نیاز است؟

باید در پرتو نور او حرکت کنیم. 

باید تمام تالش مااین باشد که از او تبعیت کنیم تا به نور ، روشنایی و رهایی 



برسیم.

باید سراج منیر و کتابش راهنما و سایبان زندگی من، تو وبشریت باشد.

فرموده پیامبرخاتم است: 

انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء و اال رض وعترتی اهل 
بیتی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض..... 

خاتم، راهنما را به ما هدیه کرد تاگمراه نشویم !والبته که من بارها طعم فراق را 
چشیده ام!

هر بار که قر آن را گم کرده ام مسیر زندگی ام را به اشتباه رفته ام. 

خوش به حال شما که هنوز اول راه ایستاده اید.

دعامی کنم همیشه در مسیر راه حرکت کنیم.


