
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 :    اعترافات


 
 من قبرپرست بودم:     اعترافات

 
 :فيتأل

 عبدالمنعم الجداوي
 

 :ترجمه
 إسحاق بن عبداهللا دبيري العوضي
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 ٣

S من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

 
 
 گفتار پيش

وآله صلى اهللا وسلم على نبينا محمد الحمدهللا و
 : وصحبه ومن وااله أما بعد

وـصـحبه  اهللاَّ ـعـىل حمـمـد وآـلـه احلـمـد هللاَّ رب الـعـاملني وـصـىل
 . وبعدوأزواجه األطهر أمهات املؤمنني

 ام كه بـه مـيگذار خواهر با ايامن, خدايى را سپاس مى برادر و
فـقـه احـكـام  توفـيـق داد ـتـا آموزـشـها اـيـن دـيـن حنـيـف و وـشـام

را بكاويم, بويژه در نزديكرتين مسائل زنـدگى  درخشان رشيعت
ف از ازدواج سـاختن خانـه آيـا هـد. ازدواج شخىص خود يعنـى

آل  هنيست? خانه نـور كـه مهـان خانـه ايـد صلح, آرامش وتقو
هنفته است از احكام اهلى كه ما را از  اسالم است با آنچه كه در آن

 گاههـا هـوس و از لغزش و كند زشت حفظ مى كارها پليد و
بـا  كه پاكى است, و ردب مىما را تا آنجا باال  دارد و شهوت باز مى

 .رساند مى در انجام مسؤليتهايامن در زندگى يار ت ما را رمح
  و,ـخـواهر ـبـا اـيـامن, از عواـمـل نـيـك بخـتـى در دنـيـا ـبـرادر و
روز رستاخيز, ژرف انديشى در دين ماست پيش از  رستگار در



 

 ٤

T من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

دقت در احكـام ازدواج و بپردازيم بويژه تأمل و آنكه به هر كار 
از  , بـر ايـن جـهـت واسـت اسـالمى يـز خانـه واالر هشـالود

فقـه پژوهش ايـن بخـش از  را درا م كه ميخداوند سبحان خواست
 .رسشار اسالمى كامياب گرداند

)  و اخــتالف زوجــنيخــانواده خوشــبخت(ايــن كتــاب 
 اسـالمي اسـت كـه اميـد اسـت بـا بازگوكننده اين روش واال

 مـا را .مطالعه آن رسمشق زندگي و كانون حقيقت خانواده باشد
 .خري خود فراموش نكنيداز دعاي 

 .وصيل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
 

 ىإسحاق بن عبداهللا دبير
 :  ـ رياضىعربستان سعود

 ش.هـ٥/٤/١٣٨٤برابر با . ق.هـ١٩/٥/١٤٢٦: شنبهيك

 
 ارتباط با مرتجم مى توانيد به آدرس زير متاس بگرييدبرا : 

 )١٥٠١٠٣: (پ. ص) ١١٧٥٧: (الرياض ـ الرمز الربيدي: السعودية
www.aqeedeh.com 



 

 ٥

U من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً


مـام إ والسـالم علـی ةاحلمد اهللا رب العاملني, والصـال

 ه نبينا حممد وعلی آلـ للعاملنيةرسله رمحأاملوحدين, الذی 
 : وبعدمجعني,أصحبه و

ي شيرين و دلپذير است،  اين رساله شامل چند حلقه
كنند كه  ها داستان هدايت مردي را بازگو مي اين حلقه

مدتي در تاريكستان جاهليت و دور از توحيد در 
برد، و از قبرها تبرك به مسح  شبستان خرافات بسر مي

خداوند رحمت خود را خاست، بعد  و طواف آنها برمي
شامل حال او نمود و او را به سوي نور توحيد هدايت 
كرد و خداوند هر كه را بخواهد بسوي شاهراه مستقيم 

فرد ياد شده بعد از نجات از گمراهي و . كند هدايت مي
ظلمات و دريافت نور و هدايت داستان و خاطرات 
خود را در اين چند حلقه بشرح زير براي خوانندگان 

وير و روشنگري آنان ي تن كند باشد كه وسيله ازگو ميب
واقع شود و آنان نيز عين راهي را در پيش بگيرند كه 

 .او در پيش گرفته است



 

 ٦

V من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

 كه از »ةسالمي اإلةالتوعي«ها را در مجله  اين حلقه
 صادر 1» باحلجةسالمي اإلةالتوعي«طرف جمعيت 

 بعد جمعيت ياد شده مصلحت ،گردد پخش كردم مي
آوري و  ها را در كتابي جمع ين ديد اين حلقهدر ا

كه اين  پخش كند تا مسلمانان از آن سود ببرند، چرا
در تأثيري بس شگرفت در ق نهاي مبارك و گرا حلقه

درون افراد كثيري داشته و باعث تذكر و روشنگري و 
كه رساله از اسلوبي ساده و   چرا،اند ي آنها شده موعظه

 عبدالمنعم اش استاد بزرگوار دهروان برخوردار، و نويسن
و متأثر از » دار الهالل«ي  الجداوي نويسنده در نشريه

 خود بسوي ـ  رضوان اهللا عليهمـدعوت سلف صالح، 
راه حق و صواب هدايت يافته و ديگران را با حكمت 

 .خواند ي حسنه بدان فرا مي و موعظه
رياست محترم نيز كه خود حامل پرچم توحيد 

نمايد و با عزم  ام توان از آن دفاع مياست و با تم
نظير، كه از سوي خداوند به او داده  آهنيني و ثبات كم

كند و بر بينش و بصيرت  شده از مباني توحيد دفاع مي
                                                           

 .سازمان روشنگري اسالمي در مكه -1



 

 ٧

W من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

ي انسانها  خواند اين چند حلقه را به همه مي بدان فرا
 و از ،دارد تا طريق هدايت و نور را دريابند تقديم مي

و راه انحراف و گمراهي را بشناسند  ،آن پيروي نمايند
 .و از آن دوري گزينند

خداوند هدايت كننده بسوي راه راست و درست 
 .است و او براي ما كافي و بهترين دليل

سلم وبارك علي نبينا محمد وعلي آله  وصلي اهللاو
 .جمعينأوصحبه 

 ناشر
 
 
 
 

پيرزن مبتالئي است كه خود را به گردن » خرافات«
 ...!كند   ميصاحبش آويزان

بعد ساختماني ... كند   امر ويران ميدر بدو» توحيد«
 ...!نهد  از جديد بنا مي



 

 ٨

X من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

سهل و ساده » پرستقبر«ي يك فرد  بازگشت و توبه
 ...!نيست

 .به ارادة آگاهانه نياز دارد» توحيد«
به دليل بيشتر از يك سبب در نوشتن اين اعترافات 

م به نگارش آنها  بعد به داليلي چند اقدا،متردد بودم
بعد . نمودم و در واقع اسباب تردد و اقدامم يكي بود

ترسيدم كه برخي اين عنوان را بخوانند و بگويند ما را 
چه » پرستقبر«رافي پنداشتن يكي از بزرگان به خ

حاجت؟، اما به منظور اينكه برخي از خوانندگان 
ام در آن زندگي  اي كه من قبل از تصحيح عقيده محله
ردم اعترافات مرا بخوانند و آنرا بفهمند و ك مي

بدينوسيله از ظلمت خرافات رهائي يافته وارد فضاي 
نوراني توحيد شوند، آري فقط به همين خاطر بود كه 
خواستم حقيقت وضعيت و عقيدة خود را بر مردم 
بنمايانم شايد سبب هدايت بعضي از آنها به سوي 

 .توحيد شود؟
گان براي قبرها بودم  كنندهبنده يكي از سران تعظيم 

رفتم و در آن گور شيخي موجود  به هر شهري كه مي



 

 ٩

Y من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

رسانم و به طوافش  فوراً خود را بدان مي... بود 
خواه اطالعي از كرامات و خوارق آن در ... خاستم برمي

حتي بعضي اوقات كرامتهائي ... داشتم يا خير  دست مي
 و خيال خود يا در تصور... كردم  را براي آن اختراع مي

اگر پسرم امسال در ...  دانستم  آنها را اهل كرامت مي
امتحان پيروز شود بخاطر فالن مبلغ كالني است كه در 

اگر همسرم شفا يابد به خاطر . ام صندوق نذرها انداخته
چاقي فالن قوچي است كه براي فالن ولي از اولياي 

 !.ام خدا قرباني كرده
سالمي كه اهداف وقتي براي تنظيم كار مجله ا

و تعدادي ديگر از » العزير باهللا قاهره«مسجد جامع 
اش نشر توحيد  نمايد و رسالت اوليه مساجد را نشر مي

و تصحيح عقيده است با دكتر جميل غازي مالقات 
كردم به حكم ديدارهاي مكرر الزم بود كه نماز جمعه 

دكتر جميل ... را در مسجد جامع العزيز باهللا ادا كنيم 
ا اسلوبي ساده و استدالل عقلي بسيار قوي و قانع ب

كننده منحني خطرناكي در عقيده توضيح داد و آنرا 
اي بر اثر غفلت و  شرك به خدا ناميد چرا كه بنده



 

 ١٠

QP من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

ضعف عقالنيت از مخلوق مرده طلب نصرت و 
 !!.نمايد استعانت مي

هم هجوم دكتر و هم بيان حقيقت مرا گرفتار ترس 
راستي درك و كشف حقيقت براي و ب... و بيم كرد 

اگر دكتر جميل ... افراد غافل چقدر ترس برانگير است 
 اما او هر بار كه ،كرد كافي بود به همين مقدار اكتفا مي

خواند با اصرار فراوان روي موضوع تأكيد  خطبه مي
 مرده بندةتنها در برگيرندة يك و قبر گور ... كرد  مي

 احتمال دارد كه گور چه بسا كه بعضي اوقات... است 
ي بدون سود و زيان نيز  حتي از استخوانهاي پوسيده

 !.خالي باشد
امر تكاني خوردم و توازن خود را از دست در بدو 

اي  محزون و غمناك بعد از اداي هر نماز جمعه... دادم 
... نشست  ام مي كابوسي بر سينه... گشتم   بخانه برمي

با مشقت ... كشيد  احساس و مشاعرم را به زنجير مي
صدد بودم خود را از اين خطر و اضطراب  فراوان در

آيا طي مدت سالهاي گذشته در گمراهي ... نجات دهم 
ام؟ يا واقعاً دوستم دكتر در موضوع مبالغه  بسر برده



 

 ١١

QQ من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

من معتقدم هر كس به شهادت تلفظ ... كرده است 
ورزد ممكن نيست كه بخاطر لغزش يا خطائي كافر 

 .تلقي شود
اي از آتش به دل من انداخت  چيز ديگري كه شعله

و آرام آرام اطمينان مرا بكام خود فرو برد اين بود كه 
دكتر مرا در رويارويي آشكار با اولياي صاحب قبور 

و اين در حالي بود كه مبلغان و خطيبان ... قرار داد 
كردند  صبحگاهان و شامگاهان بر روي منابر اعالم مي

ت ولي شود با خدا وارد جنگ شده هر كس باعث اذي
است زيرا حديث صحيحي در اين معني وجود دارد و 

خواهم با اصحاب قبور و بارگاهها وارد جنگ  من نمي
برم از اينكه با او وارد جنگ  چون بخدا پناه مي... شوم 

 ...!.و ستيز شده باشم 
بر ( سالمترين وسيله دفاع يورش بردن :با خود گفتم

اي از احياء  ي اين منظور چند صفحهاست برا) خصم
اي از لطائف المنن ابن   و چند صفحه،العلوم غزالي

عطاء االسكندري را مطالعه و چند كرامت همراه با نام 
ان آن و مناسبت وقوعشان بر صفحه دل حفظ و بصاح



 

 ١٢

QR من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

آماده نمودم براي جمعه دوم دوباره به نماز جمعه او 
دم و به سخنان رفتم خشم خود را به زحمت كنترل كر

دادم چون درس خود را به پايان رساند  دكتر گوش مي
ي او بروم  رار داشت كه به خانهصبعد از خاتمة درس ا

 بعد از صرف غذا به شدت ،و غذاي او را تناول كنم
تاختم و براي يورش بر او بر دو عامل و دليل  بر وي 

 .تكيه داشتم
 .ه بودم مقدار فراواني از كرامات را حفظ كرد:اول
 اعتماد و اطمينان كامل داشتم كه عمل و تهاجم :دوم

شود چون من در منزل او  من باعث ناراحتي او نمي
ام، بدين وسيله از خشم او  هستم و طعام او را خورده

در امان هستم عبارتي به اين معني را با وي در ميان 
كنند كه در  تنها كساني مقام اولياء را درك مي «:نهادم
و شفافيت نفس به درجه و مقام آنان رسيده صفا 
 لذا خداوند ، زيرا آنان مردان مخلص خدايند،باشند

هاي به آنان بخشيده كه به ساير اشخاص  آيات و نشانه
 دكتر منتظر ماند تا من حرفم را ،» ...نبخشيده است و 

به آخر رساندم و تهاجمات خود را بر وي ريختم و 



 

 ١٣

QS من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

ردم چيزي ندارد كه در ك من در درون خود احساس مي
 .مقام پاسخ به من بگويد
 آيا اعتقاد داري كه يكي از اين :دكتر در پاسخ گفت

 تر باشد؟ مشايخ نزد خداوند از پيغمبر محترم
  نه:زدگي گفتم در كمال بهت

روند يا در  پس چطور برخي از آنها روي آب مي
هاي بهشت را در روي همين  كنند يا ميوه هوا پرواز مي

 هيچ يك ص در حاليكه رسول خدا... چينند   ميزمين
 .از اين كارها را نكرده است؟

همين اندازه براي قانع شدن و برگشتم از عقيده 
 مانع ـ خداوند بكشدش ـاما تعصب ... قبليم كافي بود

چگونه ... از آن شد كه به اين سادگي تسليم شوم 
فرهنگي را رها كنم كه بيشتر از سي سال است با آن 

شايد بذات خود غلطي هم قاطي آن ... كنم  ندگي ميز
ولي مگر غير از اين است كه من آن را ... شده باشد 

 كه حقيقتي ديگري سواي آن وجود ـبعنوان حقيقتي 
 .ام  فهم كردهـندارد 



 

 ١٤

QT من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

 از نو مطالعه را شروع كنم ـوعده دادم كه از جديد 
لو از  كه ممـام  و به مطالعة كتابهاي موجود در كتابخانه

بعد به نزد دكتر برگردم و ...  روي آورم ـكتاب بود 
من از بزرگان . گفتگويمان تا پاسي از شب ادامه يابد

آمدم چرا؟ چون  گان صوفيها بشمار مي عشاق و دلباخته
اشعار و موسيقي و الحان آنها را كه تركيبي از ميراث 

داشتم  ملّي و لحنهاي قديمي متنوع بود بسيار دوست 
 اشعار فارسي، شرقي و اشعار ،مند بودم  عالقهوبدان

باقي مانده از بندگان، و طبل آفريقايي كه به تنهايي 
 يا ني مصري حزن و ناله برانگير همراه ،شد نواخته مي

با برخي از اشعار كه از مالقات ميان عاشق و معشوق 
براي من دلربا و ترك . [دهد در سحرگاهان خبر مي

 ]ناكردني بود
صوفيها را ... ي ديگر  سبب، و سببهاي ناگفتهبه اين 

 و اشعار بسياري ، و عاشق تصوف بودم،دوست داشتم
 ،از اقطاب تصوف بر صفحة قلب خود از حفظ داشتم

و تمام صحبتم كه ...  را »ابن الفارض«بخصوص اشعار 
كردم اين بود كه  مقابله با دكتر از آن استفاده مي در



 

 ١٥

QU من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

 توحيد، خواستار روح دين دكتر و امثال او از مناديان
گردانند و بايد   بلكه آن را از خيال مجرد مي،نيستند

دكتر و امثالش به مقامي برسند كه صاحبان كرامت 
 ، تا حقيقت و ماهيت كرامت را دريابند،اند بدان رسيده

شناسد كه خود دريا را ديده  زيرا تنها كسي موج را مي
 كه خود آورد مي  و فقط كسي از عشق سر در،باشد

و اين هم اسلوبي است . گرفتارش گرديده باشد
 و صوفيها شعر مشهوري ،صوفيانه در روش استدالل

 !.در اين زمينه دارند
براي اينكه وجدانم گرفتار اضطراب نگردد و 
احساساتم خرد نشود، تالش كردم از مالقات دكتر 

با امر عجيبي ... بردار نبود خودداري كنم، اما او دست
 رفتم تا در را باز ، زنگ منزلمان زده شد،دمروبرو ش

 هر چند برايم باور نكردني ، با دكتر روبرو شدم،كنم
آمده بود تا از علت عدم حضورم در نماز جمعه . بود

طبق عادت از مسائل مختلف سخن بميان ... سؤال كند
 وقتي از علت عدم حضورم در نماز جمعه ،آورديم



 

 ١٦

QV من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

ي از شما مأيوس  راست:به صراحت گفتم. سؤال كرد
 !.ام شده

 اما من از تو مأيوس نيستم و خير و :در پاسخ گفت
 در دل خود :بينم نيكي فراوان براي عقيده در تو مي

خواهد تدريجاً مرا بسوي راه و روش خويش   مي:گفتم
كتابي در نزد او يافتم كه خودش آنرا در . جذب كند

 .دبه نگارش درآورده بو» محمد بن عبدالوهاب«سيرة 
 آيا امكان دارد اين نسخه از كتاب را بمن :گفتم
 بدهي؟
دهم ولي به تو   همين نسخه را به شما نمي:گفت
 .دهم نسخة ديگري برايت تهيه كنم وعده مي

 هر... اين يك روش دائمي او براي تحريك من بود 
 داد، خواستم در مرحلة اول بمن نمي چه را كه از او مي

ش به نزد او ن و از بازگرداندنسخه را از او پنهان كردم
 .خودداري ورزيدم

 كتاب ة و مطالعنبعد از نيمة شب شروع به خواند
 موضوع و اسلوب آن چنان مرا تحت تأثير خود ،نمودم

 .قرار داد كه تا صبح نخوابيدم



 

 ١٧

QW من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

چند حجم كتاب كوچك بود اما همچون طوفان  هر
 و در ، و دل و جانم را ربود،و زلزله مرا تكان داد

حكايت و داستان شيخ . ية افق جديدي قرار دادحاش
محمد بن عبدالوهاب و داستان دعوتش و رنجهائي كه 

اي از آن  هرگاه صفحه... در راه آن تحمل كرده بود و 
 دل خود را با سطرهاي آن قاطي ،كردم مطالعه مي

بستم و رها   و هرگاه بخاطر كاري كتاب را مي،ديدم مي
و تحقيق روي ساير  فكرم مشغول بحث ،كردم مي

نمودم  در دل خود احساس گناه مي. مباحث كتاب بود
كه داستان شيخ را در بصره رها كرده و تا زمان 

 كه خود ـام، يا او را در بغداد  بازگشت همراه او نبوده
 رها كرده و صبر ـكرد   كردستان مي بهرا آماده سفر

و ام تا زمان بازگشت از ديار غربت به مملكتش ا نكرده
 !.را همراهي كنم

سالم امام محمد إلشيخ ا «:گويد دكتر در كتابش مي
 .مجدد قرن دوازدهم است» بن عبدالوهاب

آيا شيخ بعد از اين جوله و گردش طوالني گمشدة 
 خود را يافت؟



 

 ١٨

QX من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

خير، چون جهان اسالم در تب شديد جهل و 
رد در حالي به برد، م انحطاط و عقب ماندگي رنج مي

شت كه قلبش ماالمال از درد و رنج ديار خويش بازگ
كشنده بود، درد و رنج بخاطر سرخوردگي و عقب 

به ... هاي زندگي  ماندگي جهان اسالم در تمامي زمينه
ديار خود بازگشت و يك انديشه شب و روز در 

 .كرد دهنش جوالن مي
 ؟كند چرا مردم را به سوي خدا دعوت نمي

 ؟آورد يچرا هدايت رسول خدا را به ياد آنان نم
 چرا؟... چرا 

 است پس باور و اعتقادي كه دكتر خواهان ترويج آن
از ...  و از فراغ نيامده است ،حتما بنيه و اساسي دارد

قرن دوازده هجري استارت آن زده شده و امام محمد 
بن عبدالوهاب در فكر بوده تا ساختمان و بارگاه قبور 

و مكر  ، و شبح خرافات را خرد كند،را ويران نمايد
گويي و  بازاني را كه روي شريعت را بوسيلة ياوه شعبده

 چرندياتي كه در گذر ـاند  دار كرده چرنديات خود لكه
زمان آن چنان قداست پيدا كرده كه دل مسلمانان را از 



 

 ١٩

QY من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

 از ساحت آن دور نمايد، اين بود كه به ـربايد  آنان مي
  :گويد فكر ازاله آن افتاد، كتاب در اين زمينه مي

 .»تأثير اين اعمال بر دلها چه بسيار شديد بود«
ويسان در جواب آنچه كه استاد احمد حسين ن ختاري

كند،  نقل مي» مشاهداتي في جزيره العرب«در كتابش 
مردم مشاركت با شيخ را در موضوع بريدن . گويند مي

 شيخ ،ها بر قبور، نپذيرفتند درختان و ويران نمودن قبه
اين اعمال نمود تا اگر فرضاً بدي يا به تنهايي اقدام به 

شري در آن وجود داشته باشد فقط متوجه شيخ شود و 
 !.بس

آيا آنچه كيان و موجوديت مرا به تزلزل انداخته بود 
ي بود كه از ديگران به ارث گرفته  و ترسهمان خوف

 را وادار كرد »ةالعيين«بودم؟ همان ترسي كه مردم شهر 
د تا درختان و قبه قبر زيد شيخ را به تنهايي رها كنن

نكند گرفتار خشم . پسر خطاب را به تنهايي ويران كند
 ... .هاي كرامات اين اماكن و صاحبانشان شوند و نفرين

مطالعة كتاب را ادامه دادم و احساس كردم با 
اي سنگ بزرگي از ديوار توهمات  خواندن هر صفحه



 

 ٢٠

RP من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

شود  اعماق درونم از جاي خود كنده و دور انداخته مي
چون به نيمة كتاب رسيدم احساس كردم شكاف ... 

 روز بروز ،عميقي كه در درونم بوجود آمده است
شود و نور و يقيني از ناحية آن به  وسيعتر و عميقتر مي
 اما ظلمت و شبح تاريكي كه در ،درونم نفوذ ميكند

قلبم النه ساخته بود همواره مزاحم نفوذ نور و 
ود كه در لحظاتي شعاع نور اين ب. گرديد روشنايي مي

 و در لحظاتي ظلمت و ،كرد كانون دل مرا روشن مي
 !.گرديد تاريكي بر آن مستولي مي

مرا در حالي ... براستي دكتر بر من پيروز شده بود 
و ... رها كرد كه با نفس خود وارد مبارزه شده بودم 

يمايي توحيد پ ههمگام با شيخ محمد بن عبدالوهاب را
هاي كه سد   و بخاطر موانع و نقشه،دادم يادامه م را

 و از وضعيتش ،سوخت شدند دلم بحالش مي راهش مي
در حالي كه در شهر العيينه حد ... مضطرب و نگران 

كرد، عملش باعث  زنا بر يك زن زناكار اقامه مي
سليمان بن محمد » األحساء«ختن خشم حاكم وبرافر

ناحية دعوت بن عبدالعزيز الحميدي گرديد، چون او از 



 

 ٢١

RQ من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

اي به  كرد نامه جديد و صاحبش احساس خطر مي
نوشت، در اين نامه به او ) ابن معمر(حاكم العيينه 

دستور داد كه شيخ را هرچه سريعتر بقتل برساند و بار 
 .گوئي برگردد ي خرافات و ياوه ديگر به دايره

اي  اما از آنجا كه ابن معمر با شيخ رابطه
ا ابن معمر دختر خود را خويشاوندي سببي داشت زير

 اما او ،در كشتنش تردد كرد. بعقد نكاح او درآورده بود
ي بسته فراخواند و را به يك اجتماع سري پشت درها

را بر وي خواند و خط يأس بر » حساءاأل«نامه حاكم 
تواند با   نمي:تمامي آروزهاي وي كشيد و به او گفت

وياروئي مخالفت ورزد چون زور ر» األحساء«امر حاكم 
 شايد اين لحظه لحظة يأس و نااميدي ،با وي را ندارد

ايماني ابن معمر براي شيخ مكشوف و معلوم   و بي،بود
. اما اين وضعيت بر ايمان و توحيد شيخ افزود. گرديد

كند  يك قاعده بر حاكمان طاغوت صفت حكمراني مي
و آن، اين كه همواره به جنگ و مخالفت با مناديان و 

گ و  شيخ بدون هيچ درن،پردازند  حق ميدعوتگران
 را ترك كند و در راه »العيينة«عتابي پذيرفت كه شهر 



 

 ٢٢

RR من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

 يد هجرت نمايد و به دنبال سرزمينخدا و عقيدة توح
 !.ديگري بگردد تا عقيده و بذر توحيد را در آنجا بپاشد

كه به مطالعة كتاب مشغول شده [صبح آن شب 
 سر و صداي كه از خواب بيدار شدم با يك] بودم

 خود را در رختخواب به اين ،غيرعادي مواجه گرديدم
ي بگوشم رسيد كه نه ي صدا،پهلو و آن پهلو انداختم
بع بع .  نه تماماً صداي حيوان،صداي خالص انسان بود

با خود ...  فرياد و سخن و عبارات نامفهوم ،گوسفند
ام و هنوز رنج آنرا  گفتم شايد رؤياي سنگيني ديده

بعد متأكد شدم كه بيدارم و در خواب ... كشم  مي
نيستم اما اين بار صداي بع بع گوسفند در گوشم 

همسرم بر من وارد شد تا خبر جديد ... انداز شد  طنين
ي آن چنين بود كه دختر  را برايم بازگو كند و خالصه

كرد با  ام كه در دورترين مناطق الصعيد زندگي مي خاله
 بودند و  ول صبح رسيدهاش، ا شوهر و پسر سه ساله

 ...!.قوچي همراه داشتند 
كند يا دختر  گمان كردم كه همسرم شوخي مي

ام پسري همراه دارد كه نام او را قوچ نهاده است  خاله



 

 ٢٣

RS من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

ام در سالهاي  دانستم كه فرزندان دختر خاله زيرا مي
ميرند و بدين خاطر نام فرزند خود را  اوليه زندگي مي

 و اين هم يك عادت ـ مثالً ـاند قوچ نهاده تا زنده بم
 قبل ،معروف بود كه در ميان مردم الصعيد رواج داشت

از اينكه حقيقت موضوع را خوب دريابم، احساس 
 ،شوند كردم فرزندانم از در اتاق خوابم نزديك مي

آلود  پشم» قوچ«ناگهان و بدون اجازه در باز شد 
و را ها ا شاخداري چهار پا در را باز كرد و چون بچه

وار  گريخت ديوانه دنبال كرده بودند و از دست آنان مي
شد   و هر چه را كه مانع سر راهش مي،گريخت مي

 يكسره بسوي آينه رفت و در يك جست ،كرد خرد مي
گونه بر آينه يورش برد و شاخي تند ) پهلوان(» عنتر«

 بعد از اين حمله در اثر خرد ،و برگشت. به آن زد
 !.يبي فضاي اتاق را فراگرفتشدن آينه صداهاي عج

تمامي اين اعمال در يك لحظه سريع و قبل از اينكه 
به خيال خود گفتم . نفسهايم را فرو برم صورت گرفت

ي ما بر روي باغ حيوانات باز شده   خانهدربشايد 
زيستم و باغ   در حاليكه من در العباسيه مي،است



 

 ٢٤

RT من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

حالي خود را در شرايط و ... حيوانات در الجيزه بود 
يافتم كه از تخت خواب پريدم و از يورش قوچ به 

اي خزيده و   او هم از ترس به گوشه،همسرم ترسيدم
كرد كه بر   گوئي مرا تشجيع مي،در من خيره گشته بود

اين حيوان ديوانه يورش ببرم كه خلوت ما را بهم زده 
هاي پراكنده چنان بر   شيشه  اما سر و صدا و قطعه،بود

افزوده بود كه مرگ زودرس و ناگهاني هيجان حيوان 
 من هم در يك ،در شاخها و چشمانش هويدا بود

لحظه تمامي حركات جنگ گاوها را در ذهن خود 
و به قصد نبرد با قوچ ملحفه روي . بتصوير كشيدم

 اما قبل از اينكه مهارت ،تختم را گرفتم و دور انداختم
خويش را در جنگ با قوچ به نمايش بگذارم دختر 

كرد   زيرا خيال مي،ام وارد شد و كامالً نگران بود خاله
من آن را خواهم كشت و در حاليكه يقين داشت من 

 متوجه باش و بدان كه :خيزم گفت با آن به مقابله برمي
 .است» السيد البدوي«اين قوچ مال 

بر قوچ بانگ برآورد قوچ با ناز و عشوه بسوي او 
گرفت و دست آنرا . رفت گوئي بچة نازپرور بود



 

 ٢٥

RU من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

نوازش بر سرش كشيد و برايم تعريف كرد كه از 
 كه سه سال ـرس را  الصعيد آمده اين قوچ زيبا و تازه

 با خود آورده و آنرا براي ـدهد  است آن را پرورش مي
اش  نذر كرده كه اگر فرزند سه ساله» السيد البدوي«

زنده بماند آنرا بر ايوان بارگاه سيد ذبح كند، و پس 
سومين سالگرد تولد بچه، و روز موعد وفا به نذر فردا 
 !.است

دانست و اين  زن بيچاره خود را خوشبخت مي
راند من كه تاب شنيدن اين  عبارات را بر زبان مي

از اتاق خارج شدم تا شوهرش را . كلمات را نداشتم
او نيز خيلي خوشحال و شادمان . كه در راهرو بود بيابم

» طنطا« خواست تا با آنان به  و از من،رسيد به نظر مي
بروم و شاهد برگزاري اين مراسم عظيم باشم، آنان به 
 ،دليل دوري و بعد مسافت قوچ با خود آورده بودند

نزديك هستند » السيد البدوي«مرقد  وگرنه آنهاييكه از
 نزديك بود با آنان وارد مجادله ،آورند شتر با خود مي

ي  هم به قاطع صلهشوم و با آنان به طنطا بروم تا مت
اش براي من مهم   وگرنه مردن يا ماندن بچه،رحم نشوم



 

 ٢٦

RV من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

رفتم تا در مراسم شرك شركت   و ناچار با آنان مي،نبود
 چگونه او را :پرسيدم  در همان حال از خود مي،نمايم

كند؟ و اگر خواب  قانع كنم كه بر راه كفر حركت مي
 ـبرد   كه سه سال است در آن بسر ميـزيبايش را 

 ؟...آشفته كنم چه چيز روي خواهد داد 
با خود گفتم چه بهتر كه موضوع را ابتدا با شوهرش 

امـت و   ودر ميان نهم چون مردان بر زنان مسـؤوليت ق         
اي از منزل كشاندم و       او را به گوشه   ... سرپرستي دارند   

 عبـدالواهاب را    بنبه عمد كاري كردم كه كتاب محمد        
 هنوز  ،وي كتاب دراز كرد    دست به س   ،در دستهايم ببيند  

و (قرائت عنوان و نام كتاب را تمام نكرده بود كه پريد            
 گوئي اخگر و آتش در دست گرفتـه      )آنرا دور انداخت  

 ...!.بود 
ام عنوان كتاب را خواند كه در آن  شوهر دختر خاله

نامة شيخ  آمده بود، در صفحات اين كتاب زندگي
... دارد  ودمحمد بن عبدالوهاب و داستان دعوتش وج

كنيد؟ و  بانگ برآورد اين چه كتابي است كه مطالعه مي
ماً يكي از چگونه و از كجا بدستت رسيده است؟ حت



 

 ٢٧

RW من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

او !!  و كلك به تو داده استآنها آن را از راه دروغ
دانست كه من مردي متوازن هستم و بر دينم  مي

حريص، و بر زيارت قبرها و تقديم شمعها و نذرها و 
قربانيهاي ذبح شده، يا زنده به آنها ابا گاهي اوقات 

وقتي . نمود  چنانكه او نيز اقدام به اين اعمال مي،ندارم
در چشمانش خيره شدم نگرش تسليت جويانه در آنها 

 تسليت بخاطر اينكه قدر خداوند مرا به سوي ،ديدم
و اما موضع من، بر من الزم بود . اين رساله كشانده بود

ر جميل غازي در قبال موضعي همچون موضع دكت
 و مشيت خدا چنين بود ،خود را در برابر او اتخاذ كنم

توانم  و آيا مي... كه اين براي من به مثابة امتحاني باشد 
ام عمالً تطبيق كنم يا  آنچه را از راه مطالعه دريافته

ام به خوبي فهم  خير؟ و آنچه را كه مطالعه كرده
 تا چه اندازه بر ي اينها تر از همه ام؟ و مهم نموده
... كنم  ام اصرار دارم و ديگران را بدان اقناع مي عقيده

كند  هركس نتواند در محيطي كه در آن زندگي مي
تأثيرگذار باشد صاحب عقيدة منفي است نه عقيدة 
مثبت، و معقول نيست كه عقيدة توحيدي خود را در 
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دل نگاه بدارم و ديگران را كه در وادي گمراهي 
زيرا اگر آنها را بحال خود ... كنند رها كنم  زندگي مي

. رها كنم مرا در خرافات خود غرق خواهند كرد
بنابراين شايسته است از راه جدال باالحسن با آنها وارد 

نه اينكه آنها را رها كنم و احساس كنند ... گفتگو شوم 
الزم است آنها را از شرك متنفر ... مسئله ساده است 

 نيز متوجه حقيقت شوند از عقيدة و آنها... گردانم 
چون نظر بر اينكه بنيان خرافات . خرافي خود برگردند

بر گمراهي بنا شده ضعيف و نااستوار است كافي است 
كه ادني شك بر آن وارد شود تا در مقابل آن از پاي 

ريزد و  درآيد، آري در مقابل ادني شك بنيانش فرو مي
ح به دنبال آن بيايد و اگر حق با الحا... شود ويران مي

آن را نابود خواهد كرد، يا حداقل جلو رشد آن را 
روي اين قاعده تصميم گرفتم با توكل . خواهد گرفت

بر خداوند با او وارد گفتگو شوم و مسئله را براي او 
الزم ... تشريح نمايم اين هم كاري سهل و آسان نبود 

امر اطمينان در دل او بوجود آورم وبود در بدو  
ي شيخ محمد بن  حجابي را كه ميان او و سيره
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 بعد آنچه را ،عبدالوهاب وجود داشت از ميان بردارم
كه در گذر زمان از وهابيت و وهابيان در ذهن او 

در ابتداي امر وهابيت را متهم به . رسوب يافته بردارم
از » توحيد«داند دعوت  چند تهمت نمود كه خداوند مي

ائت گرگ از خون حضرت آنها بري است همانند بر
 !.؛يوسف 

با حمايت شديد شروع به تشريح علت حمالت، 
ناخوشايندي و دشمني كه بعضي عليه دعوت توحيد 

برايش توضيح دادم كه اين ...  اند نمودم  راه انداخته
دعوت چگونه شعاير توحيد و اصول عبادات را احيا 

ا ي دجال صفتان و نگهبانان قبور ر كرده و بنيان حرفه
ي  آنهاييكه اموال و سرمايه. از ريشه درآورده است

آوري و انبار كرده و بركات  مردم را سال به سال جمع
و حسنات را بر خواستاران كرسيهاي بهشت توزيع 

. كرسيها محدود و وقت نيز رو به اتمام است. نمايد مي
 . باهللا العلی العظيمَّالإ َةّ وال قوَلْوَح َوال

در ... ي او يافتم   خير در چهرههاي بعضي از نشانه
هوشي و غفلت  گويي از بي... حيرت او نگريستم 
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مع الوصف عاليم تشنج در او هويدا ... آمد  بهوش مي
 ليكن با ؛اند  و از بندگان خدا كه در گورها آرميده،بود

 ،كرد  دفاع مي،گذارند ارواح خويش در كائنات تأثير مي
ه نزديكي از كه گويا در هر شبي از شبهاي جمع

آيند حتي زنان مشهور نيز با آنان  گرد مي» اقطاب«
 .اند هستند و ناظر به شئون و احوال كائنات

من هرگز انتظار نداشتم عقايدي را در درون او به 
تزلزل درآورم كه مدت سي سال است با آنها زندگي 

 تنها به همين مقدار اكتفا كردم كه در اين امر ،كند مي
نزد ) صاحبان قبور(ا اين مردگان  آي،دقت بورزد

 يا حضرت محمد ،ترند تر و محترم خداوند محبوب
؟ به او مهلت دادم كه مدت ! كه رسول خدا استص

 بعد نتيجه را بدون ،طوالني روي اين موضوع بينديشد
 .تعصب و طرفداري به من بازگويد

 و از ،بمن وعده داد كه بيشتر روي قضيه بينديشد
مباركشان به طنطا همسفر آنان من خواست در سفر 

و اگر او ...  اين امر ناممكن و محال است : گفتم،باشم
همسرش مصمم هستند به نزد السيد البدوي بروند و 
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 معناي اين عمل اين است كه ،تا فرزندشان زنده بماند
 در من خيره شد و ،عمر انسانها در دست او است

 !!. مكنفرياد برآورد اي مرد مردم را به كفر متهم
كند؟ من كه   كداميك از ما ديگري را تكفير مي:گفتم

خواهم بغير از خدا متوجه هيچ احدي  از شما مي
ورزي به السيد البدوي   نشوي؟ يا شما كه اصرار مي

 روي آوري؟
ساكت شد و اين سخن مرا نوعي توهين به خود و 

 و همراه زن و ،خالف ادب مهمان نوازي تلقي كرد
نزل مرا ترك و از عباسيه به قاهره فرزند و قوچش م

 وقتي دمِ در آنها ،برگشتند و از آنجا راهي طنطا شدند
گوشش  كردم بصورت توگوشي در را بدرقه مي

خواندم كه اگر از مراسم شرك آلود برگشتي ترجيح 
 و از اين بابت ممنون خواهم ،دهم به نزد ما نيايي مي
كه برايت چون احتمال دارد سخناني از ما بشنوي . شد

مرد از شنيدن اين حرف بيشتر دهشت . خوشايند نباشد
ي غريب راه افتاد و قوچ را بسوي  قافله... زده شد 

 .طنطا سوق داد
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اش به توبيخ من پرداخت  همسرم طبق عادت زنانه
 و آنها ،ام به اين دليل كه با ايشان به تندي برخورد كرده

برايشان هم نگران فرزندشان هستند كه تنها اين پسر 
 بر سرِ همسرم فرياد كشيدم اگر فرزند ،باقي مانده است

 و ،برايشان باقي بماند به اراده و خواست خدا است
 و هيچ همتائي ،اگر بميرد باز به خواست و ارادة اوست

 .اش وجود ندارد براي او در اوامر و اراده
 دكتر با :كردم رفتم اي كه در آن كار مي به اداره مجله

من تماس گرفت تا در رابطه با كاري با من صحبت 
 يا ،ام  و از اين موضوع كه من با كتاب چه كرده،كند

ولي من ناگزير . كتاب چه اثري بر من نهاده سؤال نكرد
خواهم در رابطه با برخي از مطالب كتاب   مي:پرسيدم

 قرار گذاشتيم و شب با هم نشستيم ،با هم بحث كنيم
 هيچ ،را برايش بازگو كردم» الصعيدي«ان  مهمةواقع

تعليقي بر تالش من براي اقناع آنان جهت عدول از 
چند بنده چند روز قبل مانند آنان در  هر. شرك نكرد
و !  و شرك من كمتر از شرك آنان نبود،شرك بودم

 اگر توجه داشته باشي بنده چيزي را به آنان :گفتم
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به من يادآوري ام كه شما چند روز قبل  يادآور شده
 .كردي؟ مي

 من يقين داشتم كه تو در آينده براي :گفت ميبا آرا
 خواهيد بود، خواستم روي كلمة دعوت چيز مفيدي

 مفيدي با او به مناقشه برخيزم مگر من از انسانها چيز
 اما ،برد نيستم كه واژه چيز مفيدي براي من بكار مي
ت نيمي دكتر توقف نكرد و گفت بعد از مطالعه و قرائ

ي كتاب   اگر بقيه،از كتاب اين اعمال از تو صادر شده
 و با اين ؟ را بخواني چگونه خواهيد بود و ساير كتب
 !!.خنده شد جمله غرق در

بعد از چند روز خبر يافتم كه فاميلم از طنطا به 
صعيد برگشته و نزد ما توقف نكرده و ظاهراً از من 

ن قبيله از من  اين بانو نزد همه بزرگا،خشمگين است
 در هفته بعد ناگهان زنگ در زده شد ،شكايت كرده بود

فرزند كوچكم رفت تا ببيند چه كسي است بعد 
 . ابراهيم حران است:برگشت و گفت

 چه روي داده؟ آيا ـام   شوهر دختر خاله-» حران«
 نذر جديدي براي قبر ،اند قوچ جديدي با خود آورده
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گر؟ تصميم گرفتم اند؟ يا چه چيز دي جديدي آورده
خشم خود را بر وي فرو ريزم حتي اگر منجر به 

 به سرعت بسوي در رفتم با حران ،ضرب و شتم شود
تا با او   دست خود را بسوي من دراز كرد،مواجه شدم

 ،مصافحه كنم، او را دعوت به ورود به منزل كردم
تبسمي بر لبان ...  پس براي چه آمده ـموافقت نكرد 
 ،ام راي كتاب محمد بن عبدالوهاب آمده ب:آورد و گفت

مدتي در او خيره شدم و بر نزديكترين چيزي كه در 
 .كنارم بود نشستم؟

اما ... هاي جاهليت فرو ريخته است  اي از قلعه قلعه
آيد و با  ابراهيم با پاي خويش مي..... چرا؟ و چگونه؟ 
خواهد كه راهپيمايي توحيد را شروع  الحاح از من مي

 حتماً امري پيش آمده كه باعث اين تحول درون ...كند 
شود كه   و خواستار كشف حقايقي مي،وي گشته است

 !.مدت زمان طوالني از آنها غافل بوده است
از باب ترحم بر من بخاطر حيرتي كه مرا فرا گرفته 

شروع به حرف زدن كرد و كالمي كه از دهانش ... بود 
ه از قله كوه نمود ك شد چون سنگ بزرگي مي خارج مي
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بعد خود را بر ... خورد  سرازير شده و به گوشم مي
  :زمين انداخت و گفت

ِ﴿إنا هللاِِّ وإنـا إليه ! بعد از بازگشتمان پسرم فوت كرد ْ َ ِ ِ َِّ ََّ
َراجعون ِ  اين چهارمين فرزند ابراهيم بود كه پشت .﴾َ

 و هرگاه فرزند به سه سالگي ،كردند سر هم فوت مي
و بجاي اينكه نزد دكتر بروند ... رد ك رسيد فوت مي مي

 مورد بررسي قرار گيرد و معلوم شود ،تا علت مشكل
 به اين ، در خون مرد است يا زن،مشكل از كجا است

 ،قناعت پيدا كرده بودند كه براي فالن شيخ نذر كنند
كوه بني ( و گاهي براي فالن كوه ،باري براي فالن قبر

ي اين امور  اما همه ،تا فرزندشان زنده بماند) سويف
 عليرغم ظلمي كه بر نفس خود روا ،سودي نبخشيد

حقيقت حال ... سوخت  داشته بودند دلم بحالشان مي
دستش را گرفتم و او را ... او مرا متألم و نگران كرد 

 و در كنارش نشستم تا به تفاصيل ،وارد منزل كردم
 !احوال او گوش فرا دهم

... ن برگشته بود با همسرش از طنطا به شهر خودشا
السيد  و بعضي از اعضاي قوچي را كه بر ايوان قبر
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 ،البدوي ذبح كرده بودند با خود به شهر آورده بودند
داد  چون تعاليم جاهليت و ناداني به آنان دستور مي

ي دوستان توزيع كنند و  چنان كنند تا بركت را بر بقيه
عايت اجزائي كه در اثر عدم ر... از اجزاي آن بخورند 
گشته و هركس از آنها تناول  امور بهداشتي فاسد

اي گشته  گرفتار نوعي از اسهال و ناراحتي روده كرد مي
ت جسمي توانستند در  بزرگساالن با توجه به قو،بود

 اما طفل بيچاره چي؟ ،مقابل تبعات آن دوام بياورند
السيد «كشيد  مريض گشت و مادر نادان انتظار مي

 اما ، و او را شفا بدهد،ت كنددخال خود» البدوي
 در نهايت امر او را ،وضعيت بچه بسوي خرابي رفت

 وقتي دكتر او را ديد بهت زده شد از ،نزد پزشك بردند
 تا اين حد نسبت به فرزندش زناينكه چطور اين 

الابالي عمل كرده است كه فرزند بيچاره اين همه 
مريضي چهار روز طول كشيد دكتر از . عذاب بچشد

 ولي مأيوس ،داد ر تعجب سر خود را تكان ميس
 تزريق نسخه معالجه برايش نوشت و دارو و ،نگرديد

 اما مرض شدت يافت و جسم ،را برايش تجويز كرد
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سرانجام فوت كرد و از ... نحيف طفل تاب آنرا نياورد 
 !.دنيا رفت

ي مرگ  صدمه :مرگ طفل ابتداي بروز مشاكل
دشوارتر و بزرگتر از .. .فرزند بر مادر بس دشوار بود 

مادر بر اثر واقعه آگاهي و ... اينكه قابل تحمل باشد 
 و به نوعي ديوانگي مبتال ،ادراك خود را از دست داد

چسباند و  رسيد خود را بدان مي  به هر چيز كه مي،شد
 ،پرداخت  و با آن به بازي مي،نهاد روي دوش خود مي

 فكر بود واما پدر بشدت در ... گويي فرزندش است 
ي امور در  اين صدمه او را متنبه كرده بود كه همه

 و ،خدائي كه همتائي ندارد. ي قدرت خدا است قبضه
ي او به قبرستان جز خسران و زيان  رفت و آمد ساالنه

 و اعتراف كرد كه ،بهرة ديگري برايش در پي نداشته
گفتگوي رد و بدل شده ميان من و او هنوز در 

ي يسخنها.  بعد ساكت شد،از استگوشهايش طنين اند
 ،با او زدم كه باعث كاهش اندوه و نگرانيش بشود

ي بر زبان رانده يكلماتي كه بايد در همچون مناسبتها
 اما قسمتي از سخنانش كه مربوط به مرض ،شوند
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نتيجه مانده بود كه آيا از آن  همسرش بود هنوز بي
 شفا يافته يا خير؟

مرضي كه  ت را از اميدوارم خداوند همسر:گفتم
او كه سرش را به ... بدان مبتال گشته است شفا دهد 

 خانوادة او اصرار دارند او را در :زير انداخته بود گفت
 و مانع از راف بعضي از قبور به طواف بگردانند،اط

 گذشته ،بردن او به نزد پزشك اعصاب و روان هستند
ان در اند كه گويا با جني از اين او را نزد خانمي برده

او هم افسوني بر يك سيني سفيد برايش . ارتباط است
نوشته است و بدين ترتيب مرض او روز بروز شدت 

همراه با پول  اند  و آنچه كه دجال صفتان كرده،يابد مي
 !رود صرف شده در اين راه، همه به فنا و هدر مي

و هنگامي كه مرد خواسته بود موضوع را از ريشه 
و ... ده بود او را نزد دكتري ببرد حل كند و اصرار نمو

) پدر و مادرش(اگر نپذيرند او را طالق دهد چون آنان 
اند مادرش با او به  باعث به فساد كشيده شدن او شده

 از اين ،مقابله برخاسته و سوار سرِ دخترش شده است
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چند در دل   هر،رو ناگزير از طالق او شده است
 !.استخواهان طالق و جدايي از او نبوده 

 هر چند بر ،داستان مرد مرا سخت تكان داد
اي از كتاب كه دكتر جميل به من داده بود بس  نسخه

 را در دست گرفت و آن ، آنرا به او دادم،حريص بودم
 و در صفحه آخر روي ،كرد صفحات آنرا زير و رو مي

اي نوشته شده بود كه با صداي بلند آنرا  جلدش جمله
 اينكه آنرا براي من بخواند  گوئي قبل از،قرائت كرد

از )  االسالمضنواق(خواند   براي نفس و روان خود مي
َ﴿إنه من :كلمات شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب ُ َّ ِ

َيرشك باهللاِّ فقد حرم اهللاُّ عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني  ِِ ِ َِّ َ ُ َ َ َّ َُ ُ َ َ َ ََّ َّ ْْ َ َ َْْ َ َ ِ ْ ِ
ٍمن أنصار﴾ َ َْ  .٧٢: املائدة. ِ

هر كس به خداوند شرك بورزد همانا خداوند 
بهشت را بر وي حرام نموده و آتش دوزخ جايگاه 

 .اوست و ستمكاران را هيچ كمك رساني نيست
... از جمله ذبح و سربريدن حيوان براي غير خدا 

مانند كسيكه آنرا براي جن يا قبر ذبح كند، سرش را 
و  من خيره شد بعد كتاب را گرفت بلند كرد و در



 

 ٤٠
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  و،رفت و قول داد آنرا بعد از چند روز بمن برگرداند
كتابهاي مورد نياز را در زمينة توحيد برايش تهيه نيز 
 كنم؟

ابراهيم در حالي برگشت كه مشكالت و نگرانيهاي 
زيرا اين مشكل، تنها ... كرد  او بر وجود من سنگيني مي

 بلكه مشكل ،مشكل يك فرد يا يك مجموعه نيست
... مانان در بسياري از شهرها است برخي از مسل

 گمراهي ،تر از حقيقت است خرافات نزد آنان محبوب
بدعت آنها ... تر است تا هدايت  از دلهاي آنان نزديك

 !.كند تا سنّت را بيشتر بخود جذب مي
 :خواستم يك تماس تلفني با دكتر جميل برقرار كنم

ضيح خواستم آخرين اخبار ابراهيم را برايش تو زيرا مي
 شروع به نوشتن ،دهم ولي موفق به تماس نشدم

شد  مقاالت براي يك ماهنامه كه در قطر منتشر مي
ي در رابطه با جريمه در ادب يقبالً نيز بحثها... نمودم 

 مراجع را در جلو خود ،عربي در آن منتشر كرده بودم
رديف كردم و با استعانت از خداوند شروع به نوشتن 

 تماس گيرنده يكي ، زنگ خورده ناگهان تلفن،نمودم



 

 ٤١
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 ـام   بحكم وظيفه،از كارمندان رسمي وزارت كشور بود
 مرا دعوت ـروزنامه نگار متخصص در امور جرايم 

كرد تا در رابطه با قضيه مرگ يكي از كارگران منطقه 
اش پيدا شده بود تحقيقي  بالط كه دو روز بود جثه

 !.انجام دهم
 به سوي محل مشغوليتهاي خود را رها كردم و

آنچه تعجب مرا برانگيخت ... تحقيق به حركت افتادم 
و برايم عجيب بود اينكه اساسي كه اين جريمه بر 
مبناي آن رخ داده بود سقوط در جهنم شرك و دجال 

مقتول كسي بود كه ادعاي . گري و شعبده بازي بود
تواند ميان   و مدعي بود مي،ارتباط با جنيان داشت

 و ، ناراضي توافق بوجود آوردهمسران مخالف و
 و كارهاي صعب العالج ،برخي از امراض را شفا دهد

ي اين   و همه،و مشكالت غير قابل حل را، حل كند
كاشي سازي اش در منطقه  عملها را در كنار شغل اصلي

 ...!.داد  انجام ميو آجر سازي
 مردي بود از اهالي الصعيد :و اما فرد متهم به قتل

 با زني ازدواج ، از عمرش گذشته بودكه پنجاه سال
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 او را طالق داد و با دختري ،آورد كرده بود كه بچه نمي
از تحقيق  بعد...  او هم نازا بود ، ساله ازدواج كرد17

انتقام به عمل  ش از سرا متوجه شد كه همسر قبلي
دار  اي عليه او برخاسته است كه مانع از بچه جادوگرانه

با آن مرد جوان كه عمرش  ،شود شدن زن جديدش مي
كند و با  كرد ارتباط برقرار مي از چهل سال تجاوز نمي

رسد كاري كند جادوي زن را باطل  او به توافق مي
 مرد دجال صفت از فرصت استفاده نمود و با ،گرداند

 بعد از صرف شام برخي از مستلزمات ،او به خانه رفت
او  را از ـ چون عود و شمع و عطر ـاحضار جنيان 

رود   مرد در طلب خريد اشياء مذكور بيرون مي،طلبيد
. ماند و مرد دجال صفت با زن زيبايش در خانه تنها مي

مرد به سرعت بيرون رفت تا وسايل احضار و 
سوزاندن جن را تهيه كند، دجال جوان با زن زيبا تنها 

آيد به وي  صدد برمي ماند و با استفاده از فرصت در مي
زن پاك دامن و شريفه از دست او فرار  اما ،تجاوز كند

 در ،خواهد به خانه همسايه پناهنده شود كند و مي مي
يابد كه كيسه پول را جا گذاشته  دم در همسرش را مي
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 داستان را ،بود و آمده بود تا آنرا همراه خود ببرد
ي خشمگين وارد منزل  مرد الصعيد،برايش تعريف كرد

ر مرد دجال  كلفتي برداشت و بشد و چوب دست
 بعد به فكر فرو او را كشت،ور شد و  صفت حمله

اش خالص كند،  رفت چگونه خود را از دست جثه
 خريد و جثه را در آن انداخت و جواليبيرون رفت 

 فضاي خالي آنگاه جثه را در ،ي شب منتظر ماند تا نيمه
نزديك محله رها كرد و بخانه برگشت تا آثار حادثه را 

 دجال كرد از شرّ ه گمان خويش فكر مي و ب،محو نمايد
 .جوان رهائي يافته است

اما مردان پليس بعد از يافتن جثه شروع به تحقيق 
 را در آن   ابتدا به جستجوي جوالي كه جثه،نمودند

ي منطقه عرضه ها هيافته بودند پرداختند و آنرا بر بقال
 سرانجام يكي از بقالها گفت فالن كس اين ،كردند مي

ها مرد را    پليس،ا ديروز از من خريده است رجوال
 سرانجام آثار ،گرفتند و به تفتيش منزلش پرداختند

 بعد از فشار و تضييق وارد ،جنايت را پيدا كردند
  ..!كردن، به تفاصيل واقعه اعتراف كرد
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حضور بنده هم در اين تحقيق يك امر اتفاقي و 
 اساس تصادفي نبود همه چيز در ملكوت خداوند بر

بررسي پروندة اين جريمه نيز كه ... رود  قدر پيش مي
متعلق به فساد اعتقادي بود به من واگذار گرديد تا 
موضوع عقيده و خرافات را بار ديگر از ريشه مورد 

چرا خرافات ترويج داده ... ارزيابي و مناقشه قرار دهم 
اي در درون وجود  شود و بدون هيچ بازدارنده مي

كند؟ آيا بدين علت نيست كه رواج  انسانها نفوذ مي
 ترند؟ دهندگانش از قربانيان، زيرك و كار كشته

آيند  چرا قربانيان آن كه به ميليونها به شمار مي
، و از خود نشان  و ايمان بدانتخرافابسوي ممارسة 

شوند؟ آيا بت  دادن تعصب براي آن سوق داده مي
 پرستي عبارت از ايمان به يك امر محسوس و ملموس
است كه سالهاي طوالني است در اذهان جهانيان 
رسوب پيدا كرده و هم اكنون از نو خود را بر انسانها 

كند و شرايط رواني بعضي از انسانها نيز  تحميل مي
آنهائيكه ناتوان از يافتن ... گردد  باعث تقويت آن مي

 .؟!!تفسيري براي آن هستند
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قيده قاتل و مقتول در اين جريمه هر دو فاسد الع
اند مقتول  بوده و از اسالم چيزي جز نام آن درك نكرده
گشت و  شعبده بازي است كه در ميان مردم مي

 به ،داد خرابكاري و بد اعتقادي در ميان آنان رواج مي
كرد با جنيان در ارتباط  گفت و ادعا مي آنها دروغ مي

 بدبختها را خوشبخت ،دهد است امراض را شفا مي
 و ،دهد مكاري جنها مريضها را شفا مي و با ه،نمايد مي

 بدون اينكه متوجه ،كند افراد سالم را به مرض مبتال مي
 زيان وارد ، مضاعفباشد در اين ادعا عالوه بر شرك

اما قاتل از فرط ... كردن بر مردم بيچاره وجود دارد 
تواند پسر يا  ناداني معتقد بود انساني همچون او مي

داري  مند شدن به بچه رط عالقه و از ف،بدهد دختر به او
 و اگر او عقيده سالمي ،عقل خود را از دست داده بود

 كه بدون ـداشت تا در ذهن او رسوخ دهد جز اهللا  مي
 و اين ، سود و زيان رساني وجود نداردـشريك است 

 امكان ،گشت مفاهيم در عمق ذهن او متمركز مي
ه او اش ب  و عقيده،نداشت خود را تسليم دجالي كند

 .باز نمايد داد خود را تسليم امثال اين شعبده اجازه نمي



 

 ٤٦
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در بسياري از موارد موضوع خرافات بعضي از 
رساند كه به دفاع از آن برخيزند  ي مييمتعصبين را بجا

نمايند حتي در راه آن  و خود را مدافع آن قلمداد مي
يابيم   گاهي كساني را مي،آماده جنگ و فداكاري هستند

كشند و به  جالس با هيجان و خشم فرياد ميكه در م
كنند كه چگونه فالن   روايت مي،پردازند دفاع از آن مي

شيخ او را از ورطه و هالكتي كه در آن افتاده بود 
كرد   و اگر فالن شيخ كاري برايش نمي،نجات داد
 و اختالفش ،توانست به فالن مقام ترقي كند امسال نمي

د كه نزديك بود او را ي رسيده بويبا همسرش به جا
نوشت  اي برايش نمي  و اگر فالن شيخ ورقه،طالق دهد

در ... كه زير بغلش قرار دهد كارش ساخته شده بود 
اينجا داستان جالب يك خانم بيادم آمد كه فارغ 
التحصيل رشته كشاورزي است و در اين رشته دكترا 

ن بعنوان مدير دفتر وزير كشاورزي گرفته است و اآل
 خانم داراي ،از كشورهاي عربي كارمند استيكي 

شود كه  روزي شوهرش متوجه مي... گواهي دكترا 
 زير بالشش وجود دارد از همسرش راجع به  افسوني
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 جنيه داده است 50كند زن گفت حدوداً  آن سؤال مي
يابد چون  را باز اند تا دل او  نوشتهشتا اين دعا را براي

ميل گشته  بت به او بيكند كه نس اين روزها احساس مي
...  نتيجه اين شد كه شوهرش او را طالق داد ،است

اين داستان را وكيلي براي من بازگو كرد كه پروندة 
 .آنها در دادگاه زير نظر او بود

وقتي متخصصان  :رسد خرافات به اوج خود مي
كنند و به  بندي مي  امر خرافات وظايف شيوخ را تقسيم

 ،نمايند ر خاصي واگذار ميهر كدام از آنان يك ام
قبر فالن سيده . رسد موضوع خرافات به اوج خود مي

خانم براي كساني زيارتگاه است كه به سن پيري 
. اند شوهري براي خود بيابند ستهناند و هنوز نتوا رسيده

و فالن قبر ... قبر فالني مخصوص رزق و روزي است 
و  ،براي موضوع محبت و عشق مؤثر و شفادهنده است

آن يكي در امراض اطفال و چشم زخم و سوءهاضمه 
اي كه افراد فقير و مسكين را چشم   نقشه،و مفيد است

و گوش بسته فريب داده انگار اين آيه قرآني را 
َوإن يمسسك اهللاُّ برض فال كاشف له إال هو ﴿: اند نخوانده ُ ُ ََّ ِ َِ َ ِ َ َ َ ٍّ ُ ِ َ ْ َ ْ َ



 

 ٤٨
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ُوإن يمسسك بخري فهو عىل ك َ َ َ َُ َ ٍ ْ ْ َ ْ ََ ِ َ ٌل يشء قدير﴾ِ ُ َ ٍَ ْ : األنعام. ِّ
١٧. 

اگر خداوند زياني به تو برساند هيچ كس جز او 
 و اگر خيري به تو ،تواند آن را برطرف سازد نمي

 .برساند او بر هر چيزي توانا است
اند كه   را نديدهصو گوئي اين فرموده رسول خدا 

َمن تعلق متيمه فقد ارشک( َ ْ َ َْ ََ ً َ َْ َِ َ َ هر كس ). أحمد والحاكم. ()َّ
مهر و طلسمي به قصد چشم زخم بر خود آويزان كند 

 .شرك ورزيده است
تسليم خرافات شدن، وقف بر عوام الناس و 

 بلكه متأسفانه بسياري از افراد با سواد ،جاهالن نيست
اند  ها درس خوانده و مدرك گرفته كه در دانشگاه
 با اين وصف خرافات امري است ،اند گرفتار آن شده

 ،درون انسانها نفوذ كرده و ريشه دوانيده استكه در 
مند نيستند تا آنها را از اين  كسانيكه از عقيدة سليم بهره

چيزي كه جاي . اند باز دارد، گرفتار شده» شركيات«
شك نيست اينكه، كسيكه ايمان واثق و محكم به 
خداوند دارد و قناعت پيدا كرده كه اهللا مالك و 
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. شريك و واسطي نداردپروردگار همه چيز است و 
ناعت ايماني و قلعة اعتقادي همچون كسي در يك م

توانند  كند كه خرافات و مفاسد نمي  زندگي ميچنان
 و همة اين خرافات و خزعبالت ،به درون او راه يابند

در برخورد با ايمان چون كوه استوار و تخته سنگ 
 چرا؟ چون او امر خود را ،شوند سفت او، خرد مي

 خدا نموده و جائي براي مناقشه بر سر مسئله ي حواله
 .نمانده است

پس ايمان به خدا و عقيده سالم چيزي نيست كه 
درك دانشگاهي براي ي م ضرورتاً در كتب و بواسطه

. تر از اين است بلكه خيلي ساده. شود انسان پيدا 
خداوند سبحان آنرا در دسترس همگان قرار داده است 

 نگردند و به ثروتمندان تا فقيران از آن محروم
 !!.اختصاص پيدا نكند

 حالي كه من غرق در نوشتن اين حلقه بودم سر در
صداي كوبيده شدن طبلي سكون و آرامش شب را  و

سر و صدا بدون وقفه در افزايش بود تا ... شكست 
با ... داد  آنجا شدت پيدا كرد كه ديوارها را تكان مي
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 آهنگها داشتم ه به تخصصي كه در زمينه همچونجتو
فهميدم كه حتماً يكي از زنان ثروتمند همسايه مراسمي 

كند و حتماً همة زنان دوست خود را كه  برگزار مي
اند دعوت كرده  دگي گرفتار شدهز جنهمچون او به 

زدايي او باشند چون اين  تا شاهد مراسم جن. است
اولين بار نبود كه همچون مراسمي در منطقه برگزار 

 اين خانم هر شش ماه يكبار مراسمي از اين  زيرا،شود
كرد تا جني را كه در بدنش سكونت  نوع برگزار مي

 .گزيده راضي نمايد
اي براي رهايي  در يك تالش بيهوده خواستم وسيله

از شنيدن اين صداي ناهنجار پيدا كنم كار نگارش را 
 در همين اوضاع و... رها كردم و مشغول مطالعه شدم 

  كه يكي از علماي ازهرـي از دوستانم احوال بود يك
 به ـكرد  هر كار ميبود و در وزارت اوقاف و شؤون از

 چون بحث و مناقشه ، به استقبالش رفتم،ديدارم آمد
كردم گفتگو با او   و تصور مي،با او را دوست داشتم

 .داد مرا از شر شنيدن صداي طبل و آواز نجات خواهد
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هان به شكوه گشودم از عملكرد زن همسايه نزد او د
و با هم وارد فاز سخن از جن و شكواي مردم از آنها 

شدند و  شدم و ادعاي زنان كه جنها برايشان سوار مي
دايي ز جنتعداد فراوان از زنان و مردان كه مراسم 

 كه داراي گواهي نامه دو اين مر... كنند  برگزار مي
 دانشگاه األزهر بود مع الوصف تأكيد سطح باالي از

كرد كه خواهري دارد در اثر جنگي كه ميان او و  مي
زدگي گرديده و  شوهرش روي داده است گرفتار جن

جن براي چند روز دست راست او را از كار انداخته و 
اند او را رها  زدايي را براي او نگرفته تا مراسم جن

نكرده و در اين مراسم پيرزن جن ربا اتفاقي ميان او و 
انده كه براساس آن ميان آنان جنها به امضاء رس

همزيستي مسالمت آميز برقرار باشد و جن دست او را 
 اما به شرطي كه خانم ياد شده هر سال ،رها كند

 .مراسمي برگزار نمايد
سكوتم به طول كشيد ... اين كالم يك مرد عالم بود 

و به وضعيت ابراهيم الحران بيچاره و همسر ... 
يچ حرج و عتابي بر آنها انديشيدم كه ه سوادش مي بي



 

 ٥٢

UR من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

زيرا در حالي كه رأيي يك عالم در رابطه با ... نيست 
اي از آنان  زدايي چنين است چه گاليه مراسم جن

 صداي طبل مراسم هنوز به گوش ،توان كرد مي
زد  رسيد و سكون و آرامش مرا بر هم مي مي

سروصداي كه به قصد جلب رضايت جن و نرم كردن 
 !.رديده بوددل عفريتها تشكيل گ

هري به پايان رسيد يم با دوست عالم از شب نشيني
اي كه اخالص مرا در حق او تبديل به شك و  جلسه

زيرا او را معتقد به خرافات و مؤيد ... دلي كرد  دو
و احساس كردم وقتم در ميان ... حكايات جن يافتم 

دايي به ز ندات باطل او و صداي طبل مراسم جاعتقا
راسمي كه صدايش از البالي پنجره هدر رفته است م
و من ... رسيد  يم به گوش مي كتابخانة شخصي
آورم كه شيرانه مداخله كند و مرا از  فريادرسي گير نمي

 .دست اين دو نجات بدهد
صبح هنگام از صداي زنگ تلفن بيدار شدم از 
آهنگ زنگ معلوم بود كه از راه دور خارج از قاهره 

برداشتم متوجه شدم مكالمه اند گوشي را  تماس گرفته



 

 ٥٣

US من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

همسر  ام و پدر از الصعيد است و گوينده شوهر خاله
به من ابالغ كرد كه فردا به ... ابراهيم الحران است 

آيد و فقط جهت اطالع از حضور من در  قاهره مي
 او مرا براي يك امر مهم ،قاهره تماس گرفته است

م خواست من هم از او استقبال كردم و گفتم منتظر مي
 .و به هزار و يك دليل جز اين راهي نداشتم... 

 و او ،دليل اول، من براي او بسيار احترام قايل بودم
احساس رجا و   و در صداي او،داشتم را دوست مي

 من هم در مقابل انسان ،ديدم انتظار مساعدت مي
آورد تا برايش  مأيوس كه براي حاجتي به من پناه مي

نخواستم ... م ندارم اي جز تسلي انجام دهم چاره
 رد كنم و گفتم ـ ولو بصورت نيكو ـخواسته او را 

روزم از كساني باشم كه خداوند از دست  تالش مي
گرداند هر چند اين كار  آنها خير را نصيب مردم مي

كرد و براي من مشكالتي در پي  وقت مرا ضايع مي
 !.داشت با اين وصف بخاطر خدا خواستة او را پذيرفتم

آن شب در يك كاروان حزين مركب از فرداي 
 كه بعد از وفات ـام و دخترش،  شوهر خاله و خاله



 

 ٥٤

UT من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

فرزندش به نوعي ديوانگي مبتال شده بود و وضعيت 
يش رو به خرابي نهاده و وارد مرحله افسردگي  عقلي

ابتدا از حرف زدن ...  از راه رسيدند ـعميقي گشته بود 
ور خود را چون احساس و شع. با او خودداري كردم

توانست ميان  و نمي... نسبت به اطرافيان از دست داده 
از دنياي مردم ... خواب و بيداري فرق قايل شود 

منتقل گشته و در دنياي وهم و افسردگي غرق گشته 
و آن چنان الغر گشته بود كه گويي ذوب شده ... بود 

هاي حيات   كه از نشانهـو به هيكلي تبديل شده بود، 
شد كه بدون هدف   چشمان در او ديده ميفقط حركت

پدرش در كمال ... افكند  به اين سو و آن سو نظر مي
غمگيني از من درخواست كرد با پسرم كه دكتر 

دار االستشفاء «متخصص اعصاب و روان بود و در 
كرد تماس   كار مي»ة بالعباسية والعصبيةاالمراض النفسي

 كند كه در آن بگيرم تا در درجة اول جائي برايش پيدا
كنان به گناه خود اعتراف  مادرش گريه. بستري شود

كرد كه چگونه وقت خود را هدر داده و بر معالجة  مي
دختر نزد شيوخ، و طواف پيرامون قبرها، و ضايع كردن 



 

 ٥٥

UU من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

وقت تا هنگام شدت يافتن مرض، قصور كرده است، 
تا كار به جائي رسيده كه دخترش قدرت مقاومت در 

 و اعتراف كرد كه ،ا از دست داده استبرابر مرض ر
رفتارش با ابراهيم حران دامادش خطا بوده است اما 
عذرش اين بود كه قرباني جهل و تبليغات دهها زني 

كردند تجاربي چنين و چنان با شيوخ  بوده كه تأكيد مي
 و در مثل است ،و اصحاب قبور و دجال صفتان دارند

ز پزشك سؤال از مرد با تجربه سؤال كن و ا«كه 
 .»مكن

به فضل خداوند توانستيم در روز اول مكاني برايش 
پيدا كنيم و او را به قسمت درجه يك بيمارستان 

 فرزندم گفت وضعيت او جاي نگراني نيست ،برسانيم
زيرا اهمال كردن و عدم توجه باعث شدت مرض ... 

 بعد از يك هفته تحت معالجه و درمان بودن ،او گشته
 بيمار از طريق وارد ، رو به بهبودي رفتوضعيت دختر

كردن شوكهاي برقي و ساير وسايل عالج كه 
در . متخصصان با آن آشنا هستند تحت معالجه بود

همين اثنا ابراهيم حران با من تماس گرفت گفتم راجع 



 

 ٥٦

UV من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

به امري مهم با تو كار دارم و شايسته است مرا در خانه 
شريح كردم و گفتم وقتي آمد مسئله را برايش ت... ببيني 

دكتران عقيده دارند يكي از راهكارهاي معالجة او 
 اما من دريافتم بر اثر ،بازگشتش به نزد شوهر است
ي توحيد از دكتر جميل  مطالعه كتابهائي كه در زمينه

غازي دريافت كرده تحول عظيمي در وي بوجود آمده 
آمد چون قسم  عباراتي كه قبالً بر زبان او مي... است 

ه قرآن و پيغمبران و بعضي از مشايخ ديگر بر زبانش ب
و زندگي خود را طوري تنظيم كرده بود كه ... آمد  نمي

جز عبادت و بندگي براي خدا كسي را عبادت 
ترسيد و از كسي غير خدا طلب   تنها از او مي،كرد نمي

بعد از اينكه راجع به اعاده ... و رجايي نداشت 
رانه گفت بازگشت همسرش با وي صحبت كردم مص

دادنش مشروط است، و آن اينكه مادر زن و پدر زنش 
 و اما همسرش، ،از اعتقادات قبلي خود دست بردارند

 ،گيرم  من خودم مسؤوليت او را بعهده مي:گفت
 كه در ـمجلسي ترتيب دادم كه جز همسر خانم 

بيمارستان بود بقيه همگي در آن حضور داشتند و بعد 



 

 ٥٧

UW من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

 ،جبور به پذيرفتن شروط شدنداز اين درس سخت م
وقتي ابراهيم براي عيادت همسرش به بيمارستان رفت 

 و زمانيكه فهميد ،بيشترين تأثيرها را بر شفاي وي نهاد
 خوشحاليش دو ه استاو را به همسري خود برگرداند

 .چندان شد
پسرم كه پزشك معالج او بود گفت بازگشتنش به 

عجيل در شفاي او نزد شوهر و عيادت او از آن، باعث ت
 چرا كه او يگانه فرزند پدر و مادرش بود و ـشود  مي

اي بس بزرگ بر وي وارد كرده  مرگ فرزندش صدمه
 بعد واقعه طالق كه برايش پيش آمده بود بطور ،بود

 .كلّي باعث از دست دادن عقل و شعور او شده بود
  روز مقرر شد از بيمارستان10بعد از يك ماه و 

پدر و مادرش ،  دم بيمارستان شوهرمرخص شود، در
در يك سواري منتظر او بودند و بعد از مرخص 

 !بالفاصله او را به الصعيد بازگردانيدند
توانم آثار اين مصيبت و حادثه  من هر چه كنم نمي

ساده نيست  را از دل خود بيرون بياورم و سهل و
تفاوت باشم كه اين چنين هر روز  نسبت به خرافات بي



 

 ٥٨

UX من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

 هر ،كشد ها را به ويراني مي اشخاص و خانوادهبنيان 
روز بلكه هر لحظه دهها نفر از اعضاي عشيره و هم 

گرفتار كشورهاي اسالمي و يم  ي دينيها هدخانوا
پرسيدم چرا ما مردم   از خود مي،شوند خرافات مي

ايم تا ما را قطعه  خاورميانه گرفتار اين خرافات شده
ي  ي سينه افراد جامعهقطعه و تجزيه كند و خرافات رو

ما رشد كند و بزرگ شود و ما را از حركت پيشرفت و 
 .تكامل باز، و از قافله تمدن عقب نگه دارد

 دنياي غرب نيز از خرافات تهي :با دنياي غرب
كنند و  نيست با اين وصف آنها در تمدن زندگي مي

مشغول ممارسه آن هستند و هر روز آنها را به جلو 
 .دهد سوق مي

 واقع خرافات آنان دشمن روح و معنويت است و در
و فقط . نمايد گري مي آنها را هر چه بيشتر گرفتار مادي

 .رود همين با تمدن آنان سازگار است و از آن انتظار مي
 خرافات رايج در ميان ما دشمن :اما در جهان شرق

 اين است كه باعث ويراني ،عقل و ماديات است
 . آينده شده استزندگي و حيات ما در حال و



 

 ٥٩

UY من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

اي جهت خروج از اين تنگناي  و هيچ راه چاره
اجتماعي نداريم جز پاكسازي عقيده از شوائب و 

 .اند خرافاتي كه ربطي با دين ندارند و بر آن آويزان شده
آنگاه كه توحيد به اسلوب زندگي و فرهنگ و 
عقيده تبديل شود اين ابرهاي تيره براي هميشه خود را 

 ابر خرافات، ،فقهاي ما گم خواهند كرداز آسمان و ا
 ... .بازي و غيب گويي و  گري و شعبده دجال

و اين مسؤوليتي است كه بايستي مسئولين امور 
 زيرا ،تربيتي بدان برخيزند و به آن اهتمام بدهند

بريم بمراتب بدتر  واقعيتي كه هم اكنون در آن بسر مي
ت كه آنرا از آن است كه بحثش كرديم و در اين اعترافا

 زيرا اگر شما يكصد خانواده را مورد ،مطالعه كردي
ي آنچه در  بيني كه همه بررسي و تحقيق قرار دهي مي

ام تنها تمثيل و بيان  اين روايات براي تو بازگوكرده
 .خروار است مشتي از

ـع + ـا ـم ـول فاكتبـن ـا الرـس ـت واتبعـن ـام أنزـل ـا ـب ـا آمـن َربـن ْ ْ َ َ ََّ ُ َّ َ ََ ُ َ َّ ْ َ َّ َْ َ َ َ َ َ ِ
َاهدينَّالش ِ  .٥٣: آل عمران. ﴾ِ



 

 ٦٠

VP من قربپرست بودم  ــ كنت قبورياً

اي و از  پروردگارا ايمان آورديم به آنچه فرو فرستاده
بر (تبعيت ورزيديم پس ما را با گواهان ) تو(فرستاده 

 ].53 :آل عمران[بنويس ) تبليغ رسول
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