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ملیحه نایاب

آیا شخصیت ظاهری و باطن انسان یکسان است..؟
بعضی ها به این باور هستند که مشکل ترین چیز در جهان انسان شناختن میباشد ،زیرا شناخت از ظاهر
نمیتواند شخصیت و نیات «باطن» انسان ها را واضح و اشکار سازد ..
پیغمبر خدا چون خود از نسل بشر بود ،از قیافه ظاهر و باطن امت درست آګاه نبود .خداوند تعالی اشاره به
مرد «نابینا» به پیغمبر میفرماید :چون آنشخص طالب علم «دین» بود و میخواست تا بیشتر وقت را در
کنارت سپری نماید که نباید از خود دورش میساختی ،همچنان در جای دیګر اشاره به « ولید بن مغیره یعنی
پدر خالد بن ولید» شده که در ظاهر مردی خوش قیافه و خوش لباس و مورد احترام دیګران قرار داشت و با
پیغمبرص خود را نزدیک ساخته بود ،خداوند تعالی به پیغمبر فرمود :تا ازهمچو اشخاص دور باشد و به
ظاهرش نبیند زیرا که آنشخص از جمله منافقی ن بشمار میرفت که در ظاهر با مسلمانان بود و در باطن با
مشرکین دوستی داشت.
در یک برنامه دینی « تلویزون خورشید» جناب مولوی صاحب فرمود :ظاهر انسان انعکاس دهنده باطن
شخص میباشد ...اګر چنین باشد که ظاهر و باطن انسان یکسان میبود مردم فریب ظاهر را نمیخوردند و
صدای فساد اخالقی «بچه بازی» از ګوشه و کنج مسجد و کلیسا به ګوشها نمیرسید ،یعنی زشت ترین عمل و
بیشتر هم در جوامع اسالمی بدون احساس ترس ګناه و خوف از جزا رونق پیدا نمیکرد .پس ظاهر آراسته
شخص عیوب باطن را پنهان ساخته نمیتواند ،آیات که اشاره به پاکی نفس «باطن» شده ،خداوند تعالی اوال به
« تا چشمان خود را از نامحرمات دور داشته و به زنا نزدیک
مردان و بعد به زنان میفرماید:
نشوید »..اګر مردم به آن دستورعمل میګردند ،فساد و بداخالقی تا این اندازه در جامعه زیاد نمیشد ،اما
توجه به حجاب ظاهری ګردید و به این باور هستند که پوشش ظاهری «حجاب زن» مردان را از ګناه دور
نګه میدارد...
در سال  ۱۹۶۹در کشور المان فلمی در رابطه به مسایل مختلف اجتماعی و تاثیرات آن باالی روابط فامیلی
به نمایش ګذاشته شده بود که چګونه بعضی اشخاص در اجتماع مورد احترام قرار میګیرند اما در قلوب شان
شیطنت و فساد موج میزند .مرد مؤدب که ریس یک شرکت بود لحظه ایکه در دفتر کارش فارغ میګردید از
عقب شیشه پنجره زنان را که در جاده به رفت و آمد بودند نظاره می کرد تا آنکه زن « راهبه کلیسا» سراپا
با حجاب مورد شکار چشمان ناپاکش قرار ګرفت آنمرد فاسق چنان خودش را غرق در خیاالت یافت که آن
زن شریف با حجاب در نګاه اش کامال برهنه جلوه میکرد و تا زمانی ادامه پیدا کرد که از نظرش کامال
ناپدید ګردید ،همچنان سکرتری دفترش که لباس «کرتی دامن» ساده و مناسب به تن داشت موقع که از دفتر
ریس بر میګشت با خیاالت «برهنه» از چشمان خود دورش نمیداشت تا اینکه زنګ تلیفون یا کدام مزاحمت
دیګر ازین حالت بیرونش میساخت ...این یک حقیقت است که انسانها ګاه ګاهی در شناخت یکدیګر اشتباه
میکنند که این خود بی ب اوری را در میان مردم و اجتماع بوجود میاورد.
تفریبا ده سال قبل در یک کشور غربی زن و شوهر «عراقی» با آنکه از شرایط خو ب زندګی برخوردار
بودند و شوهر در یک کلینک شخصی به صفت داکتر وطیفه داشت و در ظاهر مردی مؤدب و قابل احترام
بود...
روزی زنش نزد امام مسجد مراجعه نموده و از شوهرش شکایت داشت که او را مجبور به پوشیدن حجاب
اسالمی نموده است در حالیکه خود با بعضی از مریضان زن در کلینک رابطه نامشروع برقرار نموده است
و از مال مسجد خواست به شوهرش که در نماز های جمعه اشتراک مینماید نصیحت نموده تا رشته فامیلی و
به خصوص زندګی اطفال شانرا با خطر مواجه نسازد ..مال مسجد در اول به حرفش باور نکرد و ثبوت
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میخواست همچنان ګفت که شوهرت مرد شریف بوده و همواره در صف اول نماز ایستاده میشود یعنی همه
مردم «نمازګذاران» او را دوست دارند و بیشتر خود زن را نصیحت کرد تا از حرف شوهرش اطاعت کرده
حجاب را مراعات نماید ..شوهرش در برابر این ادای زنش ګفته بود که او یک زن حسود بوده و مشکل
روانی دارد و خاطر جمع بود که به حرف های خانمش کسی باور نمیکند ...زن به شوهر مهلت داد تا خود
را اصالح کند ..خانم از قدرت مالی خوبی برخوردار بود چون در رفتار شوهر تغییر بمیان نیامد از طریق
پولیس و نصب کمره مخفی در اتاق معاینه خانه برای افشای هویت اصلی شوهرش ویدیوی را تهیه و آنرا از
طریق یک برنامه اجتماعی تلویزون به نمایش ګذاشت که ګرداننده برنامه بعد از نشان دادن یک قسمت صحنه
رذالت آن مرد از نشر بقیه آش معذرت خواست .این یګانه راه ثبوت زن بود که دیګران به او باور کنند و بعد
نزد امام مسجد رفته از شوهرش تقاضای طالق را نمود ..ه مچنان با امام مسجد در مورد حجاب ګفت که
شوهر فریبکار من میخواست زیر چتر حجاب زن شخصیت باطن خود را پنهان ساخته و خود را مرد متقی
در اجتماع معرفی دارد ،و عالوه نموده ګفت:
خداوند تعالی برای اینکه زنان پیغمبر دخترانش و زنان مؤمنین « اصحاب و یاران پیغمبر» از شر مردان
فاسق راحت باشند و مورد احترام قرار ګیرند آیات چند نازل شد یعنی صرف مخصوص یک ګروه.خاص در
آن زمان بود و نه برای زنان مسلمین  .یعنی با حجاب ظاهر انسان خود را خوب جلوه داده نمیتواند تا از
داخل «باطن» خود را خوب نساخته باشد مانند شخصیت های دو رنګ که در اج تماع امروزی تعداد شان هم
کم نیست.
اپارتمان واقع مکروریان که با از دست دادن دو بسوه زمین واقع خیر خانه در بدل قسط ده فیصد به
شهرسازی و خانه سازی واګذار و آنرا مالک شده بودیم قبل از هجرت به زن و شوهر (غالم احمد ادیب استاد
پولی تخنیک و ثریا ادیب استاد کیمیا در فاکلته طب ) به ضمانت همسایه ما به کرایه داده تا اګر دو باره
برګردیم احساس بی خانګی نکنیم ،متاسفانه همینکه از کشور پاک ستان به کشور دومی رسیدیم و به اصطالح
عرق پای ما خشک نشده بود ،دریافتیم که اپارتمان را ثریا ادیب برای خود قباله نموده است و اسناد طوری
ترتیب شده بود ،چنانکه شوهرم دګروال متقاعد بود ،جګرن برحال معرفی داشته تا به اتهام ترک وظیفه و
فرار از کشور اپارتمان را قبا له نماید ،همچنان برادرش که وکیل ثریا میباشد با دادن رشوت به قاضی یعنی«
کشیدن بعضی اسناد مهم» تا دوسیه از اجراات محکمه «خاص» عقب زده و به یکی از محاکم عادی راجع
ساخته شد که تا به امروز تقریبا ده سال میګذرد یعنی کار به جایی نرسیده است ،زیرا مساله رشوت از
یک طرف همچنان وکیل که من انتخاب نموده بودم « آقای قدیم هوشنګ» با آنکه ایشان نیز در سابق استاد
فاکلته حقوق بوده ،کتاب در مورد سیاست ایران پاکستان و افغانستان تحریر و جواز رسمی وکالت را با خود
داشته بودند ،متاسفانه چهره اصلی اش وقتی نمایان ګشت که نتها پول از م ن بلکه از ده ها اشخاص دیګر را
ګرفته و از افغانستان فرار نمود .چګونه میشود باالی اشخاص باور کرد که در ظاهر طرف احترام و اعتماد
اطرافیان خود قرار دارند اما باطن شان تاریک که ترس از خدا و روز آخرت هم در دل ندارند...
حکومت قانون در کشور حکمفرما نیست تا محاکم بخاطر رضای خدا به کار های مردم رسیدګی کنند ،نه
بخاطر نفس « رشوت» ..خانم ثریا غافل از آن بود که خود نیز روزی مهاجر میشود مګر نه مانند ما که هر
سال افغانستان میرویم خانه به کرایه ویا هوتل میګیریم اما خودش در شهر لندن آرام زندګی میکند و ماهانه
کر ایه از ابارتمان دریافت میدارد  .اګر حق روزی جایش را پیدا کند و از حقیقت چشم پوشی نشود ،وکیل
خانم ثریا « عبدالواسع برادرش» و بعضی اشخاص دیګر که در محکمه تصمیم نادرست اتخاذ نموده بودند و
همچنان وزارت شهر سازی و خانه سازی مانند « شیر آغا » ریس و دیګر اعضای کمسیون برسی روزی
در برابر قانون وعدالت خواهی جوابګو خواهند بود ،چون بعضی از اسناد ها با زحمات زیاد دو باره بدست
ما آمد.
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