ـﺎر
ـﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿـ
ـﺎن و ﺻـ
ـﺖ اﻧﺴـ
ﺧﻠﻘـ
ﺑﻮدﻧﺶ و ﺑﻼﻫﺎ در آﯾﻪ  ۲اﻧﺴﺎن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺪﺑﺮ ﺳﻮره اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
آﯾﻪ دوم اﯾﻦ ﺳﻮره ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و اﻣﺘﺤﺎن او
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺪﻧﺶ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و در اداﻣﻪ اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب
ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﺑﻼ و ﮔﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ
دﻋﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر(؛ دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺪﺑﺮ
در ﻗﺮآن ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻣﻔﺴﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻦ ﻫﺪی اﻟﻘﺮآن ﺣﻀﺮت آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ »ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ دام ﻇﻠﻪ« ،ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دوم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در
دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ دوم ﺳﻮره اﻧﺴﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺪﺑﺮ در آﯾﻪ دوم
ﺳﻮره اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :إِﻧ َّﺎ ﺧ َﻠ َﻘ ْﻨَﺎ اﻹْ ِﻧ ْﺴ َﺎنَ
َ
ﻣ ِﻦ ْ ﻧ ُﻄﻔ َﻪ ٍ أ ﻣ ْﺸ َﺎجٍ ﻧ َﺒْﺘ َﻠِﯿﻪِ ﻓ َﺠ َﻌَﻠ ْﻨَﺎه ُ ﺳ َﻤ ِﯿﻌًﺎ

ﺑ َﺼ ِﯿﺮ ًا« ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺪﺑﺮ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺷﺎره
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺸﺮ را از اﻫﺪاف ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﻠﻤﻪ
»ﻧَﺒْﺘَﻠِﯿﻪِ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺑﺘﻼ و اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺸﺮ و ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ او اﺳﺖ.
ﻣﻔﺴﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ  ۱۸ﺟﻠﺪی ﻣﻦ ﻫﺪی اﻟﻘﺮآن در ﺗﻔﺴﯿﺮ اداﻣﻪ آﯾﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻫﺪاف ﺧﻠﻘﺖ اﻓﺰودﻧﺪ :ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ دو درﯾﭽﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﺑﺰار
اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن در دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و
ﺗﺪﺑﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺎ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدن ﺑﻼ و ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ را دﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و ﺗﮑﯿﻪ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﺎ

ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ان ﺷﺎاﻟﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن از ﺳﺎﻋﺖ  ۲۳:۳۰دﻗﯿﻘﻪ
در دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن  ۱۵ﺧﺮداد ﺷﺮﻗﯽ – ﮐﻮﭼﻪ
اﻣﺎﻣﺰاده ﯾﺤﯿﯽ)ع( در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ.
اﯾﻨﮏ در اداﻣﻪ ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪی ﺷﯿﻌﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺮﺑﻼ و ﻣﻔﺴﺮ
ﻗﺮآن را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
را ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ،ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
وﺟﺪان؛ ﮐﺎﺷﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ
وﺟﺪان اﻧﺴﺎن ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﻤﻞ و
ﻣﺒﻬﻢ و ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﯾﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺎت را ،اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻼت را ،اﯾﻦ ﻣﺒﻬﻤﺎت را ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وآن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺟﺪان رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺸﺮ ﭼﯿﺰی
ﻧﺒﻮده اﯾﻢ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﻮده اﯾﻢ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺒﻮدﯾﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در آﯾﻪ اول ﺳﻮره اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ
َ
َ
ْ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :ﻫ َﻞ ْ أ ﺗ َﻰ ﻋ َﻠ ﻰ اﻹ ِﻧ ْﺴ َﺎنِ ﺣ ِﯿﻦ ٌ ﻣ ِﻦ َ اﻟﺪ َّﻫ ْﺮ ِ
ﻟ َﻢ ْ ﯾَﮑ ُﻦ ْ ﺷ َﯿْﺌ ًﺎ ﻣ َﺬْﮐ ُﻮر ًا  /آﯾﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﮔﺬﺷﺖ
ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮى ﻧﺒﻮد«.

اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر)ع( در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ رواﯾﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﮐﺎن ﺷﯿﺌﺎً
ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻣﺬﮐﻮراً  /اﻧﺴﺎن ،ﭼﯿﺰى ﺑﻮد وﻟﻰ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﻧﺒﻮد و ﺑﻌﺪاً
ﻗﺎﺑﻠﯿّﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد«.

ﺧﻠﻘـﺖ اﻧﺴـﺎن در ﻋـﻮاﻟﻤﯽ ﻗﺒـﻞ از ﻋـﺎﻟﻢ
دﻧﯿﺎ
ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﻗﺒﻞ
ﻣﺪﺗﯽ در ﺻ ُﻠﺐ
ارواح ﺑﻮد؛ و
او ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ

از ﻋﺎﻟﻢ دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی در ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر
ﺣﻀﺮت آدم)ع( ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ در ﻋﻮاﻟﻢ ذر ،اﻇﻠﻪ ،اﺷﺒﺎح و
ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺶ ﮐﺴﯽ ذﮐﺮی از
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺎ ﭼﯿﺰ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻮد.

ﺣﻘﯿﻘﯿﺘﯽ ﮐﻪ وﺟﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!  /ﻋﺠﺰ اﻧﺴﺎن در ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ
ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ دارای وﺟﺪان اﺳﺖ و اﯾﻦ وﺟﺪان ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪه و ﭼﯿﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ را اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻤﺎرد ،ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن آﻧﻬﺎ
را درک ﮐﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺑﻨﺪه و ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮان ﯾﮏ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﺑﺪن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ روﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻓﻼن رگ
ﺑﺪن ﺷﻤﺎ اﺷﮑﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎم
ﺑﺸﺮ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﺪا را درک ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ
ﺟﻮﻫﺮش ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن در ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮﺑﻮده
ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن در ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را اﻧﺴﺎن ﮐﺮد و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﺎﻧﺪ و او را ﺳﻤﯿﻊ وﺑﺼﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭘﺲ
ﭼﺮا ﺧﺪا اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ داده و ﻫﺪف او ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ
دوم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن در ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ او ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻋﺎﻗﻞ ،ﺣﮑﯿﻢ و داﻧﺎ اﺳﺖ و
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺧﻼﯾﻖ از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﺗﺎ ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ آﻧﻬﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ داﻧﺎ و ﺑﺼﯿﺮ اﺳﺖ.

ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ در آﯾﻪ دوم ﺳﻮره اﻧﺴﺎن
ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻋﻠﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﭼﻮن او ﻣﺎ را ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ در آﯾﻪ دوم ﺳﻮره اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣـﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ » :إِﻧ َّـﺎ ﺧ َﻠ َﻘ ْﻨَـﺎ اﻹْ ِﻧ ْﺴ َـﺎنَ ﻣ ِـﻦ ْ ﻧ ُﻄ ْﻔ َـﻪ ٍ
َ
أ ﻣ ْﺸ َﺎجٍ ﻧ َﺒْﺘ َﻠِﯿﻪِ ﻓ َﺠ َﻌَﻠ ْﻨَﺎه ُ ﺳ َﻤ ِﯿﻌًﺎ ﺑ َﺼ ِﯿﺮ ًا  /ﻣﺎ

اﻧﺴﺎن را از ﻧﻄﻔﻪ ﻣﺨﺘﻠﻄﻰ آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ و او را ﻣﻰ آزﻣﺎﯾﯿﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ
او را ﺷﻨﻮا و ﺑﯿﻨﺎ ﻗﺮار دادﯾﻢ«.
ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ؛ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ اش » ﺧ َﻠَﻘْﻨَﺎ اﻹْ ِﻧْﺴ َﺎنَ«
اﺳﺖ .ﻋﺮض ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد از اﻧﺴﺎن در ﻗﺮآن ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ
َ
ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ » ﻣِﻦ ْ ﻧُﻄ ْﻔَﻪٍ أ ﻣْﺸ َﺎج ٍ « اﺳﺖ.
ﻧﻄﻔﻪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ،ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ آب زﻻﻟﯽ ﮐﻪ
آﻟﻮده ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و در ﻋﻠﻢ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﯾﻦ رﺳﯿﺪن ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از ﯾﮏ ﻧﻄﻔﻪ اﺳﺖ.
َ
ﻣﻨﻈﻮر از » أ ﻣ ْﺸ َﺎجٍ « در اﯾﻦ آﯾﻪ
َ
َ
ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ﻓﺮﻣﻮده » أ ﻣْﺸ َﺎج ٍ «؛ » أ ﻣْﺸ َﺎج ٍ « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺖ.
ﻣﺎ در زﺑﺎن ﻋﺮب ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮏ واژه دارﯾﻢ و ﻋﺮﺑﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﺑﺎن
دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﯽ ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺨﻮد و ﮐﺸﻤﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺖ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ را ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ روزی آن را ﺟﺪا ﮐﺮد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ
َ
» أ ﻣْﺸ َﺎج ٍ « ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﻣﺨﻠﻮط
ﺷﺪه و ﺟﺪا ﮐﺮدن آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؛ در اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ،ﻫﺮ ﺟﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار
َ
از ﺷﮑﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ » أ ﻣْﺸ َﺎج ٍ « ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻧﻄﻔﻪ ﻣﺮد ﺗﺎ آﺧﺮ از ﻧﻄﻔﻪ زن ﺟﺪا ﻫﺴﺖ وﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد آن را ﺟﺪا
ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
َ
دو دﻟﯿﻞ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ درﺑﺎره ﮐﻠﻤﻪ » أ ﻣ ْﺸ َﺎجٍ «
َ
ـﺎءُ
ـﯽ »ﻣَـ
ـﺎج ٍ « ﯾﻌﻨـ
ـﻪ » أ ﻣْﺸ َـ
ـﻪ ﮐﻠﻤـ
ـﺪه ﮐـ
ـﺎ آﻣـ
ـﺎت ﻣـ
در رواﯾـ
َ
اﻟﺮ َّﺟ ُﻞ ِ ،وَﻣَﺎءُ اﻟْﻤَﺮ ْأ هِ«؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻄﻔﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه اﺳﺖ واﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دﻗﯿﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺷﮑﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪ

َ
دو دﻟﯿﻞ ﺑﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﻘﺪار در ﮐﻠﻤﻪ » أ ﻣْﺸ َﺎج ٍ « ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﯿﺶ
از اﯾﻦ دو آب اﺳﺖ.
اوﻻ ً رواﯾﺎت و آﯾﺎت زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎره دارﯾﻢ و در رواﯾﺎت ﻫﻢ آﻣﺪه
ﺑﺸﺮ از دو ﭼﯿﺰ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔ ِﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎک و ﮔﻞ
ﺳﺮﺷﺖ و ﻃﯿﻨﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و دوﻣﺎً اﻧﺴﺎن از روﺣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در
او دﻣﯿﺪ ،آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره در آﯾﻪ ۷۲
ﺳﻮره ﻗﺼﺺ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :ﻓ َﺈِ ذ َا ﺳ َﻮ َّﯾْﺘ ُﻪُ وَﻧ َﻔ َﺨ ْﺖُ ﻓِﯿﻪِ
ﻣ ِﻦ ْ ر ُوﺣ ِﯽ ﻓ َﻘ َﻌُﻮا ﻟ َﻪُ ﺳ َﺎﺟ ِﺪ ِﯾﻦ َ  /ﭘﺲ آن ﮔﺎه ﮐﻪ او را ﺑﻪ
ﺧﻠﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎراﺳﺘﻢ و از روح ﺧﻮد در او ﺑﺪﻣﯿﺪم ﺑﺮ او ﺑﻪ ﺳﺠﺪه در
اﻓﺘﯿﺪ«.
ﻋﻠﺖ دو ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻟﻬﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﺑﺸﺮ
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺸﺮ دو ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد .ﯾﮏ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ و
ﺳﺮﺷﺖ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ از روح ﺧﺪا اﺳﺖ .روح اﻟﻬﯽ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﺴﻢ و ﺑﺪن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻞ ﮐﻪ از ذات ﺧﺪاﺳﺖ و ذات ﺧﺪا ﺻﻤﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ از روﺣﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آﯾﻪ  ۸۵ﺳﻮره اﺳﺮاء
َ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :وَﯾَﺴ ْﺄ ﻟ ُﻮﻧ َﮏ َ ﻋ َﻦ ِ
َ
ُ
اﻟﺮ ُّوحِ ﻗ ُﻞ ِ اﻟﺮ ُّوحُ ﻣ ِﻦ ْ أ ﻣ ْﺮ ِ ر َﺑِّﯽ وَﻣ َﺎ أ وﺗ ِﯿﺘ ُﻢ ْ
ﻣ ِﻦ َ اﻟ ْﻌِﻠ ْﻢِ إِﻻَّ ﻗ َﻠِﯿﻼً  /و از ﺗﻮ درﺑﺎره روح ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ،
ﺑﮕﻮ :روح از اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ،و از داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﺪاده اﻧﺪ«.
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ،ﺗﮑﺒﺮ و ﻏﺮور در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺟﺰﯾﯽ از ﺧﺪا اﺳﺖ ،درﺑﺎره آن ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ
ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره روح
ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ روح اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻠﻖ ﮐﺮده و ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ
َ
و ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﺪارد ،ﭼﻄﻮر» أ ﻣْﺸ َﺎج ٍ « ﺷﺪه اﺳﺖ و
از آن ﻃﺮف ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﮔ ِﻞ و از ﺧﺎک ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﻠﻤﻪ »ﻧ َﺒْﺘ َﻠِﯿﻪِ« در اﯾﻦ آﯾﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ »
َ
أ ﻣ ْﺸ َﺎجٍ «
اﺻﻼ ﭼﺮا ﺧﺪا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ آﯾﻪ دوم ﺳﻮره
اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد » :إِﻧ َّﺎ ﺧ َﻠ َﻘ ْﻨَﺎ اﻹْ ِﻧ ْﺴ َﺎنَ ﻣ ِﻦ ْ
َ
ﻧ ُﻄ ْﻔ َﻪ ٍ أ ﻣ ْﺸ َﺎجٍ ﻧ َﺒْﺘ َﻠِﯿﻪِ ﻓ َﺠ َﻌَﻠ ْﻨَﺎه ُ ﺳ َﻤ ِﯿﻌًﺎ ﺑ َﺼ ِﯿﺮ ًا

ـﺎ
ـﺎ ﺧ َﻠ َﻘ ْﻨَـ
ـﻮده » إِﻧ َّـ
ـﺪ ﻓﺮﻣـ
ـﺪا ﺧﺪاوﻧـ
ـﻪ اﺑﺘـ
ـﻦ آﯾـ
« .در اﯾـ
َ
اﻹْ ِﻧ ْﺴ َـﺎنَ ﻣ ِـﻦ ْ ﻧ ُﻄ ْﻔ َـﻪ ٍ أ ﻣ ْﺸ َـﺎجٍ …« ،ﺑﻌـﺪ ﻣـﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ:
»ﻧَﺒْﺘَﻠِﯿﻪِ«.
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ »ﻧَﺒْﺘَﻠِﯿﻪِ« ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ
َ
» أ ﻣْﺸ َﺎج ٍ « ﻧﯿﺴﺖ .اﺻﻼ ﻗﺮآن ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ،ﮐﻠﻤﻪ دﯾﮕﺮ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
َ
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ و ﻫﺪﻓﯽ » أ ﻣْﺸ َﺎج ٍ «» ،ﻧَﺒْﺘَﻠِﯿﻪِ« ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﻧﺴﺎن را ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ دو ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ،
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
َ
ﻣﺮاد از » أ ﻣْﺸ َﺎج ٍ « ،ﯾﮏ ﺑ ُﻌﺪ اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،وﯾﮏ
ﺑﻌﺪ او ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
در رواﯾﺖ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﮐﺘﺎب ﻋﺪل ﺑﺤﺎر ﯾﮏ ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ آﻣﺪه
ﺣﻀﺮت آدم)ع( ﯾﮏ ﺑﺤﺜﯽ دارد ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﺮا اﯾﻨﺠﻮر ﺷﺪ و آن ﺟﻮر ﺷﺪ؟ و
ﺧﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺮﻓﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻨﺠﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و درﺳﺖ
ﻧﺒﻮدن ﺣﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻨﺖ ﺗﻮ ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ.

اﺑﺘﻼ و آزﻣﺎﯾﺶ اﻟﻬﯽ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ
ﭘﺲ ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺖ اﺑﺘﻼ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻘﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺧﯿﻠﯽ
دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻋﺮض اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد ﮐﻪ وﺟﺪان ﺑﺸﺮ
ﺣﻘﺎﯾﻖ را دارد ،ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ را دارد ،در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ
از ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮد ،در ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ ذر ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﺧﺎﺗﻢ
و وﻻﯾﺖ آﻗﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( و ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ
اﻻﻧﺒﯿﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ)ص(
اذﻋﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻤﻞ و درﺑﺴﺘﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ،ﺳﻤﺖ وﺟﺪان ﻣﯽ روﯾﻢ و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﺪان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ
وﺟﺪان ﺑﻪ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﻤﺎم
ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﻧَﺒْﺘَﻠِﯿﻪِ« ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺑﺘﻼ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻣﺎ را دو ﮔﻮﻧﻪ آﻓﺮﯾﺪه اﻧﺪ.
دارای ﺑﻮدن ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن ﺑﺸﺮ
ﺑﺸﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب دارد و او آزاد اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ را ﺧﻮدش اﺧﺘﯿﺎراً اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮض اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﯿﺪ و دﯾﺪﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ اﺳﺖ،

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ از ﻫﻤﺎن ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻧﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ و اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺪارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﭼﻮن ﺑﺸﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣﻘﯿﻘﺖ او »
َ
اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺧﺪا در آﯾﻪ ﺳﻮم اﯾﻦ ﺳﻮره ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
أ ﻣْﺸ َﺎج ٍ «
ـﺎ
ـﺎﮐ ِﺮ ًا وَإِﻣ َّـ
ـﺎ ﺷ َـ
ـﻞ َ إِﻣ َّـ
ـﺪ َﯾْﻨَﺎه ُ اﻟﺴ َّﺒِﯿـ
ـﺎ ﻫ َـ
»إﻧ َّـ
ﮐ َﻔ ُﻮر ًا  /ﻣﺎ راه را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﯾﺎ ﺳﭙﺎس ﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﯾﺎ ﻧﺎﺳﭙﺎس« ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮود و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﺰرگ
اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪه از آﯾﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻠﮑﻪ
ﮐﻞ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﯾﮏ ﻣﻘﺪار اﺧﺘﯿﺎر داده اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮداده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ داده اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﯾﮏ ﺣﻖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ داده اﺳﺖ.
ﻟﺰوم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب
اﻣﺎ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﺮ ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ او آزاد اﺳﺖ و ﺧﻮدش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ـﺎ
ـﺎ ﻋ َﺮ َﺿ ْﻨَـ
ـﺪ» :إِﻧَّـ
ـﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾـ
ـﺰاب ﻣـ
ـﻪ  ۳۳اﺣـ
ـﺪ در آﯾـ
و ﺧﺪاوﻧـ
َ
َ
اﻷْ ﻣــﺎﻧَﻪَ ﻋ َﻠَــﯽ اﻟﺴ َّــﻤﺎواتِ وَ اﻷْ ر ْضِ وَ اﻟْﺠ ِﺒــﺎل ِ
َ
َ
َ
ﻓ َﺄ ﺑ َﯿْﻦ َ أ نْ ﯾَﺤ ْﻤِﻠْﻨَﻬﺎ وَ أ ﺷ ْﻔَﻘْﻦ َ ﻣِﻨْﻬﺎ وَ ﺣ َﻤَﻠَﻬ َﺎ
اﻹْ ِﻧْﺴﺎنُ إِﻧَّﻪُ ﮐﺎنَ ﻇ َﻠُﻮﻣﺎً ﺟ َﻬ ُﻮﻻ ً  /ﻣﺎ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﺮ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ و ﮐﻮه ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﯿﻢ  ،آﻧﻬﺎ از ﺣﻤﻞ آن ﺳﺮ
ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ  ،و از آن ﻫﺮاﺳﯿﺪﻧﺪ اﻣّﺎ اﻧﺴﺎن آن را ﺑﺮ دوش ﮐﺸﯿﺪ ،او
ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺎﻟﻢ و ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻮد «؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺸﺮ اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ
دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
وﺟﻮد ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب در وﺟﺪان ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب در وﺟﺪان ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر
ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺮف ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻣﺮوز ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ،ﻓﺮدا
ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﯽ رود ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب
دارد.

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻏﺬا ﻫﺴﺖ ،ﯾﮑﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از وﺟﺪان اﻧﺴﺎن و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب
او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
زﻧﺪان دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﻦ ﺑﺸﺮ
ﯾﮏ ﭼﯿﺰی در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز زﯾﺎد ﺷﺪه و آن زﻧﺪان اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در
زﻧﺪان ﯾﮏ ﻣﻘﺪار از اﺧﺘﯿﺎرات اﻧﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻢ ﺷﺪن
اﺧﺘﯿﺎرات اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻏﺼﻪ او اﺳﺖ و ﺑﺪش ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ
اﺧﺘﯿﺎراﺗﺶ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ دﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از زﻧﺪان آزاد ﺷﻮد،
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺟﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺧﻮراک و ﻏﺬا ﻫﻢ دارد .ﭼﻮن در
زﻧﺪان ﺑﺸﺮ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺪارد ،و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮود ،ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ
و ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ)ع( از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﻻی زﻧﺪان ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ:
اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.

ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺰرگ و اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﯽ
ﺑﺮای ﺑﺸﺮ
اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﺮ ﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ او ﮐﺮاﻣﺖ دادﯾﻢ و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ او
دادﯾﻢ .و ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ در آﯾﻪ  ۱۷ﺳﻮره اﺳﺮاء ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَ ﻟَﻘَﺪ ْ
ﮐ َﺮ َّﻣْﻨــﺎ ﺑ َﻨــﯽ آدَمَ وَ ﺣ َﻤَﻠْﻨــﺎﻫُﻢْ ﻓ ِــﯽ اﻟْــﺒَﺮ ِّ وَ
اﻟْﺒَﺤ ْﺮ ِ… /ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﮐﺮاﻣﺖ دادﯾﻢ…«.
از آﯾﻪ ای ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮره اﻧﺴﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
»وَﻣَﺎ ﺗَﺸ َﺎءُونَ إِﻻَّ أ نْ ﯾَﺸ َﺎءَ اﻟﻠَّﻪ  /و ﺗﺎ ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ،
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﺳﺖ«؛ از اﯾﻦ آﯾﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﻤﯽ
از اﺳﻢ ﻫﺎی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻔﻀﻼ ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ .اﺻﻼ ﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟!
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ
ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﻫﻤﺎن اﺑﺘﻼ و اﻣﺘﺤﺎن و ﻓﺘﻨﻪ
اﻣﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب داده اﺑﺰار آن را ﻫﻢ داده
اﺳﺖ.
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ دو اﺑﺰار ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﺮ

ﺣﺎﻻ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﺑﺸﺮ داده ،اﺑﺰار آن اﻧﺘﺨﺎب را ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺑﺸﺮ داده اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺳﻤﯿﻊ و
ﺑﺼﯿﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن آﯾﻪ دوم ﺳﻮره اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ… » :
ﻓ َﺠ َﻌَﻠْﻨَﺎه ُ ﺳَﻤِﯿﻌًﺎ ﺑ َﺼ ِﯿﺮ ًا  /ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ او را ﺷﻨﻮا و ﺑﯿﻨﺎ
ﻗﺮار دادﯾﻢ«.
ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ دو درﯾﭽﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ ﺣﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
ﻗﻠﺐ و ﻓﻮاد اﻧﺴﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
اﺣﺴﺎس ﮔﺎم اول اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺸﻨﻮد » ،ﺳَﻤِﯿﻌًﺎ ﺑ َﺼ ِﯿﺮ ًا «.
ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ﺳﻤﻊ ﻗﺒﻞ از ﺑﺼﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﻤﺎ اول از ﺳﻤﻊ
اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺼﺮ اﺳﺖ و ﺳﻤﻊ ﺑﻪ وﺟﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻤﻊ در
ﻗﺮآن ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺎﻣﺪه وﻟﯽ ﺑﺼﺮ ﺟﻤﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎن دادن راه از اﺑﺰار اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺸﺮ
اﺑﺰار دوم در اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ،ﻧﺸﺎن دادن راه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ راه
ﺣﻖ و اﯾﻦ راه ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ  ۸ﺳﻮره ﺷﻤﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
َ
ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :ﻓ َﺄ ﻟْﻬ َﻤَﻬ َﺎ ﻓ ُﺠ ُﻮر َﻫَﺎ وَﺗَﻘْﻮَاﻫَﺎ  /و ﺑﻪ او
ﺷﺮ و ﺧﯿﺮ او را اﻟﻬﺎم ﮐﺮد« .ﭘﺲ راه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.
اﯾﻦ

ﺑﺤﺚ

ﻫﺎ

ﺧﯿﻠﯽ

ﻋﻤﯿﻖ

اﺳﺖ

ﮐﻪ

ﻣﻦ

ﺳﻪ

ﻣﺜﺎل

ﻣﯽ

زﻧﻢ.

اوﻻ

ﺧﺪا

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎ و زﺑﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﺮدم ﻓﺮﺳﺘﺎد و آﺧﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ
اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ و ﮐﻠﻤﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮآن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﻗﺪر ﻗﺮآن ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ ﮔﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻠﻤﻪ ای و ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮآن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﺎ ﻗﺮآن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﺷﺎﯾﺪ از ﻗﺮآن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را از ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ اﯾﺸﺎن در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ﻣﯽ ﮔﻔﺖ در ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﻟﻤﯿﺰان ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮآﻧﯽ را اﯾﻨﺠﻮر ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﺑﻌﺪ ﺟﻮر
دﯾﮕﺮ ،ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺟﻮر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﺎن اﻟﻬﯽ ﺑﺎ وﺟﺪان دروﻧﯽ
ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب راه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻮد .اﻣﺎ دوم اﺑﻦ ﮐﻪ
ﺑﯿﺎن اﻟﻬﯽ ﺑﺎ وﺟﺪان دروﻧﯽ ﻣﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد .ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻗﺮآن

درﺑﺎره ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دل و وﺟﺪان ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب راه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

اﺧﻼق ﺣﺴـﻨﻪ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻫـﻞ ﺑﯿـﺖ)ع( دﻟﯿـﻞ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم
و ﺳﻮم اﺑﺰار اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻮره اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ ای ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
و ﻧﮕﻮﯾﺪ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪا اﯾﻦ
اﻓﺮادی ﻣﺘﺠﺴﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﻈﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺴﻢ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ
اﻋﻈﻢ)ص( اﺳﺖ.

آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﻠﻂ ﻧﮑﻨﺪ
ﺑﯿﺎن ﻫﺎ را در
در ﺷﺨﺺ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ

اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻮاﺣﯽ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻫﺎ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪ ،ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪا
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎران ﺑﺮ دل اﻧﺴﺎن ﻧﻨﺸﺴﺖ ،وﻟﯽ در ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( آﻣﺪ ﭼﻮن »
إِﻧَّــﮏ َ ﻟَﻌَﻠــﻰ خُلُقٍ عَظیمٍ  /و ﺗــﻮ اﺧﻼق عظیم و ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪای
داری«؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﻋﻤﻼ در ﺧﻮدش ﻣﺠﺴﻢ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه ام ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺤﺒﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﯾﻦ را دارد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﻼق
ﺣﺴﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( داﻧﺸﮕﺎه آﻣﻮزش وﻓﺎ
ﻣﻦ ﻣﮑﺮر اﯾﻦ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ و ﻋﻘﯿﺪه دارم؛ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای در راه وﻻﯾﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻓﺎ را از
آﻗﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﻮدﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و آﻣﺪ در آب و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش ﺗﺸﻨﻪ
ﺑﻮد،آب ﻧﺨﻮرد؛ اﯾﻨﺠﺎ وﺟﺪان ﻣﺎ ﺗﮑﺎن ﺧﻮرد ﭘﺲ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ اﺧﻼق از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻫﻞ ﺑﯿﯿﺖ)ع( و ﺑﺰرﮔﺎن و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺮآن را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﻨﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ وﺟﺪاﻧﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ! اﻣﺎ ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺠﺖ ﺧﺪا
را ﺑﺮ او ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( را ﻧﺪﯾﺪه و
ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( را ﻫﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.

ـﺎ
ـﻪ آﻗـ
ـﺎﻧﯽ ﺑـ
ـﯿﺘﯽ آﻟﻤـ
ـﻖ ورزی ﺷﺨﺼـ
ﻋﺸـ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع(
آﻗﺎﯾﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﻟﻤﺎن ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ در ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ آﻣﺪ
وﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻗﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزم و درﺑﺎره اش ﮐﺘﺎب ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻢ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ در آﻟﻤﺎن ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﺑﻪ آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻗﺎ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺣﺮف
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را وﻗﺘﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ آﻟﻤﺎن ﻫﺎ وﺣﺸﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﺣﺠﺖ ﺧﺪا ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ اول وﺟﺪان و ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن ،دوم
رﺳﺎﻻت اﻟﻬﯽ و ﺳﻮم ﺣﺠﺞ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد.

ﻧﺰول ﺳﻮره اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﻔﺎق اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
ﺣﺎﻻ در ﺳﻮره ﻫﻞ اﺗﯽ ﯾﺎ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﺰرﮔﻮار ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎن ﺷﺐ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﻓﻘﯿﺮ و اﺳﯿﺮ دادﻧﺪ و آن را ﺑﺮای ﺧﺪا دادﻧﺪ ﻧﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺒﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﻮره را ﻧﺎزل ﻧﻤﯽ ﮐﺮد.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﮐﻨﻮن در دﻧﯿﺎی
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﮑﯿﻦ و اﺳﯿﺮی در دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ او
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.

دﻓﻊ ﺑﻼ و ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺎ دﻋﺎ
در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﺑﺮوﯾﺪ و دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ و ﮔﺮاﻧﯽ
ﻫﺎ را از راه دﻋﺎ دﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دﻋﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺧﺪا ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﻪ  ۱۱ﺳﻮره رﻋﺪ ﻣﯽ
ـﯽ
ـﻮْمٍ ﺣ َﺘَّـ
ـﺎ ﺑِﻘَـ
ـﺮ ُ ﻣـ
ـﻪَ ﻻ ﯾُﻐَﯿِّـ
ـﺪ » :إِنَّ اﻟﻠَّـ
ﻓﺮﻣﺎﯾـ
َ
ﯾُﻐَﯿِّﺮ ُوا ﻣﺎ ﺑِﺄ ﻧْﻔُﺴ ِﻬ ِﻢْ …  /ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﯿﭻ ﻗﻮم ) و
ﻣﻠّﺘﯽ ( را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ آﻧﺎن آﻧﭽﻪ را در ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮازﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻮد؛ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و ﺗﮑﯿﻪ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮد را اﻣﺮوز ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ آن
ﺑﺰرﮔﻮاران ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ان
ﺷﺎاﻟﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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