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ر

دعای ندبه ترسیم خط حرکت جامعه بشریت بهسوی مدینۀ فاضله و یتا شتهر بهشتت
است .مدینۀ فاضله یا شهر بهشت یک نوع زندگی است که در شعاع حکومت ائمه اطهتار
دایر میشود .انسانها در دایرۀ حکومت و والیت آنها به بینهایتت نعمتت و قتدرت نائتل
میشوند .تعلیمات آنها و تربیت آنها ،همان چشمۀ آب حیات استت کته بشتریت را در
انتظار وصول به آن گذاشتهاند .حکومت انسانها بر انسان را زندگی دنیا نامیدهاند کته در
مسیر قصور و تقصیر انسانها بهوجود میآید لذا توأم با مرگ و مرض و خوف و نتاامنی و
ظلم و عدالت است .انسانها هرگز قدرت ندارند که در حکومتت ختود بتر ختود یتا بتر
دیگران ،خود را به امنیت و سالمتی کامل که در آن مرگ و مرضی نباشد ،برسانند .خواهی
نخواهی اعمال عالمانه آنها مغلوب اعمال جاهالنه بوده و با مرگ و مرض و قتل و کشتاری
که برای خود و دیگران تولید میکنند به خواب مرگ میروند و زندگی بترای آنهتا قابتل
دوام نیست ولیکن زندگی آخرت در مسیر حکومت خدا و اولیاء برجسته خدا بتر انستان
دایر میشود و آن زندگی از قصور و تقصیر و افراط و تفریط مبرا و منزه خواهد بود .در آن
حکومت رقم رنج و زحمت به صفر و زیر صفر تنزل پیتدا متیکنتد و ارقتام موفقیتت تتا
بینهایت باال میرود .عوامل مرگ و مرض تعطیل شده شرایط حیات ابدی برای انستانهتا
فراهم میشود .درهای فرج و خیر و برکت از زمین و آسمان برای انستان بتاز متیشتود و
درهای رنج و بال و مصیبت بسته میشود .عوامل طبیعت و زنتدگی انستانهتا در اعتتدال
کامل قرار میگیرد .فاتح آن زندگی ،حضرت ولی عصر امام زمان علیه السالم است .او بته
این زندگی دنیائی که توأم با مرگ و مرض و ظلم و ستم است خاتمه میدهد .او چشمۀ آب
حیات است ،حیات ابدی به انسان ها میدهد .به همراه او آباء و اجدادش و تمامی پیغمبران
به زندگی برمیگردند و حیات ابدی آنها شروع

میشود .وجتود انستانهتا و زنتدگی

آنها را پر از عدل و داد میکند و ظلم به نفس و ظلم به غیر را خاتمه میدهد .در نتیجته
مرگ و مرض و قتل و کشتار خاتمه پیدا میکند .مردگان را به زندگی برمتیگردانتد و بته
زندگان حیات ابدی میدهد .کافر و منافق را از حیطۀ زندگی ختارج متیکنتد .والیتت او
والیت خدا و حکومت او حکومت خداست و در حکومت خدا مرگ و مرض وجود ندارد .
دعای ندبه خط حرکت انسان ها بهسوی حکومت آن حضرت است کته مدینتۀ فاضتله
خواهد بود .شرح و تفسیر دعای ندبه را با دقت بخوانید تا بدانید با چه شرایطی بته فترج
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جهانی آن بزرگوار میرسید و چگونه میتوانید ختود را بترای انقتالب جهتانی و بشتری آن
حضرت آماده کنید.
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معنای ندبه و دلیل نام گذاری دعای ندبه:
درتوضیح نامگذاری این دعای شریفه به ندبه مطالبی در مقدمه الزم است .ابتدا معنای
ندبه .لغت ندبه و ندب و مندوب و سایرمشتقات آن غالباً در دو معنا استتعمال متیشتود.
یکی به معنای مستحبات ،یعنی اعمال و اخالقی که مستحب است انسان ها داشته باشتند
که با انجام آن ها مطلوب و محبوب خداوند متعال واقع میشوند؛ امثال نافله ها و دعاهتای
مستحبی و قرائت قرآن و عیادت مریض و امثال آن .معنای دیگر ،گریه در فراق یک انسان
محبوب و مطلوب ،انسانی که به او عشق میورزد و به فراق او مبتال شدهاست .گریتههتای
معمولی که از مصیبت ها و مرگ و مرض ها ناشی میشود بکاء مینامند که اگر با مد گفتته
شود و درآخر همزه داشته باشد گریه صدادار است و اگر بیمد باشد گریه بیصتدا استت.
اگر گریه در فراق شخص محبوب و مطلوب باشد که انسان در انتظار وصال شخص محبوب
زندگی میکند ،یک چنین گریه فراق را ندبه مینامند و نظر به اینکه بزرگ ترین شخصیت
محبوب مطلوب در نزد خدا و خلق خدا و در نظر تمامی انبیاء و اولیاء ،شخص امتام زمتان
علیه السالم است ،بندگان خدا که در انتظار ظهتور آن حضترت هستتند و بته فتراق آن
بزرگوار مبتال شده اند ،این مصیبت فراق و انتظار را با گریه و ندبته تستکین متیدهنتد و
قدری خود را از نظر روانی آرامش میدهند تا روزی که به وصال محبوب خود نایل شتوند.
ما این حقیقت را بایستی بدانیم که خداوند متعال از همان ابتدای خلقت آدم و فرزندان او،
بشریت را در انتظار یک شخصیت بسیار محبوب قرار داده که میتوانتد بترای انستانهتا
زندگی بهشتی بسازد و فرج تمامی بشریت از ابتدا تا انتهای تاریخ باشد .خداونتد متعتال
آدم و حوا را ابتدا در زندگی بهشتی آفرید و مدتی به آنها اجازه داد که در بهشت زنتدگی
کنند ،منازل بهشت و مناظر آن را ببینند و به خاطر بسپارند و در آینده به فرزندان ختود
خبر دهند و آنها را نیز در انتظار زندگی بهشتی بگذارند .دلیل اینکه خداوند آدم و حتوا
را در زندگی بهشتی آفرید همین بود که مردم زندگی بهشتتی را یتک مستئله خیتالی و
موهوم به حساب نیاورند؛ بلکه بدانند که زندگی بهشتی یک واقعیت و حقیقت استت کته
خداوند برای انسانها آماده کرده؛ ولیکن در این جا بایستی بتدانیم مستئلۀ اساستی کته
مبداء و مصدر تمامی لذتها و نعمتها و برکتهای بهشتی برای آدم و حوا بود ،چته بتود؟
آیا همان درختها و گل بوتهها و نهرها و میتوههتا و قصترهای از طتال و نقتره بتود و یتا
انسانهای خردمند و دانشمندی که مصدر و مبداء تعلیم و تربیت بودند و با علم و دانتش
خود میتوانستند یک زندگی بهشتی برای انسان بهوجود آورند؟ آیا آن چه اصل است در

زندگی بهشتی میوهها و نعمتهای بهشت است و یا انسانهای کامل و عالم و عتارفی کته بتا
علم و دانش خود انسانها را در اوج عزت و کرامت قرار میدهند؟
گناه آدم و دلیل گناه آدم در بهشت چه بود
بایستی این حقیقت در زندگی انسانها معلوم شود که خلقت انسان غیر از تربیت انستان
است .اگر چه خلقت ،ریشه تربیت است و قواعد تربیتی بر اصول خلقتت استتوار متیشتود،
ولیکن آن چه مایۀ نجات و سعادت بشر و یا خدای نکرده مایۀ هالکت بشر است ،تربیت است
نه خلقت .خداوند در سورۀ زیتون به طور کلی و یکنواخت خلقت تمامی افراد بشتر را خیلتی
خوب و کامل توصیف میکند؛ ولیکن در مسیر تربیت خبر میدهد که عدهای بته ِعلا علیلن و

عده دیگر به ِسفل ِلسافلن میروند .میفرماید «:لقلد خلقنلا ِلنسلا ف ِحسلن تقلو می ُ ،رث رددن ُه
ِسفل سافلن» .2یعنی انسان از نظر خلقت ،در بهترین نقش و قوام مهندسی شده است؛ طوری

که بهتر و عالیتر از این خلقت قابل تصور نیست .خداوند با اینکه این همه مخلوقات عظیم و
عجیب آفریده ،زمین و آسمان دریا و صحرا عرش و کرستی و فرشتتگان و چیزهتای دیگتر،
هرگز و در هیچ جا خود را به عظمت توصیف و تعریف نکرده و به خود نشان و متدال نتداده
است .مگر آنجا که انسان را آفریده پس از آنکه انسان را به کمال علم و دانش متیرستاند و

للا ِحسل ُن
روح علم و حکمت در او میدمتد ،در آنجتا ختود را تعریتف متیکنتد «:فتبلارک ُ
ِلالقن» .3خداوند خیلی با برکت است که بهترین آفریدگار است .این کلمۀ بهترین آفریتدگار
را در ارتباط با بهترین آفریدگان ذکر میکند و آن انسان است .اگر عالم خلقتت را بته یتک
خانۀ مسکونی تشبیه کنیم ،صاحب این خانه و مالک آن فقط انسان است .بقیتۀ مخلوقتات و
موجودات از تزئینات و تجمالت و احتیاجات ،اهل خانه به حساب میآیند و خلقت آن ها آلی
و تبعی میباشد .این خانه به ضمیمۀ هرچه هست ،برای انسان خلق شده و تنهتا کستی کته
میتواند مالک دریا و صحرا شود و از آن چه هست در زمین و آسمان استتفاده کنتد همتین
انسان است .به طوری که اگر انسان نبود ،خلقت عالم لغو و عبث بود و خلقتی منهتای علتت
غائی بهوجود آمده بود؛ یعنی خلقی بدون هدف که آن را سفاهت مینامند .حتدیث قدستی و
آیات قرآن هم این معنا را تائید میکند .آنجا که خداوند خبر میدهد که هر چه هست بترای
انسان آفریده میفرماید:
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ِلسموِت و ما ف ِ ألرض و ِس بغ علی ُک نعمل ُه ظلاهرة و َطنلة ،4هُلو رَِّلی
« سرر ل ُک ما ف ر
خلق ل ُک رما ف ِ ألرض جیعا»5
سه جمله که در سه آیه از آیات قرآن است ،اصتالت انستان را در خلقتت و آفترینش
تثبیت میکند که میفرماید :هر چه در زمین هست برای شما انسانها خلق شده و آن چه
در آسمان هست مسخر شما شده؛ یعنی شما هستید که میتوانید از آن چته در زمتین و
آسمان هست استفاده کنید و خداوند نعمت های ظاهری و باطنی ( مادیت و معنویتت ) را
برای شما فراوان آفریده است و در حدیث قدسی خداوند انستان را طترف خطتاب قترار
میدهد میفرماید:

«ِّیُ ا ِلنسا ُ  ،خل ُ
قت ِلش یاء لجلک و خلق ُتک لجیل»6
ای انسان من همه چیز را برای تو آفریدم و تو را بترای ختود خلتق کتردم .داستتان
مأموریت فرشتگان به سجدۀ آدم همین معنا را تائید میکنتد .خداونتد فرشتتگان را کته
سنبل معنویت و روحانیت و نورانیت هستند و همچنتین ابلتیس را کته ستنبل مادیتت و
طبیعت است ،این هر دو را امر میکند که آدم را سجده کنند .یعنی در اختیار آدم باشتند.
باالخره الاقل واضح و روشن است که انسان ،شاهکار عالم خلقت است و خداونتد بهتتر و
باالتر از انسان ،مخلوقی ندارد.
بحثی در کیفیت خلقت انسان :
در اینجا الزم است ابتدا مختصری در کیفیت خلقت آدم بحتث کنتیم و بعتد از
آشنائی به کیفیت خلقت ،مسئلۀ تربیت را پیگیری کنیم تا بدانیم که تمامی این اختالفات
در جامعۀ بشریت که یکی از آنها در اسفلالسافلین جا میگیرد و دیگری در اعال علیتین
و بین اسفل السافلین و اعالعلین ،چقدر مراتب و درجات و یا درکات پیدا میشتود .همتۀ
این ها محصول تربیت درست و نادرست انسان است؛ و اال در خلقت ،تمتامی افتراد بشتر
یکجور و یکنواخت و بدون نقص آفریده شدهاند .برای شناخت خلقت انسان ،ابتتدا انتواع
مختلف موجودات را به نظر میآوریم و بعد از آن پیدایش نمونهای از هتر نتوع در وجتود
انسان را یادآوری میکنیم .شاید میتوانیم بگوئیم که اگر مخلوقات و موجودات خداونتد
متعال در زمین و آسمان از نظر روحانیت و مادیت نامتناهی نباشند ،نزدیک بته نامتنتاهی
هستند .گرچه عدد به هرجا برسد در برابر بینهایت صفر است .نزدیکی و دوری متنتاهی
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به نامتناهی غلط است .از این جهت میگوئیم انواع مخلوقات و یا افراد آن نامتناهی نیستتند؛
بلکه متناهی هستند که مخلوقات عالم به عدد و شمارش تعریتف متیشتوند ،یعنتی ستوای
خداوند متعال .خلق خدا واحدهای عددی هستتند و واحتدهای عتددی کته قابتل اشتاره و
شماره اند قهراً متناهی هستند؛ زیرا محدودیت و تناهی الزمه ذاتی اعتداد استت و خداونتد
متعال هم در قرآن در سورۀ مریم ادعا میکند که شمارش مخلوقات را میدانتد و مشخصتات
همه آنها را میشناسد 7و در سوره یاسین هم خبر میدهد که این شتماره و احصتائیه را بته

ائمه اطهار گزارش داده است که میفرماید «:و ُ ر
ک ش مء ِحصینا ُه ف ِما مم ُمبنم » .8یعنتی شتمارۀ
هر کسی و هر چیزی را به امام خبر دادیم .این دو آیه در صورتی مطابق واقع خواهد بتود کته
مخلوقات خدا واحدهای عددی و قابل شمارش باشند .پس قهراً متنتاهی و محتدود خواهنتد
بود .از همه بهتر این است که خداوند ،خلقت عالم را به کرات آسمانی و هفت طبقتۀ زمتین و
آسمان محدود میکند .اگر عالم نامتناهی بود ،ایتن محتدودیت مطتابق واقتع نبتود .اینکته
میگوید هفت طبقۀ زمین و هفت طبقۀ آسمان و عالم ستارگان ،این طبقات دلیل استت کته
عالم خلقت محدود است و قهراً جمعیتهائی کته در ایتن عتالم محتدود زنتدگی متیکننتد
محدودند .شما نمیتوانید بگوئید که یک خانۀ مسکونی ده هزار متری از بینهایت انسان هتا
پر شده؛ زیرا نامتناهی در متناهی جا نمیگیرد .مظروف نامتناهی ،ظرف نامتنتاهی الزم دارد.
پس گرچه شمارش انواع و افراد مخلوقات ،در حوصتلۀ انستانهتا و قتدرت شتمارش آنهتا
نمیگنجد ،ولیکن خواهی نخواهی در علم خدا محدود است.
شما انواع مخلوقات را در زمین و آسمان ،در عالم مادیت و روحانیتت بته نظتر بیاوریتد.
خداوند از هر نوعی نمونهای در وجود انسان قرار داده تا انسان با داشتن این نمونه بتوانتد بتا
مخلوق نظیر آن تماس پیدا کند .انسان ها اگر روحانیت نمیداشتند نمیتوانستند با فرشتگان
تماس داشته باشند و از عالم آنها با خبر باشند و اگر علم نداشتند نمیتوانستند بتا ختدای
خود در تماس باشند هم سخن و هم کالم خدا باشند .و اگر در وجود مادی خود از هتر نتوعی
نمونهای نداشتند نمیتوانستند با آن نوع تماس برقرار کنند .ما انسانهتا بتا هتیچ مخلتوقی
بیگانه نیستیم؛ بلکه با همه مخلوقات یگانگی داریم و اگر قدرت داشته باشیم تمامی جمادات
و نباتات و حیوانات را مسخر میکنیم و از وجود آنها بهره میگیتریم؛ ولتیکن حیوانتات بتا
یکدیگر بیگانگی دارند .نوع پرندگان از نوع چرندگان بیخبرند و همچنین چرندگان از عتالم
حشرات .این قابلیت تماس و عدم احساس بیگانگی نسبت به هر مخلوقی از مخلوقتات ختدا
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برهان این حقیقت است که انسانها با تمامی موجودات یگانگی دارند و میتوانند با آنهتا
مربوط و محشور باشند و مخصوصاً همه آنها را به اختیار خود در آورند .پس انسان نسخۀ
جامع عالم خلقت است .خداوند از آن چه در عالم آفریده ،نمونهای هتم در وجتود انستان
داده که اگر این نمونه ها رشد کند و به ثمر برسد ،انسان مالک کل عوالم خواهد بود .ایتن
نمونهها از هر نوع مخلوقی در وجود انسان مانند بذر است که در مستیر تعلتیم و تربیتت
رشد میکند و به ثمر میرسد.
کیفیت رشد این بذرها :
انسانها در داخلۀ وجود خود سه نوع تحول پیدا میکنند که تحول سوم کمال مطلتق
است و در هرتحولی معلومات و متصرفات مخصوص به خود دارند.
تحول اول ،حرکت فکری و تکاملی انسان در میدان طبیعت و مادیت :در ایتن تحتول
انسان موجودی است صد در صد مادی و طبیعتی کته تصتمیم دارد جمتادات و نباتتات و
حیوانات را و آن چه در زمین و آسمان است تصرف نماید و از هر کس و هر چیزی به نفتع
خود استفاده کند .هدف انسان طبیعی در این میدان ،فقتط استتفاده از منتابع طبیعتت و
مادیت است .هرکسی و هرچیزی را از نظر استفادۀ مادی قبول دارد .انسانهتا و بتاالتر از
انسانها آن چه هست در مسیر بهره رسانی و استثمار مادیون و طبیعیتون ،متورد قبتول
هستند .انسان در این میدان ،شخص خود را محور و حاکم بر کائنات میداند و به دلیل زر
و زور و تزویر ،خود را خدای عالم میشناسد و دلیل خدائی خود را موفقیت و غلبه بتر متا
سوای خود میداند .در این رابطه طبیعیون عالم اصلی دارند به نام تنازع بقاء .این اصل بتر
زندگی آن ها حاکم است و دلیل حاکمیت آن ها ،کسب قدرت و موفقیتت استت .اقتضتای
اصل تنازع بقا این است که میگویند انسانهای قدرتمند و پیشرفته حق طبیعی دارند که
عقب افتادگان را در استثمار خود قرار دهند و آنها را در راه منافع و استیالی ختود فتدا
کنند .هرکس برای حفظ قدرت و حاکمیت ،تا زمانی که کمک آنها است ،حق حیتات دارد
و هرکس برای آن ها بی خاصیت ویا مزاحم است ،حق حیات ندارد .مصداق فرمایش موالی

متقیان امیرمؤمنان ،علی علیه السالماند که در وصف حکومت بنتیامیته متیفرمایتد «:ل
یدعو (ل یرتکو م ُ
نک) ِ ّل نفعا لهُم ِو غی ضائ مر بم( »9آنها حق حیات به کسی نمتیدهنتد
مگر این که در استثمار آنها باشد و یا الاقل ضرری نداشته باشد .معنای تنتازع بقتاء کته
درست در مقابل اصل اسالمی به نام تعاون بقاء قرار گرفته همین است کته پیشترفتگان و
قدرتمندان به خود حق میدهند که برای حفظ بقاء خود و دوام خود بتا هتر کستی کته
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مزاحم آنها باشد بجنگند و او را از بین ببرند .تنازع بقاء یعنی جنگ و نزاع با عقب افتادگان
برای حفظ بقاء و موجودیت خود؛ لذا آنها برای این حاکمیت ،استتدالل بته قتانون جنگتل و
طبیعت میکنند و میگویند قانون طبیعی و طبیعت جنگل این است که هر قدرتمندی حتق
دارد ضعیفتر از خود را فدای خود کند و یا آن را به استثمار ختود درآورد .ماننتد حیوانتات
قوی در طبیعت که ضعیف را طعمۀ خود قرار میدهند .شیر جنگل برحیوانات مستلط استت.
همین طور پلنگ بر گرگها و گرگها بر روباهها و همه جا قویتر بر ضعیف تر تسلط طبیعتی
دارد و ضعیفترها حق اعتراض بر قویترها ندارند که چرا بایستی طعمه و لقمۀ آنها باشتند.
شاید ضعیف ترها هم خود را محکوم به حکم قویترها میدانند .در این تحول حق حاکمیت و
خدائی مخصوص همان انسانی است که پیشرفته و قدرتمند است .هر چه جهل مردم زیتادتر
باشد حاکمیت های طبیعی و طبیعیون قویتر است .به همین دلیل در گذشتۀ تاریخ مشتاهده
میکنیم که قویترها ضعیفترها را برده و بنده خود قرار داده اند و تا توانستهاند آنهتا را در
راه منافع خود کار زدهاند و یا کشتهاند .ضعیفترها هم به دلیل ضعف عقل و علم ختود را از
نظر قانونی و حقوقی ،برده قویترها دانسته اند .موال امیرالمؤمنین علیه السالم روزی مشاهده
کردند که یک تاجر برده فروش حدود صد نفر زن و مرد کنیز و غالم را به طناب بسته و آنها
را سر بازار در معرض فروش گذارده است .خریداران هر یک از آن بردگان را بررسی میکنند.
سنّ آنها ،دندان آنها ،زشتی و زیبائی آنها و یا هنر و یا بیهنری آنها را به دقتت مطالعته
میکنند و قیمت ها را باال و پائین میبرند .موال علیه السالم که از این منظره به شدت ناراحت
شده بودند ،سری تکان دادند و فرمودند :نمیدانم بر این برده فروشان ایراد بگیترم کته چترا
بندگان خدا را به اسارت و بردگی گرفتهاند و یا بر این بردگان ایراد بگیرم که به دلیل ضعف و
ناتوانی ،عقیده دارند که بردهاند؛ حق حریت و آزادی ندارند .این میتدان طبیعتت استت کته
مادیون و طبیعیون هرچه قویتر میشوند ،حاکمیتشان شدیدتر و فساد عالم زیادتر میشود.
حسابی و قانونی و وجدانی در این میدان حاکمیت ندارد .هرچه هست اقتضای مال و هتوی و
هوس رجال حاکم است .و اما در دین مقدس اسالم به جای تنازع بقاء کته منطتق متادیون و
کفار است ،تعاون بقاء

عیلِلث وِل ُعدوِ

به کار رفته است .خداوند میفرماید« :تعاو ُنوِ عیل ِ ّلب وِلترقوی ول تعلاو ُنوِ

 »10یعنی همه با هم در راه ترک گناه و معصتیت و عمتران و آبتادی فعالیتت

کنید؛ هرگز در گناه و تجاوز با یکدیگر همکاری نکنید .درست فرمتان قترآن در برابتر روش
کفار و مادیون قرار گرفته .آنها در قانون اصولی خود که تنازع بقاء است میگویند ،هر کتس
جلو افتاد ،برای حفظ برتری و پیشرفت خود بایستی عقب افتادگان را عقبتر نگهتدارد و بتا
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آن ها در راه حفظ برتری و پیشرفت خود بجنگد؛ ولیکن دین مقدس اسالم بترعکس ایتن
دستور میدهد .میفرماید :شما انسان ها مانند یک خانواده هستید کته در یتک کتاروان
مقصد اصلی که همان شهر بهشت و مدینۀ فاضله است حرکت کردهاید .هر روز چند قتدم
نزدیکتر و نزدیکتر میشوید تا به آن مقصد اصلی برسید .در آن جا که وارد شهر تمتدن
واقعی اسالمی شدید خواهید دید که هرانسانی برای شما برابر یک جهانی ارزش دارد کته
اگر موجودیت آنها را حفظ کرده باشید ،جهانی ثروت و قدرت برای خود حفظ کردهایتد و
اگر انسانی را ضایع گذاشتید و یا او را از بین بردید محکومیت برای شما پیدا میشود و در
آن آخرین تمدن مجازات میشوید که چرا برادر خود را ،در ضعف و ناتوانی ،در راه حرکت
کاروان ،در بیابانهای فقر و ناداری رها کردهاید و او را هالک نمودهاید .پتس برابتر یتک
انسانی که او را ضایع گذاشته اند ،مجازات میشوند .سرمایۀ زندگی انسان ها در آن شهر و
یا آخرین تمدن اسالمی دو چیز است؛ یکی جلب محبت خدا از طریق اطاعت و عبتادت و
احترام به مقام پروردگار عالم و دیگر جلب محبت انسانها از طریق ختدمت و همکتاری و
همراهی با آن ها؛ زیرا هر خدمتی به جامعۀ بشریت بذر محبتتی استت کته در دل آن هتا
کاشته میشود ،رشد میکند و به ثمر میرسد و ثمرۀ واقعی آن در زندگی آخرت به انسان
خدمتگزار برمیگردد .روی این حساب دین مقدس اسالم که متیدانتد درآینتدۀ نزدیتک
تمامی انسانها از ابتدا تا انتها در شهر بزرگی و در یتک تمتدن بتزرگ استالمی مجتمتع
خواهند شد و همه بهصورت یک خانواده در آن جا زندگی خواهند کرد ،بسیار بته ایتن دو
مسئله اهمیت داده که سرمایۀ بزرگ عالم آخرت است .در قتدم اول از ایجتاد عتداوت و
دشمنی و پیدایش بغض و عناد از طریق گناهها و تجاوزها و معصیتها به شدت جلتوگیری
کرده اند .تا جائی که اجازه نمیدهند انسان ها دربارۀ یکدیگر نیت بد داشتته باشتند ،چته
برسد به اعمالی که تجاوز به حقوق یکدیگر است .از همان ابتدای برخورد دو نفر مستلمان
تا انتها خدمات قولی و عملی را مطرح میکند و دستور میدهد که انسان هتا بایستتی در
طریق خدمت به یکدیگر فعالیت کنند نه در طریق تجاوز و خیانت .از ابتدای برختورد بته
یکدیگر قیافه باز و سالم و سالمتی مطرح میکند که بایستی دراین برخورد قیافه برادرانه
و معصومانه نسبت به یکدیگرداشته باشند و به هم دیگر سالم بدهند و با این سالم اعالم
کنند که برای برادران خود یک انسان سالم و بیگناه هستتند و بته همتین کیفیتت بته
انسانهای جلو افتاده در هر رشتهای خواه مالی و مقامی باشد و یا مال و ثروت و یا علتم و
حکمت ،دستور میدهند که بایستی از این پیشترفتگی و جلتو افتتادگی بته نفتع عقتب
افتادگان فعالیت کنند و در خدمت آنها باشد و آنها را همراه خود در خط زنتدگی جلتو

بیاورد و همراه خود داشته باشد تا روزی که با آنها به آن مقصد بزرگ عتالم آخترت برستد.
میگوید :بیاعتنائی انسان ها به یکدیگر در مسیر زندگی مانند بیاعتنائی یک سوارۀ نیرومند
نیرومند در بیابان با برادر خود میباشد که وقتی در بیابان حرکت میکنند که خود را به شهر
بزرگی برسانند ،آن سواره به پیاده بیاعتنائی میکند .اسبش را میتازد .جلو میرود تا زودتر
به مقصد برسد و نمیداند که آن جا زمانی که به شهر مقصد وارد شد ،مورد بیاعتنائی بتزرگ
آن شهر که خدا و اولیاء خدا هستند واقع خواهد شد و بلکه او را به دلیل همین بیاعتنتائی و
خیانت که برادر خود را در بیابان رها کرده و او را به دست هالکت سپرده است ،اجازه ورود به
آن شهر نخواهند داد؛ زیرا آن یک شهری است که مدینۀ فاضله شناخته شده؛ یعنی انسان ها
به دلیل انسانیت و مهر و محبت و برادری و خواهری با یکدیگر زندگی میکنند .نظام آن شهر
بر پایۀ محبت و معرفت است .شهری است که پلیس و پاسبان ندارد .مجری قانون و مقرراتتی
در کار نیست .انسانها به دلیل مهر و محبت و معرفت با یکدیگر زنتدگی متیکننتد و ذرهای
فساد و مفسده در آن شهر وجتود نتدارد .روی ایتن حستاب ،ستعادت و نجتات بشتریت و
خوشبختی ابدی و همگامی انسانها در تعاون بقاء است؛ یعنی هر کس برای حفظ موجودیتت
و قدرت خود بایستی به دیگران کمک کند نه اینکه آنها را در راه منافع خود استثمار نمایتد
و یا استخدام کند .پس عامل بقاء بشریت و رسیدن به یک تمدن واقعی الهی استالمی کمتک
انسان ها به یکدیگر و مخصوصاً کمک پیشرفتگان به واپس ماندگان است تا آنها را به جتائی
که خودشان رسیدهاند برسانند .در این رابطه الزم است بدانیم انستانهتا در مستیر حرکتت
تکاملی بر اساس تعاون بقاء از جاده ای که همین دعای ندبه آن را ترسیم میکند ،با سه نتوع
نعمت نامتناهی روبرو هستند که این سه رقم ثروت نامتناهی در انتهای همین دعا که مقصتد
است در اختیار انسان قرار میگیرد و اگر از این راه حرکت نکنند قهراً در بیراهه خواهند بتود
که در این بیراهه هم با سه رقم عداب نامتناهی روبرو خواهند شد؛ زیرا همه جا نقمت ختدا و
یا انتقام او ضد نعمت است .اگر با نعمتهای خدا روبرو نشوند حتمتاً بتا عتذاب الهتی روبترو
خواهند شد؛ زیرا که گفتهاند خالء محال است .جتای ختالی در عتالم ،مخصوصتاً در زنتدگی
انسانها وجود ندارد .انسانها اگر در راه حق ،بهسوی خدا و اولیاء خدا حرکت کنند ،حتمتاً و
قهراً با نعمتهای خدا روبرو میشوند و ورودشان به بهشت و یا مدینۀ فاضتله حتمتی استت.
کسی آن ها را از این راه برنمیگرداند و اگر از راه حق نروند نمیتوانند متوقف باشند .قهراً در
راه باطل به فعالیت مشغول میشوند و آخرین نتیجته در ایتن راه ،پیتدایش آتتش جهتنم و
عذابهائی است که خدا خبر میدهد .این دو مقصد یعنی بهشت و یا جهنم اقتضتای حرکتت
در راه و یا بیراهه است .به دست خدا و یا اولیاء خدا نیست؛ بلکته مفهتوم و معنتای حرکتت

است .همآنطور که در مسافرتهای عادی راهها و یا بیراههها بر شخص مستافر حاکمیتت
دارد و او را به شهری و یا بیابانی میرساند راه زندگی و یا حرکتهای تکاملی نیز به همین
کیفیت است .راه درست انسانها را به مقصد آباد میرستاند و راه نادرستت و یتا بیراهته
انسان را در برهوت قرار میدهد .آن سه نعمت بزرگ در راه خداو اولیاء خدا یکی نعمت ها
و لذتها و خوشیها و آسایش و آرامش از طریق حواس پنجگانه است که آنها را مادیات
و یا لذائذ مادی مینامند .نعمتها و لذائذ مادی خدا تا ابد و بینهایت قابل تکثیتر و تنتوع
است .و هرگز انسان را دریک وضع ثابتی قرار نمیدهد .رقم دوم انس و آشنائی با انسانها
و لذائذ جنسی و حشر با اولیاء خدا که باالترین نعمت است آن هم تا بینهایت قابل تکثیر
و تنوع است .و رقم سوم استفاده و بهرهبرداری از لذائذ علم و معرفت و حکمت و دانتش و

لقا اهلل و یا رضوان اهلل که خداوند آن را نعمت بزرگتر میداند میفرماید« :وَ رضوِ من للا
کب »11وصول به این سه رقم نعمت ،اقتضای حرکت در راه خدا و صراط مستقیم استت .و
ِ ُ
اما با حرکت در بیراهه ،این سه رقم نعمت تبدیل به سه رقم نقمت و عذاب میشود که آن
هم اقتضای حرکت در بیراهه و ضاللت است و آن سه رقم عذاب نامتناهی عبارت استت از
تبدیل این سه رقم نعمت به نقمت ،تبدیل مهر و محبت خدا به غضب خدا .هم چنین مهتر
و محبت انسان ها به عداوت و دشمنی و لعن و نفرین آن ها و تبدیل تمتامی لتذتهتا بته
محرومیت از آنها .بعالوه برگشت عذابهائی که در دنیا از او به مردم رسیده است به خود
او.
احتیاج انسان به رهبری برای وصول به نعمتهای خدا:
وصول به نعمتهای نامبرده به کیفیتی که انسان بتواند از تمتامی نعمتتهتا بته نحتو
احسن لذت ببرد و بهره برداری کند ،احتیاج به رهبر و رهبری دارد؛ زیرا چنانکه گفته شد
انسان در خلقت خود معجونی است از تمامی آنچه خداوند عالم آفریده است .مادیتات و
خواص انواع ماده و همچنین روحانیتات و ختواص روح و انتواع آن و در انتهتا علمیتات و
خواص اقسام علم و معرفت .تمامی این انواع در جهت سه گانه بتاال بتهصتورت بتذری در
وجود انسان کاشته شده است که این بذرها مانند سایر درختها احتیاج به رشد و پرورش
دارد؛ مانند همه زراعت ها ،بایستی از یک طرف آبیاری شود و از طرف دیگر با مواد غذائی
مخصوصی تغذیه شود و با حوادثی مانند باد و بوران و طوفان پرورش پیدا کند تا در انتهتا
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ِلسامء تُلؤیت
درخت باروری شود .آنچنان که خداوند در قرآن میفرمایدِ « :صلُها اثبت و فر ُعها ف ر
أ ُکها ُ ُ
ک حنم َذ ربّ لا» 12یعنی درخت باروری که به تمام زمینها ریشه میدواند و از آسمانها
سر بدر میکند و ثمرات خود را همه جا و همه وقت در اختیار بندگان ختدا متیگتذارد .اگتر
درست دقت کنیم این درختهای معمولی از یک طرف بته دل ختاکهتا و زمتینهتا ریشته
میدواند تا از خواص خاک و امالح خاکی تغذیه کند ،از طرف دیگر از دل خاک سر بر میآورد
و به فضای آسمان سر میکشد .همه جا شاخ و برگ خود را گسترش میدهتد و در انتهتا بتا
تهیۀ گل و میوه در برابر انسانها نمایش پیدا میکند و با تقدیم گلها و میوهها ،انسانها را به
طرف خود جلب و جذب میکند .با برگهای زیبا خود را آرایش میدهد .هر کدام از این سته
نوع سرمایه را اگر نداشته باشد ،به همان میزان محرومیت پیدا میکند .اگر بته دل ختاکهتا
ریشه ندواند ،از خاکها و عناصر خاکی بی خبر متیمانتد و نمتیتوانتد از آن متواد مختلتف
استفاده کند و یا اگر از دل خاک سر بر نیاورد و به فضای آسمان پر نکشد ،از لطافت هواهتا و
نسیمها و گرمی آفتاب و تاثیر ستارگان محروم میماند و یا اگر گتل و میتوه ختود را تقتدیم
نکند ،از حشر با انسانها و جلب مشتریها محروم است و در غربت و وحشت قرار میگیرد و
همچنین اگر برگ و باری نداشته باشد ،از زیبائی محروم میشود .مجبور است استخوانهتای
تن خود را در معرض نمایش بگذارد که منظرۀ زشتی بهوجود میآورد .انسان هتم بته همتین
کیفیت شجرۀ عجیب و عظیمی هست که در انتها بایستی تمامی عالم آفرینش و کائنات رازیر
سایه خود قرار دهد .زمینها و خاکهائی که به دل آنها راه یابد و ریشه بدواند .عناصر عتالم
طبیعت و انواع مادیاتی است که خداوند در طبیعت آفریده است .طبیعت و تمامی آنچته در
خود ذخیره نموده است مانند کتابی است که صفحات و اوراق خود را باز نموده ،بتا خلتوص و
اخالص کامل آنچه دارد در اختیار انسان میگذارد .انسان وظیفه دارد بته تمتامی آنچته در
طبیعت است و خدا آفریده ،آگاهی پیدا کند و این آگاهی ممکن نیست مگر از طریق برختورد
با طبایع و تجربه آنها .آنچه از طریق حواس پنجگانه قابل استفاده است ،انسان وظیفه دارد
همۀ آنها را بشناسد و استفاده کند .اقسام جمادات از مواد و امالح ساده گرفته تتا فلتزات و
جواهر گرانبها در دل صحرا و یا دریا ،همۀ اینها را وظیفه دارد بشناسد و استفاده کند؛ زیترا
آنچه در طبیعت خلق شده نمایش قدرت است .خدا قدرت خود را در برابر انسان به نمتایش
میگذارد و انسانها را تشویق و ترغیب میکند تا تمامی آنها را بشناسد .از هر چیزی بجتا و
به موقع استفاده کند و شکر خدا را بجا آورد .کسانی که به طبیعت و پدیده های آن بیاعتنتا
هستند مانند کسانی هستند که در مجلس سخنرانی خطیبی متینشتینند و بته ستخنان او
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بیاعتنا هستند و یا در میدان نمایش و تماشتا کته هنرمنتدی هنتر ختود را بته نمتایش
میگذارد تا افکار مردم را جلب کند ،تماشا گران بیاعتنائی میکنند و حاضر نیستند هنر
هنرمندان را ببینند و آنها را تمجید کنند .خداوند همه جا در صحرا و دریا و در زمتین و
آسمان علم و هنر خود را به نمایش گذاشته و این انسانها را که تماشاگر این نمتایشهتا
هستند دعوت میکند که هنرنمائی خدا را ببیند و از هر چیزی بجا و بته موقتع استتفاده
کنند  .پس انسان از طریق برخورد به طبیعت و پدیدههای آن ،از آنچه ختدا در طبیعتت
آفریده است استفاده میکند و دانش بزرگی از این راه به دست متیآورد و امتا از طریتق
سرکشیدن به فضا و آسمان و پر کشیدن به فضای نامتناهی .طبیعتت و پدیتدههتای آن،
برای انسانها مانند زمینهای زراعتی برای مزرعهها و بوستانها میباشد .انسانها ماننتد
درختها در عالم ،کشت میشوند .خداوند تبارک و تعالی ،مربی آنهتا و پترورش دهنتدۀ
آنهاست  .در اینجا کشت انسان و رشد او با کشت زراعتهای دیگتر فترق دارد .تمتامی
درختها و زراعتها رشد مادی دارند .ابتدا در دل خاک دفن متیشتوند و بعتداً خداونتد
متعال آن ها را پرورش میدهد تا از دل خاک سرمیکشند و بهسوی فضتای آستمان بتاال
میروند؛ ولیکن انسانها بعد از آنکه به سن بلوغ رسیدند ،در روی زمین و در فضای علم و
دانش و در دل انسانها کشت میشوند .پرورش علمی و عقلی دارنتد تتا روزی کته از دل
مادیت و طبیعت سربکشند و به فضای ایمانتوحید باال روند.
گناه آدم در بهشت:
در همین جا الزم است داستان معصیت آدم و درختی که از ارتباط با آن درخت نهتی
شده بود را بازگو کنیم تا به سرّ پرورش انسان آگاهی پیدا کنیم .خداوند آدم را در بهشت
آزاد گذاشت و به او شجرۀ والیت و توحید را معرفی کرد و فرمتود ای آدم در ستایۀ ایتن
شجره در ارتباط با اولیای خدا اگر حرکت کنی و زندگی ختود را شتروع کنتی ،بهشتت و
تمامی نعمت های بهشت برای تو آزاد است و این فرشتگان هم که تو را سجده کتردهانتد،
مأمور اجرای دستورات تو هستند ولی اگر از فضای توحید و والیت برگردی و بته طبیعتت
خود که شجرۀ خبیثه است نزدیک شوی ،رابطۀ تو از خدا و اولیاء خدا قطع متیشتود .در
نتیجه از نعمت های خدا محروم خواهی شد .درست ماننتد درختت جنگتل کته آن را بتا
درختهای مرغوب پیوند میزنند .اگر آن درخت از شاخۀ پیوندی میوه بدهد ،میوههتایش
مرغوب و مطلوب است و اگر از شاخههای اصلی جنگلی میوه بدهد ،میوههایش نامرغوب و

نامطلوب است و قابل استفاده نیست .انسانها در ذات خود و در وجود ختود همتینطورنتد.
خداوند ما را از طبیعت و امالح طبیعت ساخته معجونی آفریتده استت کته تمتامی امتالح و
طینت های مختلف طبیعت در این معجون نهفته شده .بذری شده که جامع تمام بذرهای عالم
است و در انتها شجره ایست که میتواند به تمام زمین ها ریشه بدواند و از فضاها سر درآورد.
در اینجا فطرت انسان در وجود انسان همان شاخه و شکوفۀ پیونتدی استت کته باغبتانهتا
درختهای جنگل را با آن پیوند میزنند .اگر انسان از طبیعت سر برآورد یعنی بته ختواص و
مقتضیات طبیعی و مزاجی خود بیاعتنا باشد ،تمامی انگیزه ها و مقتضیات طبیعی ختود را از
مسیر ایمان و فطرت به ثمر برساند ،انسانی خواهد بود خدائی و ملکوتی و تمامی نعمتتهتا و
لذتها و برکات مادی و معنوی در دنیا و آخرت فراوان در اختیار او قرار میگیرد .خداوند بته

این انسان و همسرش میگویدُِ « :س ُکن ِنت و زوجک ِلنة و ُُکمنا رغلدِ حیل ُ

شلئ ُتما» .13در

این فضا که فضای علم و ایمان است انسانها آزادی مطلق دارنتد .امتر و نهتی از جانتب ختدا
متوجه آنها نمیشود زیرا تمامی اعمال و افکارشان از مسیر ایمان و فطرت کامالً حکیمانته و
عقالئی است و خداوند هرگز از اعمال حکیمانه ،یک دانشمند را نهی نمتیکنتد و بته اعمتال
حکیمانه هم او را امر نمیکند؛ زیرا انسان عاقل و دانا ،امر و نهی ندارد .اعمال و افکارش تماماً
عقالنی و حکیمانه است .مصداق فرمایش موالی متقیان که میفرماید« :من خدا را بته آزادی
عبادت میکنم نه به امر و نهی یا بندگی و بردگی؛ زیرا خدا را شایسته عبادت متیبیتنم و از
این عبادت لذت میبرم 14».پس انسانها که در میدان طبیعت و مقتضیات آن کشت شدهانتد.
بایستی برویند و جوانه بزنند .از میدان طبیعت سر برآورند و در فضای ایمتان و فطترت ستر
بکشند .خود را در اختیار خدا و اولیاء خدا قرار دهند تا رشد ایمانی و فطری پیدا کننتد و در
انتها چنان انسانی شوند که مطلوب خداوند متعالاند .آبهای زراعتی در این میتدان ،علتم و
دانش و معرفت است که از چشمۀ حیات یعنی وجود ائمه جریان پیدا میکند .متواد علمتی و
امالحی که در معرض تغذیۀ انسانها قرار میگیرد .عمل به این علوم است که از عمل بته هتر
علمی ،قدرتی در انسان پیدا میشود تا بر اساس مجموعۀ اینقدرتها درخت باروری شتوند و
خود را به فضای دوم که توحید و الوهیت است برستانند .در ایتن رابطته کته انستان ماننتد
درخت ها و یا زراعت ها است که بایستی بروید و رشد کند تا به ثمر برستد ،مستئلۀ احتیتاج
 - 14سوره بقره45 ،
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انسان تا انتهای تکامل به یک مربی و یا مرشد ،کامالً واضتح و روشتن استت .فترق بتین
انسانها و سایر موجودات در مسئله رشد و تکامل تا به ثمر رسیدن این استت کته رشتد
طبیعت و یا پدیدههای آن یک رشد تکوینی و طبیعی است که احتیاج به آگاهی موجودات
قابل رشد ندارد؛ بلکه آنها صد در صد صنایعی هستند در اختیار خداوند متعال که رشتد
و تکامل آن ها در حال غفلت آنها انجام میگیرد و دیگر اینکه رشد آنهتا فقتط و فقتط
رشد مادی و طبیعیآنها میباشد .رشد معنوی بهستوی علتم و دانتش و قتدرت و ثتروت
ندارند؛ بلکه همآنطور ناخود آگاه خداوند آنها را در رحم طبیعت میپروراند تتا بته ثمتر
برساند .رشد آنها مانند رشتد جستمانی و طبیعتی انستان استت .زیترا انستان از نظتر
جسمانیت در میدان طبیعت ،جزئی از طبیعیات عالم استت .ماننتد جمتادات و نباتتات و
حیوانات .شما حرکت مادی و جسمانی خود را از عالم خاک تا عالم نباتات و از نباتتات تتا
حیوانات و تا روزی که جسمی نیرومند و قدرتمند میشوید در نظر بگیریتد .چقتدر زیتاد
روی بدن و جسم شما اعمالی انجام گرفته و تعویض و تبدیل مواد مختلتف تتا روزی کته
انسانی شده اید نیرومند و قدرتمند .شاید اگر ساخت و ساز بدنی انسان را از ابتدای خاک
تا انتهای قدرت بهصورت واحدهای صنعتی شمارش کنیم ،از میلیاردها واحد میگذرد و ما
از همۀ این واحدها و ساخت و سازها بتیخبتریم .چنانکته دانشتمندان متیگوینتد اگتر
کارخانهای بسازیم که از یک طرف آب و خاک بریزیم و از طترف دیگتر انستان و حیتوان
بیرون بیاوریم ،اگر ساخت یک چنین کارخانه ای به دست انسان ممکن باشد ،اوالً زمینتی
الزم دارد به وسعت کرۀ زمین ،تا در هر هکتاری واحد کاری انجتام گیترد .در یکتی از آن
واحدها سلولهای عضالنی ،در واحد دیگرسلولهای استخوانی و امثال آنها .با همۀ اینها
از عهدۀ بشر خارج است که بتواند عضله ای و یا قطعه استخوانی برای انسان بسازد .گاهی
انسان برای معالجه ،محتاج به طبیب میشود تا یک غدۀ زائتد را از ستطح بتدن بتردارد.
چقدر زیاد نیش کارد و چاقو انسان را زحمت میدهد و باز هم این معالجه ،صدی نود و نته
به دست خدا و یا طبیعت است ،صدی یک به دست دکترها .تمامی این واحدهای صتنعتی
که روی تن انسان انجام میگیرد ،در حال غفلت انسان واقع میشود و انسان کوچک ترین
خبری از این ساخت و سازها ندارد که در اثر آن رنج و زحمتی متحمل شود ولیکن تربیت
روحی و فکری انسان که اساس تربیت ها میباشد ،از مسیر آگاهی و آزادی انستان انجتام
میشود .رشد علمی انسان ،مانند رشد بدنی او نیست که ناخودآگاه بروید و به ثمر برسد؛
بلکه رشد علمی و تربیتی انسان ،بر پایۀ آزادی و آگاهی او انجام میگیرد .بایستی انستان
آنچه از علوم تربیتی که برای او الزم استت بدانتد و بعتد از دانستتن ،مطالبته کنتد .در

جستجوی معلومات قیام کند و بعد از قیام ،عشق و عالقهای به علم و دانش در وجود او پیتدا
شود و برای رسیدن به معلومات تالش و کوشش نماید .به قول صاحب مثنوی که میگوید:
علم کم جو تشتنگیآور بته دستت

تتا

بجوشد علمت و باال و پست
صتتتتتتتتتتتتتتتتتاحب مثنتتتتتتتتتتتتتتتتتوی متتتتتتتتتتتتتتتتتی\:
اصل در تربیت ،عشق و عطش به معلومات است که علم ،مطلوب انسان واقع شود .انسان در
خدمت علم باشد نه علم در خدمت انسان .انسان بندۀ علم باشد نه علم بندۀ انسان .در ایتن
رابطه فرمایش امام پنجم حضرت باقر العلوم علیه السالم خیلی جالب است که میفرمایتد« :

ِملال خادم ولیس به خمدوم و ِلعمل خمدوم و لیس به خادم مفن ِس تخدم ِلعمل اک مکن َع یوسف بدرِه
معدوده و اک فیه من ِلزِهلدین »15یعنی انسان در ارتباط با مال و ثروت ،مخدوم متال و ثتروت
است یعنی مال و ثروت بایستی فدای انسان شود و در خدمت انسان باشد .برای رفتع و دفتع
ضرر کوچکی از وجود انسان الزم است که میلیونها تومان خرج و صرف شود؛ ولیکن انستان
بایستی در خدمت علم باشد .انسان حق ندارد علم را استخدام کند و رأی خود را بر قضتاوت
علم تحمیل کند .مثالً علم قضاوت میکند که تو بایستی خود را زحمت بدهی و به حج خانته
خدا بروی .از مال و جان خودت مایه بگذاری؛ ولیکن مال و جان راحت طلب هستند .قضتاوت
میکنند که استراحت و حفظ مال و خورد و خواب بهتر و الزمتر است .در این جا بین قضاوت
انسان و قضاوت علم اختالف پیدا میشود .اگر علم را برخود حاکم کنیم ،بایستتی از جتان و
مال صرف نظر کنیم و در خدمت علم باشیم و اگر قضاوت هوای نفس و اقتضای مزاج و بتدن
را بر علم حاکم کنیم ،علم در اینجا محکوم میشود .هزاران هزار مصلحت و حکمتت ،قربتانی
مال و ثروت میشود .حضرت در اینجا میفرماید ،کسانی که علم را در ختدمت متال و متزاج
قرار میدهند و علم را قربانی هوسهای خود میکنند ،مانند برادران یوسف هستتند .یوستف
عزیز خود را که در کمال و استعداد یک پیغمبر و در وجاهت و زیبائی یگانه زمتان بتود و در
حسب و نسب از بهترین خانوادهها ،به جای اینکه در خدمت او باشند تا بهوسیلۀ او به قدرت
و پادشاهی و عزت دنیا و آخرت برسند ،او را به چند درهم فروختنتد کته شتاید اگتر بتره و
بزغاله ای در اختیار آن ها بود به قیمت بیشتر و باالتری میفروختنتد .پتس انستان بایستتی
درخدمت علم باشد و حرکات خود را در شعاع قضاوت علم قرار دهد.
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در این رابطه سئوال و جوابی مطرح میشود که آیا علم در وجود انستان ماننتد ستایر
اعضای بدن قابل آفرینش است تا از مسیر خلقت حاصل شود و انستان بترای بته دستت
آن رنج و زحمتی نبیند و یا علم در وجود انسان قابل آفرینش نیست؛ بلکه انسان بایستی
مشتری علم باشد ،بطلبد و با جهاد و کوشش آن را به دست آورد؟ بعضی ایتن طتور فکتر
میکنند علم در وجود انسان قابل آفرینش است .همآنطور کته خداونتد بتدون آگتاهی
انسانها و یا مخلوقات دیگر ،آنها را در خلقت کامل و مجهز میآفرینتد و بتدون نقتص و
عیب آنها را به دنیا میآورد ،ممکن است علم را هم در وجود آنهتا بته ودیعته گتذارد و
انسان را یک عالم کامل به دنیا آورد .همآنطور که خداوند چشم و گوش و اعضای دیگر را
در وجود انسان خلق میکند ،علم را هم در وجود انسان خلق کند تا پس از تولد همه کس
خود را عالم و کامل ببینند و بر اساس علم و کمال ،انحراف و گمراهی در زندگی آنها پیدا
نشود .تمامی انسانها از همان ابتدای تولد پاک و منظم و مبترا از عیتب و گنتاه باشتند.
استدالل میکنند به داستان بعضی از پیامبران و ائمه اطهار علیهم الستالم کته در همتان
روزهای تولد ،عالم کامل بودهاند .حضرت مسیح به محض تولد ،مادر را ناراحت میبینتد از
اینکه بدون شوهر بچه به دنیا آورده است .مادر را تسلیت میدهتد .متیگویتد چشتمت
روشن! من مایۀ آبرو و عزت تو هستم نه مایه رسوائی و فضاحت تو .ببین به لطف خداوند،
درخت خشک برای تو خرما آورده و در اینجا نهر آبی جاری شده تا خود را شستشو کنی.
همینطور با مردم سخن میگوید و خود را به عنوان یک پیغمبر معرفی میکنتد .یتا ائمته
اطهار علیهم السالم در کودکی حرف زده اند و هنگام تولتد ،انستانهتای عتالم و کامتل
بوده اند به تمامی علوم و اسرار آشنائی داشته اند به طوری که یک امام آنقدر که در بزرگی
میداند ،در کودکی هم میداند .احتیاج به درس و تحصیل نتدارد .پتس همتآنطتور کته
خداوند از نظر ساخت بدنی ،آنها را در رحم مادر کامل آفریده ،از نظر ساخت روحی هتم،
عالم آفریده و علم و دانش را در طاقچۀ وجود آنها ثبت و ضبط نموده است که احتیاج به
درس و تحصیل ندارند .بیشک اگر خداوند همآنطور که در ساخت بدن انستان را کامتل
میآفریند در علم و دانش هم انسان را مجهز خلق کند ،عالم آفرینش یک نظام کامل پیدا
میکند و دیگر فسادی و گناه و معصیتی و قتل و غارتی واقع نمیشود؛ زیرا هدف خداونتد
از خلقت عالم و آدم دو چیز است .یکی معرفت انسان ها به آنچه در عالم هست و معرفت
به وجود خداوند متعال و دیگری هم ،پیدایش نظام کامل در زندگی و این هر دو ،محصتول
علم و دانش است .اگر از همان ابتدا خداوند ،انسانها را کامل و عالم خلق کنتد ،بشتر در

زندگی به آرزوی خود خواهد رسید و معرفت کامل و در ضمن آن ،نظام کامل بهوجود خواهتد
آمد .در این جا میپرسیم دلیل اینکه خداوند بعضی انسانها را کامل و عالم خلق متیکنتد و
اکثریت را جاهل میآفریند تا از جهل آنها این همه فستاد و تبتاهی پیتدا شتود ،چیستت؟
خدائی که میتواند با یک اشاره ،انسان را به کمال مطلق برساند چرا او را جاهل میآفرینتد و
بعداً درس و بحث و کتاب و دانش و دانشگاه سر راه او قرار میدهد و در اثر جهل انسان ،ایتن
همه فساد و خرابی پیدا میشود؟ آیا خلق علم و دانش در وجود انسان ممکن استت ولتیکن
خداوند مضایقه میکند که کتاب علم و دانش را در طاقچۀ وجود انسان به ودیعه بستپارد تتا
انسان ها از ابتدای تولد عالم و کامل باشند و یا پیدایش یک چنین علمتی در وجتود انستان
ممکن نیست و علم ،چیزی است که از طریق اکتساب پیدا میشود؟ خواه انستان در مکتتب
خدا درس بخواند شاگرد خدا باشد یا شاگرد انسانها؟ دلیل اینکه پیدایش علم کامل از همان
ابتدای خلقت ،در وجود انسان ممکن است ولیکن خداوند آنها را عالم و کامل خلق نمیکند،
بلکه آنها را جاهل به دنیا میآورد و وادار به درس و کسب دانش میکند چیست ؟ بتیشتک
هدف خداوند متعال ا ز خلقت عالم و آدم ،ظهور علم و معرفت در وجود انسان استت .انستان
علت غائی آفرینش است که بدون این علت و هدف ،خلقت عالم وآدم لغویت پیدا متیکنتد و
این آفرینش حکیمانه بهصورت بازی و اسباببازی جلوه خواهد کرد و اکنون متا متیپرستیم
پروردگارا آیا ممکن بود که انسان را عالم و کامل خلق کنی و از این خلقت مضایقه فرمودی و
یا پیدایش علم و حکمت کامل ،برمدار خلقت در وجود انسان ممکن نیست و چارهای نیستت
جز اینکه انسانها به همین کیفیت ،کسب و اکتساب علم و دانتش را فراگیرنتد و بته کمتال
مطلق برسند؟ اگر جواب خدا این است که خلقت علم ،در وجود انسان ممکن استت ،ولتیکن
خداوند متعال راه دوم را انتخاب کرده است؟ میپرسیم اگر خلقت علم ،ممکن بوده است چرا
خداوند این راه پر رنج و زحمت را برای انسان آفریده و او را مأمور کرده است که بته کیفیتت
آزادی و استقالل بر مدار اراده و مشیت خود ،علم را به دست آورد؟ ممکن است جتواب ایتن
باشد که خداوند میدانست که انسانها قدر ثروت و نعمت مفت و مجانی را نمیدانند و شتکر
خدا را به جا نمیآورند ،بلکه آن را ضایع میگذارند و برای اینکته انستان ،قتدر ثتروتهتا و
نعمت های خدا را و مخصوصاً قدر نعمت علم را بداند ،مقدر فرموده که انسانها بترای کستب
نعمتهای خداوند قدری زحمت بکشند و با رنج و مشقت آن را به دست آورند تتا قتدر آن را
بدانند! به همین دلیل که آدم و حوا را در بهشت آفرید .بهشتی که برای به دستت آوردن آن
زحمتی نکشیده بودند ،قدر آن را ندانستند ومعصیت خدا نمودند ،در نتیجته تبعیتد شتدند.
علم و دانش هم همینطور .اگر خداوند مفت و مجتانی و بتدون زحمتت علتم را بته انستان

میبخشید ،انسآنقدر آن را نمیدانست و باز هم جاهالنه کار میکترد .لتذا خداونتد مقتدر
فرمود که انسان ها این نعمت بزرگ را با رنج و زحمت به دست آورند .جواب این است کته
قدردانی نعمتها و یا قدر ندانی آنها نتیجۀ علم و جهل است .انسانها اگر عتالم و کامتل
باشند ،اقتضای علم این است که قدر نعمت علم و سایر نعمتها را میدانند و شتکر آن را
به جا میآورند .همآنطور که اقتضای جهل ،کفر به نعمت های ختدا و قدرنتدانی از آنهتا
میباشد ،اقتضای علم ،قدردانی آن است .پس اگر خداوند انستانهتا را از همتان ابتتدای
خلقت عالم و کامل خلق میکرد ،مانند ائمه اطهار علیهمالسالم از همتان ابتتدای زنتدگی
خود را در خط اطاعت خدا قرار میدادند .نظام کامل در زندگی بهوجتود متیآوردنتد و از
همان ابتدای خلقت ،در بهشت برین زندگی میکردند .پس اینکه میگوئیم انسان هتا اگتر
علم و حکمت را مفت و مجانی به دست میآوردند قدر آن را نمیدانستند ،جواب درستتی
نیست؛ زیرا اقتضای علم ،قدردانی نعمت های خداوند متعال است ،همآنطور کته اقتضتای
جهل ،ناشکری و ناسپاسی است ،ولیکن جواب درست این است که خداوند در آفرینندگی
همه جا آنچه را به صالح نزدیکتر است انتخاب میکند .فالسفه قانونی دارند بنام قتانون
امکان اشرف .یعنی میگویند خداوند متعال وقتی که بین دو عمل قرار متیگیترد و یتا دو
انتخاب که یکی از آنها از دیگری بهتر است آن بهتر را انتخاب میکند .اگر قرار باشتد دو
نفر انسان را به حکومت انتخاب کند که یکی از آن ها از دیگری اصلح باشد ،خداوند همان
بهتر را انتخاب میکند .در اینجا هم اگر پیدایش علم و دانش در وجود انسان بدون زحمت
ممکن بود و یا الاقل بهتر بود ،خداوند این بهتر را انتخاب میکرد؛ ولیکن جواب این استت
که ظهور علم و دانش در وجود انسان و یا مخلوق دیگر بته طتور آنتی و ناگهتانی ممکتن
نیست ،زیرا طفره است .طفره به معنای این است که یک موجود متحرک خود را از مبتداء
در منتها قرار دهد بدون اینکه از خط وسط بگذرد و این عملی است که خواه به ارادۀ خدا
و یا خلق خدا قابل وقوع نمیباشد.
دالئل امتناع ظهور علم و دانش در وجود انسان به طور آنی و ناگهانی
حقیقت این است که علم به آن مسائلی میگویند که انسان متتعلم ختود را بترای آن
آماده میکند .بعد از این آمادگی ،در انسان متعلم عشق و عالقه ای بترای فراگیتری علتم
پیدا میشود و بعد از پیدایش عشق و عالقته ،از طریتق مواجهته و مخاطبتۀ گوینتدگان،
مسائل علمی خود را به شنوندگان تعلیم میدهند و شنوندگان ،آن مسائل را یاد میگیرند
و باز خود را برای فراگیری مسائل دیگر آماده میکنند .نظر به اینکه علم و دانش از طریق

آمادگی فکر انسان در فکر او قرار میگیرد ،خداوند تبتارک و تعتالی همته جتا بتین ختود و
انسآنهائی که طالب علم و دانش هستند ،واسطه بهوجود میآورد .خداونتد تبتارک و تعتالی،
اولین معلم انسان است و خود را با این صنعت معلمی و آموزگاری ،در کتاب تعریف متیکنتد.

میفرماید« :و ع رمل أدم
ِلرح ُن ،ع رمل ِل ُقرِ  ،خلق ِلنسا  ،عل ّم ُه ِلبیا  »17یعنی فقط خدای رحمان ،قترآن را
میفرماید « :ر

ِلساء ُکرهلا »16یعنی خداوند تمامی اسماء را به آدم آموخت و جای دیگر

به انسان میآموزد .خدا ابتدا انسان را خلق میکند و بعد از خلقت و آفرینش بته او ستخن و
بیان میآموزد .پس خداوند متعال اولین معلم است .همآنطتور کته مبتداء و مصتدر تمتامی
نعمتها و ثروتهای مادی ذات مقدس خداوند متعال است ،مبتداء و مصتدر تمتامی علتوم و
احکام و اسرار هم ذات مقدس خدا است .ابتدا به انسان میآموزد و باز انسانها آنچه از خدا
آموخته اند به دیگران تعلیم میدهند .راه های آموزش و پرورش که بته ارادۀ خداونتد متعتال
پیدا میشود ،بر سه قسم است؛ اول از طریق خلقت انسان ،دوم از مسیر طبیعتت و حتوادث
طبیعی و عواملی که در طبیعت حیات و حرکت بهوجود میآورد ،سوم از طریق بیان و سخن و
تعلیمات که به وسیلۀ کلمات از گویندگان به شنوندگان ابالغ میشود و این هر سه نوع ابتتدا
به وسیلۀ خداوند متعال شروع میشود و بعداً انسان ها آنچه از خدا و طبیعت آموخته اند بته
دیگران میآموزند.
تعلیمات از مسیر خلقت انسان چنان که در صفحات گذشته گفته شد به این کیفیت است
که خداوند از مسیر خلقت و آفرینش ،بین انسان و تمامی کائنات رابطه برقرار ساخته استت.
یعنی انسان در خلقت خود آنچنان مجهز و کامل است که میتواند با هر کتس و هتر چیتزی
خواه از نوع طبیعیات و مادیات باشد یا از نتوع ارواح و فرشتتگان و یتا بتاالتر ذات مقتدس
خداوند متعال ،رابطه پیدا کند .انسانها در خلقت خود آنچنتان مجهزنتد کته از هتر چیتزی
نمونهای در وجود خود دارند و با همین نمونهها میتوانند با انواع مادیات ،از جمادات و نباتات
و حیوانات ،رابطه برقرار کنند و این رابطهها به دلیل سنخیت و جنسیتی است کته بتا انتواع
مادیات دارند .مثالً در وجودشان نمونههائی از آب و خاک و امالح دیگر هستت و متیتواننتد
آن ها را به اختیار خود درآورند و همین طور از مسیر روحانیت و روح خودشتان کته از نتوع
مجردات است ،میتوانند با فرشتگان که انوار مجرد هستند رابطه پیتدا کننتد و بتا آنهتا در
تماس باشند و بفهمند که فرشتگان چه اجناسی هستند و چه کارهائی به دست آن ها ساخته
میشود .همینطور از مسیر نمونههائی از علم و حکمت که خداوند به آنهتا آموختته استت،
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میتوانند با خدای خود رابطه داشته باشند؛ زیرا انسانها بتا ذات مقتدس خداونتد متعتال
رابطه جنسی ندارند بلکه از نظر جنسیت مخالف و مباین یکدیگر هستند .اشتراک جنسی
بین انسان و خدا نیست ولیکن با خدای خود اشتراک علمی پیدا میکنند .خدا متیدانتد،
انسانها هم میدانند ..خدا میتواند ،انسانها هم میتوانند .به هر میزانی که انسان به علم
و دانش مجهز میشود ،هر چند دانشی که در حد فهم کودکانه است ،با همین سرمایه کته
میداند ،با خدای خود جنسیت و سنخیت علمی پیدا میکند و برای تکامل این ستنخیت،
خداوند به انسانها علم و دانش میآموزد تا آنها را به کمال مطلق برساند .پس در اینجتا
میگوئیم انسانها از طریق نمونههائی که در وجود خود دارنتد ،متیتواننتد بتا مادیتات و
روحانیات و با خداوند تبارک و تعالی رابطه بر قرار کنند و این بهتترین و بتزرگتترین راه
تعلیم و تربیت انسان است؛ زیرا اگر از چیزی نمونه ای در وجود خود نیابند ،نمیتوانند بتا
آن رابطه برقرار کنند.
و اما راه دوم تربیت و آموزش انسان ،از طریق برخورد با حوادث و یا برخورد حتوادث
با انسان است .این برخوردها هم یگانه راه آگاهی انسان به تمامی آنچه در طبیعت خلتق
شده میباشد .به کیفیتی که اگر جهان و انسان ،در برابر انسانها صامت و ساکت باشتد و
یا اینکه انسان ،ساکت و صامت یک جا بنشیند و برخورد با کسی و چیزی نداشته باشتد،
معلومات او در حد صفر باقی میماند و چنان میشود که گوئی نبوده و خلق نشتده استت؛
زیرا موجودیت هر کسی و هر چیزی به دو سرمایه بستگی دارد .یکی وجود که او مخلتوق
باشد و خلق شده باشد و از کتم عدم ،خارج شده باشد و دیگر ،پیدایش آثتار وجتودی از
مسیر حرکت و فعالیت که خداوند او را به این حرکت و فعالیت وادار میکند .اگر موجودی
در عالم باشد ولیکن آثار وجودی خود را بروز ندهد ،چنان است که گوئی نیست و ختدا او
را خلق نکرده است .برای ظهور آثار وجودی هر کسی و هر چیزی و برای آگاهی انسان ها،
بر آثار وجودی تمامی موجودات ،خداوند در هر مخلوقی نیاز و احتیاج آفریده تا برای رفع
نیاز و احتیاج خود حرکت کند و فعالیت نماید و این حرکت و فعالیت ،مایۀ برختورد او بته
همه کس و همه چیز و مایۀ برخورد اشخاص و اشیاء به انسان باشد .االن شما متیتوانیتد
معلوماتی را که کسب نمودهاید ،در وجود خود تجربه کنید که این معلومات از کجا و به چه
وسیله پیدا شده است .میتوانیم بگوئیم که آیا ما از طریق سخن و بیان و استعمال لغات و
کلمات ،به آنچه در عالم هست آگاه میشویم و یا از مستیر آگتاهی بته آنچته در عتالم
هست ،لغات و کلمات را میشناسیم و معانی آن را میدانتیم .وقتتی کته حقیقتتی را یتا
حادثهای را به شما گزارش میدهند ،میگویند زمین و آستمان و کتوه و دریتا و چیزهتای

دیگر .آیا با همین الفاظ شما کوه و دریا را میشناسید و یا پیش از استعمال لغات و الفاظ ،قبالً
به کوه و دریا آشنائی پیدا میکنید و بعداً الفاظ را به آن منطبق میسازید .حقیقت این استت
که ما از طریق برخورد با اشیاء و اشخاص و حوادث ،آنها را میشناسیم و برای اشاره بته هتر
یک از آنها لغات و کلماتی وضع میکنیم .با استعمال آن کلمات ،آنچه را که انسانها دیده و
شناخته اند به یاد آن ها میآوریم و اگر پیش از استعمال لفظ و لغت به معتانی آن هتا آگتاهی
نداشته باشیم ،لغات و اسامی آن هم برای ما مفهومی ندارد .پس بهترین راه برای آشنائی بته
آنچه هست و خدا آفریده ،برخورد و ارتباط ما با موجوداتی است که خداونتد متعتال خلتق
نموده است .خداوند برای آگاهی و آشنائی انسان به آنچه در عتالم هستت او را بته آنچته
هست محتاج و نیازمند نموده است تا همین احتیاج او را وادار کند بهسوی آنچه هست برود
و هر چیزی را از نزدیک ببیند و به جا و به موقع از آنچه هست استفاده کند .به همین منظور
در وجود انسان هرگز حالت قناعت و توقف پیدا نمیشود تا خود را به آنچه دارد و متیدانتد
قانع کند و متوقف شود و بگوید که دیگر چیزی الزم ندارم .به هر جائی و به هر مقتامی و بته
هر میزان از مال و ثروت و قدرت که میرسد ،باز خود را نیازمند به چیزهای دیگر میدانتد و
حرکت خود را بهسوی آنچه هست ادامه میدهد .خداوند متعال هم برای آشنائی انستان بته
آنچه در عالم هست ،او را در مسیر حرکت و فعالیت تقویت میکند تا آنچه هست در زمتین
و آسمان بداند و از آن استفاده کند .معراج پیغمبراکرم به همین منظتور پیتدا شتده استت.
خداوند در آیۀ اول سوره اسراء میفرماید « :ما او را تا انتهای عالم گتردش دادیتم تتا آیتات
عظمت ما را در زمین و آسمان ببیند و بداند » .بعد از این سیر معراجی کته آنچته در عتالم
بوده از نزدیک دیده است ،آیات قرآن بر آن حضرت نازل شده و چون معانی قرآن را قتبالً در
عالم دیده است ،به آیات و عبارات قرآن هم آشنائی کامل پیدا کترده استت .یکتی دیگتر از
عوامل رشد انسان و تربیت او که اختصاص به شتخص متؤمن و متقتی دارد ،رشتد فکتری و
استعدادی او است و شاید هم رشد فکری و استعدادی ،ابتدا بترای متؤمن و کتافر عمومیتت
داشته باشد ولیکن از یک مقطع معینی به باال این رشد فکری واستعدادی اختصاص به شخص
مؤمن پیدا میکند .انسانها همآنطور که از نظر بدنی رشد پیدا میکنند ،از کودکی تا جتوانی
و شاید تا چهل سالگی مانند درختها و نباتات میرویند و بعد متوقف میشوند و یا به قهقترا
برمیگردند ،از نظر روحی و استعدادی هم رشد مخصوصی دارند و از ایتن راه پیتامبران و یتا
انسآنهائی که اهل ایمان و تقوا هستند رشدشان خیلی سریع اوج میگیرد و در انتهتا ماننتد
خورشیدی نسبت به ستارگان شناخته میشوند .و شاید هم حدیثی که در بعضی روایتت هتا
گفته اند پیغمبر اسالم یا پیغمبران یک سر و گردن ازدیگران برتر و بلندتر بودهاند ،این برتری

و بلندتری مربوط به قامت و بدن آن ها نبتوده استتف بلکته مربتوط بته رشتد فکتری و
استعدادی آن هاست .پیغمبران از نظر تن و بدن در حد اعتدال بودهانتد .نته بلنتدتر کته
قدری زننده باشد و مورد توجه قرار گیرد و نه هم کوتاهتتر بته همتین کیفیتت؛ بلکته در
اعتدال کامل و حتی این کوتاه تری قد را باز برای موال امیرالمؤمنین گزارش داده اند و این
طور خبر دادهاند که آن بزرگوار قدشان کوتاه و شکمشان برآمده و جلو بوده است و گاهی
میگویند که آن حضرت یک جا که همراه ابوبکر و عمر در حرکت بوده است .وستط آن دو

نفر قدری کوتاه به نمایش درآمده .آنها شعری گفتهاند که « ِنت ف بیننلا کنلو لنلا
حضرت جواب داده و فرموده است « ِن ِ مل ِکلن فلانم ل » یعنی آن دو نفر گفتهاند که تتو

» و آن

در میان ما مانند حرف نون در کلمه لنا هستی که در دو طرف عمودی و بلنتد استت و در
وسط که حرف نون باشد کوتاه است یعنی تو در میان ما قد کوتاه نمتایش متیدهتی و آن

حضرت در جواب گفته است « ِنِ مل ِکن فانم

ل » اگر من نباشم شما ال هستید .یعنی هیچ

زیرا حرف نون را اگراز وسط کلمه لنا بردارند تبدیل به ال میشود و ال هم حرف نفی استت
یعنی نیست و نابود .البته ممکن است این داستان مطایبته ای باشتد کته بتین ستنیان و
شیعیان بهوجود آمده است و اال ائمه اطهار علیهم السالم و شخص پیغمبر از نظرتن و بدن
و زیبائی در حد اعتدال بودهاند؛ نه بلند و نه کوتاه .تا جائی که مشتهور استت از حضترت
رسول اکرم پرسیدند شمازیباتر هستید یا حضرت یوسف زیباتر بوده است؟ ایشان جواب

دادهاند که « ِیخ یوسف ِجل مین و ِن

ِملح منله » یعنی برادرم یوسف از من زیبتاتر بتوده

ولیکن من از او با نمک تر هستم .مالحت آن زیبائی عمقی و باطنی انستان استت ولتیکن
جمال مربوط به زیبائی ظاهر است .و اما این جمله که درباره موال گفتهاند در واقتع دو جتا
عیب بدنی برای آن حضرت تراشیده اند .یکی بزرگی شکم و دیگری انزعْ ،یعنی کم متوئی
دو طرف جلو سر .گفتهاند دو طرف جلوی سر حضرت مو نداشته و شکمش برآمتده بتوده
است تا جائی که بعضیها به همین کیفیت عکسی برای آن بزرگوار ترسیم کرده اند کته او
را یقه باز و شکم گنده نمایش داده اند .این ترسیم و توصیف مربوط به حدیثی است که در
وصف آن حضرت گفته شده ولیکن در فهم حدیث به اشتباه رفته اند .در وصف آن حضرت
گفته شده است « انزع البطین .» 18انزع از کلمه نزع است .بطین هم از کلمه بطن از کلمته
بطین .اینطور شناخته اند که شکم آن حضرت گنده و جلو بوده است و از کلمه انتزع هتم
اینطور فهمیدهاند که جلو سرآن حضرت و یا دو طرف پیشانی او طاس و بیمو بوده است.
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با اینکه کلمۀ انزع البطین مربوط به علمیت و روحانیت آن حضرت است .عرفا و یا ائمه ،انتزع
البطین را اینطور تفسیر کردهاند و گفتهاند که انزع یعنی کسی که خود را بته تمتام معنتا از
شهوت و شهوات و حرص جدا نموده و درخت شهوت را در وجود ختود از جتا کنتده استت و
بطین هم به معنای باطن داری و باطنی بودن آن حضرت بوده است و این کلمه بطین در وصف

خداوند متعال هم ذکر شده است .آن حضرت در وصف خدا متیگویتدِ « :لملدُ للا رَِّلی بطلن
خفیّات ِ ُلمور ...و ِمتنع عیل علن ِلبصلی» 19خدای را ستایش میکنم که به باطن هر چیزی وارد
شده و باطن هر کس و چیزی را میداند و در عین حال چشمهائی کته بستیار بینتا و بصتیر
هستند ،نمیتوانند او را ببینند .پس کلمۀ بطین به معنای باطن داری آن حضرت است؛ یعنتی
علم و دانش او به باطن هر کسی و هرچیزی رسوخ کرده و خود حضرت هم بیشتر به معنویت
خود و باطن خود میپردازد که جمال معنوی و باطنی داشته باشد .به فکر جلوۀ ظاهری ختود
نیست که لباسش و قیافه و اندامش چطور باشد؛ ولیکن به فکر جلوۀ باطنی خود میباشد که
دوست دارد در باطن و معنویت خیلی برتر و باالتر باشد .پس این کلمۀ انزع البطین که مربوط
به معنویت و باطن داری آن حضرت است بعضیها اینطور معنا کرده اند که مربوط بته بتدن و
اندام آن حضرت است .در نتیجه گفته اند شکم آن حضرت جلو بوده ،قتدش کوتتاه و جلتوی
سرش بیمو .با اینکه در حاشیه تعریفات انبیاء و ائمه داریم که در تقدیر خدا الزم استت کته
خیلی زیاد جالب و زیبا باشند تا نظر مردم را به طرف خود جلب کنند و کسی نتواند بر آنهتا
ایرادی بگیرد که آن ها را مسخره کند .زیرا پیغمبران دشمنان زیادی دارند کته اگتر عیتب و
ایرادی در تن و بدن آنها باشد ،خیلی مورد توجه واستهزاء دشمنان قترار متیگیرنتد .پتس
خداوند مقدر کرده است که آنها از نظر ظاهری و بدن و اندام زیبا باشند و یا الاقتل در حتد
اعتدال .به همین مناسبت این جمله که درباره انبیاء گفتهاند که آنهتا یتک ستر و گتردن از
دیگران بلندتر بوده اند ،مربوط به رشد فکری و معنویت آنها بوده است .ما اگر انسانها را در
عالم طبیعت و در دوران زندگی به بذری تشبیه کنیم که در این عالم کاشته متیشتوند و در
آینده به درختی تبدیل میشوند ،در این تشبیه انسانهائی که فاقد ایمان و تقتوی هستتند و
عقل خدا بینی و خدا شناسی ندارند مانند بذرها و یا هستههائی هستند که در دل خاک سبز
شده و ریشه دوانیده ولیکن از خاک باال نیامده است تا از هوا و فضا و نور و حرارت استتفاده
کند .انسانهای فاقد ایمان و تقوا فقط رشد طبیعی دارند .ترقیات آنها و کمتاالت آنهتا در
چهار چوب طبیعت است .متاده را و خصتایص متاده را و خصتایص اجستام و درختت هتا را
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میشناسند ولیکن به ماوراء طبیعت سر نمیکشند تا از فضتای ایمتان و تقتوا و پترورش
فرشتگان استفاده کنند.
در اینجا الزم است بدانیم رشد فکری و روحی کفار از کجا تا به کجا دوام دارد.
حدود رشد فکری کافر و مؤمن :
ظاهراً در مباحث گذشته مطرح شد که باطن طبیعت هم مانند ظاهر آن به دو قستمت
زمین و آسمان تقسیم میشود .فضای باطنی و معنوی محیط بته متاده ،آستمان طبیعتت
شناخته میشود .ماده و مقتضیات آن تا روزی که در شکل انستانی بته ثمتر برستد و بته
آخرین مرحله تکامل نائل شود ،زمین طبیعت نامیده میشود و این زمین و آستمان بتاطن
طبیعت را میتوانیم در وجود خودمان بهتر احساس کنیم .زمین وجود ما مادیت ما استت.
بدن ،با تمامی خصایص و مقتضیات مادی ماننداقتضای خون و مزاج و عضتالت و بته طتور
کلی آنچه را بدن میخواهد و مطالبه میکند .ما نیز در خدمت همین بدن و مزاج هستیم
که هر چه بهتر و بیشتر بتوانیم سالمتی آن را حفظ کنتیم و از مترگ و مترض جلتوگیری
نمائیم  .زمین وجود ماست .در ماورای این طبیعت و اقتضا یعنی طبیعت و اقتضای بتدن و
مزاج روح و روحانیت ما قرار گرفته است .روح و جستم متا آنچنتان در یکتدیگر ادغتام
هستند که در ذات مواد بدن ،روح است و در ذات روح ،مواد بدن؛ ولیکن همه جا بتدن متا
در برابر روح و حیات ما درست صفری در برابر بینهایت است .ما از نظر بدنی و روحی بته
تمامی کائنات متصل هستیم و میتوانیم بگوئیم نامتناهی هستتیم .اگتر در فضتای روح و
معنویت با سرعت میلیون ها سال نوری در ثانیه حرکت کنیم به انتها نمیرستیم؛ ولتیکن
بدن ما همین حجمی است که روی هم رفته یک متر مکعب نیست .این بدن و مزاج ،زمین
وجود ما است ،روح و روحانیت هم آسمان وجود ما .زمین و آسمانی است کته بته میتزان
یک میلیونیم میلیمتر از یکدیگر فاصله ندارند .کل آفرینش هم به همتین شتکل استت.
تمامی عالم آفرینش را که به سه قسمت تقسیم میشود ،فضای ستارگان و بعد از آن هفت
طبقه زمین و آسمان و بعد از آن طبقات فضای نور و نیرو ،تمامی این سته قستمت را هتم
میتوانید بهصورت یک انسان در فکر خود مجسم کنید .بدن عالم آفترینش و روح عتالم
آفرینش و خدائی که محیط به این روح و بدن است .در این زمین و آسمان که مربتوط بته
باطن طبیعت است مانند زمین و آسمانی که در ظاهر طبیعت دیده میشود انسانها رشتد
میکنند گاهی رشدشان فقط زمینیاست .در بدن طبیعت و بدن خودشان .در تمام عمتر و

یا اگر میلیونها سال عمر کنند ،از دایرۀ زمین طبیعت و زمین بدن خود ختارج نمتیشتوند.
نمیتوانند از این طبیعت به ماوراء طبیعت و یا از بدن و مزاج بته متاورای بتدن و متزاج ستر
بکشند و در آن فضا رشد کنند .در این رابطه انسانهای مؤمن کسانی هستتند کته از مستیر
ایمان و اعتقاد به خدا به ماوراء طبیعت سترمیکشتند .درستت ماننتد بتذری کته از زمتین
سرکشیده وارد فضا شده است .پس این طایفه نسبت به طایفۀ اول بتینهایتت بتاهم فاصتله
دارند .خدا طایفۀ اول را بهصورت زمین ترسیم میکند و طایفۀ دوم را آستمانی متیشناستد.
همه جا کلمات سماء و سموات درآیات قرآن که خداوند از آستمان و زمتین نتام متیبترد و
همچنین بارانی که از آسمان به طرف زمین میآید و طبیعت را رشد متیدهتد ،تمتامی ایتن
جمالت به نام آسمان و زمین و باران و یا خورشید و ماه و ستتارگان بته انستانهای متؤمن و
روحانی تفسیر شده است که از زمین طبیعت خارج شده به آسمان طبیعت و یا به فضای روح
و روحانیت سر کشیدهاند.
دراین جا نکته اساسی این است که سیر به ماوراء طبیعت فقط از مسیر ایمتان و اعتقتاد و
توفیق الهی ممکن است .اگر مسیر علمی و تکاملی را به ستیر و مستافرت در زمتین تشتبیه
کنیم ،سیر و مسافرتی که فقط در زمین و طبیعت بوده ،حرکت در بیابان و کویر استت .یتک
چنین بیابان و کویری که تمام عمر وقت انسان را میگیرد و نمیگذارد به مقصد برسد برهوت
نامیده اند .برهوتی که یکی از وادیهای جهنم است ،نظیر بیابان های طبیعتت نیستت ،بلکته
همین میدان طبیعت و مزاج انسان و یا حرکت علمی در میدان طبیعت عالم است .مسافرینی
که تمام عمر ،در کویر و بیابان حرکت میکنند ،غالباً حرکاتشان دوری میباشد .یا از مرکز بته
محیط و یا از محیط به مرکز .هرگز به جائی نمیرسند و نمیتوانند از متاوراء طبیعتت ستری
درآورند و حقیقت را بشناسند ،لذا برای حقیقت شناسی باید راه را عوض کنند و یا به تعبیتر
دیگر بیراهه را که همان کویر و برهوت طبیعت است ،رها کنند و به راه برگردند .راه در اینجتا
ایمان به خدا و استفاده از دعوت پیغمبران است و امروز خالصه آن دعوتها در قرآن واسالم
ترسیم شده است .فقط در صورتی میتوانند از ماوراء طبیعت چیزی بفهمند که دست به دامن
خدا بزنند .ایمان به خدا بیاورند و از ختدا کمتک بخواهنتد .وارد مکتتب والیتت شتوند و از
اولیاءاهلل کمک بگیرند .مشاهده میکنید در همین سوره حمد که سنبل حرکت بهسوی خدا و
کمک خواهی از خداوند متعال است ،جمالت ایاک نعبد و ایاک نستعین و هتدایت بته صتراط
مستقیم مطرح شده است .انسان در نماز ،طبیعت را رها میکنتد و بته متاوراء طبیعتت ستر
میکشد .لذا پیغمبر اکرم فرمودند « :نماز معراج مؤمن است .»21یعنی بهوسیلۀ نماز به فضتای
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ماوراء طبیعت در عالم و یا فضای ماوراء مزاج و بدن ،در وجود خود سرمیکشند .در اینجتا
بزرگترین منبعی کهانسانها از آن منبع تغذیه میشوند ،توفیق الهی و کمکهائی است که
جانب خداوند به بندگان خدا میرسد و باز این حقیقت را هم بایستی بدانیم که طبیعت در
برابر ماوراء طبیعت مانند صفر و یا اعداد کوچک در برابر بینهایت است .در عین حال این
عدد کوچک طبیعت که ماده باشد ،در وجود خود ،نزدیک به عتدم استت .چیتزی هستت
مانند اینکه نیست .خداوند از این طبیعت که پوسته عالم خلقت است ،گتاهی تعبیتر بته
سایه و گاهی تعبیر به ظلمت میکند .امام صادق علیهالسالم در تعریف ستایه یتا ظلمتت

میگوید« :شء

و للیس بشلیء »21یعنی از یک طرف چیزی است و خود را بهصورت شتیئی

نمایش میدهد و از طرف دیگر در واقع چیزی نیست .یعنی ماده در ذات خود ،فاقد اثتر و
خاصیت است .نیروی حرکت ندارد ،سکون محض است .روح حیات نتدارد ،میتت محتض
است .رنگ و رونق ندارد ،سیاهی محض است .نور و روشنایی ندارد ،ظلمت محتض استت.
ذرات و مواد ،ارتباط و اتصال به یکدیگر ندارند ،انفصال محضند ،یعنی هر نوع خاصتیتی و
اثری و حرکتی که در ماده و طبیعت پیدا میشود از ماوراء طبیعت سرچشتمه متیگیترد.
ماوراء طبیعت دو قسمت است و هر دو قسمت ،در ذات خود بینهایت است  .یکی اصل نور
و نیرو ،و دیگر ذات مقدس خداوند متعال .نور و نیرو ،مبداء تمامی ارزشها و کمتاالت ،در
عالم ماده است .مادۀ فاقد نور و نیرو ،ظلمت محض است .از خود اثتر و خاصتیتی نتدارد.
خداوند با اصل نور و نیرو به مواد عالم ،اثر و خاصیت میدهد و آنها را متیستازد و ذرات
مواد را با یکدیگر ترکیب میکند و در انتها به این طبیعت بیجان و فاقتد خاصتیت ،ارزش
میدهد و بهصورت این همه مخلوقات و موجودات عالم و در انتها آن را بهصتورت انستان
ظاهر میسازد .کیفیت ترکیب اصل نور و ماده آنقدر عمیق و عجیب است کته امتام بتاقر
علیه السالم میفرمایند « :سه اصل در عالم است که به جز خدا کسی آن را نمیداند و یتا
اگربداند نمیتواند .یکی اصل ایجاد موجودات بدون سابقه و دیگر اصل برگشت موجتودات
به نابودی محض و دیگر جعل ماهیت  .»22یعنی تکامل ماده در مسیر ارزش ها تا بهصتورت
یک انسان کامل در آید و لیاقت خالفت الهی را پیدا کند .از این اصل سوم ،تعبیر به جعتل
ماهیت میکند .جعل ماهیت یعنی خاصیت دادن به مواد و اجسام بدون خاصیت  .شما بته
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وجود خود نگاه کنید و خود را در دو حال ببینید که چطور در یک حال صفر مطلق هستتید و
در حال دیگر همه چیز .یعنی در حال موت و حیات .آن چیست که وارد بدن شما میشود ،در
نتیجه شما همه چیز هستید و تمامی ارزش ها را به دست میآورید .مالک مطلق عالم هستید
و همه چیز به ملکیت شما درمیآید و چون آن اصل از وجود شما خارج متیشتود ،بته عتدم
محض برمیگردید .به جائی که بدن شما هم چیزی است ،زائد و لشی است مرده که بایستی از
مرآی منظر مردم بردارند و در دل خاک دفن کنند .این تغییر همه جانبته را کته در یتک آن،
انسان از صفر به بینهایت میرسد و یا از بینهایت به صفر برمیگردد ،جعل ماهیت مینامنتد؛
یعنی حیات دادن ،شعور دادن ،ادراک دادن و همه چیز .این جعل ماهیت آن چنتان عمیتق و
عجیب است که اگر انسان ها به رأی و فکرخود ،ظرف میلیون ها ستال بته تحقیتق و تجربته
بپردازند ،باز هم نمیتوانند به اصل ماوراء طبیعت و منبع حیات و حرکت اتصال و ارتباط پیدا
کنند .خطی و یا حرکتی هست که جز به ارادۀ خدا قابل وقوع نیست .همین ختط استت کته
گفتهاند از موی باریکتر و از شمشیر برندهتر ،یعنی بهوسیلۀ انسان و به ارادۀ انستان ،بتدون
ارتباط به خدا و بدون هدایت و دستگیری خدا قابل وقوع نیست ،لذا کسانی که سترّ ایمتان و
تقوا و ارتباط با خدا را فهمیدند همه چیز شدند .حیات ابتدی و دائمتی پیداکردنتد و تمتامی
ارزشها را به دست آوردند و کسانی که در طبیعت ماندند و نتوانستند ایمتان و تقتوی پیتدا
کنند در صفر مطلق باقی ماندند .این پنج روز دنیا هم که حیات و حرکت دارند برای آزمتایش
است که شاید حقیقت را درک کنند و به خدا پناهنده شوند .دلیل احتیاج و ارتباط انسان بته
خدا و به اولیاء خدا از همان دقیقه و ساعتی است که انسان میخواهد خود را و خدای خود را
و زندگی خود را و آیندۀ خود را بشناسد .حکمت موت و حیات را دریابد و در نتیجه بداند که
کیست و چیست و چه آینده ای دارد .از همین حالت که انسان میخواهد سری از عالم خلقت
درآورد و سرّی بفهمد و بداند ،احتیاج به خدا و احتیاج به ایمان و تقتوی ،قابتل درک و قابتل
احساس است که اگر فهمید و خود را به خدا و اولیاء خدا سپرد ،در آن خط از موی باریکتتر،
سهل و آسان حرکت میکند و خود را به ثروت و قدرت نامتناهی میرساند و اگر نتوانستت از
طبیعت سر بکشد و سری و حقیقتی از زندگی را درک کند ،در زندگی مادی و طبیعتی ختود
غرق میشود و به جای اینکه موجبات رفاه و آسایش بهوجود آورد ،برای خود و دیگران یتک
جهنم ابدی میسازد که در آن عذاب ابدی اگر خدا او را نابود کند ،خیلتی خوشتبخت شتده
است و اگر خدا مرگ او را نرساند تا ابد در عذاب جهنم مخلد خواهد بود.
خط حرکت دعای ندبه

احتیاج انسانها به خدا از همان ثانیه و دقیقهای است که میخواهند از زندگی چیتزی
بفهمند و بدانند .از چه راهی بروند خوشبخت و سعادت مندنتد و گتر نته بته بتدبختی و
مبتال میشوند .دعای ندبه از همین جا به بعد ما را راهنمائی میکنتد کته بته چته راهتی
بایستی برویم و در والیت و حکومت چه کسانی بایستی انجام وظیفه کنیم .احتیاج انسان
به رهبر و پیشوا یک احتیاج ابدی و دائمی است و انسان هرگز حالت استتغناء از پیشتوا و
رهبر پیدا نمیکند .ممکن است پیشوایان عوض بشوند وآخرین پیشوا که خداوند متعتال
است ،رهبری انسان را مستقیماً عهدهدار شود ولیکن هرگز حالتی در انسان پیدا نمیشود
که از خدا و رهبر مستغنی باشد .برهان عدم استغناء این است که انسان دائماً نیازمند بته
تغذیه است .خواه مادی باشد و یا معنوی و دائم در حرکت است بهسوی بهترها و بهترهتا.
حرکت هم در بینهایت قابل توقف نیست و اگر روزی انسان از حرکت بازماند ،به مترزی و
جائی برسد که آنجا آخر باشد و ما بعدی نداشته باشد ،همان توقف ،مستاوی بتا مترگ و
نابودی است و این حالت توقف ،وقتی حاصل میشود که فضای آفرینش و میدان خلقتت،
انتهائی داشته باشد که درآن انتها ،هم قدرت خدا به آخر برسد و هم فضای آفرینش تمام
شود و این هر دو نامتناهی است ولیکن حرکت و فعالیت انسان ،خواه مراتبی باشد ماننتد
تکامل علم و دانش و یا عددی باشد از نوع کمیات ،یعنی ارقام نعمت ختدا کته در اختیتار
انسان قرار میگیرد و یا میدان حرکت که به کیلومترها قابل تقسیم است ،این حرکت کته
بر اساس کمیت و کیفیت واقع میشود از نوع عدد است و عدد هم به بینهایت نمیرستد.
همین جا انسان ،گذشتهها و موجودیها را میتواند بداند و ببیند ولیکن از آینتدههتا بتی
خبر است؛ زیرا اگر آیندهها مانند گذشتهها مکشوف و معلوم باشد و در اختیار انسان قرار
گیرد ،باز هم معنای این کشف و اکتشاف ،رسیدن به آخر مرز است و نامتناهی آخر نتدارد
که انسان به آخر برسد .پس حرکت و فعالیت و رسیدن به ارقامی بهتر و عالیتتر تتا ابتد
ادامه دارد و در این حرکات ابدی ،انسان محتاج به رهبر و پیشوا متیباشتد .از ایتن رو در
تاریخ با اینکه انسانهای کاملی مانند چهارده معصوم پیدا شده اند ،هرگز بینیاز از رهبر و
پیشوا نبودهاند .نهایت رهبر آنها مستقیماً خداوند متعال است و باز آنها رهبتر کستانی
هستند که به مقام آنها نرسیدهاند .دلیل نیاز انسان به والیت و رهبری این است که علتم
و قدرت ،ذاتی انسان نیست؛ بلکه همه جا از نوع کسب و اکتساب است .قدرتها کم کم به
انسان داده میشود و همچنین علم و دانشها .پس هرگز حالتی در انسان پیدا نمتیشتود
که مانند خدا علم و قدرت ذاتی او باشد و احتیاج به کسب نداشته باشد؛ زیرا ایتن قضتیۀ
خلقت است .انسان مخلوق است و خدا خالق و انسان به جای فرع است و ختدا بته جتای

اصل .هرگز فروع از اصل مستغنی نمیشود و آن شرایط و عالمتهائی که در انسانها فرعیت
بهوجود میآورد و او را میسازد ،در ذات مقدس خداوند متعال نیست .خداوند حقیقتی استت
که علم و قدرت ،ذات او است .از جائی کسب نکرده که قابلیت نقص و کمال داشته باشد و یتا
اینکه کماالت خود را از دست بدهد .مانند ما انسانها پیری و فرسودگی پیدا کند .چون علتم
و قدرت در وجود انسان ،کسبی و عرضی میباشد؛ پس هرگز حالت استتغناء و بتینیتازی از
وجود خدا در انسان پیدا نمیشود تا اینکه نیازمند به خداوند متعال نباشد .این آیتۀ شتریفه

للا هُلو
یک حکم ابدی و دائمی است که خداوند میفرماید « :ی ِّیُ ا ِلنر ُاسُ ُ ِ ،نم ِل ُفقرِ ُء ِل للا و ُ
ین ِحلیدُ  » 23یعنی شما انسانها فقر ذاتی و دائمی به خدا دارید و خداوند از شما بتینیتاز و
ِلغ ُ
مستغنی است .بعضی گمان کرده اند که وقتی انسان به کمال مطلق رستید و هتر حقیقتتی را
چنان که بایستی بداند دانست ،به غنای مطلق هم میرستد؛ یعنتی از ذات مقتدس خداونتد
متعال هم مستغنی میشود .به کیفیتی که کارهای سازندگی و اداره کنندگی به خود او واگذار
میشود .خداوند متعال با تفویض امور و کارها به این انستان کامتل ،ختودش از کتار برکنتار
میشود و انسان را به خالفت و جانشینی خود انتخاب میکند .در این صورت انسان ،به غنای
مطلق میرسد و احتیاجات از وجود او مرتفع میشود و این رفع احتیاج از این نظر نیست کته
احتیاج به تغذیۀ مادی و معنوی نداشته باشد ،بلکه آنچه احتیاج دارد برای خود تهیه میکند
و میسازد؛ ولیکن بایستی دانست که این عقیده اشتباه است .نیاز انسان به آنچه تا ابد الزم
دارد یک نیاز ذاتی و وجودی است که به دو دلیل قابل رفع نیست .دلیل اول آنکته انستان ،از
علوم جزئی و حوادث جزئی و پدیدههائی که هر آن و دقیقهای بایستی بداند و حرکت کند ،از
این علوم جزئی مستغنی نمیشود؛ زیرا مسائل جزئی آنقدر عمیق و عجیب است که جتز ذات
مقدس خدا کسی نمیتواند بر آنها احاطه پیدا کند .جزئیات مسائل از نوع اعداد است .کسی
میتواند بر اعداد محیط و مسلط باشد که از نظر علمی و وجودی ،فتوق اعتداد باشتد و ایتن
فوقیت ،اختصاص به ذات مقدس خداوند متعال دارد؛ زیرا او یک وجتودی استت نامتنتاهی و
نامتناهی ،حاکم براعداد است؛ ولیکن ما سوای خدا و از آن جمله انستان ،محتدود و متنتاهی
هستند یعنی از نوع عددند .عدد یک مرتبه پائینتراز کتل اعتداد استت .حتاکم بتر اعتداد
نمیتواند باشد .آیا شما وقتی که اعداد را ردیف یکدیگر قرار میدهید و از قلتت بته کثترت
حرکت میکنید ،اعداد را از یک تا آنجا که میتوانید میشمارید ،میتوانید عددی پیدا کنیتد
که آخرین عدد و حاکم بر اعداد باشد؟ میدانید که هرگز برای عدد ،یک چنین قتدرتی پیتدا
نمیشود که بر تمامی اعداد فرضی و غیر فرضی احاطه داشته باشد .یک میلیتون بتر اعتداد
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مادون خود احاطه دارد و بر اعداد مافوق خود احاطه ندارد .به همین کیفیت تتا آنجتا کته
امکان شمارش هست ،آخرین عددی که برابر استعداد خود و یا دیگران ترسیم متیکنیتد
باز در برابر اعداد باالتر محکوم است و در برابر اعداد پائینتر برابر و مساوی آنها است .به
همین کیفیت پیدایش یک عددی که حاکمیت بر تمامی اعداد ما بعد و ما قبل ختود دارد،
ممتنع است .عدد هرگز به بینهایت نمیرستد و بتینهایتت بتر اعتداد احاطته دارد و آن
بینهایت ذات مقدس خداوند متعال است .پس انسانها در مسیر حرکات تکاملی و علمتی
خود به هر جا که رسیدند از آنجا به بعد تا بینهایت از علوم و دانشهتا و مستائل جزئتی
فاصله دارند و همین فاصله ،دلیل احتیاج آن ها به رهبر و راهنمائی است که از آنها باالتر
و کاملتر باشد و آنها را رهبری کند .و اما دلیل دوم بر عدم استغناء انسان کامتل از اراده
و قدرت خداوند متعال این است که سازندگی انسان و یا ارادۀ سازندگی انستان ،ختواهی
نخواهی محدود است .هم محدودیت کمّی دارد و هم محدودیت کیفی .محدودیت کمّی بته
معنای این است که انسان در هر آن و یا در هر دقیقه و ساعت ،یک عمل بیشتر از او قابل
ظهور نیست .اگر به کاری مشغول شود از کار دیگر باز میماند .مَثَل معروف میگوید با یک
دست دو هندوانه نمیتوان برداشت یعنی انسان در یک آن و در یتک ستاعت ،وقتتی بته
کاری مشغول میشود که ساعتی و یا دقیقهای او را مشغول میکند نمیتواند به کار دیگتر
مشغول شود .شما ارقام نیاز خود را در شبانه روز بشمارید .به چند نوع غذا احتیاج دارید؟
هر چه تکامل پیدا کنید ،احتیاجات شما بیشتر میشود .شتاید در وضتعی باشتید کته در
شبانهروزی چندین هزار رقم مواد غذائی ،خواه مادی و خواه معنوی ،متورد احتیتاج شتما
است که نمیتوانید سازندۀ آن باشید و اما برهان دیگر اینکه سازندگی به ارادۀ ختدا و یتا
در طبیعت ،از نوع جعل ماهیت و تغییر ذوات است .تغییر ذوات یعنی به کیفیتی که متادۀ
بیجان ،جان پیدا کند و مادۀ فاقد نیرو ،در درجات مختلف نیرو پیدا کند تتا بته حرکتت
خود ادامه دهد .همینطور مادۀ بیخاصیت ،خاصیت پیدا کند .ایتن تغییتر ذوات را جعتل
ماهیت مینامند .آنقدر عمیق و عجیب است که امام باقر علیه السالم میفرمایند ،کسی به
جز خدا به سر آن آگاهی ندارد .امام باقر علیه السالم طبق حدیثی که در کتاب بحار جلتد
هفدهم از آن حضرت وارد شده است میفرماید :سه عمل اختصاص به خدا دارد که انسان
نمیتواند بر سرّ آن آگاهی پیدا کند .اول ایجاد شیئی و یا اشیاء بدون سابقه و بدون متواد
اولیه؛ دوم برگشت اشیاء به عدم مطلق ،آنچنان شود که گوئی نبتوده استت؛ ستوم جعتل
ماهیت یعنی تغییر ذاتی ماده که حیات پیدا میکند یا حیات از او سلب میشتود .حرکتت
پیدا کند و یا حرکت از او گرفته میشود .به طور کلی اماته و احیاء یعنی زنده نمودن متادۀ

میت و یا میرانیدن مادۀ زنده .روی ماده چه کاری انجام میگیرد که حیات پیدا میکنتد و یتا

چه کاری انجام میگیرد که به موت برمیگردد که خداوند میفرمایدُ « :یر ُج ِلل ری ملن ِمل ّیلت و
ُیر ُج ِمل ّیت من ِلل ّی » 24یعنی اصولی که در ذات خود مردهاند و میت هستند ،زنده میکند و یا
اصولی که زنده شده اند ،به مرگ برمیگرداند .این تغییرات ذاتتی و وجتودی اشتیاء را جعتل
ماهیت مینامند که هیچ کس نمیتواند از سر آن آگاهی پیدا کند و اگتر آگتاهی پیتدا کنتد،
قدرت اجرای آن را ندارد .دلیل اینکه حیات و حرکت و یا نیروی حیات و حرکت از لوازم ذاتی
اجسام و مواد عالم نیست ،همین مسئلۀ سلب و اثبات یا خروج از موت به حیات و از حیات به

موت است؛ زیرا وقتی که حیات و حرکت ،عین ذات موجودات زنده و متحترک باشتد .ستلب
ذات از ذات محال است .مثل این است که شما بخواهید جسمانیت را از جستم بگیریتد و یتا
ظلمت را از ظلمات سلب کنید و یا روشنائی را از نور بگیرید .خداوند در جواب شما میگویتد
برای من ممکن است که به کلی جسم را از بین ببرم که دیگر چیزی نباشد ،اما با بودن جسم،
سلب جسمانیت محال است؛ زیرا جسمانیت الزمۀ ذاتی جسم است .سلب و اثبات در صورتی
ممکن است که یک شیئی فاقد حیات باشد ،ما به او حیات بدهیم و بتاز دو مرتبته حیتات را
آنچنان که دادهایم ،پس بگیریم ولیکن اگر حیات یا موت ،الزمۀ ذاتی باشد یعنی شیئی به جز
موت چیزی نباشد یا به جز حیات چیزی نباشد ،در اینجا جریان سلب و اثبات محال است .از
همین جا فرق بین موجودات و ذات مقدس خداوند متعال ظاهر میگردد که علتم و قتدرت و
حیات ،عین ذات خداوند متعال است .خداوند به خودی خود ،حیات است و به دلیتل حیتات،
علم و قدرت است .علم و قدرت چیزی نبوده که به خدا داده شود و از خدا گرفتته شتود .بته
همین دلیل خداوند ازلی و ابدی است .یک عاملی از خارج وجود خدا ،در وجتود ختدا کتاری
انجام نداده تا در وجود خدا حیات و حرکت ایجاد کند تا بعتد بتوانتد آن حیتات و حرکتت را
بگیرد و نه هم خود خداوند متعال روی وجود خودش عملی انجام داده تا با آن عمل در وجود
خود ،کمالی به وجود بیاورد و یا با سلب کمال ،نقصی در وجود خود ایجاد کند .خداوند متعال
یک ذاتی است ازلی و ابدی که هیچ عاملی ،خودی یا غیرخودی ،روی وجود ختدا نمتیتوانتد
کاری انجام دهد .به همین دلیل ،ازلی و ابدی بوده وخواهد بود؛ ولیکن ماسوای خدا مصنوع و
مخلوق هستند؛ یعنی عامل روی آن ها کار میکند ،کمالی در وجود آن ها پیدا میشود؛ یتا آن
کماالت را سلب میکند ،نقصی در وجود آنها پیدا میشود .ما سوای ختدا محصتول علتت و
معلول هستند؛ یعنی روی آنها کاری انجام میگیرد ،حیات و حرکت پیتدا متیکننتد و عمتل
دیگری انجام میگیرد ،حیات و حرکت از آن ها سلب میشود .درست مانند صنایع بشری کته
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اگر مهندسین روی سنگ آهن کار کنند ،تبدیل به ماشین و طیاره میشود و با عمل دیگر
آنچه ساخته اند میتوانند خراب کنند .پس برهان اینکه خداوند میفرماید موجودات را از
موت به حیات میرساند و یا از حیات به موت برمیگرداند ،همین است که حیات و حرکت
اجسام عالم ،خاصیت ذاتی آن اجسام و مواد نیست؛ بلکه نیروئی است به آن ها داده شده،
حیات پیدا کردهاند و همان نیرو از آنها گرفته میشود ،به موت برمیگرداند .همین استت
که حیات و حرکت در اجسام عالم ،خاصیت ذاتی آن اجسام و مواد نیست؛ بلکته نیروئتی
است به آنها داده شده حیات پیدا کردهاند و همان نیرو از آنها گرفته میشود بته متوت
برمیگردند .درست مانند چراغهائی که ما روشن میکنیم .به چتراغهتا بترق متیدهتیم،
روشن میشوند و آن برق را میگیریم ،به تاریکی برمیگردند .این که در ذوات موجودات و
در دل ذرات و اجسام ،خاصیت حیات و حرکت پیدا میشود و بتاز آن خاصتیت از آن هتا
سلب میشود ،به موت و سکون برمیگردند ،این مسئله جعل ماهیت هم عمتل مخصتوص
خداوند متعال است .آنچنان که امام باقر علیه السالم فرمودند ،سه عمل اختصاص به ختدا
دارد که انسان ها از ماهیت آن بیخبرند .یکی ایجاد اشیاء بدون سابقه و دیگری برگشتت
اشیاء به عدم و نابودی و سوم جعل ماهیت یعنی حیات و حرکت دادن به ذرات کته فاقتد
حیات و حرکت هستند .نتیجۀ بحث این است که ماسوای خدا تا ابد احتیاج به ختدا و یتا
اولیاء خدا دارد .استغناء ذاتی از ارادۀ و قدرت خداوند متعال محتال استت و ایتن محتال
بودن ،دو دلیل دارد .دلیل اول اینکه کماالتی که در انسان پیدا میشود ،از مسیر صنعت و
سازندگی بهوجود میآید و این کماالت اثر ذاتی موجودات و مخلوقات نیست .بته همتین
دلیل مخلوقات ،فقرذاتی به خداوند متعال دارند .فقر از لتوازم ذات آنهتا و وجتود آنهتا
میباشد و الزمۀ ذاتی ،قابل رفع نیست .دلیل دیگر اینکه همۀ جاحیات و زندگی و یا لوازم
حیات و زندگی که بهرهبرداری و استفاده از نعمتهای خداوند متعال است ،این استتفاده و
بهره برداری از مسیر حرکت پیدا میشود .شما که هر روز به نعمتتی از نعمتتهتای ختدا
رسیدهاید و با استفاده از آن نعمت ،حیات تازهای پیدا کردهایتد ،ایتن استتفاده محصتول
حرکت فکری شما بوده یعنی تا امروز از این نعمت آگاهی نداشتهاید و بعتد بته وجتود آن
آگاهی پیدا کردهاید .در اثر همین آگاهی ،ثروت تازهای به شما رسیده و نعمت جدیدی بته
دست آوردهاید .پس اگر شما در همان وضع دیروزی متوقف و ساکن بودید ،حرکت فکتری
نداشتید که نعمت تازه ای را درک کنید و از وجود آن استفاده کنید .دائتم در یتک حتال
بودید و کسانی که در یک وضع و یک حال ،توقف پیدا میکنند ،حرکت تازه ای در وجتود
آن ها پیدا نمیشود؛ مانند حبسیها هستند ،متوقف و ساکن .توقف و ستکون هتم بترای

موجودات متحرک مساوی با مرگ است .لذا خداوند تبارک و تعالی حرکت و فعالیت را بترای
رسیدن به نعمت های بهتر و بهتر مالزم وجود انسان قرار داده .انسان و موجودات دیگر دائتم
در حرکت هستند تا به لذت و نعمت تازهتری برسند و حرکت هم در بتینهایتت بته توقتف و
سکون منتهی نمیشود.
احتیاج انسان به والیت اولیاء خدا ابدی است
پس در اینجا چند مسئله را با یکدیگر ارتباط بدهید تا بدانید انسان چگونه تا ابد به ولتی
خود محتاج است .مسئلۀ حرکت برای رسیدن به نعمت های بهتر و بهتر مالزم وجتود انستان
است و این حرکت ،یگانه عاملی است که مرض فقر انسان را معالجه میکند .اگر حرکت نباشد
به جای آن سکون و توقف پیدا میشود و سکون و توقف به معنای مترگ استت .مترگ هتم
مسئله ای است که خالف فطرت و خلقت انسان است .انسان ها همه جا وظیفه دارند با مرگ و
مرض مبارزه کنند .مسئلۀ دوم این است که حرکت در بینهایت منجتر بته ستکون و توقتف
نمیشود .حرکت از نوع عدد است .عدد هم به بینهایت نمیرستد .پتس انستانهتا تتا ابتد
درحرکتند تا به حیات تازه تری برسند .اگر سر راه آن ها سدی بهوجود آیتد و متانع حرکتت
آنها شود .پیدایش این سد و مانع ،مالزم با مرگ و فقر است .پس انسان تا ابتد احتیتاج بته
عامل محرکی دارد تا نعمتهای تا زهتری بیافریند و انسانها را بته آن بهترهتا و تتازهترهتا
برساند .در این رابطه که انسان موجودی است متحرک و حرکت در بتینهایتت قابتل توقتف
نیست ،روشن میشود که انسان همه جا با مجهوالت روبرو است .بایستی در حرکت باشد تتا
آنچه را نمیداند ،بداند و از آنچه میداند ،بهرهمند شود .قهراً در این میان احتیاج به ولتی و
رهبر و راهنمای بصیر و بینا ،ضرورت دارد .خواه آن رهبرخداوند متعال باشد و یتا بنتدهای از
بندگان خدا که مجهولی در مسیر حرکت خود ندارند و یا اگر مجهولی دارند از پیتروان ختود
پیشرفتهتر هستند .با این حساب احتیاج انسان به رهبر و ولی بصیر و بینا مالزم وجود انسان
است و هرگز حالت استغناء از ولی خود پیدا نمیکند .آخرین ولی انسان ،خداوند متعال است؛

لذا خداوند همه جا انسان را متوجه این ضرورت و احتیاج میکند .یک جتا متیفرمایتد ِِ« :ر
ِلنسا لیطغی ،أأ رِ ُه ِس تغین » 25یعنی انسان هر وقت از ولتی ختود و رهبتر ختود احستاس
إ
بینیازی کند طغیان میکند و از مسیر تکامل منحرف میشود و باز در آیۀ دیگر با کلمۀ حصر
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للا و ر ُ ُ
سول و رَِّلین
میفرمایدِ « :ن رام ول ُی ُ ُک ُ

نلوِ » 26ولی شما و رهبر شما در مرحلۀ اول خدا
أم ُ

و رسولند و بعد انسانهای مؤمن کامل و در آیۀ دیگری که به عنوان آیۀ الکرسی شتناخته

للا و ُل رَِّلین أم ُنوِ ُیر ُ ُجم من ُ
ِلظلُامت ِل
میشود ،میفرمایدُ « :

ِلنّور »27یعنتی خداونتد در

و سرپرستی خود همه جا و همه وقت مؤمنین را از تاریکی به روشنائی میبترد .منظتور از
تاریکی ،در اینجا جهل انسان است و منظور از روشتنائی ،علتم و دانتش استت و ایتن را
میدانیم که علم و جهل دو مسئلۀ نقیض یکدیگر هستند و هر دو در واقعیت و موجودیت
خود نامتناهی هستند .ممکن نیست انسان در انتهائی قرار بگیرد که دیگر علمی نباشد از
استاد خود فرا گیرد .علم در وجود خود بینهایت است .قهراً جهل هم که نقیض علم است،
در موجودیت عدمی خود بینهایت است .علم از این جهت بینهایت است کته اثتر ذاتتی
خداوند متعال است .همآنطور که خدا در وجود خود نامتناهی استت ،علتم ختدا هتم در
موجودیت خود نامتناهی است و انسان به این نامتناهی محتاج و نیازمند استت .قهتراً در
برابر علم نامتناهی خدا ،جهل انسان هم بینهایت است .اگرجهل انسان متناهی باشد و به
انتها برسد ،الزمه اش افتراق نقیضین است یعنی باعث میشود دو نقتیض برابتر یکتدیگر
نباشند و به جائی برسند که یکی ازآن دو نقیض وجود نداشتته باشتد؛ ماننتد هستتنی و
نیستی .تا هر جا هستی ادامه دارد و هستی بینهایت است ،مفهوم نیستی هم ادامته دارد.
علم و جهل هم به معنای هستی و نیستی است .علم اثر وجود است و جهل به معنای عدم
علم .تا هر جا علم وجود داشته باشد ،نقیض آن که جهل است وجود دارد .در اینجتا علتم
که به معنای وجود و هستی میباشد ،ذات مقدس خداوند متعال است و جهل هم کته بته

معنای نیستی و عدم علم است ،اثر ذاتی و وجودی انسان است .پس آیتۀ شتریفۀ « ُیلر ُ ُجم
من ُ
ِلظلُامت ِل ِل ُنور» 28تا ابد ادامه دارد .یعنی انسانها در بینهایت احتیاج بته هتدایت و
رهبری خداوند متعال دارند و هرگز استغناء از علم الهی در انسان پیدا نمتیشتود لتذا در
اخبار و روایات هم انسان را متوجه این حقیقت نمودهاند و فرمودهاند ای انسان تو بته هتر
مرتبهای از علم و دانش که رسیده باشی ،باز هم معلومات تو در برابر مجهوالت صفر است.
مجهوالت تو بینهایت از معلومات تو بیشتر است؛ زیرا معلومات انستان ،ختواه تصتورات
ذهنی و فکری باشد و یا مرتبهای از مراتب علم ،این تصورات و مراتب از نوع اعداد است و
باز عدد در برابر بینهایت صفر است .نتیجۀ بحث این استت کته انستانهتا تتا ابتد و در
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بینهایت احتیاج ذاتی و فطری به رهبر واقعی خود که خداوند متعال و یا اولیاء ختدا هستتند
دارد و هرگز نمیتواند خود را از اولیاء و رهبران حقیقی خود مستغنی و بینیاز ببیند و فاصله
از ولی واقعی خود ،به معنای توقف و یا انحراف است و این توقف و انحراف هتر دو متالزم بتا
هالکت و نابودی انسان است .پس هر کسی در هر مرحله ای از مراحل زندگی که باشد ،ختواه
از شاگردان مکتب خدا و یا از شاگردان مکتب انسانهای دانشمند و یتا از متفکترین نابغته و
ممتاز ،هرگز نمیتواند خود را از ولی خود ،مستغنی و بتینیتاز ببینتد و همتین بتینیتازی و

نلم
استغناء ،دلیل جهل و هالکت است .آیۀ مشهور قرآن که خدا متیفرمایتد « :ی ِّیُ لا ِلنرل ُاس أأ ُ ُ
ِل ُفقلرِ ُء ِل للا »29تا ابد مالزم انسان است و برانسان حاکمیت دارد .دعتای ندبته و امثتال آن
دعاهای دیگری که رهبران اصلی مردم را به آن ها معرفی میکند ،بر پایۀ همتین فقتر ذاتتی
انسانها به اولیاء خود ،بهوجود آمده است .حدیث از ائمه اطهار علیهم السالم وارد شتده کته

فرمودندِ « :لُج ُة قبل ِللق و مع ِللق

و بعد ِللق .» 30یعنی حجت خدا که همان رهبر واقعی

مردم بهسوی کماالت است ،پیش از آنکه خدا خلقی را خلق کند بایستی باشد و همراه خالیق
هم الزم است که باشد و بعد از خالیق هم ،وجود حجت خدا و رهبر الزم است .لتزوم حجتت
خدا پیش از خلق و همراه خلق ،بر اساس نیاز ذاتی انسانها به حجت ختدا و رهبتر آستمانی
میباشد؛ زیرا چنانکه گفته شد انسانها در بیابان زندگی که نام آن را برهتوت گذاشتتهانتد،
خلق میشوند و الزم است خود را از این برهوت زندگی به مدینۀ فاضلۀ الهی که همتان شتهر
بهشت است برسانند .چطور ممکن است حرکت از برهوت زندگی بهسوی مدینۀ فاضله بتدون
رهبر به نتیجه برسد .انسانی که برای رسیدن به یک روستا و یا مرکز دیگری که آب و هتوای
مناسب دارد احتیاج به رهبر دارد ،چطور ممکن است خود را به زندگی بهشت و عالم آخترت
بدون رهبر برساند .برهوت زندگی در اینجا وجود انسان است .شهر بهشت هم مقتامی استت
در وجود خود انسان .بر هر کسی واجب و الزم است از این برهوت وجودی خود حرکت کند و
خود را به آن شهر بهشت که انتهای تکامل خود اوست برساند .خطی است بستیار باریتک و
راهی است بینهایت مجهول و تاریک که گفته اند از موی باریکتر است و از شمشیر برندهتر.
یعنی خط تربیت انسان تا به مقام خلیفۀ الهی و یا لقاء الهی برسد .خط تربیت انستان از ختط
خلقت او باریکتر و تاریکتر است .مثالً اگر خداوند به نطفهای بگوید این رحتم متادر و ایتن
همۀ وسایل که در اختیار تو گذاشتهام .خودت را از ایتن وضتعی کته در آن نطفتهای بیشتتر
نیستی به مقام یک انسان برسان یعنی خودت را بساز و خلق کن تا موجودیتت نطفتهای تتو
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تبدیل به یک انسان کامل زیبا شود ،آیا اگر این حرکت از نطفه تا وصتول بتهوجتود یتک
انسان کامل به خود نطفه واگذار شود ،قدرت دارد خود را آنچنتان بستازد کته ختدا او را
میسازد؟ چقدر حرکت در این خط ،باریک و تاریک است .حتی انسان قادر نیستت بترای
خود یک سلول حیاتی بسازد و یا یک موئی در تن خود برویاند ،خط تربیت انسان از ایتن
خط خلقت باریکتر و تاریکتر است .هرانسانی که از مادر متولد میشتود مأموریتت دارد
خود را به مقام علمی و ایمانی و انسانی امام خود برساند .ائمه اطهار علیهم السالم الگتوی
کامل انسانیت و فضیلت هستند .خداوند آنها را در برابر انسانها به نمایش گذاشته است
و هر انسانی را مأمور میکند که خود را بپروراند و به ثمر برساند تا چنتان شتود و چنتان
باشد که امام خود را میشناسد و میبیند .چقدر حرکت در این خط ،بتر طفلتی کته تتازه
متولد شده است مجهول است .مشاهده میکند که قدم به قدم ،احتیاج به رهبر و رهبتری
دارد و اگر ثانیهای به خود واگذار شود به هالکت میرسد .وضعیت فکری و وجودی انستان
را در دوران کودکی ،بیابان و یا برهوت مینامند .بایستی از خط مستقیم حرکتت کنتد تتا
خود را به مقصد یک انسان کامل برساند .حرکتی است بهسوی بینهایت .به هر مرحلتهای
از مراحل زندگی که برسد مجهوالت او زیادتر میشود و راهتش باریتکتتر و تاریتکتتر
میشود .قدم به قدم ،احتیاج به رهبر دارد تا از خود یک انسان الهتی و بهشتتی بستازد.
دعای ندبه در معرفی همین رهبر بهوجود آمدهاست تا انسانها با خواندن و دانستتن ایتن
دعا بدانند چگونه در برهوت زندگی سرگردان شدهاند و چقدر زیتاد ،احتیتاج بته امتام و
رهبری دارند تا آنها را از این فالکت و هالکت برهاند و به مقصد واقعی زنتدگی برستاند .از
ابتدای تاریخ تا امروز حتی یک نفر هم پیدا نشده است که بدون امام و رهبر بتواند خود را
خوشبخت کند و به سعادت ابدی و سرمدی برساند .این همه دانشمندند باز هتم در حتال
کفر و شرک از دار دنیا میروند .رهبر خود را نمیشناسند و نمتیتواننتد ختود را از ایتن
برهوت هالکت و فالکت ،به ساحل نجات برسانند .روشن است که احتیاج انسان بته رهبتر
واقعی از احتیاج او به آب و نان و غذا و لباس و مسکن زیادتر و بیشتتر استت .انستانهتا
وظیفه دارند پیش از آنکه دنبال کاری بروند یا بترای کستب رزق و روزی حرکتت کننتد
ابتداء رهبر خود را وامام خود را بشناسند و در سایه اطاعت آن رهبر و امام حرکت کننتد
تا بتوانند خود را به یک زندگی ایده ال برساند و یقین پیدا کنند که در آن زندگی از مرگ
و مرض و هالکت و فالکت نجات پیدا میکنند.
دعای ندبه نیاز انسان را به رهبر واقعی تامین میکند:

دراین رابطه الزم است این دعا را بخوانند .به میزانیکه میتوانند ندبه کنند یا گریه کنند
کنند که احتیاج خود را به رهبر بدانند و بشناسند و در فراق او بگرینتد و بنالنتد .تتا شتاید
خداوند متعال به آنها رحم کند و رهبر واقعی و اصلی آنها را به داد آنها برساند .در ارتباط
با بحثهای گذشته و لزوم رهبری در زندگی انسانها تا وصول به مقصد ،همین دعای شتریفه
مطرح شده است .دعای شریفۀ ندبه انسان های بصیر و بینا را در رویاروئی با یک فاجعه بزرگ
قرار میدهد و آن مصیبت ،فقدان رهبری است .اگر چنان میبود که دیگران با درس و دانتش
میتوانستند جای او را بگیرند و مانند او بشریت را رهبری کنند تا به یتک زنتدگی مطلتوب
برسانند ،این همه ایجاب نمیکرد که انسان ها در انتظار آن رهبر باشند و یا در فراق او به این
کیفیت بگریند و بنالند تا لطف خدا را به طرف خود جلب کننتد .یکتی از شترایط اساستی و
بزرگ رهبری این است که رهبر بایستی به مبداء حرکت انسانها و خط عبور آنهتا و مقصتد
زندگی آشنائی کامل داشته باشد؛ مانند کسی باشد که گوئی خود او مبداء و منتهای حرکت را
ترسیم نموده و راه حرکت را بهسوی مقصد ساخته است .در این رابطه حضرت رستول اکترم

(ص) فرمایشی دارند .میگویندِ « :ن رِئدمک و ِلرِئد لیکذب

ِهله » 31من پیشوای شما بهستوی

مقصد هستم و پیشوا هرگز به خانواده اش دروغ نمیگوید .رائد به کسی میگویند کته فصتل
بهار و تابستان برای این که اغنام و احشام خود و خانواده خود را به یک سرزمین مناسب پتر
آب و علفی برساند تا در آنجا بتواند اغنام و احشام خود را اداره کند .ابتتدا بته ختانواده اش
میگوید شما باشید تا من بروم بیابانها و صحراها ودامنه کوهها را از نزدیتک ببیتنم و جتای
مناسبی و خوش آب و هوائی پیدا کنم و برگردم شما را به آنجا ببترم .ایتن شتخص حرکتت
میکند .در بیابان ها و صحراها و دامنه کوهها گردش میکند .سرزمین آباد و پر آب و علفی را
پیدا میکند و برمیگردد تا خانوادۀ خود را به آنجا ببرد .بدیهی است یک چنتین آدمتی بته
خانوادۀ خود دروغ نمیگوید که آنها را به یک سرزمین خشک و بتی آب و علفتی ببترد بته
طرف خانوادهاش برمیگردد و آنها و احشام و اغنام خود را به آن سترزمینی کته پستندیده
است میبرد .رسول خدا میفرمایند من هم مانند همان رائد هستم .رفتته ام سترزمین هتا را
گشته و آدمها و عالمها را از نزدیک دیدهام .تحوالت زندگی را شناختهام و رهبران و تکلیتف
رهبران عالم را دیده ام .پیشوایان حق و باطل را چنانکه الزم بوده بررسی نموده ام تا باالخره
موفق شده ام بهترین سرزمین ها را و بهترین پیشوایان را برای ادامه زندگی پیتدا کتنم و آن
سرزمین بهشت است ،در شعاع رهبری خداوند متعال .اکنون برگشتهام شما انسانها را که به
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جای فرزندان خود و اهل بیت خود میدانم ،از این بیابان برهوت پر از رنج و مشتقت دنیتا
حرکت بدهم و به آن سرزمین برسانم .در نتیجه شتما را از تمتامی غتمهتا و غصتههتا و
محرومیتها برهانم .پس هرگز من به شتما دروغ نمتیگتویم؛ زیترا سرنوشتت شتما را و
خود را یکی میدانم .هر بالئی سر شما بیاید ،سر من آمده است و هر نوع محرومیتتی کته
شما ببینید ،من میبینم.از شما هستم ،در میان شما هستم و تا ابد مجبورم با شما زندگی
کنم .پس هرگز به شما دروغ نمیگویم و به جای یک سرزمین مناستب ختوش آب و هتوا
شما را به کویر و برهوت نمیبرم که به دست هالکت به سپارم .در این جا پیغمبر اکرم (ص)
میفرماید ،من خط حرکت شما انسانها را تا مقصد بهشت دیدهام و شتناختهام و آمتدهام
شما را همراه خود ببرم .در همین مسافرتهای عادی هم که انسانها از شهری به شهری و
یا از روستائی به روستائی حرکت میکنند ،احتیاج به رهبر و پیشوائی بصیر و بینتا دارنتد
که راه و مقصد را کامالً دیده و شناخته باشد .چند مرتبته از ایتن راه بته مقصتد رفتته و
برگشته باشد .اگر رهبر کاروان مانند کاروانیان یک انسان جاهل و نادانی باشتد کته راه و
مقصد را ندیده و نشناخته باشد ،با کاروانیان فرقی ندارد .از این رو انسانهائی که همته بتا
هم در بیابان حرکت میکنند و آشنائی به راه و مقصد ندارند ،در بیابان متفرق متیشتوند.
هر کدام از آن ها راهی را برای خود انتخاب میکند و هیچ کدام دلیلی ندارند کته ادعتای
رهبری کنند؛ زیرا همۀ آن ها برابر هم جاهل به راه و مقصد هستند .مسافرت های عادی از
بیابان به روستا یک چنین مسافرت های ساده و سبک بدون رهبر ممکن نیست چه رستد
به مسافرت های تکاملی که انستان هتا از مجهتوالت ختود را بته معلومتات برستانند .از
زندگیهای تاریک و پراز رنج و مشقت خود را به یک زندگی روشتن و ایتدهآل برستانند،
چقدر احتیاج به رهبر دارند .رهبر آنها هم بایستی انسانی باشد بصیر و بینتا کته راه را و
خط عبور را و مقصد را دیده باشد و شناخته باشد .پیشوایانی که خدا به جامعتۀ بشتریت
معرفی میکند ،از این قبیل اند .ائمه اطهار و پیغمبر اکرم آشنائی کامتل بته راه حرکتت و
مقصد دارند .رفتهاند و دیدهاند و برگشتهاند تا ما انسانها را به آن زندگی ایدهآل رهبتری
کنند.
نظری به سابقۀ پیشوایان معصوم :
در اینجا الزم است قدری به سوابق پیشوایان معصوم از نظر هدایت قترآن و احادیتث
اشارهای شود تا بدانیم آنها با سایر انسانها خیلی تفتاوت دارنتد .کستانی هستتند کته

خداوند در قرآن خبر میدهد شاهد خلقت عالم و آدم بودهاند .در آیات سورۀ کهتف خداونتد
در مقام تعریض به بتپرستان و طاغوتیان میگوید شما که شیاطین و یا رؤستای شتیاطین را
به عنوان پیشوائی انتخاب کرده اید و آنها را میپرستید و از آنها اطاعت میکنید ،من آنها
را شاهد خلقت عالم و آدم قرار ندادهام و آنها را در دین خود استتخدام نکتردهام تتا حتق
پیشوائی و رهبری داشته باشند .این آیۀ شریفه که از شیاطین نفی رهبری و پیشوائی میکند
و همچنین میگوید آنها شاهد خلقت عالم و آدم نبودهاند ،اثبات میکند کسانی هستند کته
شاهد خلقت عالم و آدم بودهاند و خداوند آنها را در دین خود استخدام نموده و بته عنتوان
پیشوا و رهبر بشر انتخاب نموده است .حتماً و قهراً آنها ائمه اطهار علیهم الستالم هستتند؛
زیرا همه جا زعامت و پیشوائی کفار در برابر زعامت ائمه اطهار قرار میگیرد کته خداونتد آن
پیشوائی را باطل و رهبری ائمه اطهار علیهم السالم را بر حق میدانتد .ایتن آیتۀ شتریفه در
ارتباط به آیهای که مربوط به خلقت آدم و س
جده فرشتگان است بهتر و بیشتر واضح میشود .خداوند در این آیات ،متعترض ابلتیس و
شیاطین میشود به آن ها میگوید که شما که آدم را سجده نمیکنیتد ،ایتن عتدم ستجده و
تسلیم ،روی این است که تکبر کردهاید و خود را باالتر و بهتر از آدم شناختهاید و یتا اینکته
شما از آن بزرگان هستید که روی عظمت و بزرگی نباید آدم را سجده کنند بلکه آدم بایستی

در اطاعت آنها باشد .در این آیه میفرماید « :أأس تکبت أأم

کُنت من ِلعلالن» 32تتو ای ابلتیس

تکبر کردی و سجده نکردی یا اینکه از آن برتران و بزرگتران بودی؟ در این آیۀ شریفه چته
کسانی هستند که آن ها نباید آدم را سجده کنند؛ بلکه آدم بایستی در اطاعت آنهتا باشتد.
اگر آنها از فرشتگان هستند که خداوند تمامی فرشتگان را بدون استثناء امر به ستجدۀ آدم

میکند .میفرماید « :فسجد ِملائک ُة ُکُهُم ِج ُعو

 » 33تمامی فرشتتگان آدم را ستجده کردنتد.

قهراً آنها از فرشتگان نبودند .حتماً از جنیان و ابالسه هتم نیستتند؛ زیترا از طایفتۀ جتن و
شیاطین یک چنین انسان های برتر و باالتری پیدا نشده اند که الاقل پیشوای خانوادۀ ختود و
افراد محل خود باشند .پس آن عالین و برتران ائمه اطهار علیهم السالم بوده اند که الزم بوده
است آدم در اطاعت آن ها باشد نه اینکه آنها آدم را سجده کنند .مفسر این آیتات حتدیثی
است از موال حضرت سیدالشهداء علیهاالسالم در کتاب بالغۀ الحسین است که ظاهراً از کتب
بحار انتخاب شده است .آن حضرت روز عاشورا اصحاب خودش را مخاطب قترار متیدهتد و

معارش ِحصابنا وِملعتصمن بنا ِهل ِلبیت ِول ِخبمک بله ِول ِملرن و ِملرمک لی ْسلهل عللیک
میفرمایدُ « :
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ِحامتل ما ِنم ل معرضو قالوِ بیل ی بن رسول ِ ...قال نعم ِ للا ملا خللق أدم و ِسل توِه و علمله
ِسامء ک شییئ جعل محمدِ" و علبا" و فاطمله و ِلسلن و ِلسلن ِش باحا"مخسله ف ظهلر أدم و
اکنت ِنوِر ه تضی ف الافاق من ِلجب و ِلنا فامرللا تعال ِملائکه َلسجود لدم تعظامی" ل
به ِ جعه و عاء" لتلک الاش باحِلیت قد مع ِنوِرها ِلفاق فسجد ِملائکه کهم ِجعو الا ِبلیس
َِِ یتوِضع لال عظمهللا و لنوِر نِهل ِلبیت فاک ََئله ذللک ملن ِلاکفلرین .» 34در ایتن
حدیث عجیب و شریف موال امام حسین علیه السالم سابقۀ و رابطتۀ ختود را بتا بشتریت
نشان میدهد .بیشتر برای اینکه اصحابش اطمینان پیدا کنند که برای چته کستی ودر راه
چه کسی فداکاری میکنند .ارباب خود رابشناسند و اطمینان بیشتر به فداکاری و شهادت
در راه خدا پیدا کنند؛ زیرا یکی از مسائلی که در فداکاری الزم است این است که شتخص
فداکار آیندۀ خود را و اجر و مزد خود را در این فداکاری بشناسد .انسانی است کته جتان
خود را فدا میکند و هستی خود را سرمایه گذاری میکند ،در برابر هستی ختود بایستتی
آیندهای داشته باشد و همچنین آینده را بداند به دست چه کسانی هست تا اطمینتان بته
آینده پیدا کند .بعضیها سربازان و فداکاران را به همین دلیل تمجید و تعریف میکنند که
آن ها جان خود را فدا نموده اند .آن ها نمیدانند راه چیست و به دست کیست .کستی کته
جان خود را فدا میکند ،در برابر این فداکاری و سرمایه گذاری چه سودی میبرد؟ آیا بته
همین میزان که من فدا شوم تا دیگران بتوانند زندگی کنند میتوانم خود را قانع کنم؟ هر
کس سرمایههای وجودی خود را در راه منافع شخصی خود بایستی فدا کنتد .عمتر متن و
جان و مال من بایستی در راهی صرف شود که فوائد آن به خود من برگردد که سرمایههای
خود را بذل کردهام .درست نیست که من تجارت کنم ،دیگران سود ببرنتد و متن در فقتر
محض قرار گیرم .سربازی که جان خود را فدا میکند ،چه نفعی از این فداکاری برای ختود
او قابل تصور است؟ او که از دنیا رفته است و بزرگترین زجرها وشکنجهها را دیده استت.
دنیا برای او چه سودی دارد؟ کسانی که به طمع دنیا و یا پول و حقتوق و یتا جتایزههتای
بزرگ و کوچک جان خود را فدا میکنند بسیار احمق هستند .نمیگویند من که مردم یتا
که کشته شدم ،اگر تمام کرۀ زمین در قبالۀ من باشد ،برای من چه سودی دارد؟ از ایتن رو
فداکاران و مجاهدین ابتداء بایستی حساب کنند در چه راهی کشته میشتوند و محصتول
فداکاری و یا پیروزی او عاید چه کسانی میشود .موال ابی عبداهلل الحسین در این نهضتت
و قیام الهی خود سعی داشتند کسانی را در این میدان بپذیرند که صد در صد هدف الهتی
و آخرتی داشته باشند .هرگز به دوستان و سربازان خود باغ سبزی نشان نتداد و آنهتا را
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امیدوار به پیروزی در دنیا و یا رسیدن به مقام حکومت نکرد .همه جا فرمود خط من و راه من
راه شهادت است .هنگامی که از مکه به طرف کربال حرکت کردنتدف در یتک ستخنرانی کته

هدف خود را و ایده خود را بیان کردند .این جمله را فرمودند « :من اک فینا َذل مهجتل ُه ُموطنلا
عیل لقاء للا نفس ُه فلیحل معنا .» 35هر کس حاضر است جان خود را در راه ما اهل البیت بدهد و
خود را برای لقاء اهلل آماده میکند ،فردا با من به طرف عتراق حرکتت کنتد .از همتان ابتتداء
آخرین هدف خود را به سربازان خود خبر داد .صبح روز عاشورا کته دانستت جمعیتتی کته
ماندهاند صد در صد شهادت را قبول کردهاند و هدف دنیائی ندارند ،با این سخنرانی موقعیتت
خود را در نزد خدا و موفقیت خود را در عالم آخرت به اصحابش نشان داد .ابتدا بعتد از نمتاز

صبح رو کرد به اصتحاب و فرمتود ِ « :للا ِذ ف قلتیل و قلتلک ف هلذِ لیلوم فعللیک َلصلب و
»یعنی اصحاب من ،خداوند امروز مقدر کرد و اجازه داد که من و شما کشته شویم .بر شما باد
که در این میدان صبر کنید و جهاد کنید تا کشته شوید .نه غلبه و پیتروزی بترای متا مقتدر
است و نه هم خداوند متعال به من و شما اجازه فرار از این میدان را داده است .بایستی تا پای
جان و تا شهادت صبر کنیم .بعد به آنها فرمود اصحاب من ،ای کسانی که شما متوسل به متا
اهل البیت شدهاید و وابستۀ به ما شدهاید ،بهاین میزان که جان خود را در راه ما فدا میکنید،
آیا دوست دارید شما را از موقعیت خودم و خانوادۀ خودم خبر دهم تا امام خود را بشناسید و
ببینید در نزد خدا چه عظمتی دارید تا در نتیجه ،این فداکاری برای شماآسان شود و بدانیتد
که در چه راهی فداکاری میکنید و در خدمت چه کسانی هستید؟ عرض کردند بلتی ،یتا بتن
رسول اهلل! دوست داریم بهتر و بیشتر شما را بشناسیم .در اینجا حضرت سابقۀ خود را و اهل
بیت خود را در برابر آن اصحاب امتحان شدۀ فتداکار یتادآوری فرمتود و فرمتود ،آیتا شتما
میدانید به چه دلیل خداوند فرشتگان را مأمور کرد در اطاعت آدم باشند و او را سجده کنند
و آیا میدانید به چه دلیل ابلیس و شیطان را مطرود و محکتوم نمتود؟ عترض کردنتد شتما
بفرمائید یا بن رسول اهلل .فرمود آن روز که خدا آدم و حوا را آفرید و آنها را مجهز به علتم و
دانش کرد و به مقام عرفان و معرفت رسانید ،آنها را به ما اهل البیت وابسته نمود و به مکتب

ما اهل البیت سپرد .در اینجا میفرماید « :جعل محمدِ و علیا و فاطمه و ِلسن و ِلُسلن ِشل باحا
مخسة ف ظهر أدم » 37یعنی خداوند ما پنج تن را پشتیبان آدم قرار داد و به آدم دستور داد که
در مکتب ما اهل البیت و وابستۀ به ما اهل البیت باشد .به دلیل همین ارتباط و وابستگی به ما
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اهل البیت عظمت پیدا کرد .به میزانی که فرشتتگان متأمور شتدند او را ستجده کننتد و
شیاطین را ملعون و مطرود ساخت که از اطاعت ما اهل البیت سرباز زدند .ما اهتل البیتت
پیش از خلق آدم در آسمانها و در نظر اهل آسمان معروف و مشهور بودیم و نتور علتم و
ایمان ما ،آسمانها و زمینها را روشن کرده بود .پس آدم به این دلیل که وابستۀ به ما اهل
البیت شد ،عظمت پیدا کرد تا جائیکه فرشتگان مأمور به سجدۀ او و اطاعت او شتدند .در
این موقع که خداوند فرشتگان را امر به سجدۀ آدم فرمود ،همۀ آنها آدم را سجده کردند
به جز ابلیس .امتناع کرد که در برابر عظمت خدا و در برابر نورانیت ما اهل البیتت تعظتیم
کند و به دلیل همین امتناع و تکبر کافر شناخته شد و از بهشت اخراج شد .ایتن حتدیث
شریف که نمونۀ زیادی دراخبار و روایات دارد و دیگر اینکه ترجمه ای از بعضی آیات قرآن
است ،صریحاً داللت میکند که این چهارده نفر معصتوم پتیش از خلقتت آدم بتودهانتد و
خداوند آدم و نسل آدم را به این منظور آفریده است که شاگرد مکتب آنهتا باشتند و در
شعاع هدایت آنها حرکت کنند تا به کمال مطلق برسند .آیهای که مبتداء ومصتداق ایتن
حدیث شریف و نظائر آن است ،ضمن آیاتی است کته خداونتد داستتان آدم را و ستجدۀ
فرشتگان را ذکر میکند .بعد از آنکه ابلیس تکبر دارد که آدم را سجده نماید ،خداوند بته
او میفرماید تکبر تو را فرا گرفته یا از آن بزرگان و برتران هستی که نباید آدم را ستجده

کنی؟ میفرمایدِ « :س تکبت ِم کنت من

ِلعالن » 38تو از آن بزرگان بودی که آدم را سجده

نکردی یا تکبر نمودی .بیشک آنها ائمه اطهار علیهم السالم هستتند .دلیتل دیگتر کته
برتری آنها را تائید میکند ،جملهای از زیارت جامعۀ کبیره است .زیتارت جامعتۀ کبیتره

بهترین شناسنامه چهارده نفر معصوم علیهم السالم است .در این زیارت میختوانیم « بلک
بدء للا و بلک یلم » یعنی خداوند خلقت انسانها را برای شما آفرید و بهوسیلۀ شتما ایتن
جامعۀ بشریت به کمال مطلق میرسند و زندگی بهشتی آخرتی خود را شروع متیکننتد.
خلقت بشر را در دایرۀ بدء و ختم ائمه اطهار علیهم السالم قرار میدهد .یعنی بشر به ایتن
منظور خلق شده که شاگرد مکتب شما باشد و در شعاع هدایت شما به کمال برسد و بتاز
نمونۀ این آیات واحادیث ،فرمایشی از موالی متقیان امیرمؤمنان علیه السالم است .ایشان
در نامهای که برای معاویه بن ابی سفیان متینویستند و مفتاخر ختود را در آن نتام ذکتر
میکنند تا معاویهها بدانند که حق رقابت با ائمه اطهار علیهم السالم ندارند ،میفرمایتد« :

َْن ُن صنایع للا و ِللق بعد
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صنایعنا  .»39یعنی ما آل محمد علیه السالم تربیتشتدگان ختدا

هستیم و این خلق عظیم بنیآدم بهوسیلۀ ما تربیت میشوند .صنعت انسان با خلقت انستان
فرق دارد .انسان در خلقت ،مانند فلزاتی است که از معادن استخراج میشود .همآنطتور کته
فلزات فقط آمادگی دارد تا بهصورت ماشین آالت در آیند ،بایستتی آن را بستازند و تربیتت
کنند .انسان هم همینطور است .انسان هنگام تولد ،فلز وجود انسان است .مخلوقی است که
بایستی تربیت شود و ساخته شود تا انسانی شایسته و اهل بهشت باشد .انسان تربیت شتده
را مصنوع خدا میدانند .خداوند آنجا که با حضرت موسی حرف میزند و او را متأمور دعتوت
فرعون میکند :میفرماید « :وَ ِصطن ْع ُتک لنفس »40یعنی تو را برای خودم خلق کتردم .بترای
اینکه مأمور من باشی .از این تربیت شدن تعبیر به صنعت میکنند .در این نامه هم میفرماید
ما تربیت شدگان خدا هستیم و این خلق عظیم به این منظور خلق شدهاند که شاگرد مکتتب
ما باشند و بهوسیلۀ ما تربیت شوند .روایات بسیاری داریم که این چهارده نفر معصوم تربیتت
شدگان پیش از خلقت آدم و حوا بوده اند .خداوند آدم و فرزندان آدم را به این منظور آفریده
که شاگرد مکتب آنها باشند .شما به بدو و ختم جامعۀ بشریت توجه کنید تتا از ایتن بتدو و
ختم موقعیت ائمه معصوم علیهم السالم را بشناسید .آدم در بهشت مأمور شد که در مکتتب
خمسۀ طیبه باشد و از آنها اطاعت کند و بعد از آنکه مرتکب گناهی شد ،از بهشتت اختراج

شد و بعد از آن توبه نمود .توبۀ آدم ،توسل به خمسۀ طیبه بود که گفت « :ی حید بله حلق محملد
ی عال به حق علیل  »...تا آخر .بعد از این توسل ،خدا توبۀ آدم را قبول کرد و به برکتت همتین
توسل به مقام نبوت رسید .همینطور پیغمبران بعد از آدم ،در صورتی به نشان و مدال نبتوت
مفتخر میشدند که اقرار و اعتراف به والیت ائمه داشته باشند .به همین کیفیت والیتت ائمته
اطهار همراه بشریت بوده تا زمان ظهور پیغمبر خاتم و ادامه دارد تا ظهور امتام زمتان علیته
السالم و با ظهور حضرتش به آخر میرسد .یعنی این دورۀ تربیت خاتمه پیدا میکنتد و دورۀ
آخرت شروع میشود .پس در ابتدای خلقت آدم ،ائمه اطهار بوده اند .همراه حرکتت بنتیآدم
بوده اند و هستند تا ظهور امام زمان که سلطنت و حکومت به آنها واگذار میشتود و تمتامی
انسانهای تاریخ زنده میشوند در حکومت آنها و در دایرۀ تربیت آنها قرار میگیرند تا بته
کمال مطلق برسند .در اینجا بر اساس دالئل عقلی و نقلی که در اختیار داریم میتوانیم مبداء
حرکت انسانها را بهسوی تکامل تا ارتباط به والیت خدا بهوسیلۀ ائمه اطهار ،همان سترزمین
مکه و کعبه بشناسیم و اینطور استنباط کنیم که کعبه از همان ابتدا به عنوان خانۀ مسکونی
ائمه اطهار علیهم السالم اجمعین و به تعبیر بهتر کاخ سلطنتی خدا و ائمه بوده است .خداوند
خانۀ کعبه را در ارتباط با اهل خانه ،مبداء حرکت و مرکز تجمع انسانهتا و مبتداء توحیتد و
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وحدت بشر قرار داده است .این حرکت را ابتدا از خلقت آدم و تکلیف او شروع میکنتیم.
در اینجا میپرسیم بهشتی که آدم در آنجا خلق شده و در همان جا مکلف به اطاعت ختدا
و ائمه اطهار علیهم السالم شده است ،کجا بوده؟ آنچه مسلم استت بهشتت آدم درکترۀ
زمین بوده ،نه در آسمانها و نه هم در جای دیگر .حدیث در این رابطه داریم کته امتام آن

بهشت را تعریف میکند .میفرماید « :اکنت جنة ِدلنیا تطلع علهیا ِلشمس

و ِلقمر » 41یعنی آن

بهشت سرزمین آباد و مجهزی در همین کرۀ زمین بوده ،در معرض تابش ماه و خورشتید و
با توجه به اینکه زندگی بهشتی از مسیر ارادۀ آنی و کن فیکونی خدا ظهور پیدا میکنتد،
احتیاج به علل و عوامل طبیعی ندارد .بهشت به ارادۀ خدا گتاهی در سترزمین خشتک و
سوزانی ایجاد میشود مانند سرزمین حجاز ،و گاهی در یخچالهای قطب شمال و جنتوب.
ظهور زندگی بهشتی احتیاج به عوامل طبیعی ندارد که بگوئیم در سرزمین گرم و گرمسار
و یا در یخچال ها درخت ها رشد نمیکنند و میوه نمیدهند .خداوند این زندگی دنیتائی را
که از مسیر علل و عوامل طبیعی ظاهر میشود از ایتن جهتت قترار نتداده کته خلقتت و
آفرینش احتیاج به این علل و عوامل دارد ،بلکه از نظر تربیت بشر و آشنا کردن آن ها بته
عوامل طبیعی زندگی دنیائی را بهاین ترتیب قرار داده که سرماها و گرماها و عوامل دیگتر
در پیدایش ارزاق و میوهها موثر باشد .واال خداوند متعتال در آفترینش ،نیتاز بته عوامتل
طبیعت ندارد .او کسی است که به قدرت قاهرۀ خود ابتدا عوامل طبیعت را بتدون اینکته
مسبوق به عواملی باشد ،آفریده است .مثالً میگوئیم حیات نباتات و حیوانات ،احتیاج بته
آب و هوا و نور و حرارت دارد .میپرسیم آفرینش آب و هوا و نور و حرارت ،به چه عواملی
احتیاج دارند؟ اگر آنها هم محتاج به عوامل قبلی باشند تا ابد کارها معطل میشود؛ زیترا
این احتیاج به دور و تسلستل متیکشتد کته در برهتان حکمتت غلتط استت .بنتابراین
زندگیهایی بهشتی از طریق حاکمیت بر طبیعت ظاهر میشتود ،نته از طریتق حاکمیتت

طبیعت بر ارادۀ خدا و انسان .پس به دلیل آیۀ « ِ ر

ِ ّول بیت ُوضع للنّاس ل رّلی بب ّکة ُمباراک» 42

و به دلیل جملهای در همین دعای ندبه در تعریف کعبه متیگویتد « :وجعللت لهُلم ِول بیلت
ُوضع للناس ُمبارکة» ،به این دالئل نقلی از کتاب و سنت و به دلیتل حتدیثی کته متیگویتد
بهشت آدم در کرۀ زمین بوده و به دلیل ظهور زندگی بهشتی از طریق حاکمیت بر عوامتل
طبیعت ،میتوانیم بگوئیم بهشت آدم در سرزمین کعبه بوده و خانۀ کعبه به عنتوان قصتر
پادشاهی ائمه علیهم السالم ظاهر شده و آدم و حوا مأمور شدهاند در ارتباط با همین خانه
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و اهل خانه زندگی خود را در بهشت ادامه دهند تا به کمال مطلق برسند و نظر به اینکه آدم و
حوا در ابتدا نتوانسته اند این والیت مطلقه را درک کنند و به جای اینکه در سایۀ شجرۀ طیبه
و یا درخت طوبی که همان سایۀ والیت است ،انجام وظیفه کنند ،به شجرۀ هوای نفتس ختود
نزدیک شده ،از شجرۀ طوبی فاصله گرفته اند .در نتیجه آن زندگی بهشتی ،از اختیتار آن هتا
خارج شده و گرفتار هوای سوزان سرزمین کعبه شدهانتد .در همتین محتل کته ابتتدا قصتر
پادشاهی ائمه اطهار بوده و یا مطابق احادیث ،خیمۀ سبزی که نتور ستبز آن محتیط حترم را
تقریباً دوازده فرسخ در دوازده فرسخ فرا گرفته است ،همین جا به عنوان خانه و اهتل خانته
شناخته شد .همآنطور که ما انسانها خانهای نمیسازیم مگر اینکه ابتدا مالک آن خانه و یتا
ساکن آن خانه را در نظر میگیریم ،خداوند متعال هم به همین کیفیت قصتری و یتا خانتهای
نمیسازد مگر اینکه ابتدا ساکن آن قصر و خانه را در نظر میگیرد؛ زیرا خانۀ بدون صتاحب و
یا بدون ساکن ،یک عمل لغو و عبث است .در اینجا کسی سئوال نمتیکنتد تتا از ستئوال او
جواب درستی پیدا شود و آن سوال این است که چرا خداوند یتک خانته مستکونی را کته از
خشت و گل و سنگ بنا شده ،این همه اهمیت داده و آن را منشاء و مبداء ایتن همته برکتات
قرار داده است؛ زیرا خانه در واقع شئی است و خداوند هرگز شئی را بین خود و مردم واسطه
قرار نمیدهد .واسطه هائی که شیءاند فاقد علم و شعورند ،همان بتت هتای تاریخنتد .دلیتل
مبارزه پیغمبران با بتها و بتسازیها همین است که چرا شما مردم اشیائی را که فاقد علم و
شعورند و نفع و ضرری برای شما ندارند بتین ختود و ختدای ختود واستطه قترار دادهایتد.
واسطههای بین خدا و خلق خدا بایستی اشخاصی باشند دارای علم و شعور و یا دارای نفتع و
ضرر .خداوند همه جا شخصیتهای عظیمی را که مجهز به علم و دانش هستند بتین ختود و
بندگان واسطه قرار میدهد و مردم را ملزم به اطاعت از آن واسطهها میکند؛ ولتیکن اشتیاء
خواه از نوع جمادات و یا حیوانات و ماه و ستارگان باشند ،هرگز چنتان لیتاقتی ندارنتد کته
واسطه بین انسانها و خدا باشند .خداوند چگونه فیض خود را به وسیله اشیائی مانند بتها و
درختها در اختیار مردم قرار میدهد؟ لذا همه جا پیغمبران با یک چنین واسطههائی از نتوع
جماد و نبات و حیوان و ستارگان مبارزه کرده اند و وساطت آنها را بین خدا و خلق خدا لغتو
نمودهاند و در اینجا سئوال میشود که پس چرا خداوند متعال که این همه با واسطههای جماد
و نبات و حیوان مبارزه نموده است ،خودش یک خانه سنگ و گلی را که از نوع جمتاد استت،
بین خود و مردم واسطه قرار داده؟ مگر خانۀ سنگی و گلی با مجسمههای سنگی و یا طالئتی
چه فرقی دارد؟ در اینجا بد نیست یک مباحثهای را که بین یک مسلمان ایرانی و هندوستانی
واقع شده مطرح کنیم تا حقیقت مطلب روشن شود .تاجر ایرانی که گوینده از زبتان ختود او

این داستان را شنیده است میگوید ،در خرمشهر بین من و یک تاجر هندوستتانی رابطتۀ
تجارتی در کار بود .گاهی من به هندوستان میرفتم میهمان او بودم و گاهی او بته ایتران
میآید میهمان من بود .یک روز مشاهده کردم از کشتی پیاده شد و در خرمشهر میهمتان
من شد .گوسالهای را هم همتراه ختود آورده بتود .متن از آن هندوستتانی و گوستالهاش
پذیرائی میکردمو هر صبح و شام گوسالل خود را معطر میکرد و با آب و گالب شستشتو
میداد .باالخره طاقت نیاوردم .یک روز به او گفتم که برادر این چه کاری استت کته شتما
میکنید؟ گوساله ای را میپرستید و آن را معطر میکنید؟ گوستاله بترای شتما خاصتیت
غذائی دارد ،ولیکن خاصیت روحی و روحانی ندارد که واسطۀ بین شتما و ختدا باشتد .در
جواب من گفت فالنی دربارۀ عقیدۀ ما بحث نکن که خودت هم مانند ما درگیر یک چنتین
عقایدی و یا بدتر هستی .ما اگر دور یک گوساله ای طواف میکنیم و با این طواف تقرب به
خدا میجوئیم ،شما مسلمانان هم که به عقیدۀ خودتان دین کامل الهتی دراختیتار شتما
است ،مانند ما در اطراف خانه گلی طتواف متیکنیتد و ایتن همته بتا آب و گتالب آن را
میشوئید .تاجر ایرانی گفت ،من جوابی نداشتم به او بدهم .او به من گفت هر چته هستت
گوساله حیوان است .حیات دارد .از سنگ و گل بهتراست .من به آن تتاجر ایرانتی گفتتم
کاش یک آیه ای و یا چند حدیثی که در این رابطه در کتاب ها ثبت و ضتبط شتده استت،
میدیدی و یا میشنیدی تا جواب منطقی در برابر گوساله پرست هندوستانی داشته باشی
و آن جواب این است که این خانۀ سنگ و گلی بین انسانها و ختدای انستانهتا واستطه
نیست .خانهپرستی درکار نیست ،بلکه اهل خانه که در این خانه به ما معرفی کرده استت،
واسطه است .خداوند در آیه ای میفرماید ،شما عرب ها که به خانه خدا این همته اهمیتت
میدهید و دور آن طواف میکنید پس چرا اهل خانه را از خانه بیرون متیکنیتد 43.خانته
بدون صاحب و بدون اهل خانه ارزش ندارد که انستانهتا آن را ببوستند و در اطتراف آن
طواف کنند .خدائی که این بیت را به شما معرفی میکند ،همراه بیت ،اهل البیت را هم بته

شما معرفی کرده است و در سورۀ بلد میفرماید « :ل ِقسم بذِِلبدل وِنت حل

بذِِلبدل » .در

صورتی به این شهر مکه قسم میخورم که تو در خانۀ کعبه و در شهر مکه باشی و تتو ای
پیغمبر اگر نباشی خانل بی صاحب مانند بیابان است قسم ختوردن نتدارد و بتاز حتدیث
دیگری در کتاب کافی راوی میگوید امام باقر علیه السالم روزی بعد از طواف کنتار کعبته
ایستادند و مشاهده میکردند که مردم چگونه ازدحام جمعیت دارند و با سر و صتدا یتک
دیگر را هل میدهند و طواف میکنند .حضرت به آن ها بته کیفیتت بتیاعتنتائینگتاهی
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نمودند و فرمودند « :هکذِ اکنوِ حیجو ف ِلاهلیة مفا جاء به

الاسام » 44یعنی این که همان حج

زمان جاهلیت است پیش از ظهور اسالم هم چنین طوافی و سر و صدائی در اطراف خانه بتود.
پس اسالم چه چیز تازه ای آورد و حج االسالم چگونه است؟ راوی میگوید عرض کردم یا بتن
رسول اهلل مگر چه عیب دارد حج اینها؟ طواف به این خوبی و نماز به ایتن ختوبی و کارهتای
دیگر .حضرت فرمودند که این مردم مأمور شدهاند بعتد از آشتنائی بته خانته ،اهتل خانته را
بشناسند و با اهل البیت تماس بگیرند .مأمور شدهاند بعد از طواف حضور ما اهل البیت بیایند
با ما تجدید بیعت کنند .حالل و حرام خود را از ما بپرسند تا به حقیقت دینشان آگاه شتوند.
زیارت بیت بدون اهل البیت یک حرکت بیخاصیت است .مشاهده میکنتیم در ایتن آیتات و
احادیث همه جا خداوند خبر میگوید  :همآنطور که خانه های شما مردم بیصاحبخانه نیست
و هر کس به خانۀ شما میآید به زیارت شما میآید نه به زیارت خانه خالی ،خانتۀ ختدا هتم
بیصاحب نیست .این بیت ،اهل البیت دارد ،صاحب و مالک دارد .مردم بایستی صتاحبخانه را
بشناسند نه خانۀ بیصاحب را و برای وضوح این معنا تولد موال امیرالمؤمنین علیه السالم هم
در جوف کعبه واقع شده تا مردم بدانند آن حضرت خانه زاد خداوند متعال است .پس از همان
ابتدای تاریخ که خداوند در اینجا خیمۀ سبزی به پا کرد و در ابتدا یک زندگی بهشتتی بترای
آدم دائر نمود ،وقتی آدم در اثر گناهی که مرتکب شد اهل خانه را فراموش کترد و از شتجرۀ
هوی نفس میوه چید ،از زیارت اهل البیت هم محروم شد تا روزی که توبته کترد و دو مرتبته
برگشت و به مقام آن ها اعتراف نمود .در توبه اش خداوند متعال را به خمسۀ طیبه قستم داد؛
ولیکن خداوند خانه را به حال خود باقی گذاشت تا الاقل اگر مردم صاحب خانه و اهل البیتت
را نمیبینند و نمیشناسند ،ردپای آنها را ببینند و بشناسند تا یک نهضتت فکتری درآنهتا
پیدا شود و بدانند که واسطه های اصلی ،اهل البیتت هستتند نته خانته تنهتا .پتس جتواب
هندوستانی این بود که ما خانه را نمیپرستیم بلکه صاحب خانه را و این زیارتگاه به ضتمیمۀ
اهل خانه ،یک دانشگاه و دانش اهل البیت است که ما را به خدا آشنا میکنتد و راه ستعادت
ابدی را پیش پای ما میگذارد .با این حساب از همان ابتدای ساخت این خانه اهل خانه معرفی
شده اند و چون خانه متناسب با اهل خانه است ،خداوند این خانۀ خشت و گلی را حفظ کترده
و آن را به دلیل ارتباط و اتصال بهاهل خانه ،منشاء خیر و برکت قرار داده است.
شرحی در تعریف علم ائمه اطهار:
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و به طور مختصر الزم است شرحی در بیان کیفیت علم ائمه اطهار علیهم السالم گفته
شود تا معلوم شود که آنها در جهان بشریت ممتازند و از این انسانها از ابتدای خلقت تا
دروازۀ قیامت کسی مانند آنها نیست گر چه ممکن است به آنها ملحق شوند .ابتدا بیانی
از موالی متقیان امیر مؤمنان و حضرت علی ابن موسی الرضتا علیته الستالم در معرفتی
معصومین و بعداً شرحی در توضیح همین بیانات.

قاس بلآل محملد ملن هلذه
موال امیر المؤمنین علیهالسالم در نهج البالغه میفرمایند  « :لیُ ُ
ساس ِدلّ ین و عام ُد ِلیقنِ ،لهیم یفی ُء ِلغال و بم یلح ُق ِلتال » 45و فرمایش امام
ِ ُلمة ِحدُ ...ه ِ ُ
إ
هشتم علیهم السالم که میفرمایندَ« :ن ُن أل محمد ِلنمطُ ِلوسط ،یلحق بنا ِلتال و یرجع ِلینا
ِلغال »46موال علیه السالم میفرمایند ،هیچ کس از افراد امت اسالم قابل قیاس و رقابتت
با آل محمد علیهم السالم نیست .آنها اساس دین و ستون علم و یقین هستند .هر کتس
به انتهای کمال برسد به آنها ملحق میشود و هر کسی ختود را از آنهتا برتتر و جلتوتر
بداند ،آنقدر ضربه بر او وارد میشود تا برگردد و آنها را مرجع خود قرار دهد و پشت سر
آن ها حرکت کند .امام هشتم هم در این رابطه میفرمایند ،ما آل محمد (ص) آن حد وسط
و حد اعتدال در آفرینش هستیم .هر کس در راه است ،به ما ملحق میشتود و هتر کتس
گمان میکند ،جلوتر و باالتر است برمیگردد و عاقبت ما را مرجع ختود قترار متیدهتد.
دراینجا ائمه علیهم السالم خود را مانند شاهین ترازو معرفی میکنند و بشریت را از اولین
و آخرین مانند پلههای ترازو که همه کس مأمور هستند خود را با روش ائمهاطهار علتیهم
السالم جور کنند و در خط حرکت آنها به تبعیت از آنها حرکت نمایند .وقتی که از ایتن
امت اسالم با این که بهترین و کاملترین امتها به حساب آمده کسی قابل قیتاس و قابتل
رقابت با آنها نیست ،از امتهای گذشته به طریق اولی قابل قیاس نیستند و حاال چگونته
بوده و چگونه شد که این چهارده نفر در اعتدال کامل قرار گرفتهاند .خدا گونه میداننتد و
خدا گونه کار میکنند و از طرف دیگر در ارتباط با انسانها به جای پدر آنهتا هستتند و
بشریت را به جای فرزند خود میدانند .با مهر و محبت و آموزش و نوازش آنها را حرکتت
میدهند تا به کمال مطلق برسانند .آنچه مسلم است آنچنان کته در اخبتار و روایتات و
آیات قرآن گفته شد ،آن ها انسانهائی هستند که دوران حرکت و تکامل ختود را پتیش از
خلقت آدم و اوالد آدم گذرانده اند و در اعتدال کامل قرار گرفته اند و بعتد خداونتد آدم و
اوالد آدم را برای اینکه شاگرد مکتب آنها و وابسته به آنها باشند ،آفریده است و آنهتا
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همراه آدم و اوالد آدم هستند .سمت پیشوائی و رهبری آنها را در دنیا و آخترت دارنتد تتا
انسان ها را به کمال مطلق برسانند .در این دو حدیث موال امیرالمؤمنین و حضرت رضا علیهم
علیهم السالم میفرمایند هر کس در تکامل و حرکت بهسوی خدا از ما عقتب استت تتالش و
کوشش میکند و در انتها که به کمال مطلق میرسد و به ما آل محمد ملحق متیشتود و هتر
کس خود را از ما بهتر و جلوتر میداند و بدون رضا و اجازه ما در مقامی از مقامات خواه علمی
و مملکتی مینشیند ،آنقدر ضربات تقدیر خدا بر او وارد میشود تا به اشتباه خود واقف شتود
و برگردد پشت سرما و در خط اطاعت ما حرکت کند .پس آنهتا انستانهائی هستتند کته در
اعتدال کامل قرار گرفتهاند .آنها از یک طرف به نقشه خلقت عالم و آدم کامالً آگاهی دارنتد.
خداوند در سورۀ کهف خبر میدهد که آنها شاهد خلقت عالم و آدم بتودهانتد .دیتدهانتد و
شناخته اند که خداوند بر چه اساسی و روی چه نقشهای عالم و آدم را آفریده استت و دیگتر
اینکه نقشۀ تربیتی انسانها را تا زمانی که به کمال مطلق برسند و آنچنتان شتوند کته ختدا
میخواهد ،میدانند .کامالً به این نقشۀ تربیتی آگاهی دارند .رموز و اسرار آن را متیداننتد و
دانستهاند که بر چه اساس و روی چه قاعدۀ قانونی انسانها تربیت میشوند؛ زیرا ختود آنهتا
این راهها را طی کردهاند .رفتهاند و برگشتهاند .از کمیت و کیفیت آن کامالً باخبرنتد .ایتن دو
علم که علم به کیفیت خلقت و تربیت است ،علم کامل است و بعداً از مسیر رابطه بتا ختدا در
هر آنی و زمانی ،حوادث کلی و جزئی عالم ،بدون وقفه به آنهتا مختابره متیشتود و ممکتن
نیست حادثۀ کوچک و بزرگی پیدا شود که آنها از این حادثه بیخبر باشند .این سته علتم (
آگاهی به نقشۀ خلقت عالم و آدم ،آگاهی به نقشۀ تربیت انسانها و آگاهی به حوادث جزئی و
کلی جهان ) علم کامل الهی است که آن ها به آن آگاهی دارند و انسانها مأمور و مجبورند در
مکتب آنها انجام وظیفه کنند تا روزی که به کمال مطلق برسند و در مقام خالفت الهی قترار
گیرند.
تا اینجا واقعیت مقام والیت به طور کلی شناخته شد که والیت این چهتارده نفتر همتان
والیت و حکومت خداوند متعال است و حکومت خداوند متعال ،همتان دورۀ زنتدگی آخترت
است که در آن زمان ،دومرتبه انسان ها به زندگی برمیگردند .در شعاع حکومت آن ها انجتام
وظیفه میکنند تا به کمال مطلق برسند و بعد از کمال مطلق ابدیت آن ها شتروع متیشتود.

بهشتی که بعد از کمال مطلق ،برای تمامی انسانهتا دایتر متیشتود « جنلة

ِمللآوی » نامیتده

میشود .در آن بهشت ،زندگی آن ها تا ابد ادامته دارد و بتاز خداونتد تبتارک و تعتالی دورۀ
دیگری برای انسان های دیگری شروع میکند .به همین کیفیتی که بر ما انسان ها گذشته تتا
به کمال مطلق رسیدهایم ،بر آن انسانها هم میگذرد تا به کمال مطلق برسند.

تحوالت وجودی انسان تا کمال مطلق:
در اینجا الزم است تحوالتی را که در زندگی انسانها و بر پایۀ این تحوالت ،زمانهائی
را که بهوجود میآید ،به طور اختصار یادآوری کنیم تا بهتر و بیشتر شأن و مقام اولیاء خدا
معلوم شود و ما بدانیم که جز خط آنها و دایرۀ والیت آنها و مکتب آنهتا ،یتک مکتتب
نجات بخشی برای بشریت وجود ندارد و یا خط دیگری که انسان ها را بته مقصتد واقعتی
زندگی برساند ،نخواهد بود .در این رابطه روزی امام جعفر صادق علیه السالم فرمودند ،به
مردم بگو اگر به شرق عالم بروند ،به بن بست میرسند .مجبورند برگردند به پناه حکومت
آل محمد علهیم السالم و اگر هم به غرب عالم بروند ،به بن بست میرسند .مگر اینکه بته
دایرۀ این حکومت برگردند .شرق و غربی که امام صادق علیه السالم در این رابطته بیتان
میفرمایند همان حالت افراط و تفریط در زندگی انسان ها است و باز این افراط و تفریط را

به تعبیر دیگر امام هشتم علیه السالم بیتان متیکنتد .متیفرمایتدَ « :نلن أل محملد ِللطط
الاوسط ،یرجع ِلینا ِلغال و یلحق بنلا ِلتلال » 47یعنی ما آل محمد در خط اعتدال زندگی قرار

گرفتهایم که خارج از این خط اعتدال چه به حساب پیشرفتگی باشد و یا به حساب عقتب
ماندگی ،قابل قبول نیست .کسانی که در رفاه و آستایش هستتند و ختود را پیشترفته و
مترقی میدانند ،آنقدر ضربات الهی برای آن ها مقدر میشود و آنچنان زندگی آنها در بن
بست قرار میگیرد که مجبور میشوند به دایرۀ حکومت آل محمد علیهم السالم برگردنتد
و عقب ماندگان هم که میخواهند در همان عقب ماندگی و بیتفاوتی بمانند و آستایش را
بر حرکت در خط تکامل ترجیح میدهند ،برای آنها هم آنقتدر ضتربات و لطمتات مقتدر
میشود تا مجبور به حرکت و فعالیت شوند و ختود را بته متا آل محمتد علتیهم الستالم
برسانند .پس در نتیجه تعلیمات الهی و تربیت انسانهتا در قتانون ختدا و طبیعتت یتک
تعلیماتی است اجباری برای همه  .انسانها از زن و مرد اجبار دارند خواه در دورۀ زنتدگی
دنیا و خواه در آخرت در خط تربیت الهی حرکت کنند تا بته کمتال مطلتق برستند .دورۀ
زندگی آن ها از تولد تا مرگ برای هرانسانی با کلمۀ « حین » معرفی شده است که خداوند

میفرمایند « :و متر ْعنا

ُه ِل حلن » 48یعنی در یک دورۀ کوتتاهی آنهتا را در زنتدگی دنیتا

إ

بهره مند میکنیم تا عاقبت به حقیقت زندگی آگاه شوند و این دورۀ زندگی دنیا از هبتوط
آدم تا قیام قائم با کلمۀ دهر و یا کلمۀ دنیا معرفی شده است .کلمۀ دهر و دنیا ،نام زنتدگی
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تمامی انسان ها از هبوط آدم تا قیام قائم است و با قیام قائم زندگی دوباره برای همۀ انستانها
شروع میشود و همه دوباره به زندگی برمیگردند تا به کمال مطلق برسند و از قیام قتائم تتا
روزی که تمامی انسانها از زن و مرد و بزرگ و کوچک ،خط حرکت و مکتب خود را بته انتهتا
برسانند و آنچنان شوند که خدا میخواهد ،این دوره را سرمد نام گذاری متیکننتد و بعتد از
انتهای این دوره ،ابدیت انسان ها شروع میشود که دیگر انتهائی بترای زنتدگی قابتل تصتور
نیست .پیشوایان مطلق انسانها در این چهار دوره ،از تولد تا مرگ برای هر انسانی و از هبوط
آدم تا قیام قائم برای همه انسان ها و از قیام قائم و افتتاح زندگی آخرت برای تمامی انسانها
تا کمال مطلق و از کمال مطلق تا ابد ،همین چهارده نفر معصوم هستتند کته خداونتد گتاهی
آن ها را به نام خورشید و گاهی به نامهای بروج و شهور ،در کتتاب ختود معرفتی متیکنتد.
دراینجا الزم است بحثی را که درکیفیت خلقت انسان ها تا رسیدن بته کمتال مطلتق کته در
کتاب مکارم االخالق نوشته شده است ،ایراد کنیم( .کیفیت خلقت آدم ها و تکترار آن هتا تتا
کمال مطلق و وصول به ابدیت و بهشت در آن کتاب روشن شده است ) و آن بحث این استت
که آیا خلقت آدم و آدم ها به همین کیفیت است کته طبیعیتون متیگوینتد و از ظتاهر امتر
استنباط میشود یا اینکه نقشۀ خلقت و تربیت در کتاب خدا بهوسیلۀ اولیاء خدا غیر از ایتن
است که آن ها میگویند؟ طبیعیون به عقیده های خودشان که منکر خدا و منکر حکمت ختدا
هستند ،میگویند از میلیون ها و یا میلیاردها سال پیش (که این مدت را هم حدس میزننتد،
تیر به تاریکی میاندازند ).به کیفیت تصادف از میمونها انسانها بهوجتود آمتدهانتد و ایتن
خلقت ،دائم با تولد شروع میشود و با مرگ خاتمه پیدا متیکنتد .متولتد شتوند و بمیرنتد و
همینطور این تولد و مرگ ادامه دارد .معلوم نیست از کجا شروع شده و به کجا خاتمته پیتدا
میکند .ختم زندگی به این کیفیت را هم اگر باشد ،به مرگ کائنات میدانند .میگویند وقتتی
این خلقت به کیفیت تولد و مرگ خاتمه پیدا میکند که این عالم خلقتت خاتمته پیتدا کنتد.
خورشیدها تاریک شوند و ستارهها پراکنده و زمینها متالشی شوند .دریاها بخار و این خلقت
همآنطور که از نیستی شروع شده به نیستی برگردد و حاال از کی شروع شده و کتی خاتمته
پیدا میکند ،ارقامی را بدون حساب و قاعده میگویند که هیچ عالمی گنجتایش آن ارقتام را
ندارد .میگویند خورشید در مدت سه هزار میلیون سال با اینکه روزی و یا ساعتی میلیونها
تن ماده و انرژی را مصرف میکند ،هنوز کوچک ترین نقصتی در آن مشتاهده نشتده استت.
خورشیدی که در مدت سه هزار میلیون سال احساس نشده که گرمی یا کیلو گرمی از انترژی
آن کاسته شده باشد ،آیا چقدر طول خواهد کشید که تمامی انرژیهای خود را از دست بدهد
و به یک نقطه تاریکی برگردد .پس نه ابتدای این خلقت به کیفیت توالد و تناسل معلوم است

و نه هم انتهای آن و شاید نتوانند عددی پیدا کنند که ابتدا و انتهای این خلقتت را معتین
کنند .در لسان اخبار و روایات هم از ائمه اطهار علیهم السالم وقتی سئوال کرده انتد کته
از آدم و حوا چه کسی بوده و چی بوده و پیش از آنها چه کسانی بتودهانتد .امتام علیته
السالم جواب دادهاند که پیش از این آدم و حوا ،آدم و حوا و پیش از آنهتا ،آدم و آدم و در
انتها فرموده اند اگر تا ابد از من سئوال کنید پیش از آن آدم چته کستانی بتوده و انتظتار
داشته باشید شما را به آدمهای اول برسانم ،نمیتوانم شما را بته آدمهتای اول برستانم و
فرمودهاند من پناه به خدا میبرم که برای این خلقت ،حد و حدودی و یتا ابتتدا و انتهتائی
پیدا کنم که اعداد قدرت فراگیری آن را داشته باشند .49احادیث به این کیفیت که دربارۀ
بدو و ختم خلقت سخن میگوید ،خیلی عجیب و غریب است که ما چارهای نتداریم بترای
توضیح و تعریف کامل دعای ندبه و موقعیت چهارده معصوم ،سرّ آن احادیث را به کیفیتی
که دالئل نقلی و عقلی ،آن را نشان میدهد ،بیان کنیم .
ابتدا سئوالی مطرح میکنیم و بعداً جواب از آن سئوال و در انتها حقیقتت مطلتب .آن
سئوال این است که آیا خلقت عالم و آدم مانند عمر خداوند تبارک و تعالی ،ازلی و ابتدی
است تا بگویم همآنطور که خدا اول و آخر ندارد ،خلقت عالم و آدم هم اول و آخر ندارد و
یا اینکه فقط تنها خدا قدیم است .بدون اول و آخر ولیکن خلق خدا حادث است .جواب از
این سئوال کامالً معلوم و روشن است؛ زیرا اگر خلق خدا مانند خدا قدیم بود ،کلمتات اول
و آخر و ابتدا و انتها ،در افکار مردم قابل ظهور نبود .هرگز کسی بته فکتر ایتن نبتود کته
معنای حادث و قدیم را بفهمد و اول و آخر برای کسی و چیزی پیدا کند .کلمات حتادث و
قدیم و اول و آخر به این دلیل پیدا شده است که مشاهده کرده اند مخلوقی نبتوده و بعتد
پیدا شده و بعد از حادث شدن مدتی زندگی کرده و نابود شده است .مردم با چشم ظاهر و
باطن خود میبینند و میدانند که این مخلوقات ،دائم در تغییر و تغیراند .مانند آبی کته در
نهر جریان پیدا میکند .میآیند و میروند .اول و آخر دارند .پس بستیار واضتح و روشتن
است که مخلوقات از ابتدا تا انتها حادثند .نبوده انتد و پیتدا شتده انتد و حتدوث همتین
مخلوقات ،برهانی است قاطع براینکه خدای آفریننده ،قدیم است .اول و آخر ندارد؛ زیترا
اگر خدا هم مانند خلق خود حادث باشد ،او هم خدائی الزم دارد و نبایتد استم او را ختدا
گذاشت .باز انسانها بایستی دنبال خدائی بروند که خالق استت ،مخلتوق نیستت ،قتدیم
است و حادث نیست؛ زیرا تمامی صفات و مشخصات که در مخلوق خدا پیدا شتده و از آن
جمله که این مخلوق نبودهاند و پیدا شدهاند ،این صفات و مشخصتات بایستتی در وجتود
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خالق آن ها نباشند .خلق خدا حادث است ،پس خدا قدیم است .این مخلوقات مصنوعند ،پس
خدا صانع است .مخلوقات اول و آخر دارند ،پس ختدا اول و آختر نتدارد .مخلوقتات فقیتر و
محتاجند ،پس خدا غنی و بینیاز است .مخلوقات در محدودل زمان و مکتان هستتند ،پتس
خدای عالم خارج از محدودۀ زمان و مکان است .مخلوقات از نظر پهنۀ وجود و وسعت میتدان
متناهی هستند ،پس خالق آن ها نامتناهی است .به همین کیفیت هر نقصی که دردمخلوقتات
عالم ،قابل رؤیت است ،به جای آن نقص ،کمالی در وجود خدا قابل اثبات است؛ زیرا اگر ضعف
و جهلی که در مخلوقات قابل کشف است ،در وجود خدا هتم آن ضتعف و جهتل باشتد و در
نتیجه خدا با خلق خود شباهت جنسی و یا صوری داشته باشد ،دلیلی نتدارد کته آن ختدای
شبیه مخلوق را خالق بدانیم و مخلوق را مخلوق او بشناسیم .پس بایستتی تمتامی صتفات و
عوارضی که در خلق خدا قابل اثبات است از وجود خدا نفی شود و باز تمامی صفات کمالی که
در وجود خدا قابل اثبات است از وجود خلق نفی شود تا انسانها بتوانند خدای آفریننتده را
منزه از مشابهت با خلق خود بدانند و مخصوصاً این دو صفت که خلق خدا به ارادۀ خدا پیتدا
شده است ،حادث است و خدا که آفریننده و خالقی ندارد ،قدیم است.
بحثی واجب و ضروری در ارتباط حادث به قدیم
در اینجا بحثی بسیار نافع و مفید ،در ارتباط حادث به قدیم ایراد میشتود کته فهتم آن
برای یک انسان موحد خداشناس الزم و ضروری است .فالسفۀ یونان و عرفان فلسفی ،بحثتی
در اطراف ربط حادث به قدیم دارند .دنبال فاصلهای که بین حادث و قدیم است رفتهاند و هتر
چه فکر کردهاند نتوانستهاند آن فاصله را پیدا کنند؛ زیرا طبق معمول حادث از قدیم ،فاصتله
زمانی دارد .قدیم اول است ،موجود است ،مسبوق به عدم نیست ،از نظتر زمتان نامتنتاهی و
محیط به زمان است ولیکن مخلوق او که موجود حادث به حساب میآید ،الاقتل برابتر یتک
دقیقه و یک ثانیه هم که باشد بایستی از خدای قدیم تأخیر داشته باشتد و بعتد از او باشتد؛
ولیکن در اینجا چون وجود خدا قدیم و نامتناهی است فالسفه گفته اند اگر متا بتین خلتق و
خالق ،فاصلۀ زمانی را قبول کنیم ،آن فاصلۀ زمانی نامتناهی میشود و الزمتۀ وجتود فاصتله،
این است که در یک زمان نامتناهی ،فیض الهی تعطیل شده باشد و این تعطیل فیض ،محال و
ممتنع است؛ زیرا افاضۀ فیض بر یک خدای قادر حکیم واجب است .درست نیست که خود را
بیکار و معطل نگه دارد .خلقی را خلق نکند و افاضۀ فیض ننماید .بترای دفتع ایتن مشتکل
عقلی ،بر پایۀ اعتقاد به یک وجود و یک هستی ،حدوث رتبی قائل شتدهانتد .حتدوث رتْبتی
مانند حدوث نور خورشید از جرم خورشید و مانند حدوث حرارت از آتش و حدوث هتر نتوع

اثر ذاتی از ذات؛ زیرا خواهی نخواهی هر نوع هستی و وجود ،یک اثتر ذاتتی دارد .شتاید
موجود بیاثردر عالم نباشد ،ولیکن آثار ذاتی گر چه عین ذات استت و از ذات شتیء و یتا
شخص سرچشمه میگیرد ،لیکن اصل ذات مقدم است .اول ذات است و اثر ذاتتی بعتد از
آن ،هر چند فاصله ای برابر یک هزارم ثانیه که قابل کشف نیست .یک چنتین حتدوثی را
حدوث رتبی میدانند و میگویند رابطۀ مخلوق با خالق ماننتد رابطتۀ نتور خورشتید بتا
خورشید است .خورشید اول است ،نور خورشید بعد از آن ولیکن ایتن اولیتت و آخریتت،
فاصلۀ زمانی نیست .اول چراغ است بعد روشنائی ولیکن بدون فاصله ،اول آتتش استت و
بعد حرارت بدون فاصله .همینطور اول خداست و بعد خلق خدا ،آن هم بدون فاصله .اول
و آخر در اینجا و یا حادث و قدیم در اینجا حدوث رتبی نامیده میشود ،یعنی اول و آختر
عقلی نه اول و آخر حسی که اول چراغ باشد و بعد نور چراغ .این فرضیهها بر اساس همان
اشتراک وجود مطرح شده است که فالسفه یونان اینطور فکر کردهاند کته در عتالم یتک
حقیقت و یک وجود بیشتر نیست .بقیۀ آنچه هست نمود و نمایش همتان وجتود و اثتر
ذاتی آن وجود است .مانند دریا که خود را بهصورت قطره و بخار نمتایش متیدهتد و یتا
خورشید که خود را به شعاع نور خود نمایش میدهد .آن ها بته ایتن دلیتل یتک چنتین
فرضیه ای را مطرح کرده اند که خلق را اثر ذاتی خالق دانسته اند نه اثتر ارادی .اثتر ذاتتی
مانند بدن شما و حرارت بدن شما است ،ولیکن اثر ارادی مثل شما و سخن شما است .قول
و بیان شما صنعت شما است .از وجود شتما فاصتلۀ زمتانی دارد .شتما هستتید و ستخن
نمیگوئید و گاهی هم سخن میگوئید ،ولی در هر زمانی که شما هستید ،حرارت بدن شما
هم هست و فاصلهای وجود ندارد .تقریباً آنها خلق خدا را در ارتباط با خدا مانند حترارت
بدن شما با بدن شما دانستهاند .از این رو گفتهاند بین مخلوق و خالق ،فاصلۀ زمانی نیست
تا یک خالء زمانی پیدا شود و درآن خالء زمانی خدا بیکار و معطل باشد؛ ولتیکن انبیتاء و
پیامبران و ائمه اطهار علیهم السالم اصرار دارند که اوالً خلق خدا صنعت خدا و اثتر ارادی
خدا است؛ مانند شما و سخنان شما ،نه اثر ذاتی مانند شما و حرارت بدن شما و ثانیاً خلق
خدا به تمام وجود و مشخصات تباین وجودی و ذاتی با خدا دارد .ختدا و خلتق ختدا نته
شباهت جنسی با هم دارند ،مانند حرارت و آتش که یک جنس اند و نه هم شباهت صوری
و کیفی با خدا دارند ،مانند اجسام که با یکدیگر شباهت کیفی و صوری دارند .خلتق ختدا
مانند صنعت انسان است و خدا مانند آفریننده .هرگز خدا از وجود خود مایه نمیگذارد که
خلقی را بیافریند .مانند دریا که برای ایجاد قطره و بخار از وجود ختود مایته متیگتذارد.
خداوند در سورۀ توحید با جملۀ « للم یلدل» هر نوع خروج و ظهور چیزی را از ذات خود نفی

میکند .با جملۀ « لم یدل » ،میفرماید که خالیق ،صنعت من هستند نه تراوش وجود من؛ مانند
تراوش حرارت از آتش و یا بخار از دریا و همچنین با جملۀ « لم ی ُودل» نفی همه نوع فرعیتت از
وجود خود میکند .خود را پیش از اصل پیدایش مخلوقات میداند نه اینکه خود او هم فرعتی
باشد که از اصل دیگری پیدا شده باشد .با این حساب که خلق خدا اثر ارادی ختدا و صتنعت
خدا هستند ،فاصله زمانی بین خلق و خالق واقعیت و حتمیت دارد و این فاصتله قابتل رفتع
نیست؛ زیرا این فاصله ،قضیۀ مخلوق با خالق و مصنوع با صانع است .امکان ندارد که خداوند
از مخلوقات خود کلمۀ حدوث را بردارد و آن را تبدیل به قدیم کند؛ زیرا صنعت صانع ،حدوث
قهری دارد و همچنین امکان ندارد که خدا از وجود خود کلمۀ قدیم را بردارد؛ زیرا او از ازل تا
به ابد هست .پس خواهی نخواهی اول خدا بوده و بعد خلق خود را آفریده است؛ ولیکن هتیچ
قدرتی در عالم نیست که بتواند به ابتدای خلقت عالم سفر کند و این حدوث و قدم را چنتان
که هست پیدا کند .در اینجا بایستی رابطه هر یک از مخلوقات عالم را شخصاً و مستتقیماً بتا
خدا در نظر بگیریم .همآنطور که یک انسان و یا یک حیوان و یا مخلوقی از مخلوقات دیگر با
خداوند تبارک و تعالی رابطۀ حدوث و قدم به معنای فاصلۀ زمتانی دارد ،کتل آفترینش هتم
همینطور است .برای اینکه جزء و کل در تمامی خصوصیات ،خواه ذاتی باشد و خواه عرضتی،
مشترکند .هر حکمی که دربارۀ جزئی از اجزاء عالم جاری میشود ،دربارۀ کل عالم هم جتاری
است .همآنطور که هر جزئی از اجزاء عالم ،مصنوع صانع و مخلوق خداوند متعال استت ،کتل
عالم هم مصنوع و مخلوق است و همآنطور که هر جزئی از اجزاء عالم بتا خداونتد تبتارک و
تعالی فاصلۀ زمانی دارد ،کل عالم به همین کیفیت و مسئلۀ تعطیل فیض در ارتبتاط بتا یتک
صانع حکیم و مختار قابل طرح نیست؛ زیرا اوالً خداوند تبارک و تعالی با خلق افتراد و اعتداد
مخلوقات ممکن نیست جوابگوی قدرت خود باشد .خدا در پهنۀ وجود مانند یتک اقیتانوس
نامتناهی است و کل خالیق که به اعداد و افراد شمارش میشوند ،در ارتباط با ایتن اقیتانوس
نامتناهی قطرهای به حساب میآیند و اگر شما از این اقیانوس بخواهید که ظرفیت وجود خود
را از این قطرات پر کند ،بهطوری که خالء وجودی نداشته باشد ،اقیتانوس وجتود ختود را از
قطرات لبریز کند ،جواب خدا منفی است؛ زیرا وجود خدا نامتناهی است .ظرف و مظتروف در
ارتباط با وجود خدا مطرح نیست .ظرفی پر از آب میشتود کته متنتاهی و محتدود باشتد و
همچنین قطراتی میتواند ظرف را پر کند که آن هم متناهی و محدود باشد .ولیکن ظرفی که
از نظر ظرفیت وجود ،نامتناهی است ،انتها ندارد .فاقد محدودیت است .چطتور قتدرت ختدا
تعلق میگیرد که از قطرات متناهی که قابل شمارش است ،آن ظرف نامتناهی را پر کنتد بته
کیفیتی که مالء مطلق باشد و خالئی در کار نباشد .اگر یتک چنتین کتاری ممکتن باشتد در

صورتی است که یا نامتناهی به متناهی تبدیل شود و یا متناهی نامتناهی گردد و این هتر
دو به معنای انقالب ذات و حقیقت است به چیزی غیر ممکن؛ زیترا ذات مقتدس خداونتد
متعال نامتناهی است .قدرت خدا به این مسئله تعلق نمیگیرد کته نامتنتاهی را متنتاهی
کند .او از ازل تا به ابد در وسعت وجودی خود از نظر زمان ،فوق زمان و نامتناهی به زمتان
است و همچنین از نظر مکان ،فوق مکان و نامتناهی به مکان است .انقالب ذاتی یک وجود
نامتناهی به متناهی محال است و از این طرف ،اعداد و افراد مخلوقات گر چه زیاد باشتند
محدود و متناهی هستند .انقالب محدود به نامحدود هم محال است .پس خواهی نختواهی
برابری ظرفیت وجودی خداوند تبارک و تعالی به تعداد و افراد مخلوقات ،ممتنتع و محتال
است .ارتباط رتبی مخلوق به خالق هم از نظر زمان و هم از نظر مکان ممتنع است ولی اگر
شما بخواهید یک زمانی و یا یک مکانی پیدا کنید که در آن زمان و مکان خداوند خلقی را
خلق نکرده باشد ،برای شما ممکن نیست و برای یک فاعل حکیم و مختار مطلتق متانعی
ندارد که در جائی و در زمانی مخلوقی خلق کند و در جائی و زمان دیگری مخلوقی خلتق
نکند ،در جائی فیض برساند و در جای دیگر نرساند .با این حساب بایستتی در پتی ایتن
مسئله باشیم که آن چه مخلوقی است که از نظر ارزش و عظمت متیتوانتد جتوابگتوی
وسعت وجودی خداوند متعال باشد .مسلم است که خدا به اعداد و افراد ،مخلوقات خود را
نمیتواند قانع کند؛ زیرا اعداد و افراد گر چه زیاد باشند ،در برابتر عظمتت ختدا صتفرند
ولیکن آنچه هدف خدا از خلقت عالم و آدم است ،پیدایش یک انسان عارف کامل استت.
خواه چنین انسانی یک نفر باشد و یا میلیاردها نفر .یک چنین انسان کامل ،از نظر شأن و
علم و قدرت و حکمت و تمامی صفات و کماالت ،یک وجود نامتنتاهی استت .ختواه ایتن
انسان کامل یک نفر باشد یا بیشتر .زیرا حقیقتاً یتک چنتین انستانی ،قتانع کننتدۀ ذات
مقدس خداوند متعال است و یک چنین انسانی است که هدف خدا را به صفات و کمتاالت
خود پر میکند و خداوند میداند که با داشتن یک چنین انسانهائی کامالً بته هتدف ختود
رسیده و دیگر کمی و کمبودی احساس نمیکند؛ زیرا یتک چنتین انستانهائی در علتم و
قدرت و حکمت و دانش و بینش نامتناهی هستند .چناناند و چنتان شتدهانتد کته ختدا
میخواهد .همه جا متناهی جوابگوی متناهی و نامتناهی جوابگوی نامتناهی است.
اشکال ربط حادث به قدیم
و در اینجا اشکالی از نظر عقلی پیدا نمیشتود کته فالستفه ختود را درگیتر مستئلۀ
مشکلتری قرار دادهاند یعنی مسئلۀ ربط حادث به قدیم؛ زیرا آنها چنان کته گفتته شتد

ربط مخلوق با خالق را از مسیر رابطۀ ذاتی و وجودی قرار دادهاند و گفتهاند اگتر بتین وجتود
خلق با خالق بیگانگی بهوجود آید ،دو بیگانه با هم قابل تمتاس نیستتند؛ زیترا بتا یکتدیگر
سنخیت و جنسیت ندارند .ربط دو شیء و یا دو شخص با یکدیگراز مستیر تماثتل جنستی و
وجودی ممکن است نه از مسیر تباین وجودی دو شیء متباین؛ مانند نور و ظلمتت کته قابتل
ارتباط و اتصال با یکدیگر نیستند .بایستی هر دو یا نور باشند و یا ظلمت .انستانهتا از نظتر
ماهیت هیچاند ،عدم محضند .یک موجودیت اعتباری دارند؛ ولیکن از نظتر وجتود و هستتی
مطلق هستند و با وجود مطلق ،ارتباط وجودی دارند .پس خلق با خالق از نظتر وجتود ،یکتی
هستند و از نظر زمان هم بین آنها و وجود مطلق فاصلهای نیست؛ ولیکن فکر نکردهانتد کته
خواهی نخواهی صانع با مصنوع ،از نظر جنسیت و از نظر قیافته و صتورت ،تبتاین جنستی و
تباین ماهوی دارند .موال علیه السالم این تباین جنسی و وجودی خلق را با ختالق ،در دعتای

صباح بیان میکند .میفرماید « :ی من د رل عیل ذِته بذِته و ت رنه عن ُمجانسه مخلوقاتله و جل رل علن
ُمائمه کیفیاته » یعنی ای خدائی که ذات خود را به نمایش ذات خود به بندگان معرفی کردی و

منزهی از اینکه شباهت جنسی و یا شباهت کیفی و صوری با مخلوقات ختود داشتته باشتی.
جملۀ اول را به این دلیل میگوید که خداوند در عالم خلق ،نمونۀ ذاتی و وجودی نتدارد تتا از
طریق همان نمونه ،ذات خود را بشناساند .چنانکه میگویند مشت نمونه ختروار استت .متثالً
یک قطره آب در جنسیت آبی نمونۀ دریا است .با شناختن جنس قطره ،میتوانیم دریا را هتم
بشناسیم .پس اگر خلق در وجود خود مانند قطره باشند و خالق مانند دریا ،خلتق در وجتود
خود ،نمونۀ خالقند .با شناخت جنسیت خلق ،جنسیت خالق هم شناخته میشتود ولتیکن از
نظر اینکه یک چنین نمونۀ جنسی و وجودی از خالق در عالم خلتق نیستت ،خداونتد بترای
معرفی ذات خود ،فقط ذات خود را بایستی به خلق نمایش دهد و جملتۀ دوم هتم ختدا را از
شباهت کیفی و صوری منزه میداند .از اینکه شباهت با مخلتوق ختود داشتته باشتد؛ زیترا
مخلوقات عالوه بر جنسیت ذاتی ،جنسیت کمی و کیفی دارند .هر ذاتی در قیافۀ مخصوصتی
جلوه میکند .موجودات در کیفیت و کمیت ذاتی ،شبیه یکدیگرنتد؛ ولتیکن در ذات مقتدس
خدا کمیت و کیفیت راه ندارد .خداوند یک حقیقت محض است که از ازل تا به ابد تغییری در
ذات او قابل ظهور نیست .پس رابطۀ مخلوق با خالق از مسیر تجانس و از مسیر تشابه صوری،
محال و غلط است .فقط خالق و مخلوق یعنی انسانها با خداوند متعال ،یک اشتتراک علمتی
دارند و از همین راه قابل ارتباط به یکدیگر هستند .انسانها به سرمایۀ علتم ودانتش مجهتز
میشوند .خداوند متعال هم به همین سرمایه مجهز است .پس همین علم و قتدرت متا مایتۀ
ارتباط خلق با خالق است .گر چه از نظر کیفیت علم ،مخلوق با خالق اختالف دارند؛ زیرا علتم

در وجود مخلوق اثر ترکیب است ،ولیکن در وجود خالق اثر ذاتی؛ ولیکن معنتای علتم در
مخلوق و خالق یک حقیقت است .انسانها میدانند ،خدا هم میداند .انسانها میتواننتد،
هم میتواند و همچنین انسانها متصف به صفات الهی و متخلق به اختالق او متیشتوند و
میتوانند با یکدیگر رابطه و ارتباط داشته باشند .لذا میگوئیم ربط حادث به قدیم ،از نظر
وجود ،از نظر شباهت صوری محال است؛ زیرا دو وجود متباین هستند ولیکن از نظر علم و
حکمت و از نظر صفات جالل و جمال الهی ممکن است .خداوند انسانها را آنچنان تربیتت
میکند که در انتهای تکامل خداگونه میدانند و میتوانند .چهارده نفر معصوم با خداونتد
تبارک و تعالی از طریق علم و دانش رابطه دارند و خدا علم خود را بته آنهتا تعلتیم داده
است .پس با این مقدمه فهمیدیم که رابطۀ خلق با خالق از طریق علم است نه شباهت بته
اشتراک وجودی.
چگونه از ازل تا امروز قیامتی واقع نشده است:
در این جا میپرسیم آیا خداوند از یک زمانی نزدیک به ازل ،انسان ها را از مسیر توالد
و تناسل بهوجود آورده و از کانال مرگ به نابودی کشتیده استت؟ بته قتول طبیعیتون از
میلیاردها میلیارد سال پیش از این انسان را در خط مرگ و تولد قرار داده؟ در صتورتیکه
از زمان ما تا به ازل قیامتی واقع نشده و انسانی به کمال نرسیده است از کجا معلوم تا بته
ابد واقع میشود؟ طبیعیون که قائل به خدای حکیم نیستند چنین فرضیههای غلتط غیتر
حکیمانه ارائه داده اند؛ چون علت غائی آفرینش را قبول ندارند .اوالً میگوئیم از زمانی که
عالم بوده ،آدم هم بوده است .طبق فرمایش امام صادق اگر تا ابد بپرسی پیش از آدم چته
کسی بوده ،میگوئیم آدم .اما پیدایش این آدم ها پیش از آدم ها به کیفیت توالد و تناستل
نیست ،چنانکه طبیعیون میگویند؛ زیرا طبق روایات و دالئل عقلی از زمان پیدایش آدم و
حوا پدر ما انسانها کمتر از ده هزار سال است .پس پتیش از آدم حّتوا آدمهتای دیگتری
بودهاند که دوران تکامل خود را به انتها رسانیده و ابدیت پیدا کردهاند و بعد از آنها نوبت
آدم و حوا پدر و مادر ما رسیده است .نه عالم ما مانند کرۀ زمین اولین عالم است نته هتم
آدم ما اولین آدم .در این جا آنطور که در کتاب مکارم االخالق یک نمونه از کیفیت خلتق
انسان و تکامل او و ابدیت او را نوشتهام ،یادآوری میکنم تا شما بتوانید ایتن نمونته را در
عرض این زندگی مانند عوالم موجود در آسمانها و در طول زندگی از زمان آدم و حوا تتا
نزدیک به ازل گسترش دهید و اشکالی هم پیدا نشود و آن نمونۀ خلقت ما انسانها از آدم
و حوا تا قیام قائم است که دورۀ دنیا نامیده میشود و از قیام امام تا انتهتای تکامتل دورۀ
آخرت و بعد از تکامل ،ابدیت انسانها در جنۀ الماوی و بهشت خلتد تتا ابتد ادامته پیتدا

میکند .خداوند در هر عالمی از عالمها مانند کرۀ زمین ،ابتدا یک زن و مرد بدون پدر و متادر
میآفریند و بعد از آماده شدن برای اطاعت و بندگی آنها را مبدأ نستل قترار متیدهتد و از
مسیر تکثیر نسل و گسترش کمی و کیفی آنها را جلو میبرد تا به نسلی برستد کته از نظتر
وسعت فکری و علم دانش و از نظر فردی و کلی تبدیل بته انستانهتای اجتمتاعی و جهتانی
میشوند .نسل آینده از نظر تعداد افراد و علم و دانش ،از نسل گذشته جلوترند .همآنطور که
در زمان به پیش میروند در علم و دانش و استعداد هم جلتو متیرونتد تتا اینکته از دایترۀ
حاکمیت هوای خود و هوای سایر انسانها خارج شده ،در دایرۀ حاکمیت خدا و اولیتاء کامتل
خدا قرار میگیرند .در این موقع که برای قبولی حکومت خدا آماده شدهاند بتا قیتام قتائم از
اولیاء خدا زندگی دنیائی آنها خاتمه پیدا میکند و زندگی آخرتی آنها شروع متیشتود .در
شعاع والیت خدا و اولیاء خدا مردگان در طول دورۀ دنیا به زندگی برمیگردند و در یک مدتی
قریب به پنجاه هزار سال در زندگی آخرتی تربیت میشوند به کمال متیرستند کته تمتامی
کائنات زیر پای آن ها قرار میگیرد و این کرۀ زمین برای آن ها حبس خانه بیشتتر نیستت .در
این موقع کرۀ زمین از آنها خالی میشود .مانند مدرسهای که شاگردان آن فتارغ التحصتیل
میشوند و از کالس خارج میگردند و بعد از تکامل آنها و آزادی مطلق آنها در کتل فضتای

آفرینش که خودشان مجهز به اسماء الهی شده و خود « جن ر ُ
ات عد

تری من تتا ِلن ُار»50ند.

عالمی از نو و آدمی از نوخلق میشود  .به همین کیفیت زنتدگی جهتان و انستان در تمتامی
عوالم از نزدیک به ازل شروع شده و تا ابدا ادامه دارد .هرگز توقف و تکرار وجود ندارد؛ پتس
زندگی صددرصد وصول به حیات و سعادت است ،نه زنده شدن و مردن .در این جا بتر طبتق
مندرجات آیات و احادیث میتوانیم بگوئیم که این چهارده معصوم از انسانهای تکامل یافتته
پیش از آدم و حوا بودهاند که خدا پدر ما آدم و نسل او را برای این چهارده معصوم آفریده تا

این بشر را در دنیا و آخرت به کمال مطلق برسانند .به قول عیل علیه ِلسامَ « :نن صنایع ربنلا و
ِللق بعد صنایعنا ِو صنایع لنا » 51ما تربیت شدگان خدا هستیم وخالیتق تربیتت شتدگان متا
هستند .بکم بدء اهلل و بکم یختم.
خواندن و دانستن و خواستن قهرمان دعای ندبه ،وظیفۀ کل بشر است:
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یکی از مسائلی که در ارتباط با دعای ندبه الزم است بدانیم ،این است که خواندن و یا
دانستن و خواستن این دعا ،وظیفۀ کل بشریت است از هبوط آدم تا قیام قائم؛ زیرا کستی
به عنوان قهرمان این دعا شناخته شده و همه بایستی در فقدان او گریه کنند و فرج کتل
بشریت به دست اوست ،حضرت امام زمان علیه السالم است .ایشتان موعتود کتل امتم و
انبیاء و اولیاء و موعود حضرت خاتم و موعود زهرا (ع) و امیرالمؤمنین و موعود هر انسانی
هستند که در تاریخ بهوجود آمده و در زندگی آرزو و آمالی پیدا کرده و به ایتن انتظتار از
دار دنیا رفته است .این را میدانیم که هر انسانی در عالم به امید و آرزو زندگی متیکنتد.
آنچه نقد در این دنیا در اختیار مردم قرار میگیرد و آنچه در ایتن زنتدگی دنیتا بترای
انسانها فراهم شده است ،در برابر آرزو و آمالی که انسانها دارند و بایستی داشته باشند
یک در هزار است و یا بیشتر از این ،یک در میلیونها و میلیاردها .یعنی انسان بته ارقتام
احتیاجات خود ،امید و آرزو پیدا میکند و به امید و آرزو فعالیت میکند .رقم احتیاجتات،
میلیون ها رقم است و آنچه در اختیار دارد و در این دنیا زندگی میکند یتک رقتم از آن
میلیاردها .انسانها در وجود خود از نظر استعداد و علم و معرفت و دانتش و بیتنش ،یتک
اقیانوس نامتناهی هستند و آنچه ختدا در اختیتار آن هتا گذاشتته کته از آن استتفاده
میکنند ،قطرهای از این اقیانوس است .البته یک اقیانوس به قطترهای و یتا جرعتهای پتر
نمیشود .اقیانوس برابر خود ،آب حیات الزم دارد و اال به زبان حال اعتراض متیکنتد کته
پروردگارا تو که قطرهای و یا جرعهای بیشتر نیافریدهای ،چرا بترای ایتن قطتره و جرعته
ظرفی برابر اقیانوس ساختهای؟ الزم بود پیالۀ کوچکی بسازی تا با جرعهای و قطرهای پتر
شود و دیگر اعتراضی نداشته باشد .انسانها در خلقت و آفرینش در مستیر احتیاجتات و
امید و آرزوها و در استعداد وجودی خودشان برابر اقیانوسند و آنچه در این زندگی دنیتا
برای تأمیناحتیاجات آنها ساخته شده ،برابر قطره و جرعه آب است؛ لذا در تاریخ کستی
پیدا نشده است که به این زندگی دنیا راضی و قانع باشد ،هر چند ستلطان مقتتدری و یتا
ثروتمندی باشد .مثالً یکی از آن ارقام که همه آن را میخواهند و عمومیت دارد ،از طفتل
شش ماهه تا انسان هفتاد و هشتاد ساله ،روستائی و شهری ،عالم و جاهل ،همه یکنواخت
آن را میطلبند و برای بهدست آوردن آن فعالیت میکننتد ،جلتوگیری از مترگ و مترض
است .آیا شما کسی را در تاریخ سراغ دارید که از این مرگ و مرض استقبال کند و یتا راه
آن را نبندد .انسان میگوید اگر الزم بود زنده شوم و زنده بمانم ،سالم باشم ،دلیل مرگ و
مرض چیست؟ چرا کسی که مرا خلق کرده سر راه من ایتن همته عوامتل مترض و مترگ
بهوجود آورده؟ اگر حیات من الزم و منطقی بود ،مرگ و مرض چه برهتانی داشتت و اگتر

مرگ من منطقی بود ،حیات من چه دلیلتی دارد؟ چترا ستازندۀ ایتن زنتدگی ،انستان هتا را
میآفریند ،مزۀ حیات و زندگی را به کام آنها میچشاند و آنها را به این زندگی و لذتهتا و
و نعمتها عادت میدهد و باز آنچه به آنها بخشیده است یکایک پس میگیترد و در حتالی
که ناراحت هستند و به شدت تالش میکنند تا حیات خود را حفظ کنند دو مرتبه آنها را بته
کام مرگ میسپارد و به دل خاک برمیگرداند .هدف ختدا از ایتن خلقتت چیستت؟ تمتامی
انسانها با مرگ و مرض و هرنوع ناراحتی و کمبودی مبارزه دارند ولیکن در عین حال مرگ و
مرض بر انسانها غلبه میکند و به زندگی آنها خاتمه میدهتد .پتس هتر کستی در تتاریخ
زندگی کرده در آرزوی حیات دائم و سالمتی کامل بوده است و لیکن به آرزوی خود نرسیده و
از دنیا رفته است .هر انسانی در وجود خود و در آرزوی خود طالب دریائی از حیات و سالمتی
و رفاه و آسایش است ،ولیکن آنچه خدا در اختیار انسان گذاشته قطره و یا جرعهای بیشتتر
نیست که هرگز جوابگوی دریا نمیباشد .از این رو خداوند هتر انستانی را درتتاریخ ،وعتدۀ
حیات ابدی و فرج دائمی و سعادت نامتناهی داده است و هر کسی با همتین آرزو از دار دنیتا
رفته است .در واقع تمامی مردگان تتاریخ ماننتد متریضهتائی هستتند کته در بیمارستتان
گورستان خوابیدهاند و خداوند آنها را در انتظار دکتری قرار داده است که بیاید مرض مترگ
را معالجه کند و آنها را به زندگی برگرداند و آن طبیب حیات بخش ،انسانی است که در ایتن
دعای ندبه آرزو میکنند و از خدا میخواهند هر چه زودتر موعود امتها را برساند و آنهتا را
از مصیبتها برهاند .پس میتوانیم آن حضرت را موعود االمم و یا مفقود االمم بشناستیم کته
هر کسی بایستی در پی یک چنین گم شدهای باشد و او را بیابد .همه جا در قترآن کلمتات «

وعدللا » و « ِلیوم ِملوعود » و « ِ

للا لیلف ِملیعاد » ،تفسیر به وجود مبارک امام زمان شده

است و یکی از القاب آن حضرت ،موعود االمم است یعنی انسانی کته خداونتد وجتود او را و
ظهور او را به همۀ امتها وعده داده و همۀ امتها را در انتظتار فترج بته ظهتور آن حضترت
گذاشته است .مثالً خداوند در قرآن در آیات مربوط به حضرت موسی علیته الستالم دستتور

میدهد و میفرماید « :و ذکّل ُ
ره َ ریم للا » 52یعنی امت خود را متوجه ایام اهلل کن و ایتن ایتام
اهلل را به یاد امت خود بینداز تا همه در انتظار یک چنین روزگتاری باشتند .حتدیث وارده در

تفسیر این آیه این است که پیغمبر اکرم(ص) فرمودند « :ل تعلا ُد و ِْلیم فتعلادومک »53یعنی مبادا

با ایام دشمنی کنید که در نتیجه ایام هم با شما دشمنی کنند .تفسیر این حتدیث را از امتام
صادق علیه السالم سئوال میکنند که یعنی چه فرمایش رسول خدا که متیفرمایتد بتا ایتام
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دشمنی نکنید؟ حضرت میفرماید « :ایام اهلل ما آل محمد (ص) هستیم هر کس در دنیا بتا
ما دشمنی کند ما هم در آخرت با او دشمنی میکنیم» .
در این تفسیر روزهای هفته را تفسیر به وجود ائمه معصوم علیهم الستالم متیکنتد.
میفرماید « :روز شنبه یعنی رسول اهلل و االحد امیرالمؤمنین ،روز یکشنبه امیرالمتؤمنین
علیهالسالم و یوم االثنین الحسن و الحسین ،دوشنبه امام حسن و امام حسین و سه شنبه
علی ابن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و چهارشنبه چهار امتام ،موستی بتن
جعفر و علی بن موسی الرضا و محمد بن علی و علی بن محمد و حستن بتن علتی علیته

السالم و الجمعه هو ِلقامئ علیه ِلسام و ِلیه جیمع الاولو و الاخرو و ِلیه جیمع عصلابه ِللق
 »54بدیهی است که زمان و مکان به تنهائی چیزی نیست که مورد توجه خدا و یا انسانهتا
قرار گیرد .مکآنها به نام کسانی شهرت پیدا میکند که در آن مکتان زنتدگی کتردهانتد و
همچنین زمانها به نام کسانی ثبت میشود که به زمان ارزش دادهاند و زمان را بتهوجتود
آورده اند .این چهارده نفر معصوم علیهم السالم سمبل زمان و مکان هستتند .بته همتین
مناسبت یوم الدین به نام آن ها ثبت شده است .امام باقر علیه الستالم در تفستیر آیتۀ «

و رَِّلین یُصدّ قو بیوم ِدلّ ین »55میفرماید« :یصدقو بیوم قیلام ِلقلامئ
امام زمان معرفی میکند و همچنین کلمات « وِلفجر ،ولیال عرش ،وِلشلفع وِللورر ،وِللیلل ِذِ
یسل » ،به چهارده نفر معصوم تفسیر شده است .فجر ،طلتوع دولتت امتام زمتان استت و
 »56یوم الدین را روز قیتام

شبهای دهگانه ،ده نفر از ائمه علیهم السالم ،شفع و وتر ،شفع یعنی جفت ،امیرالمتؤمنین
علیهم السالم و حضرت زهرا ،وتر رسول اهلل است و این شب طوالنی که سیر ختود را بته
آخر میرساند ،دورۀ غیبت امام زمان است که در روزگار غیبت آن حضرت ،زندگی متردم
مانند شب تاریک است که در آن ،حق و حقیقت نمایان نیست و باطل که تتاریکی افکتار
مردم است ،نمایش دارد .پس آیۀ ایام اهلل که خداوند ،موسی پیغمبر و امت او را در انتظتار
ایام اهلل گذاشته است ،تفسیر میشود به دوران حکومت ائمه اطهار علیهم السالم کته آن
حکومت با قیام امام زمان افتتاح میشود و مخصوصاً در تفسیر جمعه که میفرمایتد امتام

زمان است ،میفرمایدِ « :لیه جیمع الاولو والاخرو

 » 57یعنی اولین امتها و آخرین امتها

به طرف آن بزرگوار کشیده میشوند و در محتور حکومتت او جمتع متیشتوند و بتاز در
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وصیتنامۀ موال امیرالمؤمنین علیهم السالم به کمیل بن زیاد کته آن وصتیت نامته در کتتاب
تفسیر اصفی و قسمتهائی از آن در کتاب تحف العقول ذکر شده است ،متوال امیرالمتؤمنین

علیه السالم به کمیل بن زیاد میگوید « :ی مکیل ،لبُ رد لماضی ُک من ِوبة

ولبدلنا فهیم من غلبله،» 58

» ،یعنی ای کمیل در تقدیر خدا چاره ای نیست جزاینکه تمامی گذشتگان دو مرتبه به زندگی
زندگی برگردند و ما آل محمد علیهم السالم بر آنها غلبه داشته باشیم و حکومت کنتیم .در
در این حدیث شریف موال میفرماید تمامی گذشتگان بایستی به زندگی برگردند .گذشتتگان
گذشتگان پیش ازکمیل تمامی امت های گذشته هستند .این جمله تفسیر همان ایام اهلل است
که به حضرت موسی دستور میدهد امت خود را در انتظار ایام اهلل قرار دهد .پتس همتۀ ایتن
آیات و احادیث و تفسیرها و مخصوصاً کلمه موعود و وعداهلل نشانگراین حقیقتت استت کته
قیام آن حضرت ،قیامت است و آن بزرگوار فرج تمامی انسانهای تاریخ از زمان آدم تا زمتان
خاتم و از زمان خاتم تا قیام قائم است .خداوند در تاریخ به هرانسانی که وعدۀ فرج داده و به
او قول داده است که از همۀ مصیبتها او را برهاند و نجات دهدف آن وعده و انتظار مربوط به
قیام امام زمان شده است .پس آن حضرت موعود تمامی ملتها و امتها است.
فرج کل انسانهای تاریخ از ابتدا تا انتها به دست آن حضرت است :
باز هم در مقدمۀ دعای ندبه بایستی بیشتر روشن گردد که فرج کل آفرینش و انسانها از
ابتدای خلقت آدم تا انتهای زندگی دنیا به دست آن حضرت است .یکی از مسائلی که بایستی
در قیام آن حضرت شناخته شود ،این است که در قیام او هر دین و مرامی که بر خالف دیتن
مقدس اسالم به رهبری ائمه اطهار باشد قابل قبول آن حضرت نیست .بایستی تمتام ادیتان
باطل و مرامهای خالف حق و حقیقت ،مضمحل و نابود شتود و تنهتا دیتن ختدا بته رهبتری
امام های معصوم بر جهان حاکمیت پیدا کند؛ لذا روز قیام آن حضرت به نتام « یتوم التدین »
شناخته شده است یعنی روزی که حاکمیت ،همه جا حاکمیت دین بر انسان است .در تفستیر

آیۀ « و رَِّلین یُصدّ قو

بیوم ِدلّ یلن » 59امام باقر علیه السالم طبق نقل کتاب التزام الناصتب فتی

حجۀ الغائب میفرمایند :یوم الدین ،یوم قیام قائم است .61خداوند متعال کسانی را کته قیتام
آن حضرت و غیبت آن حضرت را قبول دارند ،تعریف میکند و آنها را صتدیق و یتا مصتدق
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 - 52سوره معارج26 ،
 - 62فذلک یوم القائم ،و هو یوم الدین ،بحار االنوار ،ج  ،51ص 61

مینامد .یعنی دین خدا را با اینکه عالئم طبیعی و یا ظاهری ندارد ،باور میکنند ،چنان که

کلو فتنلة و
گوئی آن را میبینند و مشاهده میکنند و باز در تفسیر آیۀ « وقلات ُلو ُه حل ریت لر ُ
ِدلّ ی ُن ُکُل ُه لل» 61یعنی با کفار و منافقین در جنگ و نزاع باشتید تتا روزی کته فتنتههتا و
از بین بروند و تمام دین  ،دین خدا باشد .این که متیفرمایتد « :ویکلو ِدلّ یل ُن ُکُل ُه ّلل،» 62

میدهد که پیش از ظهور آن حضرت ،ادیان باطل و یا ادیان نتاقص در عتالم زیتاد استت.
این ادیان بایستی برطرف شود و فقط دین کامل خدا حاکمیت پیدا کند .ادیان ناقص مانند
دین اهل سنت و جماعت است که دین اسالم است ،ولیکن ناقص است؛ زیترا آن هتا دیتن
اسالم را منهای مکتب اسالم به رهبری ائمه اطهار قبول دارند .در این والیت و مکتب است
که توحید و نبوت و معاد و تمامی آنچه غیب است ،حقیقتت ختود را نشتان متیدهتد و
بشریت را در نظام کامل توحید قرار میدهد .پس دین منهای والیت یک شعار بتیمحتتوا

بیشتر نیست .لِل

الاللا میگویند از محتوای آن بیخبرند تا جائی که آن هتا را مجستمه

میدانند؛ یعنی قائل به جسمانیت خداوند متعال هستند .بعضیها این تجسم را در دنیتا و
آخرت قبول دارند .میگویند خدا روی تختی از نور و یا نورانی مینشیند و بتین بنتدگان
خود حکومت میکند و در حاشیۀ این عقیده چقدر خرافات پیدا شده استت کته حستاب
ندارد .با اینکه جسمانیت خدا دلیل محدودیت خدا میشود و محتدودیت ،دلیتل عجتز و
ناتوانی خدا است و خدای محدود و یا مجسم نمتیتوانتد آفریننتدۀ عتالم و آدم باشتد و
همچنین عقاید آن ها در باره نبوت آنقدر خراب است که فرقی بین پیغمبر و ستایر متردم
قائل نمیشوند .مثالً قائل به عصمت پیغمبران و رسول ختدا نیستتند .متیگوینتد گتاهی
پیغمبر اشتباه کرده و گاهی خطا گفته و معذرت خواهی نموده است و مخصوصاً در تفسیر
سورۀ نجم که صریحاً عصمت رسول خدا را تصریح میکند .میگویند آنجا که این آیتات را

خواند « :أأفر أأی ُم ِل رات وِل ُع رزی،

و مناة ِلث رالثلة ِلخلری » 63وقتی این آیات را خوانتد ،فتوری

شیطان آیات دیگری در تعریف بت ها بر زبان پیغمبر جاری کرد .آیات شتیطانی ،ضتمیمۀ

آیات رحمانی شد و آن آیات چنین بود « ،تلک ِلغرِنیق ِلعیل و ِ

شفاعتن لرتیج » 64یعنتی

این بت ها را دست کم حساب نکنید .اینها سادات بزرگ عالم خلقت هستتند ،در انتظتار
شفاعت آنها باشید .میگویند به محض اینکه این آیات را شیطان بر زبان پیغمبتر جتاری
 - 61سوره انفال42 ،
 - 62سوره انفال42 ،
 - 64سوره نجم 12 ،و 22
 - 63تفسیر طبری ،جزء  ،17ص 122 112

کرد ،جبرائیل پیغمبر را متوجه کرد و به او گفت ،چه خواندی؟ چه گفتتی؟ آیتا دانستتی کته
شیطان بر زبانت مسلط شد و بت ها را تعریف کرد؟! پیغمبر بتشکن بناگاه متوجه شد کته در
در شأن بتها سخن گفته است ،تنبیه شد و توبه کرد .در اینجا آیا شیطان بتر زبتان پیغمبتر
مسلط است و یا جبرئیل فرشته وحی؟ اگر پیغمبر اکرم این چنین بی اراده و نادان باشتد کته
که گاهی زبانش در اختیار خدا باشد و گاهی در اختیار شیطان ،کجا میتوان به گفتتههتای او
او اعتماد پیدا کرد که معلوم نیست آیات شیطانی گفته است یا آیات رحمانی .با اینکته ایتن
همه خداوند در قرآن تصریح میکند که این پیغمبر هرگز گمراه نشده و یتاوه گتوئی نتدارد.
آنچه میگوید از مبداء وحی است .بر خالف نصوص قرآنی و نظام عجیب اخالقی رسول خدا،
باز هم آن حضرت را خطاکار و اشتباهکار میدانند که گاهی شیطان براو مسلط میشتود و یتا
در مسئلۀ والیت که اصل و اساس دین است ،میگویند فرق ندارد علی خلیفتۀ رستول ختدا
باشد و یا معاویه و یزید یا امام حسن و امام حسین .آنها در دینشان میگویند هتر کتس دو
کلمه شهادتین بر زبان خود جاری کند گر چه عقیده نداشته باشد ،اهل بهشت است .شتمر و
یزید و ابن زیاد و معاویه این همه جنایتکاران تاریخ اسالم که زبان از ذکر آن هتا شترم دارد،
همۀ اینها را اهل بهشت و بر حق میدانند .یزید بر حق است .امام حسین هم بر حتق استت.
یزید اطاعت خدا کرده که امام حسین را کشته و امام حسین اطاعت خدا کرده که کشته شده
است .در زمان امام حسین آن حضرت را کافر دانستهاند و یزید را بر حق شناختند .دینی کته
تا این اندازه پر از خرافات و موهومات باشد ،حق و باطتل نشناستد و یتا اهتل حتق و باطتل
نشناسد ،نمیتواند دین خدا باشد .پس آن بزرگوار دین های ناقص مانند دیتن اهتل ستنت و
جماعت و یا دینهای باطل را مانند یهودیت و نصرانیت و بودا و زرتشت و هر چه هست اینها
همه را نابود میکند .پیروان ادیان باطل اگر گول خورده ،گرفتار ضعف عقل شده باشتند کته
مستضعفند ،میپذیرد و آنها را تربیت میکند و پیشوایان آنهتا را کته دانستته و شتناخته
ضعفا را استثمار کردهاند و آنها را عقب نگه داشتهاند ،به کلی در زنتدگی منتزوی و محتروم
میکند .پس در زمان قیام آن حضرت ،دین و مرام باطلی باقی نمیماند .در همین دعا اشتاره
میکند که کجا است آقائی که گمراهان و منافقین را مستأصل میکند.
عامل اساسی وحدت جهانی معرفت و ایمان به هدایت قرآن است:
یکی از مسائلی که تا حقیقت آن در افکار مردم شناخته نشود ،وحدت جهتانی بتهوجتود
نمیآید و تا وحدت جهانی پیدا نشود و اختالفات به حال خود باقی باشتد ،امکتان پیتدایش

صلح جهانی و عدالت جهانی وجود ندارد ،حل علمی مسئلۀ توحید است .توحید در دیتن
مقدس اسالم یک اصلی است که تا به کرسی عقل و دانش ننشیند ،اصول دیگر و یا فروع
دین ،ثبات و استقامت پیدا نمیکند و وحدت کامل غیر قابل تفرقه ،در عالم پیدا نمیشود.
معاد و نبوت و امامت و نماز و روزه و تمامی نظامات اسالمی ،مبتنی و متکی بر اصل توحید
است .توحید کلمه ای است که به دو معنی توضیح داده میشود .یکی قبول خدای واحتد و
دیگری وحدت پیدا کردن تمامی انسان ها با همان خدای واحد یگانه .گتر چته توحیتد را
اینطور توضیح دادهاند که اعتقاد به خدای واحد است .میپرسند اصول دیتن چنتد چیتز
است؟ جواب میدهند پنج چیز ،یکی از آنها توحید است و توحید را معنا متیکننتد کته
خدا یکی است .این توضیح برای کلمۀ توحید یک دوم معنای توحید است .توحیتد را بته
معنای واحد دانستهاند با اینکه خدا یکی است ،ترجمۀ واحتد استت نته ترجمتۀ توحیتد.
توحید کلمۀ واحد است که از باب تفعیل آمده به معنای واحد نمودن آحاد و وحتدت دادن
به تمامی افراد .وقتی میگویند ده نفر را با هم یکی کن و صد نفر را با یکدیگر متحد کتن،

در اینجا کلمۀ توحید به کار میرود .میگویند « وحد الافلرِد وحلد

الاحلاد » یعنتی افتراد و

آحاد را یکی کن .ده تا یکی باشد ،صد تا یکی و همچنین تمامی آحاد کرۀ زمتین وحتدت
پیدا کنند .وحدت انسانها هم مانند شمارش پولها است .در شمارش پتولهتا بته آحتاد
پول ها توحید میدهند؛ یعنی ده عدد تک تومانی و یا صد عدد و میلیونها ،در حتالیکته
تک تک باشند نیروئی ندارند و با تک تک آن ها نمیشود چیزی را خریداری کترد .بترای
اینکه تک تومانیها قوت پیدا کنند و بتوانند با آن چیزی خریداری کنند بین آنها وحدت
بهوجود میآورند .از واحد شروع میکنند و به واحد خاتمه میدهند .میگویند یک تومان،
صد تومان ،هزار تومان و میلیون تا آخر .وقتی تمامی این واحدها وحدت پیدا کنند ،قدرت
پیدا میکنند و با آن میشود تمامی کرۀ زمین را خریداری کرد و تصرف نمود .همینطتور
انسانها هم بایستی در زندگی وحدت پیدا کنند تا زندگی آنها به ثمر برسد و از زنتدگی
خود بهرهای و نتیجهای به دست آورند .انسانها در حال افتراق و تفرقه جز اینکه ختود را
نابود کنند و زندگی خود را هدر نمایند ،سودی نمیبرند .تفرقه دو خطتر بتزرگ دارد کته
هرگز مرتفع نمیشود مگر با کلمۀ توحید .خطر اول انسان های متفرق و مختلف که مزاحم
یکدیگر میشوند یا یکدیگر را میکشند و نابود میکنند و یا الاقتل از کتار و زنتدگی بتاز
میدارند و نمیگذارند گروهی از آنها ترقی کنند و زندگی خود را به ثمر برسانند .تفرقتۀ
بین امتها و ملتها بزرگترین خطر تاریخ بوده که منشاء این همه جنگ و نزاع و قتتل و
کشتار شده و ادامه دارد تا روزی که داروی توحید را بشناسند و برای عتالج جنتگهتا و

نزاع ها از آن استفاده کنند .خطر دوم که بزرگترین خطر بته حستاب متیآیتد ،محرومیتت
انسانها از فیض خدا و لطف خدا میباشد .خداوند در صورتی درهای خیر و برکت را بته روی
روی مردم باز میکند و نعمتهای خود را فراوان در اختیار مردم میگذارد که همه انستانهتا
وحدت دینی و اخالقی پیدا کنند و اختالف را از بین ببرند؛ زیرا اگر اختالف به حال خود باقی
باشد ،خدا کدام یک از این دو گروه را تقویت کند و یا یاری نماید .به هر کدام از آن دو گروه،
برکت و نعمت بدهد ،مایۀ حسادت و رقابت گروه دیگر متیشتود و ایتن حستادت و رقابتت،
بزرگترین عامل جنگ است .لذا خداوند متعال در قرآن ،تفرقۀ امتهتا و ملتتهتا را شترک
دانسته و وحدت آنها را توحید شناخته است .در آیۀ فطرت که در سوره روم است به پیغمبر
اکرم میفرماید ،خود را برای اقامۀ دینی آماده کن که بر اساس فطرت مردم سخن میگویتد و

هدایت میکند « :فآأقم وجک ل ّدلین حنیفا فطرت للا ِل ریت فطر ِلنراس

علهیلا » 65و در آیات بعد این

فطرت را توضیح میدهد .میگوید همه به خدا توجه کنند و بهسوی ختدا حرکتت کننتد و از

ملن ِمل ُرشلکن » 66یعنتی

کو ُنلوِ
مخالفت و معصیت خدا بپرهیزند .در آخر آیه میفرماید « :ول ر ُ
مشرک نباشید و در آیۀ بعد شرک را تفسیر میکند .میفرماید « :من رَِّلیلن ف رر ُقلوِ دیلنُم و اکنُلوِ
ش یعا ُ ُ
زب بما دلّیم فر ُحلو » 67یعنی مشرکین کسانی هستند که در دین خدا تفرقه ایجاد
کح م
میکند .گروه گروه میشوند و هر کدام دین و عقیدۀ خود را میپذیرند و خوشحال میشوند و
با دین و عقیدۀ دیگران میجنگند .در این آیۀ شریفه ،شرک را به تفرقۀ دینی تفسیر میکند؛
زیرا دین خدا وحدت بهوجود میآورد و دینهای باطل ،تفرقه ایجاد میکند و بتاز در حتدیثی
که حضرت سید الشهداء علیه السالم معرفت خدا را تفسیر میکند ،از آن حضرت میپرسند:
« ما هی معرفة للا » معرفت خدا یعنی چه؟ میفرماید معرفت امامی کته خداونتد اطتاعتش را
واجب کرده است پس کلمه توحید دو معنا دارد یکی قبول واحتد کته ذات مقتدس خداونتد
متعال است واحدی اصلی که در ذات مقدس او تفرقه و تجزیه و اختالف پیدا نمیشتود و دوم
وحدت پیدا کردن تمامی انسانها با همان واحد اصلی که خدای واحد را قبول کنید و همه بتا
او متحد شوید و در راه بهسوی او حرکت کنید .این دو معنا یعنی قبول کردن وحدانیت خدا و
متحد شدن تمامی انسانها در راه بهسوی خدا مبنا و معنای کلمه توحید است.
الزم است که بدانیم عامل پیدایش توحید در جهتان بشتریت چیستت؟ آیتا عامتل
پیدایش توحید ،تهدید و تطمیع است که یک قدرتی پیدا شود انسانها را بترساند و بگوید یا
 - 65سوره روم42 ،
 - 66سوره روم41 ،
 - 67سوره روم42 ،

خدا را قبول کنید و یا کشته میشوید و یتا عامتل پیتدایش توحیتد ،تطمیتع استت کته
ثروتمندی به انسانها پول بدهد و آنها را به طمع بیاندازد و بگوید هر کسی اصل توحید را
قبول کند چنین و چنان مبلغی دریافت کند؟ ایتن دو عامتل تهدیتد و تطمیتع ،توحیتد
بهوجود نمیآورد و اگر هم بیاورد قابل دوام نیست .تنها عاملی که وحدت جهانی بهوجتود
میآورد ،شناخت مسئله توحید و آگتاهی بته علتم خداشناستی استت .علتم و آگتاهی
بزرگ ترین عاملی است که وحدت جهانی بهوجود میآورد؛ یعنی انسان ها خدا را چنان که
هست بشناسند ،نبوت را و امامت را و معاد را هم چنان چنانکه هست بشناسند .لذا یکتی
از خصایص حکومت امام زمان علیه السالم گسترش علم و حکمت است کته فرمتوده انتد
دست تربیت روی سر مردم میگذارد « ،فیمکل عقوهلم و حللومم » 68یعنی انسانها را چنتان
تربیت میکند که عقلشان و استعدادشان کامل میشود.
و در اینجا باز هم الزم است عامل پیدایش وحدت طبیعی در جهان بشریت را بررستی
کنیم که آیا علم و حکمت است یا زور و قدرت؟ ظهور توحیتد علمتی در وجتود انستان،
خیلی طول میکشد تا انسان در مقام لقاء اللهی قرار گیترد و ختدا را چنتان کته هستت
بشناسد .امتیازات وجودی خدا را با خلق خدا بداند و هر گاه متوسل بته ختدا متیشتود
واسطۀ خلقی و مخلوقی بین خود و خدا قرار ندهد .مانند طفلی که هر وقت گرستنه و یتا
تشنه میشود ،مستقیماً به پدر و مادر ختود متوستل متیشتود و نیتاز ختود را از آنهتا
میخواهد .انسان هم به همین کیفیت ،رابطۀ مستقیم و بدون واسطه بته خداونتد متعتال
پیدا کند و آنچه میخواهد از خدا بخواهد و خلق خدا را اسباب و ابزار دست خدا ببینتد.
ازحاالت پیغمبر اکرم علی اهلل علیه و مسلم نقل کرده اند که از ایشان پرسیدند ،یا رستول
اهلل از این بیت المال و دراهم که در اختیار شما است قدری برای فرد ا و پس فردای ختود
ذخیره کنید .آنچه از اموال در اختیار شما قرار میگیرد ،فوری آنرا بذل میکنید و بترای
فردا و پس فردا ذخیره نمیکنید .فرمودند دوست دارم هر وقت تشنه یا گرسنه میشوم و
یا به چیز دیگری احتیاج پیدا میکنم ،بالفاصله متوسل به خدا شوم و از خدا بگیرم .یتک
روز یک دانه خیار را به آن حضرت تقدیم کردند ،شروع کرد به بوسیدن آن خیار و آنقتدر
ذوق و شوق در حضرت پیدا شد که حساب نداشت .عرض کردند یا رستول اهلل یتک دانته
خیار این همه بوسیدن و شوق و ذوق پیدا کردن ندارد ،خیار فراوان است هر چه بخواهید
خدمت شما میآوریم .حضرت فرمودند شما یک دانه خیار میبینید و متن هدیتۀ ختدا را
میبینم .میبینم خداوند به من لطف فرموده و برای من هدیه یا کادو فرستتاده استت .از
- 68

این جهت که لطف خدا را شامل حال خود میبینم ذوق میکنم .مشاهده میکنید که ختود را
در ارتباط با خدا برای رفع گرسنگی و تشنگی ،مانند کودکان وابسته بته پتدر و متادر قترار
میدهد و آنجا که میوه ای و یا دانه خیاری را میبیند ،آن را هدیۀ خدا متیشناستد .انستانی
است که خدا را چنان که هست شناخته است .البته پیدایش یک چنین معرفتتی بترای همتۀ
انسان ها بهزودی ممکن نیست؛ ولیکن خداوند متعال چهار کلمه علم صاف و ساده و آسان در
اختیار انسان قرار داده که این چهار کلمه قابل نقض نیست و انسانها نمیتوانند در این چهار
کلمه اختالف پیدا کنند و دانستن و یا اهمیت دادن به این کلمات چهار گانه ،تعبدی تقلیتدی
نیست بلکه علم است .هر کسی این چهار کلمۀ ساده را بداند ،وظیفۀ دینی و توحیدی خود را
کامالً میشناسد و کسانی که در خالف جهت این چهار کلمه حرکت میکنند ،کتافر شتناخته
میشوند .آن چهار کلمه که حکمت نامیده میشود ،این است که هر نوع تغییری و صنعتی که
در عالم پیدا میشود خواه صنایع جزئی باشد مانند علفها و حشرات و یا صنایع کلی و بزرگ
مانند خلقت زمین و آسمان ،این صنعت کوچک و بزرگ و یا تغییتر مختصتر ،چهتار علتم در
اختیار انسان میگذارد .ابتدا هر صنعتی و مخلوقی خالق خود را همراه خود معرفی میکنتد و
به همه کس میفهماند همآنطور که من نبودهام و حاال هستم ،پیش از من ختدای متن بتوده
است که مرا آفریده است زیرا داللت مصنوع بر صانع ،قهری و طبیعی است نه اینکه درستی و
تعلیمی باشد .هر کس اثری را و یا مصنوعی را ببیند فوری میپرسد چه کسی این را ساخته و
یا این اثر را بهوجود آورده؟ همچنین هر مصنوعی مواد اولیه ساخت خود را در اختیار بیننده
میگذارد و به بیننده و یا شنونده میفهماند که مواد و مصتالحی بتوده کته بتا جمتعآوری و
ترکیب و شکل دادن به آنها این حیوان و یا انسان و یا گیاه و علف ساخته شده است .بتدون
مواد اولیه هرگز چیزی ساخته نمیشود و این شناسائی را علت مادی مینامند ،یعنتی متواد و
مصالح ساختمانی .باز هر مخلوقی با نشان دادن شکل و قیافه و نظتام وجتودی ختود نشتان
میدهد که آفرینندهای عالم و حکیم دارد و آن آفریننده بینهایتت علتم و قتدرت دارد کته
توانسته است بر اساس علم و قدرت خود یک چنین نظام حکیمانهای بهوجود آورد .اگر جاهل
بود نمیتوانست این همه نظام و حکمت در عالم بتهوجتود آورد و هتر چیتزی را چنتان کته
شایسته است منظم و مرتب بسازد .این شناسائی سوم را علت صوری مینامند یعنتی کستی
که به مواد و مصالح ابتدائی یک چنان شکل و قیافه ای میدهد که بسیار مرتب و منظم است.
اما کلمۀ چهارم علت غائی مخلوقات است که این هم بسیار ساده و روشن استت .در صتنایع
الهی و انسانی قابل درک و قابل رؤیت است و آن این است که سازندۀ هر کستی و چیتزی از
آنچه ساخته و میسازد هدفی دارد .یعنی هر مخلوقی را به منظور خاصی میسازد کته آن را

علت غائی مینامند .مثالً خانه را میسازند ،برای سکونت و لباس را میدوزند ،برای پوشش
و هر چیزی به همین کیفیت .انسان را ساخته اند برای رسیدن به علم و آگاهی و معرفتت.
این چهار کلمه علم است یعنی هر کسی از این چهار کلمه در شناخت مخلوقتات ستئوال
میکند بالفاصله خودش جواب خودش را میدهد .کسی نمیتواند انسان را در ایتن چهتار
کلمه گمراه کند و یا اختالفی بهوجود آورد .ما انسانهتا مصتنوعیم .ختالق متا آفریننتدۀ
ماست .مواد تن و روح ما مواد و مصالح ساخت ماست .شکل و قیافۀ ما و هندسۀ خلقت ما
دلیل علم و حکمت خداوند متعال است که این چنین منظم و مرتب ساخته است .پیدایش
نظام در زندگی ما و رسیدن به علم و معرفت علت غائی ما است .خداوند متا انستانهتا را
برای پیدایش نظام و عدالت و علم و معرفت آفریده است .این چهتار کلمته کته حکمتت
نامیده میشود ،بسیار ساده و آسان است .هیچ کس نمیتواند در این چهار کلمته شتک و
شبهَه ایجاد کند و یا در خود او شک و شبههای پیدا شود .بتر متدار همتین چهتار کلمته
انسانها بایستی زندگی خود را شروع کنند و ادامه دهند تا روزگاری که آن معرفت کامتل
برای آنها حاصل شود .در این رابطه که همه چیز در عالم و مخصوصتاً انستان در خلقتت
خود ،علت غائی و هدف نهائی دارد ،ائمه اطهار علیهم السالم که انسانهای کامل هستتند
و به انتهای کمال خلقت رسیده اند ،علت غائی آفرینش هستند .اگتر عتالم خلقتت را بته
درختی تشبیه کنیم ،آنها ثمرۀ این درخت هستند .بعضتیهتا در ارتبتاط بتا احادیتث و
روایاتی که در شأن ائمه اطهار علیهم السالم و مخصوصاً امام زمان (ع) وارد شده است که
میگوید اگر حجت خدا نباشد ،قطرۀ بارانی به زمین نازل نمیشود و از این قبیل روایتات،
اینطور فکر کرده اند که ائمه اطهار علیهم السالم واسطۀ خدا در خلقتند .ماننتد ستلطان
مملکت که برای ادارۀ مملکت نفرات دوم و سوم و تا آخر ارگان دولتتی ختود را الزم دارد
که آن ها کمک سلطان هستند و برای ادارۀ مملکت فکر میکنند .خداوند متعال هم بعد از
خود که مبداء و مصدر ابتدائی و اصلی خلقت است ،نفرات دوم و سوم و چهارم و پنجم تتا
آخر را الزم دارد که اینها در آفریدن و اداره کردن ،کمک خدا هستند که اگر نباشند خدا
دست تنها است و کاری از او ساخته نمیشود .آنها در ایتن فرضتیه اشتتباه متیکننتد.
خداوند در خلقت و آفریدن به کسی احتیاج ندارد .او یک قدرتی است نامتناهی .محیط به
تمام ذرات و موجودات .بین او و مخلوقات او فاصله ای نیست تا در آفریتدن واستطه الزم
داشته باشد .خداوند در ارتباط با هر ذرهای از ذرات عالم و هر فردی از افتراد مخلوقتات،
چنان محیط و مسلط است که مثل اینکه به جز همین ذره و یا همان فرد مخلتوقی نتدارد.
کثرت خالیق و کارهای زیاد و متفاوت ،خدا را در ادارۀ کتار ختود تقویتت و یتا تضتعیف

نمیکند تا بگوئیم اگر یک واحد کاری انجام دهد قوی است و یا اگر بیشتر باشد قتدرتش بتر

افراد زیاد قسمت و در نتیجه ضعیفتر میشود .خداوند متیفرمایتد « :ملا خل ُقل ُک و لبعلثُ ُک ِ رل
کلنفس وِحلدة »69یعنی تمامی مخلوقات عالم ،در ابتدای آفترینش و بعتد از متردن ،در بعثتت
قیامت برای خدا مانند یک نفر هستند .همآنطور که بر یک نفتر محتیط و مستلط استت بتر
تمامی کائنات هم محیط و مسلط است .پس ائمه اطهار علیهم السالم کمتک ختدا در خلقتت
نیستند بلکه علت غائی و ثمرۀ آفرینش هستند .اگر آنها نبودند آفرینش بیثمر و فاقد علت
غائی بود و در نتیجه خلقت عالم و آدم لغویت پیدا میکرد و خدا در خلقت ،بیهدف شتناخته
میشد در حالیکه یک عالم حکیم درکارهای خود نمیتواند بیهدف باشد .پتس خداونتد بتا
بودن یک چنین انسانهائی به هدف خود از خلقت عالم و آدم میرسد و شجرۀ آفرینش بدون
ثمر نخواهد بود .علت غائی و یا ثمرۀ نهائی آنچنان مهم است که اگر نباشد مثل این است کته
آفریننده و خالق عالم نیست .همآنطور که اگر فاعلی نباشد فعلی واقع نمیشود اگتر هتدف
آفریننده هم نباشد ،حرکتی برای انجام عملی صورت نمیگیرد .از این جهت عالم خلقتت بته
طفیل وجود آنها خلق شده و این خلقت ادامه دارد تا روزی که در شعاع تربیت آنها به ثمتر
برسد وآخرین نتیجه که معرفت کامل و زندگی بهشتی باشد برای انسان ها حاصل شتود .بته
همین منظور ائمه اطهارعلیهم السالم و به خصوص امام زمان(ع) در فضای تعلتیم و تربیتت و
مدیریت عالم ،مانند خورشید است در فضای طبیعت که خداوند او را در بسیاری از آیتات بته

عنوان « رب الارض و رب ِلسامء » معرفی میکند .همه جا آیات « و أأرشقت ِ أل ُرض ب ُنور ربّ ا» 70
ب ِلعلالمن » و از این قبیل تفسیر به وجود مبارک امام زمان (ع) شده است .پس با بودن
و«ر ّ

یک چنین انسانی و انسانهای دیگری مانند ائمه اطهار ،خداوند به هدف خود از خلقت عالم و
آدم رسیده و دیگران را هم بهوسیلۀ آنها به هدف نهائی میرساند.
قسمتهای مختلف دعای ندبه
قسمت اول دعای ندبه حرکت انبیاء در خط تکامل تا رسیدن به حضرت خاتم االنبیاء
محمد (ص) و قسمت دوم ،حرکت پیغمبر اسالم و تکمیل این حرکت اسالمی با نصتب متوالی
متقیان امیر مؤمنان علیه السالم تا امام قائم علیه السالم و قسمت سوم ،قیتام امتام زمتان و
انتظار بشریت برای ظهور آن حضرت و تکمیل تمامی وعدههتای خداونتد متعتال از ابتتدای
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خلقت تا روز قیام آن حضرت بهوسیلۀ آن بزرگوار و اثبات ایتن حقیقتت کته هترکس در
تاریخ در انتظار فرج و در انتظار وصول به زندگی ایدهآل از دنیا رفته استت ،ایتن انتظتار
بهوسیلۀ آن حضرت به ثمر میرسد و خداوند آن حضرت را موعود االمم و یا موعود همته
امتها نامیده است.
پس مندرجات دعای ندبه سه قسمت است .ابتدا حرکتت انستانهتا از هبتوط آدم تتا
حضرت خاتم (ص) .دوم ،تکمیل دعوت و حرکت انبیاء بهوستیلۀ قیتام ختاتم پیتامبران و
معرفی علی بن ابیطالب و ائمه اطهار علیهم السالم که میتتوانیم تمتامی ایتن متدت را از
هبوط آدم تا قیام قائم به عنوان جاده سازی برای ظهور حکومت الهتی بشناستیم .یعنتی
تمامی پیامبران و خاتم پیغمبران و ائمه اطهار علیهم السالم و تمامی علماء و مجتهدین در
ابتدای آفرینش نقش جاده سازی و رفع و دفع موانع ظهور حکومتت امتام زمتان را ایفتاء
میکنند و ایشان مقصد این حرکت شناخته شدهاند .با ظهور ایشان زنتدگی دوم بشتریت

افتتاح میشود .خداوند در آیهای در سورۀ سباء میفرماید « :وجعلنا بینُم و بن ِل ُقری ِلرلیت
ِلسی س ُیوِ فهیا لیال و ِ ریم أمنن .» 71یعنی ما بین مردم و
َر کنا فهیا قُری ظاهرة و قدررن فهیا ر

آن شهرهای با برکت ،شهرها و روستاهائی آفریدهایم .مردم وظیفه دارند از مستیر همتین
شهرها و روستاهای وسط راه حرکت کنند تا خود را به آن شهر با برکت برسانند و در ایتن
راه ها مردم در امن و امان هستند .در این آیۀ شریفه خداوند حرکت بشریت را بتهستوی
زندگی مطلوب مانند کاروانی تعریف میکند که از بیابانها و روستاها عبور متیکننتد تتا
خود را به شهر بزرگی برسانند و در آن شهر به زندگی مطلوب خود برسند .همانطور کته
این کاروان اگر از بیابانها حرکت کند ،گمراه و از خط آن شهر بزرگ منحرف میشود و در
نتیجه گرفتار کویرها و برهوت زندگی میشود ولیکن اگر از جادۀ مستقیم از این روستا به
آن روستا و از این شهر به آن شهر حرکت کند ،گمتراه نمتیشتود و عاقبتت بته مقصتد
میرسد ،بشریت هم برای وصول به زندگی مطلوب خود اگر از مسیر انبیاء و اولیاء و فقهتا
حرکت کند ،بدون انحراف به آن شهر بابرکت میرسد ،یعنی بته حکومتت و والیتت ختدا
هدایت میشوند ولیکن اگر این روستاها و شهرهای توی راه را رهتا کنتد و در بیابتانهتا
حرکت کند گمراه میشود .خداوند به همین کیفیت ،حرکت انسانها را ترستیم متیکنتد.
پس در این آیۀ شریفه ،والیت و حکومت ائمه اطهار علیهم السالم که با قیتام امتام زمتان
افتتاح میشود ،مدینۀ فاضله و شهر بهشت شناخته شده است .آنهتا شتهر بتا برکتت و
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زندگی بهشتی هستند و فقهای نمایشگر آن شهر ،علما و فقهای مکتب هستند .دین مردم در
این مسیر غارت نمیشود و تا وصول به آن شهر بزرگ در امن و امانند.
شرح تفصیلی دعای ندبه و معاهدۀ خدا با انبیاء:
این دعای شریفه که افکار بشریت را در مسیر انبیاء و اولیاء ،بهسوی والیت ختدا حرکتت
میدهد ،ابتدا با کلمۀ حمد شروع میشود .اساساً در قرآن و یا دعاهتای دیگتر وارده از ائمته
اطهار علیهم السالم ،هر جا نعمت بزرگی را به مردم گزارش میدهند و افکار مردم را در خطی
حرکت میدهند که آنها را به آن نعمتهای بزرگ الهی برساند ،گزارش یک چنین نعمتهائی
را با کلمۀ حمد شروع میکنند .سورۀ حمد که بایستی در هر نمازی خوانده شود ،بزرگتترین
نعمت از نعمتهای خداوند متعال است که این سوره امالکتاب و یتا ام القترآن نامیتده شتده
است .خداوند در بیان نعمت های علمی که به حضرت رسول اکرم داده است ،قرآن را یک جتا
تنها ذکر میکند و سورۀ حمد را هم مستقالً تنها یاد آوری میکند .به پیغمبر اکرم میفرمایتد
که من دو نعمت بزرگ به تو دادهام؛ یکی قرآن و یکی سورۀ حمد .یعنی سورۀ حمد یک قرآن
مستقل است نه اینکه جزء قرآن و سورهای از سورههای قرآن باشد و همینطور ستورههتای
دیگری که با کلمه حمد شروع میشود ،مشعر به بزرگترین نعمت از نعمتهای خداوند متعال
است و آن بزرگ ترین نعمت ها نعمت والیت خدا و والیت اولیاء خداست .دعای ندبه هتم کته
افکار بشریت را در مسیر حرکت انبیاء قرار میدهد تا آنها را به حکومت و والیت خدا و ائمه

اطهار برساند ،با همین کلمۀ حمد شروع میشود که بندۀ سالک الی اهلل عرضه میداردِ « :ل ّلهُل رم
لک ِحلدُ عیل ما جری به قضلائُک ف ِولیائلک رَِّلیلن ِس تخلصلتُ ُم لنفسلک و دینلک» التی آختر.
بندگان مؤمن خدا را ستایش میکند و شکر خدا را به جا میآورد .تقدیرات خداوند تبتارک و

تعالی دربارۀ حرکت انبیاء تا آنها را و متردم پیترو آنهتا را بته ختاتم پیغمبتران برستاند،
عجیبترین تقدیرات است .این همه مصیبتها و بالها و قیام و قعودها و قتل و کشتتارها کته
در مسیر حرکت انبیاء بهوجود آمده ،تمامی اینها پیغمبران و امتهای آنها را به یک نتیجته
میرساند و به یک مقصد رهبری میکند و آن مقصد ،دین کامتل ختدا و والیتت کامتل ختدا
بهوسیلۀ پیغمبر خاتم و ائمه اطهار است .آیات و روایات زیاد داریم که خداوند هر پیغمبری را
به نبوت مبعوث میکند ،چند ماده با او قرارداد میبندد و از آن پیغمبر به اجراء مواد نتامبرده
عهد و پیمان میگیرد .مادۀ اول فقط و فقط خدا را بپرستد و همه جا خود را متکتی بته ختدا
معرفی کند .از قدرت خدا و هدایت و خدا و مکتب خدا استفاده کند و هرگز غیر خدا را بترای

انجام مقاصد الهی در دین خدا استخدام نکند ِ « .لتعبد الاللا و ل ترشک به شیئا" و ِ ختلع

الا

نلدِد و دونله » 72یعنی ای پیغمبر تو وظیفه داری فقط بنده خدا باشی وابسته به ختدا و

کسی را یا چیزی را شریک خدا قرار ندهی و از غیر خدا برای موفقیت خود کمک نگیری.
دنباله این عهد و پیمان آن پیغمبر را ملزم میکند که بندگان خدا را امیدوار به وعدههتای
خدا کند .یعنی پاداشی که در برابر قبول دعوت و اطاعت برای مردم معین متیکنتد و یتا
تهدیداتی که برای کفار و منافقین بهوجود میآورد ،این وعدهها و تهدیدات هر دو مربتوط
به حکومت خدا و اولیاء خدا باشد .مردم را امیدوار به وعدههای خدا کند ،نه اینکه بته رأی
خود به آنها وعدهای بدهد و باغ سبزی به آنها نشان بدهد و همچنین کفتار را از عتدل
خدا بترساند ،نه از قدرت خودش .مثل اینکه بگوید اگر اطاعت نکنید شما را متیزنتم یتا
زندانی میکنم و یا جریمه و یا چیزهای دیگر و همچنتین خداونتد از آن پیغمبتر ،عهتد و
پیمان میگیرد که مردم را به روزگار حکومت خدا و والیت اولیاء خدا امیتدوار کنتد و بته
آن ها بگوید ،آخرین زندگی و آخرین حکومت ،حکومت خدا و اولیاء خداستت ،شتما اگتر
زنده بودید و به آن حکومت رسیدید ،اجر و ثواب شما در آن حکومت به شما داده میشود
و اگر هم پیش از ظهور وعدۀ خدا مردید ،این مردن به جتز یتک ختوابی بیشتتر نیستت،
خوابیدن و بیدار شدن .خوابیدن در این مدتی که وعدۀ خدا به ثمر نرسیده استت و زنتده
شدن در روزگاری که وعدۀ خدا به ثمر میرسد و حکومت الهی دایر میشود .ایتن متدت
خواب و یا مدت مرگ گر چه طوالنی باشد ،ولیکن بر شما یک ساعت و دو ستاعت بیشتتر
نمیگذارد .وقتی که شما زنده شدید اینطور به نظرتان میآید که دیشب خوابیتده ایتد و
صبح بیدار شده اید .پس تمام انبیاء مأمور شده اند که ملتها را و انسانهتا را دعتوت بته
نبوت پیغمبر خاتم (ص) و والیت خدا و اولیا خدا کنند .لذا مشاهده میکنیم پیغمبتران در
زمان خود هر کدام ،صد در صد مستقل و آزاد زندگی کردهاند .آزادانه مردم را بته ختدا و
دین خدا دعوت کردهاند .در برابر دعوت از کسی اجر و مزدی و پاداش مطالبه نکردهانتد و
هرگز وابسته به قدرت زمان خود نشده و از حکومت زمتان ختود نترستیدهانتد .یتک راه
مستقل و یک خط مستقل و آزاد ،فقط انسانها را به خدا امیدوار کرده اند و یتا از عتذاب
خدا ترسانیدهاند و خود آنها هم مانند دیگران امیدوار به وعدههای خدا بوده و از عتذاب
خدا ترسیده اند .این خط مستقل انبیاء و صراط مستقیم الهی استت کته ابتتداء بتا یتک
تقدیراتی آدم الوالبشر را در این خط قرار داد و او را پیغمبر فرزندان خودش قترار داد تتا
رسیدن به پیغمبر دیگر .لذا در ابتدای این دعای شریف بعد از ذکتر حمتد ختدا ،عهتد و
پیمانی را که خدا با پیغمبران بسته است یادآوری میکند .اوالً به خدا عرض میکنتد کته
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پیغمبران و اولیاء تو کسانی بودهاند که آنها را برای خود و دین خود خالص گردانیدی و طمع
آنها را به خودشان و یا غیر خودشان و یا به این زندگی دنیا قطع نمتودی و آنهتا را چنتان
ساختی که فقط وابستۀ به خودت باشند .از غیر تو چیزی نخواهند و از تهدیتد دشتمنان تتو
نترسند؛ زیرا موفقیت کفار و ستمکاران در این زندگی دنیا بر پایۀ تهدید و تطمیع است  .اگتر
بتوانند باغ سبزی به یاران و همراهان خود نشان میدهند و آن ها را به طمع میاندازنتد کته
یاور و همکار آنها باشند و اگر با تطمیع و وعدههای دروغ کارشان پیش نرود ،بندگان خدا را
تهدید به قتل میکنند و آنها را میکشند .این دو عامل تهدید و تطمیتع ،یگانته سترمایهای
است که با همین سرمایه ،طاغوتهای زمان و استثمارگران متردم را بته ختط اطاعتت ختود
کشیده آنها را به بردگی و رقیت گرفتهاند .خود را مالک آنها دانستهاند و همان رفتاری کته
با گوسفندان خود داشتهاند با اکثریت مردم ضعیف هم داشتهانتد و تنهتا چیتزی کته بترای
بندگان خدا و مخصوصاً رهبران آنها الزم است همین است که خود را گرفتار تهدید و تطمیع
دشمنان خدا نکنند .از خدا بترسند که عذاب خدا خیلی سختتر و مشکلتر است و به ختدا
طمع ببندند؛ زیرا سفرۀ خدا گستردهتر است .لذا در قدم اول در این دعای شتریف کته ختط
حرکت انبیاء را تا رسیدن به مقصد ترسیم میکند ،قدم اول این استت کته آنهتا را متوجته
وعده های خدا میکند و آنها را به سفره خدا و زندگی آخرت امیدوار میکنتد و هتم اجتازه
نمیدهد که از تهدید دشمنان خدا بترسند؛ زیرا اگر هم به دست آنها به قتل برسند به ارادۀ
خدا دو مرتبه زنده میشوند و زندگی خود را از سر میگیرند .لذا در این جمله میگوید که تو
برای دوستان خود و پیغمبران خود ،آن سفرۀ گسترده پر از نعمت دائمی خود را اختیار کردی
و اجازه ندادی که آنها به این زندگی دنیا طمع ببندند بلکه به زندگی آخرت که دائم و ابتدی
است و هرگز زوال و اضمحالل نمیپذیرد ،طمع ببندند و با آنها عهد و پیمان بستی که به ایتن
زندگی دنیایی اعتنا باشد و این جلوهها و زیبائیهای دنیا آنها را نفریبد و از مقصتد آخرتتی
باز ندارد .زیرا این دنیا یک بیابان و یا روستای سر راه کاروان بهسوی آخترت استت .مقصتد
دائمی و اصلی که تا ابد و بینهایت انسانها را اداره میکند زنتدگی آخترت استت .گتر چته
روستای وسط راه ،آب و غذا و هوائی در اختیار مسافرین میگذارد ،ولیکن این روستا همتین
اندازه الزم است که کمی در آنجا بار بیاندازند و استراحت کنند تا از رنتج و تعتب مستافرت
برهند .بیشتر از یک روز و دو روز ،نمیتواند مردم را اداره کند .لقمه غذائی و یا شتربت آبتی
است که کفاف کاروان و مسافرین را نمیکند .اگر در این روستا قصد اقامت کنند و فقط هدف
خود را توقف در این روستا بدانند ،قهراً به جان یکدیگر میافتند و جنگ و تنازع بین آنهتا
پیدا میشود .لذا خداوند با بندگان خود شرط میکند که به این زندگی ابتدائی بیاعتنا باشند

و این زندگی را به عنوان راه عبور بشناسند و در آن قصد اقامت نکنند که شرایط زنتدگی
در آن پیدا نشده است .پیغمبران هم این عهد الهی را قبول کرده اند و خدا دانست که بته
عهد خود وفا میکنند .لذا پیمان آنها را قبول کرد و آنها را مقرب درگاه خود قرار داد و
به تمام وسائل دفاع در برابر دشمنان و وسائل زندگی مجهز کترد کته بترای آب و غتذا و
مسکن و لباس و ادامه زندگی احتیاج به کفار نداشته باشند و به کسی طمع نبندند؛ زیترا
تنها عاملی که خط انبیاء را میشکند و هدف آنها را در زندگی میگوید همین است که به
این دنیا طمع ببندند و دین خدا را وسیلۀ کاسبی و زندگی خود قترار دهنتد و ایتن طتور
وانمود سازند که آنها هم مانند دیگران دنبال دنیا و ثروت دنیتا هستتند و دیتن ختدا را
وسیله کسب ثروت و موفقیت خود ساخته اند .در نتیجه طمع آن ها به دنیا و یا وابستتگی
آنها به کفار و ثروتمندان ،دین خدا را ضایع میکند و ارزش آن را در نظتر متردم از بتین
میبرد به همین منظور کسانی که بهوسیلۀ دین بندگان خدا را استثمار میکنند و یا دین و
دعوت خدا را سرمایه کسب خود در این دنیا قرار میدهند ،بته عنتوان قطتاع الطریتق و
دزدهای راهزن شناخته شدهاند .زیرا با تظاهر به دین خدا دین خدا را ضایع میکنند و بته
مردم اینطور وانمود میسازند که دین هم یک وسیله ای است برای کسب مال و ثروت .به
همین منظورخداوند در صورتی بنده ای را در دین خود استخدام میکند که صتد در صتد
بداند این بندۀ او وابستگی به دنیا و اهل دنیا ندارد .تحت تأثیر تهدید و تطمیتع دشتمنان

خدا واقع نمیشود .لذا میفرماید « :و عل ُ
مت منُ ُم

ِلوفاء بله » تو ای خدا به علم ذاتتی ختود

دانستی که پیغمبران سر عهد و پیمان خود هستند و هرگز عهد و پیمان تو را نمیشکنند.
لذا در تاریخ شناخته نشده است که پیغمبری از جانب خدا مأموریت پیدا کند و یا اوصتیاء
آن پیغمبر در حال مأموریت و در خط اطاعت خدا از کفار بترسند و یا اینکه به زندگی دنیا
طمع ببندند .از ابتدای دعوت خود تا روز وفات ،کامالً پاک و منزه زندگی کردهانتد .آزاد و
مستقل بودهاند و هرگز زیر بار منت کسی نرفتهاند و از کسی خواهش و تمنائی نداشتهاند.

این جملۀ « قُل ل أأس ئلُ ُک علیه

ِجلرِ ،» 73ما از شما مردم مزدی نمیخواهیم ،عمومیت داشته

است و هرگز پیغمبری از غیر خود خواهش و تمنائی نداشته است .
حاالت و حرکات پیغمبران پیش از بعثت :
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قسمت اول در دعای شریفۀ ندبه داللت میکند بر اینکه پیغمبتران پتیش از مأموریتت و
پیش از رسالت خود ،دوره میبینند .خداوند ابتدا هر پیغمبتری را بته ایمتان و تقتوا مجهتز
میکند ،احکام خود را به او میآموزد و آن پیغمبر هم احکام الهی را تمرین میکند و به اجترا
اجرا میگذارد تا اینکه انسانی میشود مجهز و مرتتب .قصتور و تقصتیر از فکتر او برداشتته
میشود و صد در صد یقین پیدا میکند که دنیا در مقدمۀ آخرت قترار گرفتته و یقتین پیتدا
میکند که چگونه از مسیر اعمال و افکار مردم ثواب و عقاب پیدا میشود .بعد از آنکته دورۀ
خود را دید و نمرۀ صالح و سداد و امانت دریافت کرد ،مأموریت اجتماعی پیدا میکنتد .دورۀ
اول که مأموریت شخص باشد ،نبوت مینامند و دورۀ دوم که مأموریت اجتماعی باشد ،رسالت
میگویند .بر همین مبنا هیچ پیغمبری در دورۀ رسالت خود به گناه و معصیت و یا اشتتباه در
تنظیم زندگی خود و دیگران مبتال نشده است و مشهور است که پیغمبران ،معصوم هستتند.
یعنی از خطا و اشتباه در گفتن احکام خدا و عقیدۀ به خدا و دین خدا مصون و محفوظند .اگر
هم اشتباهی و یا ترک اوالئی در زندگی آنها باشد ،پیش از نبوت است .از دوران کتودکی تتا
زمانی که به پیغمبری مبعوث میشوند ولیکن بعد از بعثت و مأموریت ،صتد در صتد اعمتال و
افکارشان منظم و مرتب است .کسی نمیتواند بر آنها ایرادی بگیرد .پس از اتمام دورۀ نبوت،
رسالت پیدا میکنند .در داستان حضرت ابراهیم خلیل آمده است که ایشان در مکتب ختدا و
در ارتباط به خدا چند کالس را دیدند و آموختند تا به نشان امامت مفتختر نشتدند .روایتت

شده که « ِ للا ِختذ ِبرِهمی عبدِ قبلل ِ

یتخلذ ُه نبیلا » 74تتا آختر حتدیث در کتتاب کتافی و

کتاب های دیگر یعنی خداوند اولین نشانی که به ابراهیم خلیل داد ،نشان بندگی بتود یعنتی
ابراهیم خود را ملزم کرد که در عبادت و اطاعت خدا باشد و بعد از نشان بندگی ،دوره نبتوت
او رسید .از جانب خداوند متعال به او وحی و الهام میشد و خداونتد فکتر و ارادۀ او را تائیتد
میکرد و به او میآموخت که چگونه خدا را عبادت کند و با خدا در راز و نیاز باشتد و بعتد از
فرا گیری مسائل عبادی و اجتماعی و تزکیۀ نفس و تهذیب اخالق اجتمتاعی و انستانی ،بته
نشان رسالت مفتخر شد و تا آخر وظائف خود را انجام داد .بعد از رسالت ،خلیلیت پیدا کرد و
بعد به نشان امامت مفتخر شد .پس پیغمبران پیش از آنکه اقدام به کاری کنند ،پیش از آنکه
مردم را به دین خدا دعوت کنند و با کفر و گناه مبارزه کنند ،خودشتان دوره متیبیننتد .در
ارتباط با خدا درس میخوانند .به علم و دانش مجهز میشوند و بعتد رستالت آنهتا شتروع
میشود .لذا در مقدمۀ این دعای شریف که خط حرکت انبیاء را برای مردم ترسیم متیکنتد،
میفرماید :تو با آنها شرط بستی و عهد و پیمان گرفتی که به دنیا و اهل دنیا بیاعتنا باشند.
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فقط

طوِ للک ذللک و عل ُ
ملت ملنُ ُم
به عنوان مأمور خدا وظایف خود را انجام دهنتد « .فرشل ُ

ِلوفاء » آنها هم شرایط رسالت را قبول کردند و تو ای خدا دانستی که سر عهتد و پیمتان
خود هستند و تا پای جان در راه تو و ترویج دین تو فدارکاری میکننتد و بتاز در مقدمتۀ
رسالت و مأموریت ،یکی از کارهای مهمی که خداوند برای آنها در نظر میگیترد ،شتهرت
اجتماعی و مشهور شدن به عظمت و بزرگتواری و علتم و حکمتت استت .در ایتن رابطته
میفرماید بعد از آنکه آن ها را برای انجام مأموریت قبتول کتردی و مقترب درگتاه ختود
نمودی ،به آنها شهرت و آوازۀ اجتماعی دادی و به مردم فرمودی که آن پیغبران از همته
انسانهای زمان خود برتر و باالتر هستند .فرشتگان خود را مأمور به اطاعت آنها نمتودی
و به کمک وحی و الهام ،آنها را از خطا و اشتباه حفظ نمودی و با تعلیمتات ختود از آنهتا
پذیرائی کردی و آنها را وسیله و واسطه قرار دادی تا مردم را بهسوی تو دعوت کنند و به
خشنودی و رضایت تو برسانند.
این چند جمله وضعیت پیغمبران پیش از آنکه مأموریت اجتماعی خودشتان را انجتام
دهند و آنچه را برای آن ها الزم است ذکر میکند .آن ها در مقدمتۀ مأموریتت اجتمتاعی
خود ،ابتدا به اصالح نفس خود و تهذیب و تزکیۀ اعمال و افکار خود میپردازنتد .خداونتد
فرشتگان را مأمور هدایت و ارشاد آنها میکند کته هرگتاه روبترو بتا اعمتال و افکتاری
میشوند که خالف شریعت و دین خدا است ،بهوسیلۀ همان فرشتگان هدایت میشتوند و
آن فرشتگان ،حقیقت و واقعیت را در فکر آن ها قرار میدهند .هر گاه با بدعتهائی روبرو
میشوند ،فوری میفهمند که این ها بدعت و خرافات است ،ترک متیکننتد .هتر گتاه بتا
مقررات ظالمانۀ اجتماعی روبرو میشوند ،میفهمند که چه مقرراتی و یتا رستوم و آدابتی
ظالمانه و چه مقرراتی عادالنه است .در حاالت پیغمبر اکرم در زمانی که با متادر رضتاعی
خودش زندگی میکرد ،نقل شده که وقتی میخواست با بترادران رضتاعیش بته بیابتان
برود ،مادر رضاعیاش گردن بندهائی که آن ها را تعویذ مینامیدند به گتردن آن حضترت
انداخت .حضرت فرمود که مادر من این ها چیست که به گردن من میاندازی؟ عرض کترد
این ها تعویذ است تا تو را از شر جنیان بیابان حفظ کند  .حضرت آن گردنبند را از گتردن
خود بیرون آورد و گفت مادر جان من در پناه خدا هستتم .ختدا و فرشتتگان مترا حفتظ
میکنند .کسی نمیتواند صدمه ای بر من وارد کند .به همین کیفیتت پیغمبتران در دوران
پیش از مأموریتهای اجتماعی خود ،صد در صد از عیب و گناه و خطا و اشتباه منزه و مبرا
میشوند .انسانی شایسته و وارسته بودند .پیغمبر اکرم پیش از بعثت به عنوان شخصتیتی
بسیار سالم و امین شناخته شد که اهل مکه در قضاوت ها و برای رفتع اختالفتات بته آن

حضرت مراجعه میکردند و ایشان را داور خود قرار میدادند .این تهذیبات و تزکیهها مربتوط
به دوران نبوت است و بعد از آنکه صد در صد به پاکی و نزاهت و نزاکت شناخته متیشتوند،
دورۀ دوم تقدیر خدا میرسد که این دوره ،زمان بعثت بته رستالت و مأموریتت اجتمتاعی و
شهرت یافتن در میان مردم به پاکی و صداقت و امانت و به علم و حکمت است .میفرماید نام
و آوازۀ آنها را در میان مردم بلند نمودی ،همه جا در محافل و مجالس مردم از آنها تعریتف
میکردند و آنها را ستایش مینمودند و بهترین فرد جامعه خود میشناختند .با اینکه استتاد
بشری ندیده بودند و مکتبی نرفته بودند ،از نظر علم و حکمت و بیان حقایق و صالح و ستداد
بهترین انسان دانشمند شناخته میشوند .تو ای خدا همیشه سفرۀ علتم و حکمتت را پتیش
افکار آنها گسترده میداشتی و آنها را به حقایق آشنا میکردی و در انتها آنها را بهتترین
راه و وسیله برای حرکت افکار مردم بهسوی خودت قرار دادی .آنهتا در جامعته بته عنتوان
صراط مستقیم و انسانهای نمونه برای حق و عدالت شناخته میشوند و بعد از این شتهرت و
شناسائی ،دوران رسالت و مأموریت اجتماعی آنها میرسید که مأمور متیشتدند بتا اعمتال
جاهالنه و ظالمانه مردم مخالفت کنند .بین آنها و مردم جنگ و نزاع و درگیری پیدا میشتد
و آنهمه گرفتار اذیت و آزار مردم میشدند و صبر میکردند.
چگونه آدم و حوا در بهشت سکونت یافتند:
در اینجا دراین دعای شریفه بعد از بیان مقدمات رسالت و بعثت که همان دوران تربیت و
شهرت به نبوت باشد ،اولین پیغمبر را که آدم ابوالبشر باشد یاد آوری میکند و میفرمایتد «

فبعض ِسکنت ُه جن رتک ِل ِ ِخرجتل ُه

منلا »؛ یعنی پروردگارا تو اولین پیغمبر را ابتدا در بهشتت

خود سکونت دادی و بعد از مدتی که در بهشت زندگی کترد ،او را از زنتدگی بهشتتی ختارج
نمودی و به این زندگی دنیائی که در واقع تبعیدگاه انسان است انتقال دادی .منظتور امتام از
این بعضی که در بهشت ساکن شده و بعداً اخراج گردیده است ،آدم ابوالبشر و همسرش حتوا
هستند .تمام اسرار نبوت و رسالت و والیت ائمه اطهار علیهم السالم و خط تربیت انسان تا به
کمال مطلق برسد و پیش از ورود به بهشت ،بهشتی شود ،از همین جا شروع میشتود .یعنتی
خداوند انسان را در مکتب تربیت خود آفریده و در آن مکتب همه جور وسائل رفاه و آسایش
برای او فراهم کرده است .فقط درختی را به نام شجرۀ طوبی و درخت دیگری را به نام شتجرۀ
زقوم به آدم معرفی کرده و به او گفته است که ای آدم تو و همسرت اینجا در زندگی بهشتتی
سکونت اختیار کنید .این همه میوه ها و نعمت ها و لذت هتای فتراوان در اختیتار شتما قترار

میگیرد .فقط خدای شما از شما خواهش میکند ،از سایۀ درخت طتوبی ختارج نشتوید و
خود را به این شجرۀ خبیثۀ زقوم نزدیک نکنید که در ظلم و ظلمتت قترار متیگیریتد و
زندگی شما و فکر شما تاریک میشود .دین آدم در زندگی بهشتی فقتط همتین دو کلمته
است .یک امر و یک نهی .امر خدا این است که زیر سایۀ شجرۀ طوبی باشد و نهی خدا این
است که به شجرۀ خبیثۀ هوی نفس و یا درخت زقوم نزدیک نشود.
الزم است ابتدا بهشتی را که آدم در آنجا خلق شده و در آن زندگی متیکترده استت
بفهمیم و بدانیم کجاست و به چه کیفیت بوده است .آیا در این کترۀ زمتین بتوده و یتا در
آسمان ها و آیا هبوط آدم به معنای نزول از این آستمان بته زمتین بتوده ،ماننتد ستقوط
سنگهای آسمانی و یا نزول به معنای تنزل حالی و فکری از یک مقام علمی بهتر و بتاالتر
به یک مقام پستتر و بدتر ،مانند انسانی که به صداقت و امانت شناخته میشود و بعتد از
شهرت به پاکی و صداقت مرتکب خیانتی میشود و شتهرت اجتمتاعی ختود را از دستت
میدهد و در حالیکه محبوب مردم بوده است ،منفور در نظر مردم واقع میشود؟ آیا هبوط
آدم از زندگی بهشتی به معنای خروج از حالت اطاعت به حالت معصیت است یا به معنتای
فرود آمدن از فضای روی سر ما به زمین زیر پای ما؟ احادیث و اخبار در تعریف بهشتی که

آدم در آنجا خلق شده میفرماید « :اکنت جنة ِدلنیا تطللع علهیلا ِلشلمس و

ِلقملر » یعنتی آن

بهشت ،باغ بهشتی در همین کرۀ زمین بوده است که خورشید و ماه بر آن طالع میشده و
از آن غروب میکرده است .البته خلقت آدم در کرۀ زمین بوده .بهشتی هتم کته خداونتد
برای او ترتیب داده است ،یک محل و مرکزی بسیار آباد و پربرکت در همین کترۀ زمتین.
بهشت یک نوع زندگی است که به اراده آنی و کن فیکونی خدا بهوجود متیآیتد .زنتدگی
بهشتی مانند زندگی دنیائی نیست که از محل تأثیر علت و معلولهای طبیعت و با عوامتل
سرما و گرما پیدا شود که برای پیدایش یک چنین باغی الزم است سرزمینی باشد ختوش
آب و هوا .سرما و گرما در حد اعتتدال طبیعتی باشتد .بتاد و بتاران و طوفتان نیایتد تتا
درخت های بهشتی به ثمر برسد .خداوند زندگی دنیائی انسان ها را به این کیفتت تنظتیم
نموده است که از مسیر تأثیر عوامل طبیعی پیدا میشود .این زنتدگی دنیتائی استت کته
خداوند به این کیفیت تنظیم فرموده تا سرما و گرما و سایر عوامتل طبیعتی متؤثر باشتد.
حکمت پیدایش زندگی به این کیفیت ،از راه احتیاج خالیق و به منظتور تعلتیم و تربیتت
است .خداوند انسانها را در جریان عوامل طبیعی قرار میدهتد تتا از ایتن راه بته آنهتا
بیاموزد .علت و معلولهای طبیعی و ارادی را به آنها بفهماند تا از ایتن راه علتم و دانتش
پیش برود و انسانها به مرتبه و مقامی از علم و دانش برستند .و امتا زنتدگی بهشتتی از

مسیر تأثیر عوامل طبیعی نیست؛ بلکه از مسیر ارادۀ آنی خداوند متعتال استت .خداونتد در
شرایط صدها درجه زیر صفر و یا صد هزار مرتبه باالی صفر برای انسان یک زندگی طبیعتی و
طبیعی و میوه های طبیعی بهوجود میآورد که سرما و گرما کوچکترین تأثیری ندارد .پس ما
اگر با دالئل عقلی طبق این حدیث شریف که میفرماید که بهشت آدم در کترۀ زمتین بتوده
است ،ثابت کنیم که در همین زمین پرحادثه ،زندگی بهشتی قابل ظهور است ،از مقصد ختود
پرت نشده ایم .ضمناً بدانیم که خداوند چگونه زندگی بهشتی و با چه عواملی زندگی دنیتائی
میسازد .بی شک آدم و حوا در همین کرۀ زمین از امالح مختلف و متفاوت خاکهتا ستاخته
شده اند .موال امیر المؤمنین (ع) در خطبهای آنجا که خلقت آدم را توضیح میدهد ،میفرماید
خداوند از خاکهای مختلف کرۀ زمین و امالح متفاوت آن ،معجونی آماده کترد و آن را عمتل

آورد .میفرماید ُ « :رث جع ُس بحان ُه من حز ِ ألرض و سهلها و عذبا و س بخها رُرب ُة سل نا َمللاء حل ریت
خلصت ولطها َلب رّل ح ریت لزبت فبل منا ُصورة ذِت ِحناء و ُو ُصول و ِعضاء و فُ ُصول ،» 75یعنتی
خداوند از قسمتهای سخت زمین و قسمتهای نرم آن و از قسمتهائی که خاک شیرین بود
و قسمتهائی که خاک شور داشت ،از این امالح مختلف و متفاوت ،مقداری خاک جمتعآوری
کرد و آن خاکها را بهوسیلۀ آب خمیر نمود .زوائد امالح را حذف کرد و یک معجون خالص از
خاکها تهیه نمود .پس از آن معجون را با نم و رطوبت آب مالش داد تا اینکه چسبنده شد .از
این گل چسبنده ،مجسمهای بهوجود آورد و در داخل وجود این مجسمه ،چقدر گترایشهتا و
غریزهها و فصل و وصلها تهیه نمود .صورتی شد پر از اقتضا و غریزه و اعضاء و جوارحی را در
خدمت این اقتضاها و غریزهها قرار داد .در آیهای در سورۀ دهر هم خداوند به همین کیفیتت،

خلقت انسان را توضیح میدهد .میفرمایدِ « :نر خلقنا ِلنسا
إ

من ن ُطفة أأمشاج ،» 76یعنی انسان

را از نطفه ای که مخلوط به تمامی امالح مختلف است آفریدیم و جای دیگر ساخت طینت آدم

را به گلهائی که کوزهگران برای کوزه سازی عمل میآورند ،تشبیه میکند .میفرماید « :خللق
ِلنسا من صلصالم اکلفخرلار ،» 77یعنی گل انسان را عمل آوردیم؛ مانند گلهائی که کوزهگتران
برای کوزه سازی عمل میآورند .مشاهده میکنید که کوزه گتران ابتتدا ختاکهتا را تصتفیه
میکنند ،تمام زوائد آن را که از جنس خاک نیست میگیرند ،اگر ریگ و شنی داشتته باشتد
تصفیه میکنند ،بعد مدت زیادی آن گل را از یک طرف نم و رطوبت میدهند و از طرف دیگتر
مالش میدهند تا آن گل ها در حد اعتدال قرار گیرد و صد در صد برای کتوزه ستازی آمتاده
 - 75خطبه  1نهج البالغة
 - 76سوره دهر2 ،
 - 77سوره الرحمن13 ،

شود .در اینجا هر چه خاکها و گلها خالصتر باشد ،سفالهای خالصتری به عمل میآید؛
ولیکن همۀ این مسائل از باب تشبیه است .برای اینکه خلقت انسان را به فکر ما انسانهتا
ذهن ما نزدیک کنند .گلی را که برای انسان سازی عمل میآورند به گلی تشبیه میکننتد
برای کوزه سازی آماده کرده اند .کوزهگران گر چه گل ها را خیلی مالش میدهند تتا بترای
و سفال آماده شود ،ولیکن ماهیت خاک را نمیتوانند عوض کنند .به کیفیتی که ختاکهتا
تبدیل به نطفه و خون و گوشت شود.
خداوند با افاضۀ روح جنسیت آب وخاک را تغییر میدهد:
تن انسانها گر چه از خاک عمل آمده است ،خداوند ابتدا آب و خاک را تبدیل به گیاه
نموده و باز آن گیاه و میوه را تبدیل به گوشت و خون فرموده و انسان را از آن خلق کترده
است ،ولیکن بین گوشت و خون تن ما و خاک و گل زمین ،فاصله بستیار استت کته آن را
تغییر ماهیت و یا جعل ماهیت مینامند .خداوند مواد خاکی را که اگر هم یتک جتا جمتع
شوند و تبدیل به گل کوزهگران شوند باز هم ماهیت خاکی آنها عوض نمیشود ،این خاک
را که از آن انسان و حیوان میسازد ،تغییر ماهیت میدهتد .یعنتی جنستیت ختاک را در
وجود گیاهها و یا حیوانها عوض میکند .مثالً ما اگر از گتلهتا درختتی و بترگ درختتی
بسازیم ،نمیتوانیم جنسیت خاک را عوض کنیم ،گر چه از خاک ها مجسمه ای ساخته ایتم
ولیکن باز هم خاک است و تفاوت جنسی و ذاتی با خاکها ندارد .خدا از این خاکها کته
درختها را و یا حیوان و انسان را میسازد ،جنسیت خاک را در وجود گیاه و حیوان تغییر
میدهد .این تغییر جنسیت را جعل ماهیت مینامند .یعنی حقیقت خاک در وجود انستان
عوض شده است و این تغییر جنسیت با افاضۀ روح در مواد خاکی است .میتوانیم بگتوئیم
این خاک ها در وجود انسان و حیوان ،یک خاک زنده است ولیکن در متتن زمتین ،ختاک
مرده .یعنی خداوند به این خاک ها ابتدا روح نباتی میدهد .نیروئتی در دل امتالح ختاکی
وارد میسازد که آن امالح تبدیل به سلولهای نباتی میشوند و حالت جاذبه و دافعه پیتدا
میکنند و باز نیروی دیگری در دل سلولهای نباتی پیاده میکند که آن سلولهتا تبتدیل
به گوشت و خون و جنسیت حیوانی میشوند .این تغییر ذات را جعل ماهیت مینامند کته
با افاضۀ روح حیات پیدا میشود .لذا این خاکها در وجود انسانها تغییر ماهیت دادهانتد،
خاصیت آن ها عوض شده است .این تغییر ماهیت قابل کشف انسانها نیستت .امتام بتاقر
علیه السالم میفرمایند انسانها میتوانند از آنچه خدا میسازد صنایعی بهوجود آورنتد،
ولیکن نمیتوانند جنسیت مواد آب و خاک را تغییر دهند که مثالً بتوانند خاک را تبتدیل

به گوشت و استخوان کنند .این تغییر ماهیت مخصوص ذات مقدس خداوند متعتال استت .در
هر صورت خداوند انسانی ساخته که از نظر جنسیت طبیعی و مادی با تمامی طبایع مختلتف
عالم ،سنخیت و جنسیت پیدا میکند و میتواند با آنها رابطه داشته باشد و از نظر جنستیت
روحی و روانی ،هم جنس تمام ارواح و فرشتگان میشود و میتواند با فرشتگان ارتباط پیتدا
کند .خود را از آنها و آنها را از خود بداند و از نظر جنسیت علم و دانش هم با ختدای ختود
مربوط شود .باالخره خداوند متعال از خاکهای زمین ،بدون وساطت مربیان همتآنطتور کته
حشرات را مانند مور و ملخ در دل خاکها ایجاد میکند ،یک جفت زن و مترد ،آدم و حتوا را
هم در دل خاکهای زمین ایجاد کرد .آنها از خاک روئیدند و تحویتل پتدر و متادر بهشتتی
شدند .در اینجا این دعای شریفه حرکت انسانها را به مدینۀ فاضله و یا شهر بهشت از خلقت
آدم و حوا شروع میکند .الزم است بدانیم بهشتی که خدا ابتدا آدم و حوا را در آن آفریتد و
به آن ها زندگی بهشتی داد چگونه و چطور بوده است .گفته شد بهشتی بتود در روی زمتین،
ولیکن الزم است بدانیم که آیا فقط یک باغ آباد پر میوه و ثمر بود که ختدا آدم و حتوا را در
آنجا خلق کرد و یا اینکه آن بهشت عالوه بر آبادی ظاهری که پر از گل و میوه است ،انستانی
که در آنجا زندگی داشته و این آدم و حوا تحویل آنها داده شده اند .بهشت منهتای انستان،
بهشت به حساب نمیآید .تمامی آبادیها و خوشیها و لذت و نعمتها موکول به وجود انسان
است .باغ و بوستان منهای انسان ،بیابان است و بیابان به اضافۀ انسان ،باغ و بوستتان استت.
شما خود را تک و تنها در یک سرزمین بسیار آباد و پر ثمری به نظر بیاورید که در آنجا همته
جور وسائل زندگی هست ،آنچه بخواهید برای شما آماده شتده استت؛ ولتیکن فقتط شتما
هستید و آن درختها و میوهها و یا شاید حیوانات و حشرات دیگر شما تنها ،بدون انسانی که
با او بنشیند و برخیزید و گفتگو کنید و بین شما و آنها انس و آشنائی پیدا شتود .نته زنتی
دارید نه فرزندی نه دوستی و نه همسایهای .آیا آبادی بدون انسان ،آبادی به حساب میآید و
یا اینکه شهری است خراب و بدون ستکنه؟ پتس حتمتاً در آن بهشتت انستانهائی زنتدگی
میکردند که خداوند آدم و حوا را به آنها مربوط ساخته و در اختیار آنها قرار داده است تتا
آنها انسان را تربیت کنند و به ثمر برسانند .همآنطور که فرزندانی که متولد میشوند ،پستر
یا دختر ،تحویل انسان داده میشوند تا در دامن آنها رشد کننتد ،آن اولتین پستر و دختتر
تاریخ هم تحویل خانواده ای داده شدند که در دامن آن ها تربیت شوند و به ثمر برسند تتا در
اثر تربیت و علم و معرفت ،زندگی بهشتی برای آنها قابل دوام باشد.
شرحی در تعریف انسانهای بهشتی پیش از آدم:

ممکن است شما بگوئید که آن انسانهای بهشتی از کجا و از چه سرزمینی و مربوط به
چه زمانی بودهاند .آن انسانها که پیش از آدم و حوا بودهانتد و از نستل ایتن آدم و حتوا
نبوده اند ،چطور انسانهائی و از نسل چه آدمهائی بتوده انتد؟ جتواب ایتن استت کته متا
نمیتوانیم خلقت انسان و جهان را منحصر به همین کترۀ زمتین و آدم هتای کترۀ زمتین
بشناسیم که بگوئیم خداوند متعال جهانی مانند جهان ما و انسانهائی مانند انسانهای کرۀ
زمین نداشته و ندارد .اگر اینطور فکر میکنیم که خلقت عالم و آدم منحصر به کرۀ زمین
است ،این کرۀ زمین و انسان های کرۀ زمین در ملک خدا یک روستائی به حساب میآیند.
خداوند پیش از این آدم و حوا ،میلیونها میلیون عالم و آدم آفریده و آنهتا را بته کمتال
رسانیده و در زندگی بهشتی سکونت داده و در آخر نوبت ما شده است که ما انسانهتا را
هم در این روستای کرۀ زمین خلق کند و بپروراند و ما را هم به زندگی بهشتتی برستاند.

للا
احادیث و روایات در این باب زیاد است که ائمه علیهم السالم میفرماینتد « :لقلد خللق ُ
تبارک و تعال أألف أألف عالم و أألف أألف أدم و َن ُن ف أخر تلک ِلعوِلم  »78از این کلمه و نحن
فی آخر العوالم استفاده میشود که خداوند پش از ما و عالم ما ،میلیون ها میلیون عتالم و
آدم داشته و آنها را تربیت نموده و به ثمر رسیدهاند ،وارد زندگی بهشتی شدهاند و بعد از
تربیت و تکامل آنها ما انسانها و پدر و مادر ما آدم و حوا را در این عالم آفریده تا متا را
هم مانند آن انسانها به ثمر برساند و در زندگی بهشتی وارد نماینتد .ایتن کترۀ زمتین و
پیدایش آدم در روی آن مانند دبیرستانی است که کودکان از کالس کودکستتانی آن وارد
میشوند و بعد از دورانی که بر آن ها میگذرد فارغ التحصیل شده و مصدر کاری میشوند
و از نو جمعیت دیگری از مسیر کودکستان به دبستان و دبیرستان وارد متیشتوند .کترۀ
زمین یک کالس است که خداوند برای آدم و حوا و اوالد آنها دائر کرده تا بعد از گذراندن
دورۀ ابتدائی و نهائی در ملک و مملکت خدا و زندگی بهشتی ،آزادی پیدا کننتد و تتا ابتد
متنعم به نعمت های الهی شوند .کالس ابتدائی ما این دورۀ دنیا از تولد تتا وفتات استت و
کالس نهائی ما دورۀ آخرت بعد از زنده شدن تا ابد است .همانطور که وقتتی دانشتگاه و
دبیرستانی میسازند ،اول اساتید و آموزگاران آن دبیرستان را تهیه میکنند و بعتد از آن،
دبیرستان را میسازند و شاگردان را به اساتید آن دبیرستان تحویل میدهند تتا تربیتت
شوند ،خداوند متعال هم که این دانشگاه کرۀ زمین را ستاخته و متا انستان هتا را ماننتد
شاگردان مدرسه ،به این کالس آورده ،الزم بوده است پیش از افتتاح دانشگاه ،اساتید آن
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را معین کند و این آدم و حوا و یا فرزندان او را در اختیار آن اساتید و آموزگاران قرار دهد تتا
در دامن آنها تربیت شوند و به ثمر برسند .در اینجا هم احادیث و اخبار داریتم کته خداونتد
متعال ،آدم و حوا را تحویل آن انسانهای اول و انسانهای کامل داد که در آینده آنهتا بنتام
خمسۀ طیبه شناخته شده اند .گناه آدم و حوا در بهشت همین بود که برنامتههتای درستی و
تربیتی آنها را اجرا نکردند و به مقام آنها حسد ورزیدند .در نتیجه برای تربیت مقتدر شتد
که در یک دورۀ تبعیدی ،از زندگی بهشتی به سر ببرند تتا قتدر عافیتت را بداننتد و بعتد از
دورانی که زندگی آن ها توأم با مصیبت و محرومیت باشد از کانال توبته و تستلیم دو مرتبته
خداوند متعال آن ها را به زندگی بهشتی بیاورد تا تربیت آن ها به ثمتر برستد؛ زیترا بهشتت
انسان ،بدون تربیت یک بیابانی بیشتر نیست .اول الزم است بهشتی شوند و بعد وارد بهشت
شوند .تعلیم و تربیت بر هر کاری و بر هر نوع موفقیتی مقدم است.
خالیق و عوالمی که پیش از آدم و حوا به کمال رسیدهاند:
شاید حقیقت این مطلب را که چگونه در کترۀ زمتین و یتا کترات دیگتر ،پتیش از ایتن
انسانهای موجود از نسل آدم ،انسانهای دیگری بودهاند ،قابتل قبتول شتما واقتع نشتود و
اینطور فکر کنید که خلقت عالم و آدم ،فقط منحصر به ما انسانها و همین کرۀ زمین باشتد.
اگر اینطور فکر میکنید خیلی ساده و سطحی فکر میکنید از اینکته خلقتت عتالم و آدم را
منحصر به همین کرۀ زمین و انسانهای موجود میدانید! لذا احادیث و روایات از امام صتادق
علیه الصلوۀ و السالم گذشت که خداوند میلیونها میلیون عالم و میلیونها میلیون آدم خلق
کرده و ما آخرین آنها هستیم .درست توجه کنید! این عالم و آدم در بیان امام علیه الستالم
به معنای یک فرد و دو فرد نیست .میگوید هزارها عالم ،هزارها آدم .عالم مانند کرۀ زمتین و

آدم مانند انسانهای کرۀ زمین و مخصوصاً که میفرمایند « :و َنن ف أخر

ِلعلوِمل » 79یعنتی از

آن میلیون ها میلیون عالم و آدم ،ما آخرین عالم و آخرین آدم هستیم .از این جملته معلتوم
میشود که مقصود از این عالمها و آدمها فرد نیست به معنای اینکه یک آدم یتا دو نفتر آدم
باشد ،بلکه منطور جمع آدمی است که در عالم زندگی میکنند .برای نمونته کیفیتت خلقتت
همین انسانهای موجود در کرۀ زمین را برای شما ترسیم میکنیم و بعد از آنکه این حقیقتت
موجود را شناختید میتوانید آن را برای کل عالمها و آدمها نمونه قرار دهیتد؛ زیترا خلقتت
خداوند تبارک و تعالی همه جا نمونۀ یکدیگر است و از بتاب نمونته بتا شتناخت یتک فترد
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میتوانیم کل افراد را بشناسیم .مثالً اگر از شما بپرسند انستانهائی کته در عتوالم دیگتر
زندگی میکنند چه شکل و چه قیافهای هستند ،جواب این است که مانند ما انستانهتای
کرۀ زمین؛ زیرا مخلوقی که در خلقت کامل باشد ،مخلوق کامل یک نقشته کامتل بیشتتر
ندارد .مصنوعات تا وقتی که ناقص باشند ،صورتهای مختلف پیدا میکنند اما وقتتی کته
کامل شدند نقشه آن ها و صورت آن ها یک نقشه بیشتر نیست .نقشه های کامل دربارۀ هر
مصنوعی قابل تعدد نیست .مثالً شما فکر کنید که خداوند یک انسانی بسازد که مانند متا
آدمهای موجود نباشد .پس چطتور باشتد چشتم او در کجتا و دستت و پتایش چطتور و
همینطور اعضای دیگر؟ شما هر نقشه ای پیاده کنید که خالف نقشۀ موجود باشد ،نتاقص
است .اگر زیادتر از این کیفیت و کمیت باشد که االن هستند ناقص است و اگر هتم کمتتر
باشد ناقص است .مثل اینکه بگوئی یک انسان در دستهای خود ،شتش انگشتت داشتته
باشد یا چهار انگشت .علم کامل هیچ یک از این دو را نمیپذیرد؛ زیرا هر دو ناقص استت.
یکی یک انگشت زیاد دارد و دیگری کم دارد .نقشۀ کامتل همتین شتکل موجتود استت.
نقشه های کامل مانند حساب های ریاضی ،ضرب و تقسیم است .پنج ضرب در پنچ ،بیست
و پنچ است .هیچ قدرتی نمیتواند آن را کمتر کند یا زیادتر .پس اگر خداوند عالم دیگری
و آدم دیگری خلق کرده باشد ،آن عالم مانند همین عالم و آن آدم ماننتد همتین آدمهتا
است .اگر غیر این باشد ناقص است و خداوند متعال که یک عالم کامل و یک قدرت کامتل
است ،هرگز مخلوقی را به طور ناقص خلق نمیکند و اینکه ما گاهی مشاهده میکنیم یتک
انسانی ناقص الخلقه به دنیا میآید ،این نقص در مقدمۀ کمال است تا به انسانها بفهمانتد.
برای اینکه بینایان قدر نعمت بینائی را بدانند ،نابینا خلق میکند و یتا ناشتنوا بته همتین
کیفیت؛ واال مخلوق خدا و نقشهها که بر اساس آن مخلوق را خلق میکند ،قابتل تغییتر و
تبدیل نیست .هر انسانی در هر جائی باشد مانند همین انسانهتای موجتود استت و هتر
عالمی در هر جا باشد مانند همین عالمی است که ما در آن زندگی میکنیم .پتس همتین
عالم ما و آدمهای در همین عالم ،الگوی و نمونه تمامی عالمهای موجتود و یتا عتالمهتا و
آدمهای پیش از این عالم و آدم خواهند بود؛ زیرا نقشۀ کامل قابل تغییر نیستت .خداونتد
میفرماید « :لتبدیل لخللق للا ،» 80یعنی خلقت خدا تغییر نمیکند؛ زیرا تغییر از ناقص بته
کامل یا از کامل به ناقص ،در جهت افراط و تفریط است .هم زیادتر از ایتن وضتع موجتود،
ناقص است و هم کمتر از این وضع موجود .کامل همین وضع موجود است.
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پس میتوانیم همین خلقت موجود در کرۀ زمین را از نظر کمیت و کیفیت و گذشتتههتا و
آینده ها و ترتیب مراتب اجتماعی پیدایش قدرت های دینی و غیر دینی و حرکات تکتاملی از
مبداء تا منتها ،همین خلقت را و همین عالم و آدم را به عنوان الگو و نمونه بشناستیم و آن را
در جهت مکانی و یا زمانی گسترش بدهیم تا کیفیت خلقت عالمهتا و آدمهتا را بشناستیم و
احساس کنیم که چگونه ما در یک کاروان عظیمی بهسوی آینده ها و بهسوی مدینۀ فاضله در
حرکت هستیم .بعضی عالمها و آدمها در عرض همین عالم و همین آدم زنتدگی متیکننتد و
بعضی عالمها و آدمها در طول عالم ما و آدم ما زندگی کردهاند .الزم است هر دو نوع عتالم و
آدم را ،خواه در عرض این عالم و یا در طول این عالم بشناستیم تتا اوالً بته انتدازه استتعداد
خودمان به عظمت خدا و قدرت خدا و وجود نامتناهی خدا آشنائی پیتدا کنتیم و بعتد از آن
بفهمیم که چگونه ما انسانها در خط بهسوی یک آیندۀ بستیار عظتیم و عجیتب در حرکتت
هستیم .موال امام جعفر صادق علیه الصلوۀ و السالم دعا میکنند دربارۀ کسانی که به فکر این

هستند که بدو و ختم زندگی خود را بشناسند .میفرماید « :رحم للا ِمرأ عرف من أین و ف أأین
و ِل أأیلن » 81یعنی لطف و رحمت خدا شامل حال کسانی میشود که بدانند زنتدگی آنهتا از
إ

کجا شروع شده و به کجا رسیده و به کجا خاتمه پیدا میکند و کامل میشتود .پتس در ایتن
حدیث شریف امام صادق علیه السالم دربارۀ کسانی که بدو و ختم زندگی را میشناسند و یتا

دوست دارند بشناسند دعا میکند .اساساً روی یک قاعده کلی فلسفی که گفتهاندِ « :لعطیلات
بقدر ِلقابلیلات » ،انسانها روزی که وارد ملک خدا شدند و در شعاع سلطنت و والیتت ختدا و
ائمه اطهار قرار گرفتند ،ارقام ثروت و نعمتی که در اختیار آنها قرار میگیرد ،برابر با فهتم و
استعداد آنها است .هر چه میزان فهم و استعداد باال میرود ،بخشش خداوند متعال به انسان
گسترش پیدا میکند و هر چه درجه فهم و استعداد پائین است ،بخشش الهی هم بته همتان
میزان پائین است .لذا در مکتب اسالم به رهبری ائمه اطهتار علتیهم الستالم هتیچ عملتی و
عبادتی با ساعتهائی که انسانها اشتغال به تعلیم و تعلم دارنتد برابتری نمتیکنتد .تمتامی
عبادات و احکام و نماز و روزهها و حج و جهادها ،همه برای این است که انسانها مکتب ختدا
را بشناسند و در آن مکتب به آموزش و پرورش مشغول شوند تا خود را به ارزش واقعی ختود
برسانند .هم حق خدا در شعاع معرفت انسانها زنده شود و هم اینکه انسانهتا حتق واقعتی
خود را بشناسند .تمامی مراسم و عبادتها عاقبت تعطیتل متیشتود و روزگتارش بته آختر
میرسد .جز دانستن و فهمیدن و حرکت در خط تکامل که هرگز تعطیل بتردار نیستت؛ زیترا
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حرکت در بینهایت خواه انتقالی باشد یا تکاملی توقف نمیپذیرد .پس ما بترای شتناخت
کل آفرینش عالم و آدم در عرض و طول بهتر این است که همین خلقتت موجتود در کترۀ
زمین را از هبوط آدم تا قیام امام زمان علیه السالم خیلی کامل بشناسیم و همتین را بته
عنوان الگو و نمونه برای گذشتهها و موجودیها و آیندهها قترار دهتیم؛ زیترا چنتانچته
گفته اند مشت نمونه خروار است .این عالم آفرینش به عنتوان نمونته ،تمتامی جزئیتات و
کلیات را تعریف میکند و در اختیار انسان میگذارد .عالم خلقت سراستر کتتاب استت و
خداوند تبارک و تعالی و انسانهای کامل آموزگار این کتابند و ما انسانها هم شاگرد ایتن
مکتب .خواهی نخواهی بایستی مندرجات این کتاب عظیم را بشناستیم و همتراه همتین
شناسائی که اثر علم و قدرت خداوند متعال است به عظمت خدای خود آگاهی پیدا کنیم.
زیرا شناخت خود ما در گرو شناخت خدای ما است .انستان و ختدای انستان دو موجتود
متقابل یکدیگر هستند که شناسائی هر کدام از آنها متوقف بتر شناستائی دیگتر استت.
چنانکه فرمودهاند « :من عرف نفس ُه فقد عرف ربرل ُه » 82هر که خود را بشناسد ،خدای خود را
هم میشناسد .پس ابتدا شرح مفصلی در کیفیت ظهور آدم و هبوط او و تشکیل و ترسیم
این زندگی دنیائی تا روزی که به انتها میرسد و بعد از آن پیدایش زندگی آخرتی تا زمانی
که تمامی انسانها دو مرتبه به زندگی برگردند و خط حرکت خود را به انتها برسانند .اگتر
کیفیت خلقت همین عالم و آدم موجود را شناختیم ،به عنوان نمونه تمامی موجودیهتای
موجود در پهنۀ آفرینش و به همین کیفیت تمامی آینده ها را میشناسیم و بتا بصتیرت و
بینائی کامل و با اطمینان به آیندۀ خود در خط زندگی حرکت میکنیم تا به مقصد برسیم.
خلقت و تر بیت و ادامۀ زندگی در بهشت توقف نمیپذیرد:
یکی از مسائلی که خداوند متعال برای ایجاد آن و رسیدن به آن توقف نمتیپتذیرد و
دائم در تالش و کوشش است که خود را به آن هدف برساند ،خلقت انسان و تربیت انستان
است .خداوند تبارک و تعالی یک حقیقتی است از نظر علم و قدرت نامتناهی و بینهایتت.
انسان هم مخلوقی است که برای شاگردی در مکتب خدا و رسیدن به کمتال خلتق شتده
است .نظر به اینکه انسان ها مخلوقی هستند که به عدد و محدویت شتمارش متیشتوند،
خودشان در خلقت محدودند و آنچه هم از فضتا و مکتان و نعمتت و ثتروت الزم دارنتد،
خواهی نخواهی محدود است و از طرفی محدود جتوابگتوی نامحتدود نیستت و هرگتز
 - 82بحار االنوار ،ج  ،2ص  41؛ غرر الحکم ،ص 588

نامحدود به ارقام محدود قانع نمیشود یا به تعبیر دیگر ارقام محدود یعنی مخلوقات عتالم و
آدم ،کیسۀ نامحدود هدف خدا را پر نمیکند .در نتیجه دائم از ازل تا به ابد ،خداوند تبتارک و
تعالی عالم و آدم خلق میکند و این عالمها و آدمها را تربیت میکند تتا بته کمتال مطلتق و
معرفت کامل برساند و زندگی بهشتی برای آنها دائر کند و بالفاصله بعد از تکمیل آنها عالم
دیگر و آدم دیگر خلق میکند و آنها را هم مانند گذشتهها به ثمر میرستاند و وارد زنتدگی
بهشتی میکند .به همین کیفیت خداوند ،دائم اشتغال به خلق آدمها و تربیتت آدمهتا دارد و
هرگز توقف نمیپذیرد .از این خلقت و تربیت ،خستگی پیدا نمیکند و سیر نمتیشتود .پتس
بایستی بدانیم که خداوند از ازل تا به ابد در زمان بینهایت و مکانی بتینهایتت اشتتغال بته

خلقت عالم .آدم دارد چنانکه در قرآن میفرماید « :لیشغ ُ ُه شآ علن شلآ
میفرماید ُ « :ر
ک یو مم ُهو ف شلآ  ،» 84یعنی دائم خداوند تبارک و تعالی اشتغال بته آفریتدن و
م  » 83و جتای دیگتر

تربیت نمودن دارد .خداوند در این رابطه به دو صفت مجهز است که با داشتن ایتن دو صتفت
ذرهای خستگی در وجود او پیدا نمیشود و در یک آن زمانی و یتا ظترف مکتانی هتم بیکتار
نمینشیند و آن دو صفت یکی این است که میفرماید اشتغال به کاری او را از کار دیگتر بتاز
نمیدارد .مانند انسان ها نیست که در یک واحد زمانی فقط یک کار میتوانند انجام دهند .دو
واحد کار در یک ظرف زمانی برای انسانها ممکن نیست .ولیکن خداوند متعال در یک واحتد
زمانی و یا در ظرف کوچک مکانی ،میلیونها و میلیاردها واحد کارهای ضتد و نقتیض انجتام
میدهد و هرگز خستگی نمیپذیرد و اما آن صفت دیگر وجوب لطف و یتا وجتوب بخشتش و
بخشندگی خداوند متعال است که در این رابطه حکما میگویند لطف بر خدا واجب است و در
ِلرحة » 85یعنی خداوند بر خود واجب و الزم دانسته
قرآن هم خدا میفرماید « :کتب عیل نفسه ر
است که دائم به بندگان خود محبت کند و آنها را مشمول برکات و رحمت خود قترار دهتد.
این وجوب لطف و یا وجوب بخشش و محبت آن چنان بر خداوند تبارک و تعالی واجب و الزم
است که فالسفه میگویند گر چه خدا در بخشیدن مختار و آزاد است ،ولیکن مجبتور و غیتر
مختار است .یعنی آنقدر بخشش در تقدیر خدا الزم است که گوئی اختیار از خداوند متعتال
سلب شده است .یعنی نمیتواند نبخشد و خلق نکند و یا فتیض ختود را بته بنتدگان ختود
نرساند .البته این الزام اجباری در بخشیدن و آفریدن مبالغه است که فکر میکننتد خداونتد
دائم در بخشیدن و آفریدن است .خداوند به همان میزان که علم و قدرتش نامتنتاهی استت،
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اختیار و آزادیاش هم نامتناهی است .در بعضی جمالت دعا میخوانیم که متیگتوئیم « ی
اح ِمل ُل ّحن و لیغیضه سوِل ِلسائلن ،» 86یعنی ای خدائی که اگر تمامی انسانها
من لیُب ُم ُه ِل ُ
دائم داد بزنند و از تو چیزی بخواهند ،این داد زدن و سر و صدا تو را خسته نمیکنتد و از
تقدیر حکیمانهات باز نمتیدارد و اینهمته ختواهش ختواهش کننتدگان ،لطتف تتو را در
بخشیدن و جواب دادن فروکش نمیکند .یعنی گتاهی آنچنتان در ارادۀ ختود مستتبد و
محکم هستی که اگر تمام اهل عالم داد بزنند و چیزی بخواهند که خالف مصلحت باشتد،
خواهش آنها را اجابت نمیکنی و از داد و بیداد آنها خسته نمیشوی و گتاهی آنچنتان
سفرۀ نعمت و برکت را سهل و آسان در اختیار بندگان میگتذاری کته پتیش از ختواهش
کردن و تقاضا نمودن ،همه چیز را برای آن ها آماده میکنی .پس هرگز خداونتد تبتارک و
تعالی در بخشیدن یا نبخشیدن تحت تأثیر کسی یا چیزی قرار نمیگیرد و از ختود ستلب
اختیار و آزادی نمیکند ،زیرا آزادی و استقالل ،خاصیت علم است .هر چه علتم و قتدرت
باال باشد ،رقم آزادی و استقالل هم باال و هر چه پائین باشد ،پائین است .پس خداونتد در
بخشیدن و آفریدن مجبور نیست که فالسفه گفتته انتد آنچنتان مجبتور استت کته در
بخشیدن و آفریدن اختیار ندارد ،ولیکن به محض اینکه در زمانی و یا در مکتانی اقتضتای
آفرینش و بخشش پیدا میشود ،خداوند متعال میآفریند و میبخشتد .بته کیفیتتی کته
انسان خیال میکند خداوند در این آفرینش و بخشش مجبور است .لذا در همتین رابطته
حکما بحثی دارند در اطراف فرضیۀ ربط حادث به قدیم و یا ربط مخلوق به ختالق .در ایتن
رابطه میگویند گر چه خدا قدیم است و مخلوقات را خدا آفریده ،ولیکن متا نمتیتتوانیم
زمانی را در گذشتهها و آیندهها و یا مکانی و یا فضائی را پیدا کنتیم کته در آن زمتان یتا
مکان ،خدا خلقی نیافریند و آن زمان و مکان را از مخلوق خالی و معطل رها کند  .پس اگر
چه خدا قدیم است و خلق خدا حادث ولیکن اگر زمانی پیدا کنید که در آن زمان ،خداوند
خلقی نیافریده باشد ،الزمه اش تعطیل فیض است .مثل این است که در آنجتا خورشتیدی
باشد و نور ندهد و یا آتش باشد و حرارت نداشته باشد .همانطور که خورشید و آتش ،در
نور افشانی و حرارت زائی مجبور است ،خداوند متعال هم در خلقت و آفرینش اجبار دارد؛
ولیکن گفته شد که سلب اختیار و آزادی از خدا محال است و خدا هیچ وقت در آفریتدن
مجبور نمیشود .از این راه که سلب لطف و یا به تعبیر ما بیکاری برای خدا جتائز نیستت،
نمیتوانیم بگوئیم خلق عالم و آدم مانند خالق خارج از زمان استت و مخلتوق هتم ماننتد
خالق قدیم است .با هیچ منطق و بیانی نمیشتود حتدوث را از مخلوقتات برطترف کترد.
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همانطور که نمیشود کلمه قدم و قدیم را هم از وجود خدا برداشت .ختواهی نختواهی ختدا
قدیم است ،اول و آخر ندارد ،مخلوق خدا حتادث استت ،اول و آختر دارد .ولتی آیتا انستان
میتواند فکر خود را به ابتدای خلقت عالم و آدم برساند و آن اول را که خداوند هنوز خلقی را
خلقی را خلق نکرده و عالمی را نیافریده است ،پیدا کند؟ البته محال و ممتنتع استت .پتس
خواهی نخواهی بهترین بیان در تعریف خلقت و آفرینش همین است که بگوئیم همانطور که
خدا از ازل تا ابد هست و خواهد بود ،هرگز آفرینش توقف نپذیرفته و نخواهد پذیرفت .پتس
در اینجا باید بدانیم انسانهای اول کی بوده اند و به کجا رفته اند تا در مسیر آنها انسانهای
موجود را هم بشناسیم به کجا خواهند رفت.
علوم تجربی و طبیعی ارقام سرسام آوری برای پیدایش انسان در روی کترۀ زمتین نقتل
میکند و اینطور فکر میکند که میلیونها و یا میلیاردها سال پیش از این انسان در روی کرۀ
زمین بهوجود آمده ،بر پایۀ توالد و تناسل زندگی خود را ادامه داده و همینطور تا ابتد ادامته
میدهد .انسانها از میلیونها سال پیش از این ،به دنیا آمدهاند و مردهاند و همین طور به دنیا
میآیند و میمیرند .نه اول این زندگی معلوم است و نه آخر آن و روشن نیست که عاقبت این
مرگ و تولد به کجا میرسد .آیا روزی متوقف میشود و یا تا ابد ادامه دارد؟ احادیث و اخبتار
هم در این رابطه زیاد است که سائل از امام سئوال میکند که پیش از آدم در روی کرۀ زمتین
چه چیزی بوده است؟ امام جواب دادهاند پتیش از آدم ،آدم و پتیش از آن آدم  ،آدم دیگتر و
همینطور فرمودهاند که اگر تا ابد از من سئوال کنید که پیش از آدم چه کتس بتوده ،جتواب

میدهم آدم و همینطور توقف ندارد و در بعضی احادیث میفرمایند ِِ« :ر للا خللق أللف أأللف
عالم و أألف أألف أدم و َن ُن ف أخر ِلعوِلم » 87یعنی خداوند تبارک و تعالی هزار هزار عالم و هزار
هزار آدم آفریده و ما انسانها فرزندان آدم و حوا در آخر عالمها ظهور پیدا کردهایم و باز در
بعضی احادیث که امام علیه السالم ارقام سرسامآوری برای پیدایش انسان در کرۀ زمین ذکتر
میکند .ارقامی

که با حساب های بشری قابل شمارش نیست .در آخر میفرماید « :أأعلو ُذ َللا

من ِلترحدیلد » یعنی من به خدا پناه میبرم از اینکه حدّ و حدودی برای ابتدا و انتهتای عتالم و
آدم تعیین کنم .زیرا قدرت و استعداد بشر به ابتدا و انتهای عالم نمیرسد .پتس همته علتوم
مذهبی و روایتی و هم علوم طبیعی و تجربی ،هماهنگ با هم نتوانستهاند ابتدا و انتهائی برای
پیدایش انسان معین کنند .در این رابطه حافظ شیرازی میگوید:
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کس ندانست که منزلگه مقصتود کجاستت

ایتنقتدر

هست که بانگ جرسی میآید
یعنی ما همینطور صدای زنگ و درای کاروان بشریت را متیشتنویم کته در حرکتت
است ،اما این حرکت از کجا شروع شده و تا کجا ادامه دارد و چه زمانی به مقصد میرستد،
معلوم نیست؛ ولیکن اگر ما اینطور فکر کنیم که انسان ها از نزدیک بته ازل همتینطتور
متولد میشوند و میمیرند و باز متولد میشوند و میمیرند و همینطور مرگ و تولد ادامته
دارد و آخرش معلوم نیست ،خلقت به این کیفیت لغویت پیدا میکند .یک خلقتتی استت
بدون هدف .البته طبیعیون که اعتقاد به خدائی و آخرتی و مشیتی ندارند و اینطور فکتر
میکنند که عوامل طبیعت انسان را بهوجود میآورد و او را به دیار مرگ میفرستد .آنهتا
حق دارند اینطور فکر کنند که خلقت عالم و آدم ،همیشه برای تولد و مرگ است .چنانکه

شاعر میگوید « :دلو للموت و ِبنوِ

للخرِیب » یعنی برای مرگ متولد شتوید و بترای ختراب

شدن و خراب کردن خانه خود را بسازید؛ ولیکن از نظر هدایت قرآن و ائمه اطهار علتیهم
السالم که خلقت عالم و آدم بدون هدف نیست ،بلکه خداوند انسانهتا را بترای آخترت و
برای رسیدن به علم و معرفت خلق کرده است .لذا پیدایش جهتان و انستان هتدف پیتدا
میکند و البته خداوند تبارک و تعالی تا وقتیکه انسان خودش را به شهر علم و معرفتت،
نرسانیده باشد ،دست بردار از خلقت عالم و آدم نیست.
آیا خداوند تا امروز انسانهائی را تربیت نموده ،به بهشت رسانیده است:
در اینجا الزم است در اطراف این مسئله بحث کنیم که آیا از روزی که خداوند عتالم و
آدم را خلق فرموده هرگز شده است که این عالم و آدم را به هدف واقعی خود برساند و یا
اینکه خداوند متعال از این خلقت هنوز به هدف خود نرسیده؟ بحثی بسیار جالب خواندنی
و دانستنی است که ضمن این بحث روشن میشود که انسان های گذشتته پتیش از آدم و
حوا بعد از آنکه خلق شده اند ،به هدف خود از علم و معرفت و زندگی آخرت رستیدهانتد.
آنها بعد از آنکه به معرفت کامل رسیدهاند و وارد زندگی بهشتی خود شدهاند ،دو مرتبته
خداوند متعال از نو عالم و وآدم آفریده تا عالمها و آدمهای آینده را هم مانند عتالمهتا و
آدم های گذشته به هدف خود که زندگی آخرت و معرفتت استت ،برستاند و همتینطتور
خداوند تبارک وتعالی از زمانی نزدیک به ازل ،انسان ها را آفریتده و آن هتا را بته علتم و
معرفت و زندگی بهشتی خود رسانیده و در آینده هم برای آیندهها به همین کیفیت خلتق
میکند و به ثمر میرساند و خلقت و تربیت خدا توقف نمیپذیرد .ممکتن استت شتما در

اینجا بپرسید که این زندگی که خداوند انسان ها را خلق میکند و در خط مکتب و اطاعت ،به
زندگی بهشتی میرساند به چه کیفیت است؟ آیا انسان ها به محتض اینکته متیمیرنتد ،وارد
زندگی قیامتی و بهشتی خود میشوند تا بگوئیم بهشت یک عالم و یک زندگی است آمتاده و
مهیا در عرض زندگی دنیائی که هر کس از دنیا خارج میشود بالفاصله داخل زندگی بهشتتی
میشود؟ مانند شهرهای بزرگ و کوچک دنیا که در عرض روستاها قرار گرفتهاند و انسانها از
روستاها به طرف شهرها حرکت میکنند؟ تا بگوئیم این زندگی دنیائی مانند یک روستا است
و زندگی آخرتی شهر بزرگ ،خداوند انسانها را از این روستا به شهر بتزرگ متیبترد .پتس
آخرت در عرض دنیا قرار گرفته و دنیا راه عبوری بیشتر نیست .با اینکه میدانیم زندگی دنیا
برای تمامی انسانهائی که از آدم و حوا متولد شده اند به این کیفیت است که همه با هتم ایتن
زندگی دنیا را میبینند و به خواب مرگ میروند و بعد از دورهای توقف در دل قبرها و یا عالم
برزخ ،زندگی آخرت آن ها شروع میشود؛ یعنی زندگی دنیا برای تمامی مردم با هم و زنتدگی
آخرت هم برای همه آنها با هم .به طوری که زندگی آخرت در طول این زندگیاست و بعتد از
اتمام زندگی دنیا برای همه ،زندگی آخرت آن ها شروع شود؛ زیرا رسیدگی به حستاب هتا در
زندگی آخرت متوقف بر این است که همه با هم در آن زندگی حاضر شتوند .حتق مظلتوم از
ظالم گرفته شود و بعد از رسیدگی به حسابها داخل زندگی بهشتی شوند و این رسیدگی به
حساب توقف دارد بر اینکه اولین و آخرین در زندگی آخرت حاضتر شتوند؛ زیترا ظلتمهتا و
جنایتها به کیفیتی است که انسانهای اول تاریخ در جنایتهتای آختر تتاریخ شتریکند و
انسان های آخر تاریخ ،پیترو جنایتکتاران اول تاریخنتد و خداونتد ضتمن آیتاتی در قترآن
میفرماید:

جنایتکاران صدر تاریخ مسئول تمامی جنایت های آخر تاریخنتد .متیفرمایتد « :لیحملُلوِ
ونم بغی ع ممل أأل ساء ملایز ُرو  ،» 88یعنی جنایتکاران
أأوزِر ُه اکمّل یوم ِلقیمة و من أأوزِر رَِّلین یُضل ّ ُ

روز قیامت بار گناه خود را و بار گناه آیندگانی را که گمراه کردهاند به دوش میکشند .چه بتد
باری سنگین است بار گناه دیگران .این رسیدگی به حساب های اولین و آخرین توقف دارد بر
اینکه همه آنها با هم در زندگی آخرت حاضر شوند و به حساب آنها رسیدگی شتود و بعتد
وارد زندگی بهشتی شوند .با این حساب کسانی که از دنیا رفتته انتد ،ذخیترهانتد بترای روز
قیامت ،نه اینکه بالفاصله بعد از مرگ داخل زندگی بهشتی و یا جهنمی شتده باشتند .البتته
طبق آیات و روایات کیفیت زندگی آخرت به همین نحو است که روزی این زندگی دنیا بترای
همه مردم زمان خاتمه پیدا میکند و زندگی آخرت شروع میشود .فاتح زندگی آخترت امتام
 - 88سوره نحل25 ،

زمان (ع) است .خداوند ایشان را برای افتتاح زندگی آخرت بعتد از خاتمته زنتدگی دنیتا
آماده کرده است .ایشان بعد از آنکه قیام کردند و حکومت دینی الهی را در سراسر عتالم
گسترش دادند ،برای رسیدگی به حساب خداوند انسانهای مؤمن و کافر تاریخ را و ظتالم
و مظلوم را زنده میکند .ائمه اطهار علیهم السالم به حساب آنها میرستند .بتدان را بته
زندگی جهنمی و نیکان را به زندگی بهشتی میرسانند تا روزی که انسانها همه با هم بته
کمال مطلق برسند .در بعضی آیات و روایات دورۀ زندگی آخرت را تا رستیدن بته کمتال

مطلق ،پنجاه هزار سال تحدید کردهاند .خداوند در سوره معارج میفرماید « :ت ُعر ُج ِملائکل ُة
وح ِلیه ف یو مم اک مقد ُِر ُه مخسن أألف س نة ،» 89یعنی در این دوره پنجتاه هتزار ستاله،
و ِلر ُ
ُ إ
ارواح و فرشتگان همه با هم بهسوی خدا عروج متیکننتد و در حالتت لقتاء اللهتی قترار

میگیرند .روح در این آیه و آیات دیگر همین انسان ها هستند .پس به طور کلی این کترۀ
زمین ،یک کالس تعلیمی و تربیتی است که خدا در دو دوره ،انسانهائی را که از آدم و حوا
متولد میشوند ،تربیت میکند و به ثمر میرساند و آنها را به زندگی بهشتی متیرستاند و
بعد دو مرتبه زندگی برای انسان های دیگر از نسل آدم و حوای دیگر شروع میشتود .بته
همین کیفیت کالس ها پر میشود و خالی میشود و برای دیگتران و دورۀ دیگتر آمتادگی
پیدا میکند .پس میتوانیم بگوئیم انسان های کاملی که از صدر تاریخ و از زمان آدم و حوا
تا روز ظهور امام زمان علیه السالم در این زندگی شناخته شدهانتد ،انستانهتای کتاملی
هستند که در دورههای قبل از آدم و حوا به تکامل رسیدهانتد و خداونتد آنهتا را بترای
تربیت آدم و حوا و فرزندان او به این زندگی آورده است تا روزی که بشریت را بته کمتال
مطلق برسانند .از جمله آن ها همین چهارده نفر معصوم علیهم الستالم هستتند .آیتات و
روایات زیاد است که داللت میکند که این چهارده نفر دوران تکامل و تربیت خود را پیش
از آدم و حوا دیدهاند و به ثمر رسیدهاند .از جمله حدیث مشهور است از پیغمبر اکرم (ص)

که فرمودند « :کنت نبیا و أدم بن ِمللاء

وِلطلن ،» 90یعنی آن روز که خداونتد آدم را از آب و

گل خلق میکرد ،من در تعالیم یک پیغمبر بودم و از این قبیل روایات دیگر .پس در اینجا
حرکت کاروان بشریت را از روز زندگی آدم و از محل زندگی آدم شروع میکنیم .قدم بته
قدم همراه این کاروان ترقی و تنزل کمی و کیفی آنها را در نظر میگیریم تا روزی که بته
مقصد برسیم .دعای شریفۀ ندبه همین برنامه را اجرا میکند .افکار بشتریت را در مستیر
حرکت انبیاء از آدم تا خاتم و از خاتم تا ظهور خاتم دوم یعنی امتام زمتان علیته الستالم
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شروع میکند .در برابر این کاروان بهستوی حقیقتت و بتهستوی بهشتت ،کتاروان جهتنم و
جهنمیها را هم در حاشیه یادآوری میکند تا روزی که آخرین ثمره از حرکت این دو کاروان
کاروان ظاهر شود.
حرکت تکاملی جامعه از خلقت آدم تا قیام قائم:
حرکت از روزگار خلقت آدم و حوا شروع میشود و همچنین از مکان زنتدگی آدم و حتوا.
این را میدانیم که مکان ابتدائی آدم و حوا یک زندگی بهشتی بوده است که خداوند به آدم و

حوا میفرماید « :و قُلنا ی أد ُم ِس ُکن أأنت و زو ُجک ِلنرة ف ُُک منا رغدًِ حی ُ

شئ ُتما ،» 91ای آدم تو

و همسرت حوا در این زندگی بهشتی سکونت دارید .اجتازه داریتد از ایتن همته میتوههتا و
نعمتها و لذتها استفاده کنید .فقط به این درخت نزدیک نشوید که اگر نزدیک شدید ظتالم
خواهید بود و در ظلمت قرار میگیرید .در اینجا میدانیم بهشت آدم در همین کرۀ زمین بوده
است .معصیت آدم هم در بهشت کرۀ زمین .در حاشیۀ این ستکونت بهشتتی چنتد مستئله
بایستی مورد توجه قرار گیرد تا بدانیم زندگی بهشتی به چه کیفیت است و خروج از زنتدگی
بهشتی چه معنائی دارد .اوالً بهشت زندگی انسان است .بهشت بدون انستان از بیابتان بتدتر
است و بیابان به اضافه انسان از آن بهشت بهتر .پس آدم و حوا که یک انسانهای ستطحی و
ابتدائی بودهاند و به عقیدۀ ما ساده بودهاند و ساده فکر میکردهاند الزم است کته در اختیتار
انسانهای بهشتی قرار گیرند .آدم و حوا مانند دو نفر غریب هستتند کته خداونتد از بیابتان
زندگی و یا از دیار عدم آنها را به شهر زندگی وارد کرده و تحویل شهر داده است .در اینجتا
شما فکر کنید انسانهای سطحی و سادهای که از بیابان وارد شهر آباد میشوند ،آیتا ممکتن
است فقط به آب و غذا و درخت مربوط شوند و انسانی در آن شهر نباشد و آنها بتا انستانی
محشور نشوند .کسانی که همه جا میگویند آدم و حوا وارد زندگی بهشتی شدند ،خوردنتد و
چریدند .چرا تماس آنها را با انسانهای بهشتی ذکر نمیکنند .در حاشیۀ ورود آدم به زندگی
بهشتی ،این همه احادیث و آیات است که آدم و حوا تحویل انسانهای بهشتی داده شتدند و
در اختیار آن انسانهای بهشتی قرار گرفتهاند .اسم آنها را یتاد گرفتتهانتد .مقتام آنهتا را
دیدهاند و رابطۀ آنها را با فرشتگان و رابطۀ فرشتگان را با آنها مشاهده کتردهانتد .تمتامی
موفقیت آدم و حوا در ارتباط با همان انسانهای بهشتی قرار گرفت .همآنطورکه در زمان متا
پسر و دختری که متولد میشوند خداوند آنها را تحویل انسان میدهد تا پدر و مادر آنها را
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بزرگ کنند و تربیت کنند ،آن دو نفر انستان هتم کته از ختاک متولتد شتدند ،تحویتل
انسان های بهشتی داده شدند تا آن انسان های بهشتی آن ها را تربیتت کننتد و بته ثمتر
برسانند .داستان گردش آدم و حوا در بهشت و روبرو شدن با قصر بهشتی حضرت زهترا
سالم اهلل علیها و ائمه دیگر و اینکه مشاهده کردند در آن قصر خانمی روی تخت سلطنتی
نشسته گوشواره ای به گوش دارد ،تاجی بر سر و گلوبندی به گتردن .آدم و حتوا ستئوال
میکنند یا برای آنها چنین سئواالتی بهوجود میآورند که این خانم با این جالل و عظمتت
کیست و این تاج و گوشوار و گردنبند یعنی چه؟ فرشته برای آدم تفستیر متیکنتد ایتن
خانم ،ملکۀ بهشت ،حضرت زهرا سالم اهلل علیها است و این تاجی که بر سر دارد ،پتدرش
رسول خدا و گوشواره ها فرزندانش امام حسن و امام حسین و گردنبندش ،شوهرش متوال
امیرالمؤمنین هستند .این حدیث در ارتباط با آدم در زندگی بهشتی روایت شده است و یا
حدیث بسیار عجیب و عمیقی که قبالً اشاره شد موال امام حسین علیه السالم روز عاشورا
به اصحاب نخبه و مخصوص خود که دستچینهای زمان و خالصه بهترین انسانهای زمان
بودند ،فرمود .حضرت آن ها را الیق دانست که قدری از ستابقۀ ختود و ستابقۀ پتدرش و
مادرش و جدش رسول خدا برای آنها ذکر کند .ترجمۀ حتدیث ایتن استت کته حضترت
اصحاب عاشورای خود را مخاطب قرار میدهد میگوید :ای گروه اصحاب من کته در ایتن
بحران زندگی و حادثه امروز به ما اهل البیت متوسل شده ایتد ،دوستت داریتد قتدری از
سابقۀ این خانواده برای شما بگویم تا معرفت پیدا کنید و موالی خود را آنچنتان کته نتزد
خدا معروف و محبوب است ،بشناسید تا در اثر این شناسائی این فداکاری هم بترای شتما
آسان شود و خیال نکنید که مفت و مجانی جان خود را میبازید و مانند کستانی هستتید
که در راه کفر و گناه جان باختهاند و نتیجهای از این جانبازی نگرفتهاند؟ اصتحاب عرضته
میدارند بلی یا بن رسول اهلل! دوست داریم شما را با همان وضعیت و موفقیتی که در نتزد
خدا و تاریخ دارید ،بشناسیم .حضرت فرمودند آنجا که خداوند تبارک و تعالی آدم و حتوا
را در زندگی بهشتی آفرید و قدری آنها را تربیت کرد تا توانستند بته استماء اشتخاص و
اشیاء آشنا شوند ،در این موقع محمد رسول خدا (ص) و موال امیرالمؤمنین و فاطمه زهترا
سالم اهلل علیها و امام حسن و امام حسین علیهم السالم را به او معرفی کرد و آدم و حتوا
را مأمور کرد ،در ارتباط با ما اهل البیت باشند .پس از آنکه این وابستگی معین شتد و آن
زن و شوهر به ما و مکتب ما مربوط شدند و تاج افتخار والیت ما اهتل البیتت را بته ستر
گذاشتند ،چنان عظمتی پیدا کردند که خداوند تمامی فرشتگان را مأمور بته ستجدۀ آدم
کرد .چرا فرشتگان مأمور به سجدۀ آدم شدند؟ زیرا آدم با همین ارتباط از همه فرشتتگان

بهتر و باالتر شناخته شد .تمامی فرشتگان سجده کردند به جز ابلیس که در اینجا میفرماید:

« ِیب ِ یتوِضع لال عظمه للا و لنوِرن ِهل ِلبیت » .جملۀ دیگری پیش از این میفرماید « :و
اکنت ِنوِر ه تضییئ ف الافا من ِلجب و ِلنلا  » 92یعنی پیش از اینکه آدم ارتباط به ما اهل
البیت پیدا کند ،نور ما اهل البیت آفاق افکار و آسمان ها را روشن کرده بتود .در اینجتا چترا
ابلیس مطرود و ملعون شناخته شد؟ برای اینکه حاضر نشد عظمت خدا و جالل ما اهل البیت
را قبول کند .به همین دلیل که تسلیم مقام اهل البیت نشد ،کافر شناخته شد و مطرود واقتع
گردید .این حدیث شریف که در کتاب بالغۀ الحسین از کتب بحار نقل شتده استت ،بهتترین
حدیثی است که خداوند رمز حرکت آدم و فرزندان او را در خط مکتب اهل البیت و در ارتباط
با اهل البیت معرفی میکند و با همین ارتباط و یا مخالفت با این ارتبتاط و اتصتال ،دو گتروه
کافر و مؤمن را از ابتدای تاریخ تا انتها یادآوری میکند .پس ما برای تفستیر و تبیتین کامتل
دعای ندبه که از عظیمترین و عجیبترین دعاها شناخته میشود ،حرکت بشتریت را شتروع
میکنیم تا ببینیم و بدانیم در هر فصل و زمانی به کجا میرسند و عاقبت این حرکت به کجتا
منتهی میشود .مسلم است که حرکت بشریت بهسوی دین خدا و بتهستوی علتم و کمتال از
همین دو نفر آدم و حوا شروع شده است  .تاریخ ادیان و بیانتاتی کته از مبتداء وحتی مایته
میگیرد ،ابتدای حرکت بشر را از همین دو نفر انسان میداند و روشن میدارد که این دو نفتر
انسان ،بدون پدر و مادر از خاک خلق شده اند .زیرا آنجا که مردم در خلقت حضترت عیستی
علیه السالم بدون پدر شک و شبهه دارند ،خداوند به آنها میفرماید ،اگر در خلقت عیستی
شک دارید خلقت عیسی مانند خلقت آدم و حوا بوده که بدون پدر و متادر خلتق شتدهانتد.
اصرار خداوند متعال در اثبات اینکه حرکت شما انسانها و زندگی شما از دو نفر انسان به نام
آدم و حوا شروع شده است ،برای رد فرضیه های طبیعیون و متادیون استت کته آن هتا روی
خیاالت و فرضیات و خالف حقیقت میخواهند بگویند که انسانها از میلیونهتا و میلیاردهتا
سال پیش از این به طور تصادفی و ناخودآگاه از میمونها متولد شتدهانتد! ابتتدا انستانهائی
بودهاند که مانند حیوانات با چهار دست و پا را میرفتند ،بعداً کمکتم قتد راستت کتردهانتد.
میلیون ها سال در وحشیت و حیوانیت زندگی کرده اند تا روزی که اتفاق افتاد ،مردی از آنها
بصیرت و بینائی پیدا کرد .اولین کشفی که انجام داد ،استفاده از آتتش بتود کته از برختورد
سنگها با یکدیگر کمکم برای خود آتش بهوجود آورد و یا از رعد و برق و صاعقهها و امثتال
آن ها .طبیعیون اصرار دارند که ثابت کنند خلقت هر چیزی خواه جمادات و نباتات و حیوانات
و انسان ها ،تصادفی و تکاملی از طبیعت بوده است ،همین طور متولد میشوند و متیمیرنتد.
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میخواهد اثبات کنند که نه خدائی بوده که با ارادۀ حکیمانهای عالم را خلق کند و هتدفی
از این خلقت داشته باشد و نه هم آخرتی و قیامتی در کار است که انسانها بعتد از مترگ
بالفاصله یا با فاصله به عالم دیگر منتقل شوند و در آنجا حساب و کتتابی در کتار باشتد.
که انسان ها اینجور فکر کنند که بشریت از میلیون هتا و میلیاردهتا ستال پتیش از ایتن
تصادفی بهوجود آمدهاند ،متولد شدهاند و مردهاند و باز هم متولد میشوند و میمیرند ،بتر
اساس این فرضیه ها خلقت عالم و آدم به لغویت میکشد و این فرضیه ها اثبات میکند که
خلقت و حرکت مخلوقات بدون هدف است و اگر هم هدفی در کار باشد بهوستیلۀ همتین
انسان ها که بهسوی یک تمدن ناشناخته در حرکتند ،تأمین میشود .اگر حقیقتاً اینطتور
باشد که خلقت انسان در روی کرۀ زمین مربوط به میلیون و میلیارد ستال پتیش از ایتن
بوده ،یکچنین فکری در انسان بهوجود میآید که پس زندگی آخرت و قیامت کی بتوده و
کجا خواهد بود و عالوه در صورتی که خلقت ابتدائی انسان ها بدون دلیل و هتدف باشتد،
انتهای زندگی آن ها هم بدون دلیل و هدف است .حرکت بدون هدف یعنی ابتتدای بتدون
انتها و یا همه جا ابتدای محض بدون انتها .با اینکه حرکت یک موجود ،ختواه انتقتالی یتا
تکاملی باشد ،بدون هدف ممکن نیست .تنها عاملی که یک موجتود متحترک را وادار بته
حرکت میکند هدف است .تا جائی که حشرات و حیوانات هم بدون هدف و مقصد از النته
خود خارج نمیشوند .اگر از مورچهای یا حشرهای یا پرنده و چرندهای سئوال کنتی کته از
خواب بیدار شدی و از النه خود خارج شدی به کجا متیروی ،هتدف ختود را بته زنتدگی
توضیح میدهد و یا اگر از بذر گیاه و درختی سئوال کنی به چته منظتوری ستر از ختاک
درآوردی ،جواب میدهد که میخواهم خود را به میوه و دانه برسانم .پتس حرکتت بتدون
هدف به عنوان نمونه در هیچ زمانی از تاریخ قابل وقوع نبوده و قابل وقوع نخواهتد بتود.
تمامی دانشمندان عقیده دارند که تنها موجود متحرک و متکامل که همه بتا هتم حرکتت
تکاملی دارند ،همین انسان ها هستند .این انسان که هر روز در زندگی بهتری و عالیتری
قرار میگیرند و بهسوی یک زندگی ایدهآل پیش میروند ،چگونه ممکن است حرکتشتان
بدون هدف و مقصد باشد؟ پس فرضیۀ طبیعیون هتم از نظتر پیتدایش انستان بته طتور
تصادفی ،خالف حقیقت است و هم از نظر اینکه میگویند انسان بیهدف متولد میشتود و
بیهدف میمیرد و این تولد و مرگ از ازل تا به ابتد ادامته دارد ،ختالف حقیقتت استت.
خداوند در قرآن و همچنین انبیاء و اولیا در بیانات خود اصرار دارند که هرگز در طبیعت به
طور تصادف و بدون هدف مخلوقی خلق نشده و نخواهد شد بلکه آفرینش هر مخلتوقی از
جمادات و نباتات و حیوانات و مخصوصاً انسانها مربوط به اراده و مشیت خداونتد متعتال

است .خداوند بشریت را به منظور رسیدن به علتم و معرفتت کامتل آفریتده و بعتد از آنکته
معرفتش به کمال رسید ،او را در یک زندگی بسیار مجهز و مطلوبی به نام بهشت قرار میدهد
میدهد تا زندگی خود را ادامه دهد .بنابراین قرآن اصرار دارد که به ما بگوید اوالً خلقت ایتن
دو انسان که پدر و مادر اصتلی بشتر هستتند ،تصتادفی و یتا از حیتوان نبتوده ،همچنتین
تاریخهائی که حکما برای پیدایش بشر فرض میکنند ،غلط بوده و خالف حقیقت است .تاریخ
زندگی این انسان موجود در کرۀ زمین به ده هزار سال نمیرسد بلکه کمتر است .بتر استاس
روایت ها مخصوصاً در کتاب تورات و انجیل که قدیمترین کتابهای آستمانی بتوده از زبتان
پیغمبران که آن ها هم از مسیر وحی سخن میگویند ،ابتدای خلقت و حرکت انستان هتا را از
آدم و حوا گزارش دادهند تا جائی که پدرها ومادرها را تا آدم و حوا به طتور واضتح و روشتن
بیان کرده اند .انبیاء که عالم ترین انسان های تاریخند و هرگز در تاریخ بشتریت ،دانشتمندی
پیدا نشده تا بتواند با علم انبیاء یا با حرکت و سیاست آنها رقابت کند و هرگز گفتتۀ ختالف
حقیقتی از آنها شنیده نشده است ،آنها نسل بشریت را تا آدم و حوا متیشتمارند و آدم و
حوا را دو نفر انسان مستقل میدانند که به ارادۀ خداوند متعال خلتق شتده انتد و در مستیر
ازدواج و توالد و تناسل حرکت خود را شروع کردهاند و از زمان پیدایش آدم تا امروز همه جتا
تاریخ را از آدم تا نوح پیغمبر از نوح پیغمبر تا ابراهیم خلیل و از ابراهیم تا حضرت موستی و
عیسی و از حضرت عیسی تا حضرت خاتم االنبیا محمد صلی اهلل علیه و آله قتدم بته قتدم و
قلم به قلم ذکر کرده اند که هنوز این مدت به ده هزار سال نرسیده است ،تتا چته برستد بته
میلیون و میلیارد .دیگر فکر نمیکنند که اگر میلیونها سال پتیش از ایتن انستان در زمتین
بهوجود آمده باشد و بر اساس اینکه توالد و تناسل تصاعدی جلو میرود ،از دو نفر ،چهار نفتر
و از چهار نفر ،الاقل هشت نفر الزم بوده است که تا امروز صدها هزار مرتبه کرۀ زمتین پتر از
انسانها شده باشد و هم دسته جمعی نابود شده باشند .ما در همین عمر کوتاه ختود کته در
سنۀ هزار و سیصد هجری به بعد زندگی کردهایم ،مشاهده متیکنتیم کته در همتین پنجتاه،
شصت سال جمعیت کرۀ زمین چهار برابر شده است .در پنجاه سال پیش از این کشور ایتران
 15میلیون نفر جمعیت داشت و امروز از شصت ،هفتاد میلیون هم تجاوز میکند .با این همته
که نسل بشر را کنترل میکنند ،باز هم جمعیت زیاد متراکم میشود .حال اگتر ایتن زنتدگی
ظرف میلیون ها سال بوده و دوام داشته ،چگونه این کرۀ زمین توانسته است موجودیت بشتر
را در روی خود تحمل کند؟ با این حساب بایستی حرکت بشر موجود را بر اساس آیات قترآن
و فرمایشات ائمه اطهار علیهم السالم و بیانات پیغمبران ترسیم کنیم کته صتد در صتد ایتن
ترسیم و تنظیم مطابق قضاوت عقتل و فلستفه استت .آنهتا زنتدگی بشتریت را هتدفدار

میشناسند و روزی هم که این انسانها در مسیر زندگی خود به هدف میرسند و زنتدگی
آخرتی آن ها شروع میشود ،آن روز را هم با عالئم و مشخصتات واضتح و روشتن معتین
پس قدم به قدم همراه این پدر و مادر در مسیر دعای ندبه ،حرکتت بشتریت را ترستیم و
تنظیم میکنیم تا ببینیم و بدانیم از کجا شروع شده و به کجا خاتمه پیدا متیکنتد؛ زیترا
یکی از دستورات اکید امام صادق علیه الصالۀ و السالم این است که میفرمایند ،بته هتر
قیمت هست بایستی ابتدا و انتهای زندگی خود را بشناسید .طبتق یتک جملته معتروف

میفرمایند « :رحم للا ِمرأ عرف من أأین و ف أأین

و ِل أأیلن ،» 93یعنی لطف و رحمتت ختدا

إ

شامل حال انسانی میشود که حرکت بشریت را در مسیر زندگی بداند که از کجتا شتروع
شده و به کجا رسیده و به کجا خاتمه پیدا میکند .زمانی که ما مبداء و مقصتد حرکتت را
شناختیم و دانستیم به این زودی وارد شهر بزرگی و تمدن بزرگی به نتام مدینتۀ فاضتله
میشویم ،مانند مسافری که برای مقصد خود زاد و توشه فراهم میکنتد متا هتم بهتتر و
بیشتر برای مقصدی که برای آن حرکت میکنیم ،زاد و توشه معین میکنیم.
چگونه آدم وحوا تحویل زندگی بهشتیان شدند:
بی شک زندگی انسانها در کرۀ زمین از دو نفر انسان شروع شده استت و از روزگتار
پیدایش این دو نفر در کرۀ زمین تا امروز کمتر از ده هزار سال طول کشیده و کتتابهتای
آسمانی قدم به قدم ،ابتدا و انتهای این زندگی دنیائی را برای مردم تبیین کرده اند .دو نفر
انسان به نام آدم و حوا در یک وضع بهشتی که آن بهشت هم در همین کرۀ زمین بهوجود
آمده بود مانند گیاه از خاک روئیدند ،همآنطور کته بستیاری از حشترات خلتق الستاعه
هستند ،از خاک متکون میشوند .خداوند متعال هم دو نفر انسان را به این کیفیت ماننتد
گیاه در دل خاک آفرید .آن ها هم مانند حشرات دیگتر و حیوانتات دیگتر از ختاک ستر
درآوردند .تحویل انسانهای بهشتی شدند .ابتدا مانند کودک و در آینده رشد پیدا کردنتد.
در این جا اولین چیزی که الزم است حقیقت آن را بدانیم ،یکی اینکته آن بهشتت آدم و
حوا در کجای کرۀ زمین بود ،زیرا احادیث و اخبار ،بهشت آدم را بهشتتی در کترۀ زمتین

تعریف میکنند .میفرمایند « :اکنت جن رة ِدلنیا ت رطل ُع علهیا ِلشمس و

ِلقملر » 94یعنتی بهشتت

آدم ،بهشتی در همین دنیا و کرۀ زمین بود و در معرض تابش ماه و خورشید ،زیرا زنتدگی
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بهشتی یک زندگی آرام و آسایش بخش است که به ارادۀ خدا یا به ارادۀ انستان هتای کامتل
فوری و آنی در هر جا که هستند بهوجود میآید .زندگی بهشتی مانند زندگی دنیائی از مسیر
مسیر علت و معلولهای طبیعی نیست که مثالً از سرما و گرمتا و بتاد و طوفتان و حترارت و
برودت و ابر و باران استفاده کنند .زندگی دنیائی در وضعی قرار گرفته است که تمتامی ایتن
علت و معلولهای طبیعی را خداوند متعال عامل مؤثر قرار داده .سرما در چه شرایطی و بتاد و
باران و تابش آفتاب در چه وضعی ،تا گیاه یا حیوان و انسانی تولید شود و بتواند زندگی کنتد.
اگر تعادل طبیعی به هم بخورد و سرما یا گرما یا عوامل دیگر از انتدازۀ معتین ختارج شتود،
زندگی هم که مولود همان شرایط است مختل میشود .ولیکن زندگی بهشتتی و انستانهتای
بهشتی در اسارت این علت و معلولهای طبیعی نیستند .آنها حاکم بتر سترما هستتند نته
اینکه سرما حاکم بر آنها باشد .همچنین آنها حاکم بر حرارت و تابش آفتاب و باد و باران و
طوفان هستند .انسانهای بهشتی مانند حضرت ابراهیم خلیل ،در میان دریای آتش ،زنتدگی
میکند .ابراهیم خلیل شاید حدود یک هفته یا بیشتر در میان آتش ها بوده .خیلی آرام غتذ ا
برای او آماده میشد .شربتهای سرد و گوارا ،خواب و استراحت تا زمتانی کته آن آتتشهتا
خاموش شد و زمین هم به سردی و سالمتی برگشت .بعد از خاموش شدن آتتشهتا و سترد
شدن زمین ،انسانها آمده اند او را در محاصرۀ خود قرار دادهاند .چنین نبوده است که متردم
آتش را خاموش کنند یا اینکه خدا آتش را خاموش کند و یا ابراهیم خلیل از میان آتش فترار
کند .در حالی که مردم و نمرود از باالی قصر خود ،دریای آتش را تماشا و مشاهده میکردنتد
که ابراهیم با خیال راحت میخوابد و استراحت میکند .در اینجا از زبان نمرود گفته انتد کته
نمرود میگوید « :من رِختذ ِلها فلیترخذ ِلها مثل ِل ِبلرِهمی » 95یعنی هر کس در پی خدائی هستت

إ

إ

إ

که او را معبود خود قرار دهد ،خدای ابراهیم را انتخاب کند .ابراهیم در میان آتش ،حتاکم بتر
حرارت آتش است .نه اینکه آتش ها خاموش شده باشد و ابراهیم نجتات پیتدا کترده باشتد.
آتش ها در حالی که شعلهور است ،حرارت محیط زندگی ابراهیم در میان آتتش ،یتک هتوای
معتدل آرام بخش است مانند بهترین هواها .زندگی بهشتیها همه جا از مسیر حاکمیتت بتر
عوامل طبیعی و با اراده آنی کن فیکونی خدا ساخته میشود .اینطور نیست کته بهشتتیهتا
درختی بکارند و چند ماه و سال پای آن درخت بنشینند ،پرورش بدهند تا وقتتی بته میتوه
برسد .ساخت زندگی بهشتی برای بهشتیها به کیفیت معجزاتی است که بهوسیلۀ پیغمبتران
ظاهر شده است .پیغمبران گاهی مرده ای را زنده کرده اند ،بدون استفاده از شرایط طبیعتی و
این همه مریضها را شفا داده اند ،بدون استفاده از دوا داروها و یا هر وقتت گرستنه و تشتنه
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شدهاند ،بهترین آبها و شربتها در اختیار آنها قرار گرفته به همین کیفیت .یک بهشتی
اگر به جهنم برود ،جهنم برای او بهشت است و یک جهنمی اگر به بهشتت بترود ،بهشتت
او جهنم است؛ زیرا نعمتهای بهشتی و یا عذابهای جهنمی در وجود انستانهتا تمرکتز

میکند .انسان بهشتی صاحب ارادۀ الهی است که « ِذِ أأرِد شیئا ،أأ ی ُق ُ
کو
ول ُل کُن فی ُ
إ

ُ .» 96

آنچه میخواهد فوری برای او آماده میشود و انسان جهنمی در وجود خود یتک جهتنم
سوزانی است .در شرایط هزارها درجه حرارت مانند قطعهای از آتش بتدون اینکته آتتش
وجودی او به جای دیگری سرایت کند .تمامی این عذابهائی که در دنیا تولید کرده انتد و
با آن عذاب ها بندگان مظلوم خدا را کشته اند یا سوزانیده انتد ،تمتامی ایتن عتذاب هتا و
حرارتها و سوزش زخمها و جراحتها در قیامت به خود آنها برمیگردد و در وجودشتان

متمرکز میشود .خودشان هیزم جهنمند که خدا میفرماید « :و أأ رملا ِلقاسل ُطو فاکنُلوِ لجهلّنر
حطبلا » 97یعنی بدکاران خودشان هیزم جهنمند .جهنم به این کیفیت نیست که دریایی از

نفت و قیر و هیزم باشد و انسانها در میان شعلهها بسوزند بلکه وجودشان آتش و حرارت
است و هرگز نابودی برای آنها ممکن نیست .پس آن بهشتتی کته آدم در آنجتا زنتدگی
میکند ،یک زندگی است که به ارادۀ خدا و ارادۀ انسانهای کامل در جائی ظاهر میشتود.
گر چه در سرزمین خشکی مانند کویر باشد .در اینجا بیان این مطلب هم الزم است که آیا
بهشت آدم و حوا باغی بود فقط برای آدم و حوا یا بهشتی بود به اضافۀ انسان و یا بهشتی
منهای انسان .بهشت منهای انسان جنگل به حساب میآید نه اینکه بتاغ بهشتت باشتد؛
ولیکن بهشت به اضافۀ انسان مؤمن و متمدن ،بهشت به حساب میآید .آیا خدا این دو نفر
انسان یعنی آدم و حوا را فقط در جنگل آفرید و به جنگل تحویل داد یا در باغ بهشتی که
انسانهای متمدن و دانشمند در آنجتا بودنتد و ختدا آدم و حتوا را تحویتل انستان داد؟
همانطور که بچههائی که از پدر و مادر متولد میشوند تحویتل انستان داده متیشتوند،
تحویل انسانهای بهشتی داده شدند و در شعاع تربیت آنها قرار گرفتند تا روزی که بالغ
شدند و خداوند آنها را در معرض آزمایش دینی قرار داد و در این آزمایش رفوزه شدند و
بعد زندگی بهشتی از آن ها گرفته شد ،در یک وضعیت بیابتانی و صتحرائی و یتا زنتدگی
دنیائی قرار گرفتند.
بیشک آدم و حوا در یک زندگی بهشتی آفریده شدند؛ گر چه خلقتت آنهتا ممکتن
است فوری و آنی باشد؛ ولیکن تربیت آن ها تدریجی انجام میگیرد؛ زیرا خلقت انسان هتا
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به ارادۀ مستقیم خداوند متعال واقع میشود .خداوند آنچه میستازد گتاهی فتوری و آنتی

کلو
قلو ُل ُل کُلن فی ُ
میسازد چنانکه میفرمایتد « :إِذِ أأرِد شلئیا أأ ی ُ

» یعنتی خداونتد آنچته

میخواهد و اراده میکند به محض خواستن ،شدن است .بین ارادۀ خداونتد متعتال و متراد او
فاصله ای نیست .این که مشاهده میکنیم در دنیا آنچه میسازد مانند درخت ها و حیوانات و
حیوانات و انسان ها تدریجی میسازد ،ظرف یک سال و دو سال و چنتد ستال ،ایتن خلقتت
تدریجی برای آموزش انسان ها مقدر شده است .در واقع خداوند صنایع طبیعتی را تتدریجی
بهصورت تعلیمات الفبائی در اختیار انسانها میگذارد .برای اینکته انستانهتا را در جریتان
طبیعت قرار دهند و فکر آنها را به علت و معلولهای طبیعی آشنا سازد و از این راه ،آنها را
به علم و دانش برساند .آنچه مقابل چشم مردم میسازد ،کمکم و به تتدریج متیستازد و در
عین حال که آنچه میسازد تدریجی است .علت و معلتولهتای طبیعتی را هتم متؤثر قترار
میدهد .مثالً سرما و گرما در چه شرایطی باشد .انسان ها از مسیر همین ستاخت تتدریجی و
تأثیر عوامل طبیعت در پدیدههای طبیعت ،به علم و دانش و حقایق آگاهی پیتدا کتردهانتد و
تمام اسرار طبیعت را کشف کرده اند .به کیفیتی که خودشان با تهیه و تنظیم عوامل طبیعتت
توانستهاند جنین را پرورش بدهند و یا نطفۀ حیوانات را به ثمر برسانند .به همین کیفیت گتل
و گیاه بسازند تا روزی که از مسیر کشف علل و عوامل طبیعتی بته آخترین عامتل کته ارادۀ
خداوند متعال است آگاهی پیدا کنند .اگر صنایع طبیعت مانند معجزه ها فوری و آنی ستاخته
میشد ،انسانها گیج میشدند و نمیتوانستند عوامل اعجاز و اسرار صنعت الهی را بشناسند.
در تاریخ مشاهده میکنیم با اینکه این همه معجزه ها بهوسیلۀ پیغمبران انجام گرفته باز هتم
مردم نتوانسته اند سرّ ارتباط ارادۀ آن پیغمبر را به ارادۀ خدا کشف کنند و باالخره معجزات را
یک نوع سحر و جادو شناخته اند .به جای اینکه به پیغمبران معجزهگر احترام کنند و آنها را
در زندگی خود حاکمیت بدهند ،آنها را کشتهاند و از بین بردهاند .نتوانستهاند موقعیت آنها
را تحمل کنند .پس این صنعت تدریجی طبیعی در زندگی دنیائی از این جهت نیست که ارادۀ
خدا بیشتر از این فعالیت ندارد و یا بگوئیم سرما و گرما همانطور که بر ارادۀ انسان حاکمیت
دارد ،بر ارادۀ خدا هم حاکمیت دارد .در تفسیر آیاتی که خداونتد متیفرمایتد آستمانهتا و
زمینها را در شش روز آفریده است ،امام علیه السالم میفرمایند اگر خدا بخواهد متیتوانتد
در یک دقیقه و یک ساعت و یا در یک ثانیه ،آسمانها را و زمینها را بسازد ،ولکن « لتیعلم
خلقه » یعنی برای اینکه انسانها را در جریان ساخت طبیعت و مخلوقات قرار دهتد بته ایتن
کیفیت و به تدریج آسمانها و زمینها را در شش روز آفریده است .این زندگی دنیائی استت
که بر پایۀ تعلیم و تربیت انسان ها بهوجود آمده است .خداوند مقابل چشم انسانها کمکتم و

به تدریج نباتات و حیوانات را میسازد تا علم در جامعه بشریت پیشرفت کند .ولتیکن در
زندگی بهشتی و آخرتی که انسان ها بعد از تکامل علمی و ایمانی وارد بهشت متیشتوند،
ساخت بهشت و درختها و میوههای بهشت و یا ختوراکیهتای دیگتر و یتا زنتده شتدن
مردگان و برگشت آن ها از پیری به جوانی به کیفیت صنایع طبیعی دنیائی نیستت ،بلکته
خداوند آنچه در بهشت میسازد ،فوری و آنی میسازد ،گفته اند اگر انسانی پای درختتی
از درختهای بهشت بنشیند و میوههای آن را بچیند ،هر میوهای را میچیند ،فوری جتای
آن میوۀ دیگر آماده میشود و یا هر گلی را بچیند ،فوری گل و برگ دیگر سبز میشود که

خداوند در وصف ستاخت زنتدگی بهشتتی متیفرمایتد « :عطلاء غلی

م ُ
جلذوذ ،» 98یعنتی

بخششهائی است که هیچ وقت قطع نمیشود .لذا گفته اند شیر و شربت ها و عستلهتا و
شرابهای طهور و چیزهای دیگر ،بهصورت نهر آب در جریان است .هرگتز کستری پیتدا
نمیکند و منقطع نمیشود .پس بنابراین زندگی آخرتی به ارادۀ کن فیکونی خدا و یا اولیاء
خدا واقع میشود .انسان های بهشتی ،اسیر عوامل طبیعت نیستتند کته سترما و گرمتا و
خورشید و حرارت در آن ها مؤثر باشد ،بلکه حاکمیت بر عوامل طبیعت دارند .در شترایط
هزارها درجه حرارت و یا برابر آن صفر درجه برودت ،زندگی آنها از حتد اعتتدال ختارج
نمیشود .بنابراین خلقت آدم و حوا که در بهشت انجام گرفته فتوری و آنتی بتوده استت.
مانند بچه های دنیا نیستند که خلقتشان از نطفه و جنین شروع شود و در دوران کتودکی
گرفتار ابتالئات باشند و یا چرک و کثافت آنها را فراگیرد ،بلکه مانند برگ گلی و یا میتوه
تمیزی تکون پیدا میکنند و در اختیار انسان های بهشتی قرار میگیرند؛ ولتیکن تربیتت
انسان ها خواه در زندگی آخرت و یا در زندگی دنیا تتدریجی انجتام متیگیترد .کودکتان
بهشتی هم اگر بخواهند به علم و سواد برسند بایستی حرکت خود را از الفباء شروع کنند.
کلمه کلمه و جمله و جمله به آن ها تعلیم شود تا روزی که به علم کامتل نائتل شتوند .در
اینجا الزم است کیفیت تربیت آدم و حوا را به دست انسان های بهشتی تتا روزی کته بته
عقل کامل ،بالغ بشوند و از جانب خداوند تبارک و تعالی ،مکلف به تکلیتف الهتی شتوند،
روشن سازیم.
تربیت آدم و حوا به دست انسانهای بهشتی:
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خداوند تبارک و تعالی در سرزمین کعبه یک زندگی بهشتی ایجاد کرد و آن انستانهتای
کامل را که خلقت آدم و حوا و سایر انسانها برای آنها و در ارتباط با آنها بتهوجتود آمتده
بودند .در همین سرزمین کعبه که در وضعیت بهشتی قرار گرفته بود نازل فرمتود و آنهتا را
مبداء و مصدر آفرینش آدم و حوا و فرزندان آنها تا روز قیامت در دنیا و آخرت قرار داد؛ زیرا
این خلقت عظیم انسان ها که آدم و حوا و فرزندان آنها باشند ،یک نعمتتی استت از جانتب
خداوند که تقدیم انسان میشود تا با این نعمت ،خداوند موجبتات ستلطنت و پادشتاهی آن
انسانهای کامل را فراهم کند .این را میدانیم که یکی از وعدههای خدا به انسانهای مؤمن و
کامل پادشاهی و سلطنت است .همانطور که خداوند به انسان مؤمن ،وعدۀ حتور و قصتور و
سایر نعمتها میدهد ،به آنها وعدۀ سلطنت و پادشاهی هم میدهد .لذا در سورۀ دهتر کته
ارقام کامل نعمتهای خود را برای ائمه اطهتار علتیهم الستالم ذکتر متیکنتد ،از آن جملته
میفرماید:

« و ِذِ ر أأیت ُ رث ر أأیت نعامی و ُمللاک
إ

کبلیِ » 99یعنی وقتتی بهشتت را مشتاهده کنتی

خواهی دید که نعمت های فراوان و پادشاهی بزرگ در اختیار شما قرار میگیرد .پس در ایتن
آیه خداوند به انسان های کامل ،وعدۀ سلطنت و پادشاهی میدهد و همچنین آیۀ دیگتری در

سورۀ نساء خداوند میفرماید « :و أتین ُ
امی » 111یعنتی متا زمینتۀ قتدرت و ستلطنت
اه ُمللاک عظل ً

عظیمی برای آل محمد(ص) فراهم کردهایم و این سلطنت و پادشاهی از مسیر خلقت انسانها
و تربیت آنها پیدا میشود .پادشاهی یک مفهوم و معنائی هست که در ارتباط با انستانهتا و
حاکمیت بر آنها دائر میشود .کسی که مالک امالک و اغنام و احشام استت ،مالکیتت پیتدا
میکند ،ولیکن پادشاهی پیدا نمیکند .پادشاه به کسی میگوینتد کته انستان هتای عاقتل و
دانشمند را در اختیار میگیرد و بر آنها حاکمیت پیدا میکند .خداوند با خلقت آدم و حتوا و
فرزندانی که از نسل آن ها تا روز قیامت پیدا میشوند ،زمینۀ سلطنت و پادشاهی ائمه اطهتار
علیهم الصلوۀ و السالم را فراهم کرده است .لتذا در زیتارت جامعتۀ کبیتره ایتن جمتالت را
میخوانیم و میگوئیم

للا
« ب ُک بد أأ ُ

و ب ُک یلم » یعنی خداوند این خلقت عتالم و آدم را بترای

شما و بهوسیلۀ شما شروع نموده و بهوسیلۀ شما آنها را به کمال مطلق میرساند.
پس این خلقت آدم و حوا و فرزندان آنها نعمت بزرگ است از جانب خداوند متعتال کته
تقدیم ائمه اطهار شده تا پایۀ سلطنت و حکومت آن ها باشد .بته همتین مناستبت ،خداونتد
تربیت انسانها را از هبوط آدم تا قیام قائم (ع ) به ائمه اطهار علتیهم الستالم واگتذار کترده
است و آنها آموزگاران اصلی و ابتدائی بشر بوده و هستند تا روزی که این شجره را بته ثمتر
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برسانند و در مسیر تربیت آنها زندگی بهشتی دایر شود .بته همتین مناستبت ،خداونتد
متعال ابتدا در سرزمین کعبه یک وضعیت بهشتی ایجاد کرد و این کعبه ،قصر پادشتاهانی
بود که خداوند بشریت را برای آنها و در ارتباط با آنها خلق نمود .ابتدا اولین انستانهائی
را که مبدأ نسل انسانهای آینده خواهند بود ،در آن زندگی بهشتی بدون پدر و مادر خلق
نموده و تربیت آنها را به دست ائمه اطهار و یا خمسۀ طیبه علیهم السالم قرار داد .گر چه
خلقت آدم و حوا در ابتدا فوری و آنی بود ،ولیکن تربیت آنها تدریجی انجام گرفت.
ابتدا در زندگی بهشتی به این دو کودک ابتدائی یعنی آدم و حوا اسماء را تعلیم دادنتد

که خداوند میفرماید « :و ع رمل أدم

ِ ألساء ُکرهلا ،» 101یعنی خداوند ابتدا اسم هر کتس و هتر

چیزی را به آدم و حوا آموخت و این تعلیم اسماء ساده ترین تعلیمات است؛ یعنتی اولتین
چیزی که به انسان میآموزند ،تعلیم اسماء است .کودکان در دامن پدر و مادر کته اولتین
کالس و اولین مکتب آنهاست ،اسماء را میآموزند .نام پدر و مادر ،زمین و آسمان و کوه و
دریا و صحرا و همه چیز .لذا کودکان هر چیزی را میبینند ،اسم آن را میدانند و یا پتدر و
مادر به آنها میآموزند .آدم و حوا هم به همین کیفیت در زندگی بهشتی تحتت تعلتیم و
تربیت آن انسانهای کامل قرار گرفتند و اسم هر کسی و هر چیزی را شناختند تا زمتانی
که به بلوغ عقلی و عملی رسیدند و از جانب خداوند تبارک و تعالی مکلف به اطاعت ائمته
اطهار علیهم السالم و تسلیم مقام آنها شدند.
خداوند در اینجا دو میوه از دو درخت به آدم و حوا معرفی نمود .یکی از آنها شتجرۀ
طیبه یا درخت طوبی و دیگری شجرۀ خبیثه یا درخت زقتوم .در انتهتا یعنتی بتدیهتا و
خوبیها .مبدأ بدیها را که هوی نفس بود به آدم و حوا معرفی کرد و این بدیهتا را کته از
هوای نفس و خود رائی و خود مختاری پیدا میشود ،به عنوان شجرۀ منهیه یا درخت زقوم
که میوه های بدی دارد و انسانها را به جهنم میکشاند ،به آدم و حوا معرفی کرد و فرمود:

« لتقرَ هذه

ِلشر جرة ،»102یعنی به درخت هوی و هوس خود نزدیک نشوید و از میتوههتای

آن تناول نکنید .در برابرآن شجرۀ طیبه را که همان والیت ائمه اطهتار علتیهم الستالم و
تربیت آنها باشد به آدم و حوا معرفی کرد و آنها را ملزم به اطاعت آنها نمود و فرمود تا
زمانی که در سایۀ این درخت طوبی هستید ،همته چیتز بترای شتما آستان و فتراوان در
اختیارتان قرار میگیرد؛ ولیکن اگر از سایۀ این درخت خارج شدید و به هوی و هوس خود
که شجرۀ خبیثه است نزدیک شدید ،بدانید که از زندگی بهشتی محروم خواهیتد شتد و
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مبتال به مصیبت ها و رنج های فراوان تا روزی که موجبات توبه و برگشت شما به دایرۀ اطاعت
خدا و اولیاء خدا فراهم شود .در همین زمان بود که موجبات گناه و معصیت آدم و حوا فتراهم
شد .زیرا آن ها در سایۀ والیت ائمه اطهار علیهم السالم ،عزت و عظمت فراوان پیدا کردنتد و
به دلیل همین ارتباط به والیت ائمه و اطاعت از آنها مسجود فرشتگان و مالئکتههتا شتدند.
فرشتگان بهشتی در اطاعت آنها قرار گرفتند و همین عزت و عظمت ،مایۀ غرور آنها شد و
زمینۀ معصیت آنها را فراهم کرد .معصیتشان حسدورزی به مقام والیت اهتل بیتت عصتمت
شد؛ زیرا آنها که وقتی که به عقل و بلوغ رسیدند و آن عزت و عظمتت را مشتاهده کردنتد،
ندانستند و یا نتوانستند بدانند که این عزت و عظمت در شعاع والیت و تربیتت ائمته اطهتار
است .شاید خیاالتی در آن ها پیدا شد که آن ها چه کاره هستند که این همه عظمت دارنتد و
بایستی ولی ما و امام ما و سلطان ما باشند و ما در اطاعت آنها باشیم .حس رقابت در وجتود
آن ها زنده شد و این رقابت و حسادت یک عامل طبیعی در وجود انسانهائی است که هنوز به
تکامل نرسیدهاند و مصدر و مبدأ نعمتها و قدرتها را نشناختهاند.
پس آنها چه کاره هستند که ما نیستیم؟! چرا مقام آنها باالتر استت و متا بایستتی در
اطاعت آنها باشیم؟ در اینجا وقتی از امام هشتم علیهم السّالم سئوال میکنند که گنتاه آدم
و حوا در بهشت چه بود که به خاطر آن گناه تبعید شدند؟ حضرت جواب میدهد گناه آن هتا
حسدورزی بود و این حسد مسئله ای است که بین انسان و انسان های بتاالتر و واالتتر پیتدا
میشود .وقتی که انسانی در مقامی از علم و دانش قرار میگیرد و با انسانی کته از او بتاالتر و
بهتر است روبرو میشود ،غریزۀ حسادت و رقابت تحریک میشود و میگوید او چکاره هست
که من نیستم .به جای اینکه از آن انسان باالتر و واالتر اطاعت کند با او حسادت متیکنتد و
همین حسادت ،یگانه عامل قطع رابطه بین انسان و انسانهای بهتر و بتاالتر استت .خداونتد
دستور میدهد که وقتی شما مردم با انسانی از خود باالتر و داناتر روبر شدید از علم آنهتا و
مقام آنها استفاده کنید .از مسیر اطاعت و تربیت میتوانید به مقام آنهتا برستید نته از راه
رقابت و حسادت؛ ولیکن این رقابت و حسادت بر انسانهائی که به کمال مطلتق نرستیدهانتد،
حاکمیت دارد .خواهی نخواهی صفت حستادت و رقابتت آنهتا تحریتک متیشتود و کمتتر
میتوانند آن مقام بهتر و باالتر را به رسمیت بپذیرند و آنهتا را بتر ختود حاکمیتت دهنتد.
همینطور که تمامی انسان ها چنین اند و غالباً بر مقامهای باالتر حسادت میکننتد ،آن آدم و
حوا هم چنین بودند .پس بر خدا واجب میشود که مدتی آنها را از نعمت والیتت و تعلتیم و
تربیت انسانهای کامل که همان زندگی بهشتی است محروم کند و آنها را مبتتال بته فقتر و
محرومیت نماید تا قدر نعمت والیت بزرگان را بدانند و به پناه آنها برگردند .به خاطر همتین

رقابت و حسادت و خروج از دایرۀ والیت و تربیت ائمه اطهتار علتیهم الستالم از زنتدگی
بهشتی محروم شدند؛ یعنی آن وضعیت بهشتی که ظاهراً در همین سرزمین کعبته بتوده
است ،در وضعیت دنیائی قرار گرفت .میوهها و درختها پالستیده شتد و از بتین رفتت و
انسان های بهشتی از اختیار آن ها ختارج شتدند و آن زن و شتوهر در بیابتان خشتک و
سوزانی در وضعیت دنیائی و محرومیت قرار گرفتند .بین زن و شوهر جدائی افتاد و مبتتال
شدند که از علفهای صحرا یا میوههای جنگل استفاده کنند تا روزی کته موجبتات توبتۀ
آنها فراهم شد و دو مرتبه به دایرۀ والیت الهی برگشتند و زمینۀ ادامۀ زنتدگی و ارتبتاط
زن و شوهر با یگدیگر فراهم شد .این بود واقعیت معصیت آدم و خروج از زندگی بهشتی و
توبۀ آنها بعد از مدتی طوالنی.
ائمه اطهار دو نوع نمایش در برابر انسانها داشتهاند:
در اینجا الزم است بدانیم که ائمه اطهار علیهم السالم در ارتباط با متردم دو وضتعیت
پیدا میکنند و به دو وضعیت خود را نمایش میدهند .گاهی در وضعیتی که آنها به جتای
مقصد شناخته میشوند و مراجع اصلی بندگان خدا هستند و بندگان خدا مجبور و ملتزم
هستند که از آنها اطاعت کنند و آنها را به پیشوائی و رهبری خود انتخاب کنند .در این
وضعیت مأموریت پیدا میکنند خود را با آن جالل و شکوه رهبتری و ستلطانی و عظمتت
معرفی کنند و نشان و مدالی که خداوند به آنها اختصاص داده و نشانگر عظمت و شتکوه
آن ها در نزد خداست به نمایش بگذارند تا مردم ببینند و بدانند که آنها انسانهائی برتر و
باالتر و انسانهائی هستند که در کمال مطلق قرار گرفتهاند .مبدأ و معدن فیوضات و برکات
الهی هستند و در این وضعیت بر آنها واجب میشود که خود را به عنوان خلیفتۀ ختدا و
جانشین خدا به مردم معرفی کنند .مشاهده میکنید که امام دهم امام علی النقتی علیته
السالم در زیارت جامعۀ کبیره ،چه اوصاف و القاب و چه مدایح و مناقبی بستیار عظتیم و
عجیب ،برای اهل بیت عصمت علیهم السالم بیان میکند .چنان اوصتاف و القتابی کته در
تاریخ و از میان پیغمبران هم کسی شایستگی ندارد در آن اوصاف و القاب باشتد .زیتارت
جامعۀ کبیره ،شناسنامۀ واقعی ائمه علیهم السالم استت .در اینجتا آنچنتان اهتل بیتت
عصمت و طهارت را معرفی میکند که نفرات دوم بعد از خداوند متعال هستند .وقتتی بته
تاریخ اسالم مراجعه میکنیم مشاهده میکنیم که پیغمبر اکرم گاهی خود را و اهتل بیتت
خود مرا در کسوت و خلعت الهی معرفی میکند و آنچنان که نزد خدا هستند ختود را و

اهل بیت را به نمایش درمیآورد .یکی در داستان سد ابواب مسجد پیغمبر و دیگتر داستتان
حدیث کساء .در مسئلۀ سد ابواب که از روایتهای مشهور متتواتر میتان تمتامی مستلمانان
است ،پیغمبر اکرم وقتی که به مدینه وارد شدند و مسجد متیستاختند ،مهتاجر و انصتار در
اطراف مسجد ،خانههایی ساختند که در خانۀ آنها از مسجد باز میشد .مسجد به جای حیاط
منزل آنها بود و اطاقها در اطراف مسجد .آزادانه و بی بنتد و بتار وارد مستجد متیشتدند،
میخوابیدند و استراحت میکردند .چنانکه گوئی خانۀ مسکونی آن ها است و هنتوز مقتررات
احترام به مسجد و تطهیر مسجد و پاک و تمیز نگه داشتن آن نازل نشده بود .مردم خانۀ خدا

را خانۀ خود میشناختند تا اینکه پیغمبر اکرم یک روز سخنرانی فرمودند و گفتنتد ِ « :ر للا
ِمرن ِ ِبین ُل بیتا طاهرِ ،لیس ُکنُ ُه غیی و غ ُی ِیخ و ِبنلاه » 103یعنی خداوند به متن دستتور
میدهد تا برای او خانۀ پاک و مطهری بسازم که هیچ کس جز من و برادرم علی و دو فرزند او
حق سکونت در این خانۀ خدا ندارند .گر چه خانۀ خداست ولیکن خانتۀ اختصاصتی پیغمبتر
اکرم و ائمه اطهار است .دنبالۀ این دستور آسمانی فرمانی صادر کردند که هر کس در خانهاش
از مسجد باز میشود ببندد و دیوار بکشد و در خانۀ خود را از کوچه باز کند و آزادانه و بتدون
قید و قانون ،حق ورود به مسجد و نشستن و گفتن و خندیدن ندارد ،مگر من و برادرم علی و
دو فرزندش .مهاجر و انصار را مجبور کرد که درهای ورودی خود را به مستجد ببندنتد .درب
مخصوصی برای مسجد ساختند و به مردم گفتند فقط موقع نماز و عبادت و یا موقع دعوت به
جهاد حق ورود به مسجد دارید .این قانون برای عرب ها غیر قابل تحمل جلوه کرد .همه ایراد
گرفتند که چرا خودش را و علی علیه السالم و فاطمه و حستین را از ایتن قتانون مستتثنی
میکند و مسجد را به جای خانۀ مسکونی خود معرفی میکند که دیگران بدون کسب اجتازه
حق ورود ندارند .سر و صدا در اثر این تبعیض خیلی باال گرفت و مخصوصاً تحمل این تبعتیض
برای خلیفۀ دوم ،عمر بن خطاب و برای عباس بن عبدالمطلب ،عموی پیغمبر خیلی ستخت و
مشکل شد .عمر عرض کرد یا رسولاهلل ،اجازه بده الاقل یک سوراخی از اتاق خودم به انتدازۀ
دیدن مسجد به مسجد باز کنم تا تو را در حال عبادت ببیتنم .پیغمبتر اکترم قبتول نکترد و
فرمود ،اجازه نداری آزادانه به خانه خدا نگاه کنی .اجازه نداد .درهای ورودی خود را به مسجد
بستند .در اینجا عباس بن عبدالمطلب بسیار ناراحت بود که چرا به برادرزاده ،اجازۀ ستکونت
در مسجد میدهد ،ولی به عموی خود اجازۀ سکونت نمیدهد .بسیار ناراحتت و اعتتراضگتر
عرض کرد ،یا رسول اهلل حتماً بایستی به من امتیاز بدهی .من با دیگران فرق دارم ،من عموی
تو هستم .اگر در این رابطه تمام مردم مساوی هستند ،چرا برای خود و اهل بیت خود امتیتاز
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قائل میشوی و اگر هم مساوی نیستند و به آنها به خاطر اینکه خانواده تو هستند برتری
و امتیاز میدهی ،چرا به من که عموی تو هستم امتیاز نمیدهی؟ اصرار و تکرار متیکترد.
پیغمبر اکرم که مشاهده کرد او نمیتواند این امتیاز را تحمل کنتد ،گفتت بته تتو اجتازه
میدهم تا ناودان پشت بام خود را به طرف مسجد باز کنی و دیگران چنین حقتی ندارنتد.
در اینجا رسول خدا امتیاز بزرگی برای خود و اهل بیتش قائل شد و آنهتا را در وضتعی و
در مقامی معرفی کرد که برای دیگران قابل تحمل نبود .فرمتود ،خانته ،خانتۀ خداستت و
اینها اهل بیت خدا هستند .صاحب خانههای خدا هستتند و حتق دارنتد در خانتۀ ختدا
سکونت داشته باشند .امتیاز دیگر در مجلسی که بنام حدیث کساء شتهرت پیتدا کترده
است  .حدیث کساء هم گر چه ظاهراً با جمالت و عباراتی ستاده و ستطحی بیتان شتده و
اینطور نشان میدهد که پیغمبر اکرم روزی کسالتی پیدا کردند مانند سرما خوردگی کته
احتیاج به استراحت داشتند .برای استراحت بته خانتۀ زهترا ستالم اهلل علیهتا آمدنتد و
فرمودند دخترم آن کساء یمانی را بیاور .میخواهم قدری استراحت کتنم ،مترا بتا کستاء
یمانی بپوشان .حضرت زهرا سالم اهلل علیها عبای یمانی را آوردند .حضرت دراز کشیدند و
عبا را روی خود کشیدند .در اینجا حضرت زهرا سالم اهلل علیهتا متیگویتد دیتدم پتدرم
بینهایت جلوه نورانی پیدا کرد که گوئی مانند ماه شب چهتارده متیدرخشتید .مجلتس،
عظمت مخصوصی پیدا کرد و در این موقع حضرت امام حستن وارد شتد و دم در ایستتاد
اجازه خواست .پیغمبر اکرم به او اجازه دادند .بالفاصله برادرش حضرت امام حستین وارد
شد .اجازه خواست ،با کسب اجاره وارد شد و همان کساء یمانی را بروی خود انداخت .بعد
موال علیه السالم وارد شدند ،ایشان هم اجازه گرفتند و آن کساء یمتانی را بته روی ختود
انداختند و در آخر حضرت زهرا سالم اهلل علیها وارد شدند و کساء یمانی را به روی ختود
انداختند.
در اینجا مجلس وضع مخصوصی پیدا کرد که گویی هر کس وارد میشود بایستتی بتا
کسب اجازه وارد شود .پیغمبر اکرم هر صبح و شامی و گاه و بیگاهی به خانته زهترا (ص)
میآمدند مینشستند.
اهل خانه از کنیز و غالم کنار حضرت مینشستند .یک چنین تشریفاتی در کتار نبتود
که با اجازه وارد شوند و با کسب اجازه بنشینند ،ولیکن این مجلس چنین وضعی پیدا کرد
که هر کس وارد میشود ،بدون اجازه حق ورود ندارد.
در انتها که پنج تن زیر آن کسوت الهی قرار گرفتند ،ام السلمه هم که از زنان پتاک و
برجسته پیغمبر بود ،دم در ایستاد و از پیغمبر اکرم اجازه ورود خواست که مانند دیگتران

کنار پیغمبر اکرم

بنشیند .رسول خدا به او اجازه نداد فرمود « :أأنت عیل خی و لک رن ه ُؤلء ثقیل

و حیل ،» 104یعنی تو زن عاقبت به خیری هستی و اهل بهشتی ،ولیکن اینجا جای تو نیستت.
این ها که اجازه گرفتند و کنار من نشستند ،باراندازهای نبوت من هستند .ولی عهدهای متن
هستند .مجلس خیلی جالل و عظمت پیدا کرد آنچنان که در آسمان ها میان فرشتتگان هتم
سر و صدا و غوغائی پیدا شد.
فرشتگان مشاهده کردند آن انواری را که همیشه در عرش خدا میدیدند و متورد توجته
آنها واقع میشد ،امروز از سرزمین مدینه و از خانۀ حضرت زهرا به آسمانها میتابد.
مانند این بود که میدیدند خورشید همه روز از مشرق طلتوع متیکنتد و امتروز ختالف
معمول از مغرب طلوع کرده است.
فرشتگان این وضع غیر عادی را از خداوند تبارک و تعالی سئوال کردند و عرض کردنتد،
پروردگارا ،این ها در مدینه چه کسانی هستند که نور عظمت آن ها فرشتگان را و اهل آسمان
را تحت الشعاع قرار داده است.
از خدا خواستند آنها را معرفی کند .خداوند فرمود:

« ُه فاطم ُة و ِبُوها و بعلُها و ب ُنوها »

آنها آن پنج نفر ،فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش هستند .در این موقتع خداونتد
جمالتی بسیار عجیب و عمیق در تعریف آن ها فرمودند که اگر آنها نبودند زمینی و آسمانی
و صحرا و دریائی و ماه و خورشیدی خلق نمیکردم .در این موقع که مجلس خیلی بتاجالل و
شکوه بود ،موال علی علیه السالم سئواالتی از پیغمبر اکرم ستئوال نمودنتد و پیغمبتر اکترم
جواب دادند .خالصۀ سئوال و جواب این بود که این داستان را اگتر مستلمانان و شتیعیان در
مجالس و محافل خودشان نقل کنند ،در شعاع توجه خدا و فرشتگان قرار میگیرند .خداونتد
غم و غصه را از دل آنها برطرف میکند .دعای آنها را مستجاب مینماید و حوائج آنها را بر
میآورد.
داستان ابتدا خیلی ساده ذکر میشود که پیغمبر اکرم برای ساعتی استتراحت بته خانته
دخترش زهرا تشریف بردند؛ ولیکن از گوشه و کنار عبتارات و جمتالت ایتنطتور استتفاده
میشود که تقریباً مجلس تاجگذاری حضرت رسول اکرم و تعیین والیت عهد و اوصیاء خودش
است .پیغمبر اکرم در این مجلس ،میخواهد خود را به آن شأن و مقامی که در نزد خدا دارند
معرفی کند و خود را با آن جالل و شکوه الهی به نمایش درآورد .تقریباً بدون تشتبیه ماننتد
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تاجگذاری سالطین که آن ها هم در تاجگذاری میخواهند به دیگران بفهمانند متا غیتر از
شما و باالتر از شما هستیم .کسی از شما حق رقابت با ما ندارد.
پیغمبر اکرم به زهرا سالم اهلل علیها میگوید:
مرا در کسوت الهی خودم قرار بده و آن لباس و کسوت مخصتوص متن را بته قتامتم
بپوشان .کسوت ،لباسی است که هر کس را در درجه و مقام خود معرفی میکند .لباسهای
عادی همگانی را که در حشر با یکدیگر میپوشند ،لباس مینامند ،ولیکن آن لباستی کته
معرف درجه و مقام است و همراه نشان و مدالی است که مقام و منصتب کستی را معرفتی
میکند ،کسوت مینامند.
کساء و کسوت یعنی لباسی که همراه نشان و مدال الهی است و مفهوم ستاده و قابتل
فهم آن ،تاج کرامت الهی که هر کس آن تاج را به سر خود بگذارد ،خلیفۀ خدا و نفتر دوم
بعد از خدا شناخته میشود .عجب این است که افتتاح کنندۀ این مجلس و تنها کسی که
تاج الهی را بر سر کسانی که مستحق آن هستند میگذارد ،حضرت زهرا سالم اهلل علیهتا
است؛ زیرا پیغمبر اکرم نشان و مدال خالفت الهی را از دخترش زهرا مطالبه میکند و فقط
حضرت زهرا کسی است که پیغمبر اکرم را به تاج کرامت و نبوت مفتخر میکنتد .نفترات
بعد هم که با اجازه با آن تاج و تخت کنار پیغمبر مینشینند و همان تاج افتخار را روی سر
خود میگذارند ،علی علیه السالم و فرزندانش امام حسن و امتام حستین هستتند .ایتن
مجلس باشکوه که مورد توجه اهل آسمانها و زمینها قرار گرفت و آیات تطهیر در معرفی
آن نازل شد ،مجلسی است که پیغمبر اکرم خود را و اهل بیت خود را در آن شأن و مقامی
که پیش خدا دارند ،معرفی میکند تا به اهل عالم بفهماند که ختم نبوت بتا چته کستی و
مقام وصایت و والیت عهدی با چه کسانی بعد از او میباشد .مبادا کسی بتا آنهتا رقابتت
کند و مدعی تاج و تخت آنها شود و در نتیجه مردم را به ضاللت و گمراهی بکشاند.
مجلسی که حدیث کساء را بهوجود میآورد ،در نظر علماء و عرفا و دانشمندان عالم از
غدیر خم خیلی مهم تر و باالتر است؛ زیرا در اینجا پیغمبر اکرم تاجگذاری میکند و ولتی
عهد خود را به مردم معرفی میکند .در این مجلس با کسوت الهی ظهور میکنند .چنانکه
حضرت زهرا سالم اهلل علیها میگوید وقتی که کسوت الهی را به قامت پتدرم پوشتانیدم،
چنان جالل و شکوهی پیدا کرد کته در نمتایش ماننتد بتدر تمتام بتود کته در تتاریکی
میدرخشید .پس در اینجا هم پیغمبر اکرم خود را در آن وضع و مقامی کته در نتزد ختدا
دارند معرفی میکند تا اهل عتالم پیشتوایان اصتلی و ابتدی ختود را در دنیتا و آخترت
بشناسند .بدانند که طاعت و عبادت هیچ کسی قبول نمیشود مگر اینکه در شعاع والیت

آن ها باشند و در خط آن ها حرکت کنند .بنابراین از البالی یک چنین قضایائی میفهمیم کته
گاهی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السالم در وضع عادی مردم ،خود را نشان میدهند بتا
مردم مینشینند و برمیخیزند .چنان وضعی که مانند سایر مردم هستند .بدون امتیاز خود را
معرفی میکنند .مشهور است در مسجد و یا مجلس که پیغمبر اکرم مینشستت و تتازه وارد،
وارد مجلس میشد نمیتوانست تشخیص دهد که کدام یتک از اهتل مجلتس پیغمبتر ختدا
هستند.

صدا میزدِ ،یلک محملد

ص ،یعنی رسول خدا کدام یک از شماست .متردم پیغمبتر اکترم را

معرفی میکردند و همینطور ائمه اطهار علیهم السالم در ارتباط با مردم ،زانو به زانوی آنهتا
متصل مینشستند و در وضع سادهای قرار میگرفتند تا راه برای ورود همه کس از زن و مترد
و سئواالت باز باشد .بدون تشریفات بیایند به حوائج خود برسند ولیکن گاهی الزم بتود کته
خود را در آن وضع و مقامی که پیش خدا دارند با آن نشان و متدالی کته خداونتد بته آنهتا
اختصاص داده است ،معرفی کنند تا مردم منابع فیض و برکات الهی را بشناسند و بدانند کته
مرجع حوائج و مسائل آنها در دنیا و آخرت چه کسانی هستند .زیترا ادعتای مقتام آنهتا و
باالتر از این ،غصب مقام آن ها ،گناهی آنچنان بزرگ است که از این ادعا و غصب مقام آنهتا،
زندگی جهنمی پیدا میشود و از مسیر اعتقاد به امامت و زعامت آنها زندگی بهشتتی ظتاهر
میشود .گناهی که محصولش آتش جهنم است و یا عمل دیگری که محصولش زندگی بهشتی
است ،همین گناه غصب خالفت یا ثواب اعتقاد به امامت و زعامت آنها میباشد.
پس الزم است که خداوند آیاتی در معرفی آنها نازل کند تا متردم آنهتا را بشناستند و
همچنین خود را با آن نشان و مدال الهی و تاج کرامت الهی به مردم معرفی کننتد تتا متردم
مراجع اصلی خود را در دنیا و آخرت بشناسند و گمراه نشوند .در زندگی بهشتی بترای آدم و
حوا همین دو وضع را به نمایش گذاشتند .گاهی مانند پدر و مادر مهربان آدم و حوا را تربیتت
میکردند و اسماء الهی را به آنها تعلیم میدادند.
تقریباً مانند اساتید بزرگواری بودند که به کالس کودکستتان آمتده و کودکتان را تعلتیم
میدهد و گاهی هم در آن وضع و مقامی که نزد خدا داشتند ختود را بته آدم و حتوا معرفتی
کردند تا آدم و حوا بفهمند که مثل و مانند آنها نیستند ،خود را ملزم به اطاعت آنها کنند و
کسانی که لیاقت تقرب به آن ها را ندارند مانند شیطان ها وابلیس ها از دایرۀ والیتت حتذف و
طرد شوند .در نتیجه خوبیها و بدیها و خوبان و بدان شناخته شوند .شاید لغزش آدم و حتوا
و یا گناه آن ها همین بوده است که پیش خود گفته اند ،چرا ما مثل آن ها نیستتیم و چترا متا

بایستی در اطاعت آنها باشیم .به جای اطاعت ،حسادت پیدا کردند و از زنتدگی بهشتتی
محروم شدند تا روزی که موفق به توبه شدند و دومرتبه به خط والیت آنها برگشتند.
از همین جا معنای این جمالت در دعای ندبه روشن میشود که میفرماید:

« و بعض ِسکنت ُه جن رتک ِل أأ أأخرجت ُه منا »
إ

یعنی بعضی از پیامبران خود را ابتدا در بهشت سکونت دادی و بعد آنهتا را از بهشتت
اخراج نمودی .پیغمبری که در بهشت ساکن بوده و بعداً اخراج شتده آدم و حتوا هستتند.
وقتی در اثر تربیت ائمه اطهار علیهم السالم به حد بلوغ رسیدند ،در وضعی که بتوانند بتد
و خوب و بدان و خوبان را تشخیص دهند ،خود را صد در صد برابر و مساوی مربیان اصلی
خود میشناختند .حوا که مانند دختری در دامن حضرت زهرا تربیت شتده بتود ،ختود را
برابر مادر میشناخت و آدم ،خود را برابر پدر و مربی خود یعنی علی بتن ابیطالتب علیته
السالم میشناخت .این شناسائی که انسان های پائین درجات خود را برابر انسان های برتر
بدانند ،مایۀ عقبافتادگی انسانهای پائین درجه میشود.
زیرا آن ها اینطور فکر میکنند که آخرین علم و درجات را و آخرین مراتب را دارند و
این چنین انسانهائی در خط تکامل مانند مسافرینی هستند که در راه مسافرت بتهستوی
مدینۀ فاضله و یا تمدن عالی انسانی به روستائی و یا چشمۀ آبی یا درختتی رستیده انتد.
همان روستا را آخرین مقصد میدانند و خیال میکنند شهر بزرگ همین جاست با اینکته
روستائی بیشتر نیست .زندگی در آنجا قابل دوام نیست .الزم است انسانی بصیر و بینا بتا
آن ها تماس بگیرد و بگویداینجا جای ماندن نیست .اینجتا بیابتان استت یتک روستتای
کوچک است .شهر بزرگ جای دیگر است و آنها را بهسوی آن شهر بزرگ حرکتت دهتد.
انسانهائی هم که در زندگی به درجهای از علم و دانش میرسند و خیال میکننتد کته بته
آخرین درجه رسیدهاند و دانشمند درجه یک هستند با این خیاالت در پائین محله زندگی
متوقف میشوند و از درجات و مقامات باالتر محروم میشوند.
پس الزم است انسانهائی بصیر و بینا که در آخرین درجه تکامتل هستتند ،بتا آن هتا
تماس بگیرند و بگویند که شما تا آخرین کالس خیلی فاصله دارید .آن ها را حرکت بدهند
و به آخرین کالس برسانند.
آدم و حوا که از کودکی تا درجۀ بلتوغ در ختدمت حضترت زهترا و امیرالمتؤمنین و
انسانهای کامل دیگر در بهشت زندگی میکردند ،فکر کردند که مثل آنها و مانند آنهتا
در درجه و مقام آن ها میباشند .این فکر مایۀ توقف آن ها در خط تکامل متیشتود .الزم
بود که ائمه اطهار خود را در لباس انسانهای کامل و در مقام آنها بته آدم و حتوا معرفتی

کنند تا در آنها جهشی پیدا شود و از اشتباهات خود برهند و خود را بهسوی درجات باالتر و
بهتر حرکت دهند.
از این رو الزم بود که طبق روایات ،این پنج تن خمسۀ طیبه ختود را در کستوت الهتی و
مقام پادشاهی ،به آدم و حوا معرفی کنند و در مکان مناسب بهشتتی ختود قترار گیرنتد .در
اینجا بعضی روایتها میگوید آدم و حوا که در بهشت گردش میکردند ،چشمشان به قصتری
افتاد بسیار مجلل و باشکوه .وارد آن قصر شدند .خانمی را دیدند بر تخت ستلطنت و قتدرت
نشسته است .جالل و شکوه عجیبی از او نمایش پیدا کرده است .گوشوارههائی به گوش دارد
و گردنبندی و تاجی بر سر.
در اینجا که بسیار مجذوب آن مقام شده بودند ،آن دو را معرفی کردند که آن خانم ،ملکۀ
بهشت حضرت زهرا است و گردنبندش ،شتوهرش علتی علیته الستالم و گوشتواره هتایش،
فرزندانش امام حسن و امام حسین و تاج سرش ،پدرش رسول خدا میباشد .البته تعبیرات را
به این کیفیت تنزل دادهاند و میخواهند به انسانها بفهمانند که زینت زن و مرد ،در زنتدگی
بهشتی طال و گوشواره نیست بلکه انسانهای کامل وابسته است یعنی زینت حضرت زهرا بته
این است که پدری مانند رسول خدا و شوهری مانند علی علیته الستالم و فرزنتدانی ماننتد
حسنین دارد .در همین جا که آنها را در همان جلوه الهی دیدنتد ،همتین جتائی استت کته
انسان ها گرفتار رقابت و یا خدای نخواسته گرفتار مرض حسد میشتوند .بته محتض اینکته
انسانی برتر و باالتر میبینند ،به جای اینکه بهصورت شاگرد و استاد ختود را تستلیم آنهتا
کنند تا به درس و دانش آنها برسند ،حس رقابتت و حستادت آنهتا انگیختته متیشتود و
ناراحتی روانی و درونی پیدا میکنند که چرا آنها باالترند و ما در حد پائینتر.
این حادثه روانی باعث میشود که از آن ها فاصله بگیرند و از برکات وجودی آن ها محروم
شوند .عامل اصلی در طول تاریخ که این همه مصیبتها و بالها بر سر پیغمبران و اولیاء ختدا
آوردهاند ،آنها را کشتهاند یا اذیت کردهاند ،همین مسئله رقابت و حستادت بتا آنهتا بتوده
است؛ زیرا پیغمبران مجبور بودهاند با نشان دادن مراتتب علمتی و ایمتانی و بتا نشتان دادن
معجزات خود را به مردم معرفی کنند و نشان و مدال الهی خود را به متردم نشتان دهنتد تتا
مردم بدانند در کودکستان دنیا زندگی میکنند .بایستی درس بخوانند و مراتب علمی خود را
به ثمر برسانند؛ و لیکن انسانها به جای اینکه خود را در اطاعت اولیاء خدا قترار دهنتد و از
برکات وجودی آنها استفاده کنند ،با آنها رقابت و حسادت کردهاند از آنها فاصله گرفتهاند
تا جائی که آنها راکشتهاند.

آدم و حوا هم در ارتباط با مقام واقعی خمسۀ طیبه گرفتار همین رقابت شدند .خودگرا
شدند و از ارتباط با آنها و رفتن به محضر آنها خودداری نمودند .در نتیجه بر خدا واجب
شد که آنها را از آن زندگی بهشتی محروم کند و در این زندگی دنیتائی قترار دهتد و بته
آنها بفهماند که آن زندگی بهشتی الهی به برکت اولیاء خدا بتوده استت .نته بته لیاقتت
شخصی شما و اکنون که از آنها فاصله گرفتند و حاضر نشدید در حال اطاعت و وابستگی
به آن ها زندگی کنید ،پس بایستی از برکات و مقامات مربوط به آن ها محرومیت پیدا کنید
تا خود را از نظر فکری و روانی بشناسید.
این حالت رقابت و یا شاید حسادت که ظاهراً در وجود آدم و حوا یتک انگیتزۀ روانتی
بوده است و به وسوسۀ هوای نفس و یا هیوالئی به نام ابلیس ،گرفتتار وسوسته شتده و از
خمسۀ طیبه فاصله گرفته اند ،ایجاب کرد که خداوند آن ها را از زنتدگی بهشتتی محتروم
کند .فردا و پس فردا مشاهده کردند که درخت های بهشتی در وضتعیت پژمردگتی قترار
گرفته ،برگ ها و میوه ها پالسیده شده و فردای دیگر خشک شده و تبدیل به بیابان شتده
است.
نظر به اینکه آشنائی به وضعیت زمین و بیابان ها نداشتند ،به محض اینکه چند قدمی
از یکدیگر دور شدند ،زن و شوهر -آدم و حوا -یکتدیگر را گتم کردنتد .حتوا در مستیر
جستجوی شوهر به طرف شاید جده و کنار دریا افتاده و آدم در بیابان های دنیا ،این طرف
و آن طرف .این دوران فراقت و جدائی از زندگی بهشتی ،مدت دویست سال طول کشتیده
تا در انتها حالت گرایش به خدا و توبه در آنها پیدا شده ،فرشتهای بهصتورت انستان در
برابر آدم حاضر شد و به آدم فرمود:
کهای آدم تو آیا خبرداری که چرا از زندگی بهشتی و از همسرت حوا محتروم شتدی؟
این محرومیت به سبب خودگرائی تو و میوه چینی از شجرۀ خبثیۀ هوای نفس بود و اکنون
اگر میخواهی توفیق حاصل شود و بتوانی به زندگی ختود را ادامته دهتی و بته زنتدگی
مطلوبی نائل شوی ،به همان پنچ تن انسان های نورانی که در شهر بهشت دیتدی بایستتی

متوسل شوی و به مکتب آن ها برگردی .کلمات توسل را به آدم آموخت که بگتو « ی حیلد
حبق محمد ،ی عال حبق عیل ،ی فاطر ِلسموِت والارض حبلق فاطمله ،ی حمسلن حبلق ِلسلن و ی
قدی الاحسا حبق ِلسلن .» 105توبۀ آدم قبول شد .بالفاصله بین او و همسترش مالقتات
برقرار شد .هر دو را آوردند به همان سرزمینی که قصر بهشتی و بهشت آنها آنجا بتوده و
کنار خانۀ کعبه مناسک حج را به آنها آموختند .در اطراف خانه خدا طواف کردند و بعد از
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اتمام مراسم حج ،ظاهراً آن ها را به سرزمین عراق انتقال دادند و به آن ها آموختند که چگونه
درختکاری و گندم کاری کنند و به زندگی خود ادامه دهند تا روزی کته لیاقتت برگشتت بته
زندگی بهشتی پیدا کنند .در این رابطه خداوند میفرماید:

« قُلنا ِهب ُطوِ منا جیعا فا رما یآتین ر ُک م ّین ُهدی فمن تبع ُهدِی فا خوف علهیم و ل ُه حیزن ُو » 106
یعنی در این تبعیدگاه به آدم و حوا گفتیم که ما کتاب و مکتب در اختیار شما میگتذاریم

و شما را هدایت میکنیم .از خط هدایت ما میتوانید بته زنتدگی بهشتتی برگردیتد و غتم و
غصهای نداشته باشید .از همین جا یعنی ساعت توبۀ آدم ،خط حرکت بتهستوی یتک تمتدن
عالی انسانی کشیده شده و تا روز ظهور امام زمان علیه الستالم ادامته دارد .زمتانی کته آن
حضرت ظاهر میشود ،همان زمانی است که بشریت لیاقت ورود به زندگی بهشتی پیدا کترده
است و تا آن حضرت ظاهر نشده همین زندگی دنیائی همراه مرگ و مرض و جنتگ و نتزاع و
محرومیتهای دیگر ادامه دارد .کلید بهشت ،حکومت ائمه اطهار علیهم السالم است.
توبه آدم و کلماتی که به او آموختند :
خداوند بعد از توبۀ آدم ،چهار کلمه که به عنوان اصول اساسی تمدن الهی بشری است به
آدم آموخت و به او فرمود ،ای آدم تا زمانی که در محور این چهار اصل حرکتت کنتی و ایتن
اصول اساسی را رعایت کنی ،همین چهار اصل اساسی ،خط حرکت بهسوی بهشت و ورود بته
زندگی بهشتی است و اگر این چهار کلمه را رها کردی و آن را نادیتده گرفتتی ،در ضتاللت و
گمراهی قرار میگیری و عاقبت به جای زندگی بهشتی ،برای خود جهنم میسازی .آن چهتار
اصل اساسی این است:

اصل اول  ِ :تعبدن ول ترشک یب شیئا.
یعنی اصل اول این است که فقط خدا را بپرستی و شاگرد مکتب ختدا باشتی .کستی را و
چیزی را به جای خدا نشناسی و شریک خدا نسازی .این کلمۀ توحید است که اصل اساستی
سعادت است .کسی که با خدا و اولیاء خدا وحدت پیدا نکند و وابسته به آنها نشتود ،اصتل
توحید را رها کرده ،اصول دیگر هم همراه اصل توحید ضایع میشود.
اصل دوم  :که خدا به آدم آموخت ،فرمود این اصل بین تو و متن کته ختدا هستتم اجترا
میشود و آن اصل مقدرات است .یک سر نخ به دست انسان و سر دیگر بته دستت خداونتد
متعال .هر وقت در خود احساس نیاز و احتیاج کردی ،از من بخواهی و من باشم که حاجت تتو
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را برآورم در خانۀ غیر خدای خود نروی؛ زیرا غنی مطلتق خداونتد متعتال استت و بقیتۀ
موجودات ،فقیر و محتاجند .درست نیست که یک فقیر و محتاج ،برای رفع احتیتاج ختود
فقیر دیگری مانند خود مربوط شود و حاجت خود را در خانه محتاج ببرد .در ایتن رابطته
میگویند:
ذات نایافته از هستی بخش

کی توانتد کته

شود هستی بخش
کسی که خود چیزی ندارد و محتاج است ،چگونه میتواند محتاجان را اداره کند .پس
ای آدم هر وقت چیزی خواستی به خدای خود مراجعه کنی که غنی مطلق است.
اصل سوم  :من به تو ای آدم قول میدهم که اگر ایمان به من آوردی و حاجت ختود را
در خانۀ من آوردی ،هرگز تو را معطل نگذارم و حاجت تو را برآورم .از تو خواهش کردن و
از من اجابت نمودن و لیکن بعد از خواهش و تقاضا بایستی صبر کنتی ،زیترا متن زمتانی
حاجت تو را روا میکنم که چارهای جز آن نباشد.
اصل چهارم  :اصلی است که بین تو و بندگان خدا قابل رعایتت استت .اصتل قتانون
زندگی با مردم و ارتباط با برادران نوع خود میباشد و آن این است که آنچه بترای ختود
دوست داری ،برای دیگران هم دوست بدار و آنچه برای خود نمیپسندی ،برای دیگتران
هم مپسند .هر وقت برای افراد جامعه میخواهی قدمی برداری ،به نفع آنها و یا بته ضترر
آنها کاری انجام دهی ،خودت را جای مردم قرار بده و از خودت انصاف بده .ختودت بترای
خودت و مردم ،بهترین قاضی هستی .فوری میفهمی که این عمل و این قدم ،به نفع مردم
است یا به ضرر آن ها .اگر به ضرر مردم است ترک کن و اگر به نفع مردم است اقدام نمتا.
تو ای آدم اگر این چهار اصل اساسی را رعایت کردی ،این چهتار اصتل ختط حرکتت تتو
بهسوی آن زندگی بهشت و بهسوی آن تمدن ایدهآلی است که بشر بته امیتد آن زنتدگی
میکند .اصل توحید و اصل مراجعه به خدا برای رفع احتیاج و اصل وعدۀ خدا که حاجتت
تو را برآورد و تو را معطل نگذارد و اصل انصاف از خودت که هر چه برای خود نمیپسندی
برای دیگران نپسندی .این چهار اصل اساسی اولین کلماتی است که خداوند بعد از قبولی
توبۀ آدم و حوا به آنها آموخت .هر کسی هم که در عالم از گناه خود توبته کنتد ،توبتۀ او
زمانی حقیقت دارد که این چهار اصل را بپذیرد و رعایت کند .بدون قبول حاکمیت ختدا و
بدون قبول اصل توحید ،توبه تحقق پیدا نمیکند و همچنین بدون قبتول اصتل عتدالت و
ترک ظلم و ستم ،توبه قابل قبول نیست .همچنین بدون خواهش و تقاضا از خداوند متعال
که اصل دعا و عبادت است ،باز هم توبه قابل قبول نیست و همینطور بدون قبتول وعتدۀ

خدا توبه محقق نمیشود .توبهکار در مرحلۀ اول وابستۀ به خدا میشود .اربتابهتا و رؤستای
دنیائی را رها میکند و در مرحلۀ دوم وعدههای خدا را قبول میکند و به خدا خوش عقیتده و
عقیده و خوش گمان است .پیش خود ،خدا را متهم نمیکند که بگوید خدا از من غافل است و
به من اعتنا نمیکند.
اگر مانند ابراهیم خلیل با دریای آتش روبرو شود ،باز هم بته ختدا ختوش گمتان استت.
میگوید خداوند مرا در میان آتش سالمت نگه میدارد و نمیسوزاند .اگر هم بسوزاند صتالح
من درآن است .همینطور هر وقت احساس نیاز و احتیاج میکند ،در خانه خدا میرود .بتذر و
نهال عمل صالح خود را میکارد و به امید خدا مینشیند و همینطور در ارتباط با مردم انصاف
را رعایت میکند و از خیانت به مردم و از ظلم و ستم وحشت دارد .این چهار اصل از ازل تا به
ابد قابل نقض نیست .هر کس در مسیر این چهار کلمه حرکت کند ،سر از بهشت درمیآورد و
هر کس بر خالف این چهار کلمه حرکت کند ،خواهی نخواهی گرفتار بدبختی دنیتا و آخترت
میشود.
الزم است بدانیم که دعای ندبه ترسیم کنندۀ خط خدا و خط اولیاء ختدا و ختط حرکتت
بندگان خداست تا از این راه و از این خط ،بندگان خود را به زندگی بهشتی و به یتک تمتدن
عالی انسانی برساند.
شرایط قبول یک پیغمبر به نبوت و رسالت:
در ابتدای این دعای شریف ،اصول و مقرراتی تنظیم میکند که بر پایتۀ آن و یتا رعایتت
آن ،یک انسان مأموریت الهی پیدا میکند ،در استخدام دین خدا قرار گیرد .احادیث و اخبتار
در این رابطه زیاد است که خداوند هر وقت پیامبری را به نبوت مبعوث میکنتد و او را متأمور
هدایت مردم میکند  ،در اطراف چند ماده با او عهد و پیمان میبندد .متادۀ اول اینکته فقتط
وابستۀ به خدا باشد .شرک به خدا نیاورد و به غیر خدا پناهنده نشود .مادۀ دوم اینکته فقتط
بهخدا توکل کند .متکی به خدا باشد .از هیچ سلطانی یتا ابرقتدرتی و یتا ثروتمنتدی کمتک
نخواهد و کمک نگیرد و منت کسی را نکشد که دعوت او را قبول کنند یا نکنند؛ بلکه صتالح
و ثواب مردم را به آنها تبلیغ کند تا هرکسی سعادت خود را میخواهد از این پیتامبر اطاعتت
کند و کسی که از این پیامبر اطاعت میکند خیال نکند که او پیامبر را یاری کرده یا او به این
پیامبر و دین خدا عظمت داده است.

بعضی انسان ها زمانی که از یک پیامبر یا امام و یا از یک عالم عادل اطاعت میکننتد،
سر او منت میگذارند و میگویند ما بودیم که مسجد تو را آباد کردیم و دین تتو را یتاری
کردیم .پشتیبان تو شدیم تا تو را بهکرسی قدرت نشاندیم .خداوند ضمن آیهای در ستوره
حجرات از قول عدهای از مردم سخن میگوید .میفرماید:

للا ی ُم ُن علی ُک أأ هد ُِمک لایا » 107
« یم ُنو علیک أأ أأسل ُموِ ،قُل لتمنُوِع ریل ِسام ُک بل ُ
إ
یعنی این عربها یا دیگران سر تو منت میگذارند که مسلمان شدهاند و پشت سر تتو

صف کشیده اند ،به آنها بگو منت سر من نگذارید بلکه این خدا و پیامبرند کته ستر شتما
منت میگذارند که شما را به دین خدا هدایت کردند.
در اصل دوم خدا به پیامبران دستور میدهد که مانند پیشوایان قالبی و ریاکار ،در پی
مرید و مرید بازی نباشند ،به این و آن پناهنده نشوند ،تملق نکنند تا مردم دور آنها جمع
شوند و برای خود قدرتی بسازند؛ بلکه راه حق و سعادت را بهمردم نشان دهد تتا هترکس
طالب سعادت است برای تأمین سعادت خودش دین خدا را قبتول کنتد و هترکس طالتب
سعادت نیست ،گرفتار ضاللت و گمراهی شود.
در اصل سوم ،خداوند با هر پیامبری و یا مأمور صالح و عادلی که در خدمت دین ختدا
قرار میگیرد ،شرط میبندد که بهاین زندگی دنیا بیاعتنا باشد .دنیا را هتدف ختود قترار
ندهد که اگر دنیا رو به او بیاورد ،خوشحال شود که ثروت و قدرت دارد و یا اگر دنیتا از او
فاصله بگیرد ،ناراحت شود که فقیر و نادار است .در ابتدای این دعای شریف ایتن اصتل را
تذکر میدهد ،میفرماید:

خرفهلا و زبرجلا ،فرشل ُطوِ للک
« بعد أأ رشطت علهی ُم ُِلزهد ف درجات هذه ِدلُ نیا ِدلر ن ریله و ُز ُ
ذلک و عل ُ
مت منُم ِلوفاء به »
یعنی زمانی به پیامبران مأموریت دادی و با آنها شرط بستی در این دنیا زاهد باشتند.

آنها نیز این شرط را قبول کردند و تو هم دانستی که سر عهد و پیمان خود هستند ،عهد
آنها را قبول کردی.
زهد در این جمالت و موارد دیگر این است که یک پیامبر یا یک امام و یا هرکسی کته
خود را در استخدام خدا و دین خدا قرار میدهد ،قوالً و عمالً بهمردم بفهمانتد کته هتدف
دنیایی ندارد بلکه وظیفۀ خود را انجام میدهد ،مانند کسانی نباشد که بترای پیشترفت و
پیشبرد کار خودشان به این و آن پناهنده میشوند و از این و آن کمک میگیرند .باغ سبز
به مردم نشان میدهند و مردم را دور خود جمع میکنند .آنچنتان در کتار ختود نمتایش
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میدهند که طالب دنیا و ریاست هستند .زاهد به کسی میگویند که وظیفۀ دنیایی خودش که
کار و فعالیت و عمران و آبادی و هدایت است انجام میدهد ،بدون اینکه زندگی دنیا را هتدف
اصلی خود قرار دهد .مانند مسافری باشد که از آب و علف بیابان استفاده متیکنتد ،ولتیکن
مقصدش جای دیگر است .شرط دیگری که خداوند با هتر پیتامبری متیبنتدد و بتا او قترار
میگذارد ،این است که پیامبر هر زمانی ،پیامبران آینده و گذشته را تأیید و تصدیق میکنتد؛
یعنی پیامبران گذشته را تعریف کند و بگوید شخصیتهای بزرگی بودند .دین آنهتا و مترام
آنها را تصدیق کند .مانند سالطین و رؤسای دنیا نباشند که هرکس در مستند قتدرت قترار
میگیرد ،خود را از گذشتگان و آیندگان بهتر میداند .حاضر نیست کسی از رؤسای گذشته و
یا رؤسای زمان آینده را تعریف کند ،بلکه خود را از همه باالتر میبیند و دوست دارد که همه
او را تعریف کنند .اگر کسی به بزرگان گذشته یا آینده اعتقاد پیدا کند ،او را از خود میرانند.
پیامبران از جانب خدا مأموریت پیدا میکنند که دین و مترام پیتامبران گذشتته را تأییتد و
تصدیق کنند و مردم را بعد از خود در انتظار آینده قرار دهند .پیامبران گرچه در زمتانهتای
مختلف و متفاوت زندگی کرده اند و لیکن یک امت و یک حتزب بیشتتر نیستتند و هرکتدام
دیگری را تأیید و تصدیق میکنند؛ مانند پیامبر اسالم و دین اسالم که پیتامبران گذشتته را
تصدیق میکند و قوانین دست نخوردۀ آنها را تأیید مینماید.
چقدر در آیات قرآن از پیامبران گذشته ،تأیید و تصدیق شتده استت .بته قتول صتاحب
مثنوی که میگوید:
جان گرگان ستگان از هتم جداستت

متحتد

جانهای شیران خدا است این شرایطی است که خداوند بتا هتر پیتامبری و یتا متأموری از
مأمورین خود که میخواهد در خدمت دین خدا باشد میبندد و یک چنین برنامههتایی بترای
آنها تنظیم میکند .پس پیامبران گرچه از نظر زمان و مکان و نسل و اجداد از یکدیگر جتدا
بوده اند و لیکن یک دین و یک مرام و یک راه بیشتر نداشته اند .تمامی آن ها دین خدا را کته
همین دین اسالم است ،ترویج و تبلیغ نمودند .اینها عهدنامتههتائی استت کته خداونتد بتا
پیامبران داشته و دارد و در ابتدای دعای ندبه تذکر میدهد.
دعای ندبه مردم را در خط حرکت انبیاء و پیامران قرار میدهد و هتر روز حادثتهای و یتا
انقالب و تحولی را به آنها نشان میدهد تا پیدایش آخرین انقالب که قیام صاحب دعای ندبه
یعنی امام زمان علیه السالم است .حرکت انسان ها در مسیر تحوالت و انقالب هتا ،در مستیر
جنگها و صلحها و قتل و کشتارها و شدت و سختیها ،در مسیر همۀ این تحوالت مانند یک
کاروانی است که در بیابانها و صحراها حرکت میکند و هر روز به روستائی یتا چشتمۀ آبتی

میرسد تا خود را به آخرین شهر مقصد برساند و آن آخرین شهر ،شهر بهشتت و مدینتۀ
فاضله است ،در سایۀ حکومت خدا و اولیاء خدا .یک چنین حرکتی که ناخودآگاه انسان ها
مسیر آن حرکت دارند ،حرکت معراجی و تکاملی مینامند .هر حادثته ای گرچته بتدترین
حادثه ها باشد ،یک قدم انسان ها را جلو میبرد و به حقیقت نزدیتک متیکنتد .پیتدایش
حادثهها و انقالبها سازندۀ جامعه بشریت میباشد .هر روز فکر تازهای و علم تتازهای بته
آنها میدهد تا خود را به آخرین حادثه و یا آخرین انقالب برسانند .پادشتاهان در طتول
تاریخ چه عادل باشند چه ظالم ،هر کدام پلهای هستند مانند پله هتای نردبتان .در دوران
حکومت و سلطنت خود یک قدم یا چند قدم ،مردم را به آن شهر بزرگ یا مدینتۀ فاضتله
نزدیک میکنند .با ظلم و ستم خود ،مردم را از ظلم و ستم میرمانند و با عدل و داد خود،
نمونهای از عدالت در اختیار مردم میگذارنتد و متزۀ عتدالت وامنیتت را بته کتام متردم
میچشانند .همینطور این سالطین ،خواه در جهت حتق باشتند ماننتد ستلطنت بعضتی
پیامبران و اولیاء خدا ،یا در جهت باطل باشند ،مانند شدادها و نمرودها و فرعونها ،همتۀ
اینها پلههای نردبان هستند که قدری افکار بشریت را باال میبرند تا مردم را بته آخترین
سلطان عادل الهی و یا سلطنت فرج بخش الهی برسانند.
تعبیر خواب سلطان معاصر دانیال نبی در کوبیده شدن ابرقدرتها پیش از قیام :
در داستان دانیال پیغمبر آمده است که یک روز سلطان زمانی که از سلسلۀ نمرودیان
بود و در بابل که عراق زمان ماست سلطنت متیکترد ،در ختواب منظترۀ وحشتتناکی را
مالحظه کرد .فردا صبح که از خواب بیدار شد در وحشت و اضتطراب بتود .ختوابش هتم
یادش رفته بود .حکمای زمان خود را جمع کرد و به آنها گفت ،خواب وحشتناکی دیدهام.
شما که خود را حکیم و دانشمند میدانید ،خواب مرا و تعبیر خواب مرا بیان کنید واال شما
را میکشم .حکما گفتند که قبلۀ عالم خواب خود را بیان کند تا ما تعبیر کنتیم .متا علتم
غیب نداریم .سلطان گفت خوابم یادم رفته است بایستی شما خواب مرا هم بیتان کنیتد.
همه عاجز ماندند .چند نفر از آنها را به قتل رسانید .یک نفر خود را به ستلطان رستانید.
عرض کرد در میان این اسرای بابل که شما آنها را از بیت المقدس بته استارت آوردهایتد،
حکمائی هستند که علم غیب میدانند و از آن جمله دانیال پیغمبر را معرفی کردند.
دانیال را احضار کرد و گفت شما که حکیم و دانشمند و یا پیتامبر هستتید ،ختواب و
تعبیر خواب مرا بیان کنید .دانیال به او گفت شما دیشب در عتالم ختواب ،مجستمهای را
مشاهده کردید بسیار بزرگ .سر و کلهاش تا گردن از طال بود ،از گردن تا ستینه و نتاف از

نقره ،از ناف تا سر زانوها آهن بود ،از سر زانوها تا مچ پاها از ستفال بتود و ایتن مجستمه در
حالیکه بزرگ بود و بزرگتر میشد تا سطح کرۀ زمین را بگیرد ،کوهی از طرف مشترق پیتدا
پیدا شد و این مجسمه را متالشی کرد و آن کوه ،سراسر کره زمین را فراگرفت .ختواب شتما
این بود .سلطان در حالیکه به دانیال پیامبر احترام گذاشت ،گفتت آری ،واهلل ختوابم همتین
بود .تعبیرش چیست؟ دانیال پیامبر فرمود ،خداوند سالطین زمان را تا آخر الزمان بهصتورت
همان مجسمه در نظر شما نمایش داده است .سلسله پادشاهانی که در عالم پیدا میشوند تتا
آخرین سلطان را به نظر شما آورده است .این که شما مشاهده کردید سر و کلۀ آن مجسمه از
طال بود ،سالطینی که در میان مردم محبوبیت طال دارند ،شما و سالطین معاصر شما هستند.
بعد از گذشت دوران شما پادشاهان دیگری پیدا میشوند که محبوبیت شما را در نظتر متردم
ندارند .از نظر محبوبیت تنزل میکنند .خدا آن سلسله سالطین بعد را در مجسمه بهصتورت
نقره نمایش داده است که محبوبیتش از طال کمتر است و بتاز سلستله ستالطین بعتد پیتدا
میشوند که محبوبیت کمتری در افکار مردم دارند .خدا آنها را در مجسمه بتهصتورت آهتن
نشان داده است که محبوبیتشان کمتر است و بعد از آن ها سلستله ستالطین دیگتری پیتدا
میشوند که بیشتر از همه محبوبیت خود را از دست متیدهنتد و در افکتار متردم رونتق و
ارزشی ندارند .خدا آنها را بهصورت سفال در مجسمه نشتان داده استت .در ایتن زمتان کته
سالطین با اینکه محبوبیت و سیاست ندارند ،در فکر حکومت جهانی هستند که هر کدام بتر
کرۀ زمین حاکمیت پیدا کنند ،خداوند آخرین سلطان را که بهصورت آن کوه بزرگ بته شتما
نمایش داده است ،ظاهر میکند و تمامی قدرت ها را میکوبد و سلطنت جهانی و الهی تشکیل
میدهد .آن سلطان که خوابش و تعبیر خوابش را به این کیفیت دید و شنید ،به دانیال پیامبر
احترام گذاشت و نخست وزیری مملکت را به او واگذار کترد و بته برکتت دانیتال پیتامبران
دیگری را که به اسارت گرفته بود آزاد کرد.
این خواب عجیب و عظیم که در تورات ،در صفر دانیال ،به همین کیفیتت نوشتته شتده
است ،در آیات قرآن خیلی نمونه و تفسیر دارد.
آیاتی در قرآن که خداوند از متالشی شدن کوهها و گرد و غبار شدن آنها خبر میدهتد.
متالشی شدن همین ابر قدرتهای زمان است .خداوند یک جا میفرماید:

« ر ُکو ُ ِلب ُال اکلعهن ِملن ُفوش » 108یا میفرماید « :و ب ُ رست ِلب ُال
و اکنت ِلب ُ
ال کثیا مهیا» 110
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ب ّسلا » 109و باز میفرماید« :

یعنی کوهها متالشی و گرد و غبار میشود یا به آنها بتس بتس متیگوینتد از اینکته
محبوبیتشان به آخر میرسد .این آیات هم تفسیر همین خواب پادشاه استت کته دانیتال
پیامبر تعبیر کرده است؛ زیرا این ابرقدرت ها که ادعای حکومت و سلطنت دارند و کاری از
دستشان ساخته نیست که بتوانند مردم را اداره کنند ،مانند همان کوه ها هستند که ستر
راه ظهور امام زمان نشستهاند و کمکم محبوبیت خود را از دست میدهند تتا آن ستلطان
الهی که به عنوان کوه قاف معرفی شده است ظاهر شود و اینقدرت هتا را کته بتیپایته و
بیمایه اند ،متالشی سازد و سلطنت الهی خود را تشکیل دهتد .پتس حقیقتتاً بته همتین
کیفیتی که دانیال پیامبر خواب آن سلطان را تعبیر کرد ،مشاهده میکنیتد کته ستالطین
زمان از ابتدای تاریخ ،هر روز بازارشان کسادتر و کسادتر میشود و محبوبیتت ختود را از
دست میدهند و در آخرالزمان بهصورت سفال شناخته شده اند .یعنی ملتت هتا بته آنهتا
اعتماد و اطمینان ندارند و آن ها هم نمیتوانند زندگی مردم را اداره کننتد و عتدل و داد
الهی بهوجود آورند .پس این سالطین بهصورت پلههای نردبان هستند که افکتار متردم را
باال میبرند و باالتر تا روزی که بشریت بداند که زندگی مردم ،به دست متردم قابتل رواج
خواهی نخواهی پادشاهان به دلیل عقل و تدبیر و سیاست ضتعیف ختود ،متردم را در
نیست.
محاصرۀ گرفتاریها و بالها قرار میدهند و عاقبت هم استیصال جهانی بهوجود میآید .در
این استیصال نوبت ظهور امام زمان علیهالسالم میرسد و آن حضترت متردم را بته یتک
زندگی مطلوب و ایدهآل میرساند.
الزم است این حقیقت را بدانیم کهائمهاطهار علیهمالسالم دارای دو مقام هستتند کته
این دو مقام از ابتدای تاریخ بر مردم زمان مجهول است و مردم آگتاهی کامتل ندارنتد تتا
روزی که معرفت مردم به حد کمال برسد و پیشوایان معصوم را چنانکه نزد خدا هستتند،
بشناسند و خود را برای اطاعت آنها آماده کنند .آن دو شأن و مقامی کته از ائمتهاطهتار
علیهم السالم در ابتدای تاریخ مجهول است و در انتها شناخته میشود ،یکی مقام علمی و
تربیتی آنهاست و دیگر هم مقام حکومتی آنها .همیشته یتک ستلطان بایستتی بته دو
سرمایه مجهز باشد تا با آن دو سرمایه بتواند عدالت جهانی بهوجتود آورد و متردم را بته
تکامل مادی و معنوی برساند.
آن دو سرمایه یکی علم کامل است که شخص سلطان بایستی به تمام حقایق و دقایق
و علوم آگاهی کامل داشته باشد آنچنانکه تمامی انسان های زمان و تاریخ از نظتر علتم و
حکمت و تربیت به او احتیاج داشته باشند و او از تمامی انسانها مستغنی و بی نیاز باشد.
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سلطانی که کوچک ترین نیاز مادی یا معنوی به ملت خودش داشته باشد ،به طوری کته ملتت،
پایههای قدرت او یا پایههای تربیت او باشند ،این سلطان در سلطنت و حکومت ختود نتاقص
است و بایستی دانشمندان ،برای او کتاب و قانون بنویسند و یا قدرتمندان ،لشگر او و سترباز
او باشند تا بتواند حکومت کند .در این صورت ارزش آن سلطان در نظر مردم کتم متیشتود،
زیرا مردمی که الزم است پایه های قدرت او باشند و او را در زندگی کمک کنند ،آن متردم از
آن سلطان بهتر و باالتر هستند .همیشه الزم است فقیر در اطاعت غنتی باشتد نته غنتی در
اطاعت فقیر یا به تعبیر دیگر جاهل در اطاعت عالم باشد نه عالم در اطاعت جاهل .ضعیف در
اطاعت قوی باشد نه قوی در اطاعت ضعیف .هر کس در هر فنی و در هر علمی بهتر و جلتوتر
است ،بایستی مطاع و حاکم باشد و آن کسی که در آن پایه از علم و قدرت نیستت بایستتی
مطیع و محکوم باشد.
پس سلطانی که خود را حاکم بر مردم میداند و میشناسد و مردم را ملزم به اطاعت خود
میکند ،بایستی در علم و سیاست و تدبیر و فهم و ذکاوت از همه بهتر و باالتر باشد و هتم در
قدرت و حکومت و جنگ و جهاد از همه قویتر و شجاعتر تا تمامی متردم از نظتر هتدایت و
راهنمایی به او محتاج باشند و او به هیچ کس احتیاجی نداشته باشد .او بر تمامی مردم منتت
داشته و هیچ کس بر او منت نداشته باشد.
لذا سالطینی که در جهتی از جهات ،خواه مادی یا معنوی یا سیاسی و اقتصتادی احتیتاج
به مردم داشته باشند ،حق حکومت بر آن مردم را ندارد .این یک مستئلهای استت کته بتین
حضرت موسی بن جعفر علیهالسالم و هارون الرشید مبادله شد و در اطتراف آن بتا یکتدیگر
مباحثه کردند .داستانش مفصل است ،لیکن آنچه مورد احتیاج است اینجا نقل میشود:
هارون الرشید وقتی خواست برای اداء مراسم حج وارد مسجداالحرام شود و طواف کنتد
دستور داد حرم را قرق کردند .هیچکس در مسجد الحرام نباشد تا او طواف کند.
مسجداالحرام را قرق کردند و تمام حاجیان را اخراج نمودند .هارون الرشتید بته طتواف
مشغول شد .هنگام طواف مشاهده کردند مردی جلوی هارون در حال طواف است .متأمورین
خواستند آن مترد را بیترون کننتد .وقتتی کته متعترض شتدند ،آن آقتا برگشتت فرمتود:
مسجداالحرام ملک خصوصی کسی نیست .در این رابطه آیۀ قرآن را تالوت کرد که خداونتد

میفرماید « :سوِء ِلعاک ُف فیه

و ِلبلاد » 111یعنی حق تمام مردم شهری یا بیابتانی ،در مستجد

االحرام مساوی و برابر است .هیچ کس بر دیگران امتیازی ندارد .هتارون کته مشتاهده کترد
مردی عارف و عالم است گفت کسی متعرض او نشتود .بعتد از طتواف او را خواستت ولتیکن
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نمیشناخت که موسی بن جعفر علیه السالم است .گفت مسائلی از شما میپرسم ،جتواب
بدهید .حضرت فرمود بپرسید .شروع کرد مسائل زیادی از فرائض و مستتحبات پرستید و
را امام با استدالل به آیات قرآن جواب دادند .در آخر آن حضرت فرمتود :متن هتم از تتو
میپرسم ،حاضر هستی جواب بدهی؟ هارون دست و پای خود را جمع کترد و گفتت مثتل
شما عالمی از من سئوال میکند؟ حضرت فرمودند رسول خدا خبر داده است کسی که در
مقام حکومت و خالفت من بنشیند ،بایستی از تمامی مردم داناتر باشتد .علمتش از همته
کس بیشتر و بهتر باشد .هارون گفت سئوال کن .حضرت فرمودند ،بعضی حیوانتات بترای
تولید مثل بچه میزایند و بعضی حیوانات تخم گذاری میکنند .در ایتن میتان حیوانتاتی
هستند که خلق الساعه اند یعنی فوری ،بدون زائیده شدن و یا تخم گذاری کتردن تکتون
پیدا میکنند .آنها چه حیواناتی هستند؟ هارون در جواب عاجز مانتد .نتوانستت جتواب
بدهد .بعد پرسید که شما که هستید؟ حضرت فرمودند ،من موسی بن جعفر هستم .هارون
در حالی که به آن حضرت احترام میگذاشت بتر علیته آن بزرگتوار تصتمیم گرفتت و در
آینده ،تصمیم خود را اجرا کرد و آن بزرگوار را زندانی نمود .منظور از بیتان فرمتایش آن
حضرت است که میفرماید :کسی که در مقام رهبری و خالفت مینشیند ،بایستی در علم
و حکمت و سیاست و تدبیر از همه کس برتر و باالتر باشد .این قانون سلطنت یک سلطان
است .کسی که خود را بهتر و باالتر از تمام مردم میداند ،بایستی در تمام مسائل مردم به
او محتاج باشند و او به کسی محتاج نباشد تا آنچنتان کته شتخص غنتی و بتاالتر حتق
حاکمیت بر فقیر دارد .آن سلطان هم حق حاکمیت داشته باشد .ائمه اطهار علیهم الستالم
در امامت و حکومت خود ،این چنین هستند .همانطور که خداونتد متعتال از همته کتس
بینیاز است و به کسی و چیزی محتاج نیست ،ائمه اطهار هم از همته کتس و همته چیتز
بینیاز هستند و به کسی محتاج نیستند .لذا آنها در اوج علم و حکمت و قدرت هستتند.
قدرتشان نامتناهی است که آن را والیت تکوینی مینامند .یعنی همانطتور کته ختدا در
طبیعت تصرف میکند و قدرت دارد آنها هم این چنین در طبیعت تصرف دارند و قتدرت
دارند .علم و حکمتشان بینهایت است که ایتن حکمتت بتینهایتت را والیتت تشتریعی
مینامند .یعنی در قضاوت و تعلیمات و رهبری و راهنمایی به هر کتس و هتر چیتزی ،بته
کسی احتیاج ندارند و تمامی موجودات به آن ها محتاجند؛ ولیکن آن ها با ایتن عظمتت و
قدرتی که دارند در افکار مردم ناشناخته مانده اند و مردم به جهتل ختود آن هتا را کنتار
گذاشتهاند و دیگران را در حکومت و خالفت شریک آنها ساختهانتد .خداونتد تبتارک و
تعالی یک مدتی را مقدر و مقرر کرده است تا ستطح افکتار متردم بتاال بترود .ختود را و

سالطین زمان خود را و دانشمندان زمان خود را بشناسند و در انتها یقین پیدا کنند که هیچ
کس نمیتواند در مقام آن ها بنشیند و مانند آن ها بشریت را اداره کند .برای رسیدن به یتک
چنین فکری و عملی مدتی طوالنی مقدر و مقرر شد تا از یک طرف سالطین بیایند و سلطنت
کنند و پله پله فکر مردم را باال ببرند تا روزی که بازارشان کساد شود و دنیا بداند بته دستت
این سالطین دنیا و آخرت آن ها قابل اصالح نیست و از طرف دیگر علماء و دانشمندان بیایند
و در مسند تعلیم و تربیت بنشینند و افکار مردم را باالتر و باالتر ببرند و در انتها آنهتا هتم
بدانند که با علم محدود خود نمیتوانند انسانهای نامحدود را اداره کنند .هم سالطین ماننتد
پلههای نردبان افکار مردم را باال میبرند تا آنها را به حکومت امام زمان برسانند و هم علماء
و دانشمندان با علم و دانش خود افکار مردم را باال میبرند تا آنها را به مقتام علمتی ختدا
وائمهاطهار علیهمالسالم آشنا کنند و در انتها که مردم از همه کس و همه جا قطع امید کردند
و دانستند قدرتی پیدا نمیشود تا زندگی بشریت را به نظام درآورد ،در یک چنتین زمتانی و
یک چنین فکری نوبت ظهور امام زمان علیه السالم میرسد و آن بزرگوار همراه ائمته دیگتر
علیهم السالم ،سلطنت الهی را در کرۀ زمین بهوجود میآورند .تمام کرۀ زمین را فتح میکنند
و تمام انسان های زمان و تاریخ به دایرۀ حکومت و تربیت آن ها برمیگردند .فرج اهتل عتالم
میرسد و به تمامی حساب ها رسیدگی میشود .پس این زندگی دنیائی مردم مانند پلتههتای
نردبان است تا روزی که افکار مردم در حکومت و رهبری امام زمان علیه السالم استقرار پیدا
کند.

خداوند میفرماید « :و ِل ربّک یومئل مذ
إ
حکومت او آرامش پیدا میکند .کلمات ربالارض و رب ِلسلامء همه جا به وجود مبتارک امتام
ِملسل تق ُر » 112یعنی افکار مردم در وجود امام زمان و
ُ

زمان علیه السالم تفسیر شده است.
پس این دعای شریفه ندبه حرکت فکری و علمی انسان ها را از حرکت آدم تا قیتام امتام
زمان علیه السالم برای ما توضیح میدهد .حرکت آدم از توبه آدم شروع میشود نه از خلقت
او در بهشت .خداوند آدم را در بهشت آفرید و اولیاء خود را به او معرفتی کترد؛ ولتیکن آدم
زندگی بهشتی را نشناخت که چه مفهومی دارد؛ زیرا محرومیت ندیده بود .از ابتتدای خلقتت
در زندگی بهشتی خلق شد و در زندگی بهشتی به حد بلوغ رسید تتا روزی کته مکلتف بته
اطاعت از اولیاء خدا شد .خداوند دو نوع درخت را به آدم معرفی کرد و آن دو درختت از ایتن
درختهای معمولی نبود که خداوند کاشته باشد و از این میوهها در اختیار مردم قرار دهد .آن
دوتا درخت انسان های خوب و بد هستند .یکی به نام درخت طوبی که از ثمرات خود زنتدگی
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بهشتی بهوجود میآورد .یعنی انسان های کامل و معصوم و دیگری درخت زقوم که آن هم
از اعمال و افکار خود زندگی جهنمی بهوجود میآورد و آن شیطانی که در رأس این شجره
است و نهال اصلی آن است به نام ابلیس شناخته شده است .خداونتد بته آدم فرمتود تتا
زمانیکه در سایۀ این درخت طوبی که همان شجرۀ والیت است ،انجام وظیفه کنی ،زندگی
بهشتی برای تو دوام میآورد .همیشه اینجا هستی و از آنچه بخواهی فراوان در اختیار تو
قرار میگیرد ولیکن اگر از سایۀ این درخت خارج شوی و به هتوای نفتس ختود نزدیتک
شوی ،این زندگی بهشتی خاتمه پیدا میکند و در محرومیت قرار میگیتری .گنتاه آدم در
بهشت این بود که به هوی و هوس خود نزدیک شد و از سایۀ درخت طوبی که سایۀ والیت
باشد خارج گردید .مقدر شد که مدتی در محرومیت زندگی کند تا قدر عافیتت را بدانتد؛
زیرا هر نعمتی به ضد آن شناخته میشود .معنای غنی و ثروت به فقر شناخته متیشتود.
معنی علم و حکمت به این شناخته میشود که انسان جاهالنه بگوید و عمل کند.
همینطور نعمت سالمتی و امنیت ،به مرض و ناامنی شناخته میشود .به همین کیفیت
خداوند آنچه در عالم آفریده ضد آن را هم آفریده است .لذا برای اینکه آدم قدر عافیتت
را بداند و زندگی بهشتی را بفهمد و بداند ،خداوند باغ بهشت او را بته بیابتانی خشتک و
سوزان تبدیل کرد و آدم مدتی در محرومیت زندگی کرد .از این بیابان به آن بیابان از این
کوه به آن کوه در حرکت بود و سرگردان .همسرش هم از او جدا شده بود .یکدیگر را گتم
کرده بودند و گفتهاند یکی از گریهکنندگان بزرگ آدم و حوا بودهاند که در فراغ یکدیگر و
در فراق زندگی بهشتی گریستهاند تا اینکه آدم در حال حرکت از این بیابان به آن بیابتان
گذرش به سرزمین کربال افتاد و خداوند موجبات توبه او را فراهم کرد .در سرزمین کتربال
پایش به سنگی یا درختی بند شد .به زمین افتاد و خون از پایش جاری شد .مصیبت فتوق
العاده ای دید .بعد از آن همه مصیبتها دلش بسیار شکست و اشکش جاری شتد .عرضته
داشت پروردگارا ،مگر گناه دیگری مرتکب شده ام که مجازات شوم .جبرائیتل بتهصتورت
انسانی ظاهر شد و گفت نه ای آدم ،مرتکب گناهی نشدی ،ولیکن اینجا سرزمینی است که
در اینجا ولی خدا حضرت امام حسین به مظلومیت کشته میشود .عده ای طغیانگر از امت
جدش او را محاصره میکنند و با لب تشنه او را به قتل میرسانند .خداوند چنین خواست
که تو هم از مصیبت او بهرهای داشته باشی تا یار او باشی .به آن پنج تن اهل کساء کته در
بهشت آنها را به تو معرفی کردهاند ،متوسل شوی .در شعاع والیت آنها خداوند به برکت
اطاعت آن ها تو را به زندگی بهشتی برمیگرداند .در اینجا کلمات توسل را به آدم آموخت
دعای معروف و مشهور «

ی حید حبق محمد ،ی عال حبق عیل ،ی فاطر ِلسموِت و الارض حبق

فاطمه ،ی حمسن حبق ِلسن و ی قدی الاحسا

حبق ِلسلن » کلمات را آدم بر زبان خود جتاری

کرد و بالفاصله با طی االرض به همسرش حوا رسید .بین زن و شوهر مالقات برقرار شد .آنها
را از مسیر مناسک حج به یکدیگر مربوط ساختند .زندگی دنیتایی آنهتا در پنتاه والیتت و
حکومت خدا شروع شد .خداوند به آدم و حوا فرمتود از ایتن ختط والیتت حرکتت کنیتد و
دستوراتی که به شما داده میشود اجرا کنید تا از این راه به زندگی بهشتتی برگردیتد .توبتۀ
آدم ،قدم اول حرکت انسان بهسوی بهشت بود .بعد از توبه آن چهار کلمهای را که در صفحات
گذشته توضیح داده شد ،خداوند در اختیار آدم گذاشت و فرمود این کلمات را رعایت کن تتا
به زندگی بهشتی برگردی .از همین جا دعای ندبه حرکت اجتمتاعی و تکتاملی انستانهتا را
شروع میکند تا روزی که به بهشت وارد شوند .یعنی حکومت دنیا و ستلطنت عتالم تحویتل
امام زمان علیه السالم داده شود.
اسرار و شرایط اجابت دعا :
در این رابطه بد نیست کمی به اسرار اجابت دعا توجه کنیم که چرا گاهی دعتای انستان
مستجاب میشود و گاهی هم مستجاب نمیشود .همه جا گفته اند یکی از اسرار اجابتت دعتا
آگاهی و آشنایی به مظلومیت موال امام حستین علیته الصتلوۀ والستالم و گریته کتردن بتر
مصیبت های آن بزرگواراست .زمانی که انسان معرفت به آن حضرت و یا الاقتل آشتنایی بته
مظلومیت آن بزرگوار پیدا میکند و کمی ،هر چند بسیار ضعیف دلتش متیستوزد و اشتکش
جاری میشود ،همین سوزش دل و جتاری شتدن اشتک ،دلیتل اجابتت دعتای او و قبتولی
خواهش های او میشود .از همین توسل و سوزش قلب ،کم کم آمادگی پیدا میکند تتا در راه
ایمان و تقوی و عدالت حرکت کند و همین راه ،راه بهشت اوست؛ زیترا متانع بتزرگ حرکتت
انسان بهسوی بهشت ،ظلم به نفس و ظلم به دیگران است .گنتاه و معصتیتهتای شخصتی و
خصوصی ،ظلم به نفس است که انسان خود را در جهالت و نادانی متوقف میکند و به شتجرۀ
والیت خدا و اولیاء خدا گرایشی ندارد زیرا سایۀ شجرۀ والیت ،یگانه مکتبی است که انستان
را پرورش میدهد و به حقیقت نزدیک میکند.
انسانهائی که از سایۀ این شجره خارجند ،مکتب ندیده هستند .حق و باطل نمتیفهمنتد.
برای آن ها فرق نمیکند حکومتی مانند ظالم ها و کافرها داشته باشتند یتا حکتومتی ماننتد
حکومت اولیاء خدا .یک چنین انسانهائی در ظلمت جهلنتد .یعنتی حتق و باطتل در زنتدگی
نمیفهمند .برایشان فرق ندارد دروغ بگویند یا راست .خیانت کنند یا صداقت و امانت داشته

باشند .اصل اساسی در نظر آن ها دنیا و مال دنیا است .از هر راهی پیدا شود ،خواه حتالل
باشد یا حرام .پس ظلم به نفس یعنی انسان خود را در ظلمتت جهتل و بتیایمتانی قترار
میدهد .در این تاریکی از تربیت خدا و ائمه اطهار محروم میمانند .ظلم بتر دیگتران هتم
تضییع حقوق آنهاست .با غیبت و تهمت آبروی مردم را میبرد ،با سرقت و خیانتت متال
مردم را و در انتها از قتل نفس باکی ندارد .کسانی که یتک چنتین حتالتی و یتک چنتین
وضعیتی دارند ،نمیتوانند به مظلومیت امام حسین علیه السالم آگاهی پیدا کننتد؛ زیترا
خودشان ظالم هستند و هرگز دل ظالم برای مظلوم نمیسوزد.
دوستان ائمه اطهار علیهمالسالم ممکن است مظلوم واقعی شوند ،یعنی حق آنها ضایع
شود و نتوانند از حق خود دفاع کنند ،ولیکن هرگز ظالم نیستند .بته همتان میزانتی کته
مظلومیت یافته اند ،آشنایی به مظلومیت امام حستین علیته الستالم کته الگتوی کامتل
مظلومین عالم است ،پیدا میکنند .دلشان میسوزد .اشکشان جاری متیشتود و تمتامی
آنچه از خدا میخواهند قبول است .اگر صالح باشد در همین دنیا به آن ها داده میشتود
واال ذخیرۀ آخرت میشود .لذا گفتهاند هر وقت آشنایی بته مظلومیتت آن بزرگتوار پیتدا
کردی و اشک تو جاری شد ،دعایت مستجاب است .پیغمبران در طول تاریخ از همتین راه
که مظلوم واقع میشوند اما ظلم به کسی نمیکردند ،آشنایی به مظلومیتت امتام حستین
علیه السالم پیدا میکردند و مصیبت آن حضترت را زمزمته متیکردنتد ،دلشتان آرام و
دعایشان مستجاب میشد .پس تنها مانع اجابت دعاها این است کته انستان در اثتر بتی
اعتنایی به تعلیم و تربیت خود ،ظالم به خود و ظالم به دیگران میشود و هرگز دلتش بته
حال مظلوم نمیسوزد .دعایش هم مستجاب نمیشود .در داستان مباهله گفته اند که چترا
پیغمبر اکرم برای مباهله که نفرین بر دشمنان دین بود ،فقط پتنج نفتر را انتختاب کترد.
خودش و موال علیه السالم و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین .اجازه نداد دیگتران
در آن مجلس دعا بر علیه دشمن شرکت کنند ،زیرا دیگران خواهی نخواهی آلوده به گناه
هستند .یکی از اسرار آلودگی به گناه ،همین بی اعتنایی به مکتب آل محمد علیهم السالم
است .نظر به اینکه دیگران آلوده به گناهند ،گر چه گناه صغیره باشد ،حق نفرین ندارنتد.
کسانی حق نفرین بر ظالم دارند که آلوده به ظلم نباشند .فقط همان پنج نفر از آلودگی به
گناه منزه و مبرا بودند .اگر دیگری را شرکت میداد ،دعتایش بتر علیته دیگتران اجابتت
نمیشد.
پس معصومین را برای مباهله انتخاب کرد ،لذا انسان ها بایستی ابتدا توجه به ظالمیت
خود یا مظلومیت خود پیدا کرده و سعی کنند ظالم به خود و دیگران نباشند .همین پتاکی

از ظلم و گناه ،رابطۀ قلبی بین آن ها و امام حسین علیه السالم برقرار میکنتد .تحتت تتأثیر
مظلومیت آن بزرگوار واقع میشوند و همین سوزش دل و جریان اشک ،دلیل قبولی آن هتا و
و اجابت دعای آن ها میشود .پس کربال راه عبور بهسوی بهشت است ،نه تنهتا زمتین کتربال
بلکه زمینه کربال؛ یعنی مبرا بودن از گناه و معصیت و مبرا بودن از ظلم به دیگران ،هتر چنتد
که خودش مظلوم واقع شود .پس میتوانیم باز هم بگوئیم که حرکات تکاملی بهسوی بهشتت
یا بهشتی شدن انسان از کربال شروع میشود .همآنطور که توبۀ آدم بعد از توجته بته امتام
حسین و توسل به خمسۀ طیبه مورد قبتول واقتع شتد و خداونتد زن و زنتدگی او را بته او
برگردانید و اجازه داد که مبدأ نسل بشر و یا ابوالبشر شناخته شتود و الگتوئی باشتد بترای
فرزندان خود تا اگر گناه میکنند الاقل مانند پدر خود توفیق توبه و توسل به خمستۀ طیبته
علیهمالسالم پیدا کنند.
یکی دیگر از شروط اساستی اجابتت دعتا قترار گترفتن انستانهتا در ستایۀ والیتت و
حکومتائمهاطهار علیهمالسالم است .در بسیاری از عبارتهای دعا جمالتی را به این مضمون
میخوانیم و میگوئیم پروردگارا امام زمان ما را ظاهر کن و ما را در سایۀ حکومت آن حضرت
قرار بده تا دعاهای ما مستجاب شود .در همین دعای شریفه یعنی دعای ندبه و همچنتین در
دعای افتتاح که در ماه مبارک رمضان خوانده میشود ،این جمالت را میخوانیم و میگوئیم «
وِس تجب به دعوتنا » یعنی پروردگارا به برکت والیت و محبت آن بزرگوار ،دعای ما را مستجاب
کن .در اینجا سئوال میشود که چرا اجابت دعای مؤمنین و دوستان آل محمد صلی اهلل علیه
و اله و یا نفرین آن ها بر کفار ،مشروط به ظهور امام زمان و قیام آن حضرت شتده استت .بتا
اینکه مؤمنین گاهی در اثر احتیاج و یا در اثر استیصال ،دست به دعا برمیدارند و ایتن همته
خداوند در قرآن وعده داده است که دعای آنها را اجابت میکند .چطور استت کته اکثریتت
دعاها و شاید همه دعاها ،در بعضی موارد نسبت به اشخاص اجابت نمیشود .بسیاری از مردم،
عدم قبولی دعاها را به این دلیل میدانند که غالباً دعا کنندگان معصیت کارند .آلوده به گنتاه
و معصیت و یا لقمۀ حرام هستند .به همین دلیل دعای آن ها قبول نمیشود .ما به کسانی کته
شرط اجابت دعا را پاکی انسانها از گناه و معصیت میدانند متیگتوئیم مگتر ممکتن استت
انسان های غیر معصوم از گناه و معصیت پاک و مبری باشند .انسانها در برابر دین خدا مانند
کودکان در برابر امر و نهی پدر و مادرند .آیا کودکان میتوانند آنچنان مؤدب و متنظم باشتند
که پدر و مادر نتوانند به آنها ایراد بگیرند؟ ممکن نیست! انسانها در زندگی از ختط گنتاه و
معصیت و از خط جهل و نادانی میگذرند و در انتهای خط ،به ایمان و تقوی میرسند و توفیق
توبه پیدا میکنند .درست مانند آدم و حوا هستند که بعد از اخراج از بهشت و دویست ستال

گریه و سرگردانی ،توفیق توبه پیدا کردند و در آینده از گناه و معصیت پرهیتز نمتود .آیتا
خدا یک چنین انتظاری دارد که این همه انسان های مبتلتی از زن و مترد کته مبتتال بته
دشمنان هستند یا گرفتار فقر و ناداری و یا گرفتار ظلتم و ستتم دشتمنان بتا همته ایتن
مصیبت ها انحراف پیدا نکنند و منزه از گناه باشند؟ البته ممکن نیست و خداونتد متعتال
هم از این بندگان جاهل و ناقص االیمان چنین انتظاری ندارد که مانند پیغمبران از گنتاه و
معصیت پاک باشند و عالوه این همه در میان شیعیان و علمای شیعه ،انسانهتای پتاک و
بیگناه و زاهد و متقی هستند که هرگز در زندگی آلوده به گناه نشدهاند .دعای آنها هتم
مستجاب نمیشود .این همه در زحمت فقر و مرض ها و کسالتها و تسلط دشتمنان قترار
میگیرند و دعا میکنند ولیکن اجابت نمیشود .پس دلیل اینکه خدا وعتدۀ اجابتت دعتا
داده و این همه دعاها را اجابت نمیکند چیست؟ جواب این است که سر عدم قبولی دعا و
عدم اجابت آنها همین است که مردم نتوانستهاند موجبات ظهتور امتام زمتان را فتراهم
کنند .اگر دعای کوچکی از دعاهای ما اجابت شود و یا خداوند بخواهد ثواب عمل کوچکی
از اعمال خیر ما را در این زندگی به ما برساند ،الزم است ثروت و قدرتی به ما بدهتد کته
چندین هزار برابر ثروت و قدرتهای متعارف باشد ولیکن خداوند همۀ اینها را برای روزی
ذخیره میکند که آن بزرگوار ظاهر شود و مردم در سایۀ حکومت آن حضرت قرار گیرنتد.
وقتی که در سایۀ حکومت ائمهاطهار واقع شدند ،خداوند تمامی دعاها را اجابت میکنتد و
ثواب اعمال خیر بندگان خود را به آنها میرساند .مؤمنین در سایۀ حکومت امام معصتوم
تا بینهایت ثروت و قدرت پیدا میکنند .آنچنان که کوچک ترین نیاز و احتیاجی و مرگ و
مرضی در زندگی آن ها پیدا نمیشود و بر دشمنان خود مسلط میشوند .هر مظلتومی بتر
ظالم خود مسلط میشود و قدرت انتقام پیدا میکند .برهتان اینکته در زنتدگی پتیش از
ظهور ،دعا اجابت نمیشود ،ولیکن بعد از ظهور آنچه بخواهیم اجابتت متیشتود ،همتین
است که انسانها تا در سایۀ حکومت حقۀ الهی قرار نگیرند ،نظتام فکتری و عملتی پیتدا
نمیکنند .هیچ حکومتی پیش از ظهور ،لیاقت ندارد آنچنان در جامعه نظام بهوجود آورد
که گناه و معصیتی نباشد .خواهی نخواهی پیش از ظهور آن حضرت ،انسانها در اثر فقر و
ناداری یا جهل و نادانی و یا عدم نظام و امنیت ،مبتال به گناه و معصیت میشتوند و کستی
نمیتواند یک نظام کامل و امنیت کامل ،در جامعه بهوجود آورد و قدرتهای ظلم و ستم را
منزوی گرداند .با این حساب ثروت و نعمت کامل در نظام کامل و امنیتت کامتل مفهتوم و
معنا پیدا میکند .بزرگترین نعمتها سایۀ والیت و حکومت امام زمان علیه السالم استت.
در شعاع چنان حکومتی مانعی ندارد که هر انسانی بینهایت ثروت و قدرت داشته باشد و

از همۀ امکانات زندگی برخوردار شود .ثروت و قدرت مؤمنین ،پیش از ظهور ،مثل ثروت یتک
مسافر در بیابان است که در محاصرۀ دزدان و غارتگران بوده ،جتواهرات و ثتروت زیتادی در
اختیار خود دارد .البته آن ثروت در بیابان سر راه دزدان و غارتگران ،مایۀ هالکت او میشتود
و هرگز نمیتواند از ثروت خود استفاده کند .ثروت و نعمت ،نظام و امنیتت کامتل الزم دارد و
این نظام و امنیت در سایۀ حکومت امام زمان دایر میشود .آنجا جائی است که بر خدا واجتب
میشود به وعده های خود وفا کند و دعای بندگان خود را مستجاب کند .همۀ ختواهش هتا و
دعاها و ثواب نمازها و عبادتها و آنچه انسان از خدا خواسته و امیدوار به خدا بتوده استت،
همۀ این ها ذخیره میشود برای روز ظهور امام زمان علیه السالم .خداوند فرج آن بزرگتوار را
برساند و دوستان خود را از این گرفتاریها نجات بدهد.
به همین مناسبت در داستان حضرت آدم علیه السالم با اینکه بعتد از ختروج از زنتدگی
بهشتی و جدائی از همسر خود ،امکان گناه و معصیت برای او فراهم نبود ،زیرا برای یتک نفتر
بیابانی تنها ،گاهی در جنگل و گاهی در صحرا ،امکان گناه و معصیت وجتود نتدارد ،انستانی
همراه او نیست که به حق او تجاوز کند و هنوز رابطهای هم با خدا نیافته که خدا بته او وحتی
کند و امر و نهی در اختیار او قرار بدهد ،با همۀ اینها توبتۀ او مشتروط بته توستل بته ذیتل
والیت ائمه اطهار علیهم السالم شد و رمز توبه ،توسل به پنج تن (خمسه طیبه) ،زیترا آنهتا و
مکتب آنها و تربیت آنها و مدیریت آنها ،راه صالح و اصالح جامعه بشریت است .آنها یک
علم و دانشی دارند که با به کار انداختن آن علم و دانش ،از این انسانهائی که ابتتدای تولتد،
فاقد تمامی معلومات هستند ،مانند حیوانند و یا پائینتر از این انستانهتای جاهتل و عقتب
مانده ،یک انسان بهشتی میسازند .انسانی که همه نوع شر و فساد و گناه و معصیت از وجود
او برداشته میشود و همه جور وسائل تقوا و طهارت در وجود او فراهم میگردد .انسانها روز
تولد مانند سنگ آهن و یا سنگ طال و نقره هستند که از معدن استتخراج متیشتوند .آهتن
هستند ،ولیکن چیزی نیستند که قابل استفاده باشد .باری ستنگین بته دوش دانشتمندان و
مهندسین هستند .از این سنگ آهن میخواهند ماشین و طیاره بسازند و یا از این سنگ طال
و نقره ،زینت آالت دیگر .چقدر الزم است علماء و مهندسین روی این سنگها کار کننتد ،بتا
قوانین و مقررات علمی و فنی خود به آنها شکل و قواره بدهند و مهندسی کنند تا بهصورت
اسباب و ابزار قابل استفاده درآید .یک انسان که تازه به دنیا آمده در برابر یک انسان بهشتی
امثال پیامبران و اولیاء خدا مانند همان سنگ آهن در برابر ماشین و طیاره است .مهندسین و
دانشمندانی که با دانش خود میتوانند از این انسانهای در حتد حیتوان ،یتک زن و متردی
بهشتی بسازند که زن ها حوریه های بهشت باشند و مردان ،جوانتان زیبتای بهشتت ،کتتابی

چندین هزار برابر کتابهای دانشمندان الزم است روی این انسانها پیاده شود تا تبتدیل
به یک انسان بهشتی شود .آن مهندسین دانا و توانا که با علم و حکمت خود میتواننتد از
این انسانها ،زن و مرد بهشتی بسازند ،فقطائمهاطهار علیهمالسالم هستند .آنها به همان
علم و دانشی که خودشان انسان بهشتی شده اند ،زنهایشان زنی شده مانند حضرت زهرا
سالم اهلل علیها و مردهایشان مردی مانندائمهاطهار علیهمالسالم و ستایر اولیتاء ختدا بتا
همان علم و دانش که خودشان تربیت شدهاند و به لقاءاهلل رسیدهاند ،میتوانند انسانها را
هم تربیت کنند و به مقام لقاء اللهی برسانند تا در نتیجه از جوانان زیبای بهشتت و یتا از
حوریان بهشت باشند .روی همین حساب است که مشاهده میکنیم شرط قبولی هر علمی
این است که انسان در مکتب آنها و در راه آنها و زیر نظر آنها فعالیت کند .انسان شاید
بعضی احادیث را که میبیند و میخواند تعجب میکند که چرا چنین است و آن احادیث را
اغراق میداند .از آن جمله حدیث و روایت درست ازائمه اطهار علیهمالسالم که میفرماید:
اگر انسانی تمام عمر خود را در کنار مسجدالحرام بین رکن و مقام بگذراند و تمام عمر در
اطاعت و ذکر و دعا باشد تا در اثر ریاضت آنقدر الغر شود کته پوستت و استتخوانی از او
بماند ،ولیکن در والیت و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت نباشد ،خدا او را به رو در آتش

جهنم میاندازد « .و لوِ عبدِ عبدر بله بلن ِللرکن و ِملقلام حلیت تصلی اکلشلن ِلبلال ث مل یت
بولیتنا ِهل ِلبیت لکبه للا ف ِلنلار .»113اینکه این همه عبادتها از کسانی که در مکتتب و
والیت اهل البیت نیستند قبول نمیشود ،داستان راه و بیراهه است .کسانی که در بیراهته
حرکت میکنند یا بدون قاعده و قانون میخواهند صنعتی بسازند ،گر چه وسیله و ثتروت
زیادی در اختیارشان باشد ،باز هم از بیراهه به جائی نمیرسند .گرفتتار خترس و ختوک
بیابانها و جنگلها میشوند .گر چه ما میخوانیم که خداوند کفار و ظالمین را بته جهتنم
میاندازد و در عذاب جهنم میسوزاند ،ولیکن این جهنم ،صنعت خدا نیست .عمل خدا هم
نیست که دست و پای کافران را ببندد و به جهنم بیاندازد؛ بلکه این جهنم ،نتیجۀ حرکتت
در بیراهه است .زندگی جاهالنه و فعالیتهای سفیهانه و احمقانه در دنیا آنها را وادار بته
ظلم و ستم و ساختن اسلحههای آتشین میکند و همین ظلمهتا و آتتشهتا بته وستیله
مظلومین در حکومت عادالنه به خود آن ها برمیگردد .پس جهنمی است کته بتا جهتل و
نادانی و کفر و گناه و با خروج از مکتتب انستانیت و والیتت ،خودشتان بترای خودشتان
ساختهاند و خودشان خود را به جهنم انداختهانتد .ستقوط در جهتنم ،قضتیۀ حرکتت در
بیراهه است که به معنی کفر و نفاق است .عذابهائی که در دنیا و آخرت بهوجود میآیتد
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مانند جنگها و ظلم و ستم ها در دنیا به دست کفار برای کفار ساخته متیشتود .خودشتان
جهنم میسازند و در جهنمی که ساخته اند معذب میشوند .راهی برای نجات آن ها نیست .نه
نه از دست خدا ساخته است که آنها را از خط کفر و گناه به بهشت ببرد و نه هتم خودشتان
خودشان یک چنان شعور و ادراکی دارند که به خط والیت خدا برگردند و توبته کننتد .پتس
پیدایش جهنم و عذابهای آخرت برای کفار و ستمکاران ،یک عذاب قهری و طبیعتی استت،
به دست خودشان برای خودشان .گر چه خدا میگوید کفار را عذاب میکنم ،این جمتالت در
قرآن برای این است که یک فهم ابتدایی برای مردم پیدا شود و بدانند آیندۀ زندگی یا بهشت
است و یا جهنم؛ ولیکن عذاب جهنم به دست خدا و اولیاء خدا نیست ،بلکه نتیجۀ کفر و گناه

است که به خود آنها برمیگردد .همه جا در آیات قرآن خداوند با جمالت « س یصلیل نرِ ذِت
لهب » 114و « و س یصلو صعیِ » 115و ی جلۀ « ِنم لصلالوِ ِلحلمی ،» 116پیدایش جهنم را بته
کفار نسبت میدهد .میگوید خودشان با کفر و گناهشان جهنم میستازند و در جهنمتی کته
ساختهاند تا ابد حبس و مخلد میشوند .پناه به خدا میبریم که خط اطاعت خدا و اولیاء ختدا
را رها کنیم و در خط کفر و گناه حرکت نمائیم.
برای توضیح بیشتر تا بدانیم خداوند متعال چرا در بعضی آیات میفرماید متن کتافرین و
منافقین را هدایت نمیکنم و یا میگوید عذاب دنیا و آخترت را بته کتام کفتار و ستتمکاران
میریزم ،میگوئیم در صورتی که پیدایش عذابهای دنیا و آخترت بته دستت کفتار استت،
خداوند چرا باز این عذابها را به خودش نسبت میدهد و میگوید متن آنهتا را بته جهتنم
میبرم و یا در جهنم حبس میکنم؟ جواب این است که اوالً کفار ختدایی را انتختاب و قبتول
کرده اند و یا پرستیده اند که شیئی از اشیاء عالم هستند نه از اشتخاص .متیگوینتد بتتهتا
خدایند .نفع و ضرر برای ما درست میکنند یا میگویند طبیعتت متا را متیآفرینتد و متا را
میمیراند یا مانند ایرانیان قدیم میگویند دو خدا در عالم هستتند .یکتی ختدای خیتر کته
خوبیها را میسازد و خلق میکند یکی هم خدای شرکه بدیها و بالها را متیستازد و خلتق
میکند .خدای خوبیها را یزدان میگفتند و خدای بدیها را اهتریمن یتا بته عبتارت دیگتر
شیطان میدانستند میگفتند شیطان خدائی است که سازنده تمام بدیها امثال مار و عقترب
و درندگان است .خدای واقعی هم خدائیست که خوبیها را میسازد و حیوانات طیب و طتاهر
را خلق میکند .پس بعضیها مشرک خالصند که خلقت را به دست غیر خدا میدانند .ماننتد
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طبیعیون و بعضیها برای خدا شریک میتراشند و آن شریکها را منشاء اثتر متیداننتد.
خداوند برای اینکه به انسانها بفهماند که هر حادثهای بهوجود میآید به دست خداست و
خدا کسی نمیتواند بیافریند و کسی نمیتواند شریک خدا باشد ،پیدایش تمامی نعمتهتا
نقمتها و یا طیبات و خبائث را به دست خود میدانتد و متیگویتد سترما و گرمتا را متن
درندگان و گزندگان و حیوانات نافع را هم من خلق میکنم .آنچه را شما خیال متیکنیتد
است ،من خلق میکنم .مانند سرمای زیاد و گرمای زیاد .شما گمان میکنید این پدیدههتا
شر است ولیکن همه این ها خیر است .آن خیر و شر هم که به دست خودتان واقع میشود
مانند خدمت و احسان و یا ظلم و ستم ،آن هم عامل اصلیاش من هستم که آدمها را خلق
کردهام و به آنها آزادی دادهام .اگر من انسان خلق نمیکردم .خیر و شتری هتم در عتالم
نبود ولیکن چون انسان را خلق کردم و به این انسانها قدرت و آزادی دادم بعضتیهتا بتا
قدرت و آزادی خود زندگی بهشتی میسازند و بعضیها با قتدرت و آزادی ختود ،زنتدگی
جهنمی درست میکنند .پس انسانها گر چه عامل خیر و شرند ،ولیکن از این نظر که خدا
انسانها را ساخته و این همه وسیله در اختیار آنها گذاشته ،بعضیها با استتفاده از ایتن
وسیلهها و رزق و روزیها سوء استفاده میکنند ،شر میآفرینند و بعضیها خوب استفاده
میکنند ،خیر آفرین هستند .پس تمام بدیها و خوبیها را از این نظر کته مقتدمات آن را
خدا آفریده ،میتوانند به خدا نسبت دهند .مثالً میگویند شتمر و یزیتد امتام حستین را
کشتند .خدا اگر شمر و یزیدی خلق نمیکرد و یا امام حسین هم خلق نمیکرد ،یک چنین
جنایتی به وجود نمیآمد .خداوند خلقت بدان و نیکان را قبول دارد .میگوید ختالق همته
آن ها من هستم ،ولیکن بدی بدکاران را و خوبی نیکوکاران را به ارادۀ خود قبتول نتدارد.
میگوید نیکوکاران خودشان کار نیک انجام میدهند و برای خود زندگی بهشتی میسازند
و بدکاران خودشان بدکاری میکنند و با خلق بدیها زندگی جهنمی میستازند .پتس متا
اعمال انسانها را از یک طرف میتوانیم به خدا نسبت دهیم که خدا نیکان و بدان را خلق
کرده است نه اینکه نیکان و بدان خود را خلق کرده باشند و از طترف دیگتر متیتتوانیم
بدیها و خوبیها را به مردم نسبت دهیم .چون آنها هستند که بد میکنند و یا خوبیهتا
را میآفرینند .قرآن هم همین دو فرضیه را ذکر میکند .از یک طرف خلق کفار را و خلتق
ف أأحسن تقوی» 117یعنی متن

مؤمنین را به ارادۀ خدا میداند .میگوید « :لقد خلقنا ِلنسا
إ
انسان ها را خیلی خوب و کامل آفریدم (این آیه مربوط به تمامی انستان هتا ،ختواه کفتار
باشند و خواه مؤمن ) و در آیه دیگر میفرماید ُ « :رث رددن ُه أأسفل سافلن »118او را به بدترین
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جاها کشاندیم و این بدترین جاها که همان جهنم است را در آیات دیگر که نمونتههتایش در
باال ذکر شد به دست کفار میداند .میگوید آنها هستند که آتش جنتگ را در دنیتا و آتتش
جهنم را در آخرت روشن میکنند .در آیات سورۀ ذاریات میفرماید :کفار از تتو متیپرستند
روزگار حکومت دین و قیامت کی است و چه زمانی خواهد بود ،در جتواب آنهتا بگتو همتان
زمانی که کفار فریفته آتش میشوند و این همه پول خرج میکنند و فعالیت میکنند تا بترای
ادامه ظلم و ستم اسلحههای آتشین بسازند و خبر ندارند که همین آتتشهتا در قیامتت بته
خودشان برمیگردد 119.با این حساب خلقت انسان ها بدست خداست ولیکن خلقت بدیهتا و
ظلم و ستمها و جهنمها بدست انسان.
و باز هم برای تکمیل این بحث که سئواالتی در افکار مردم پیدا شود و بگویند ختدا کته
میداند فالنی در اثر کفر و گناه برای خود جهنم میسازد و یا آن دیگری عتذابهتای دنیتا و
آخرت را برای خود تولید میکند ،خدا که قدرت دارد مانع معصیت معصتیت کتاران شتود و
همچنین مانع کفر کفار شود ،چرا این خدای قدرتمند سر راه ظلم ظالمین و کفر کفتار متانعی
ایجاد نمیکند تا ظالم نتواند ظلم کند و یا کافر نتواند کافر شود .آیا خدا قدرت ندارد شتمر و
ابن زیاد و ابن ملجم و سایر جنایتکاران را پیش از اقدام به جنایت نابود کند و یتا آنهتا را از
حرکت باز دارد تا نتوانند به بندگان خدا ستم کنند؟ در صورتی که خدا میتوانتد متانع گنتاه
گناهکاران و ستم ستمکاران شود چرا مانعی سر راه آنها ایجاد نمیکند و آنهتا را در ظلتم و
ستم آزاد میگذارد تا در نتیجه یک چنین جنایتها و آتشهتائی در دنیتا و آخترت ستاخته
میشود؟ جواب این است که اوالً خداوند انسان را آزاد و آگاه آفریده است .تنها موجودی کته
عالم و آگاه است .خیر و شر میداند و نفع و ضرر میشناسد ،همین انسان است.
اگر خداوند این آگاهی و آزادی را از انسان بگیرد ،بایستی حیوان خلق کنتد نته انستان؛
زیرا حیوانات بر کارهای خود اراده و اختیار ندارند .آنها نفع و ضرر نمیفهمند .تکلیتف هتم
ندارند و روز قیامت هم محکومیت ندارند نه بهشت برای آنها مقدر استت نته جهتنم؛ زیترا
آگاهی و آزادی نداشتهاند .اسباب و ابزار دستت ختدا بودنتد؛ ولتیکن خداونتد متیخواهتد
موجوداتی عالم و عارف و آگاه داشته باشد؛ زیرا هدف ختدا و هتدف انستانهتا در زنتدگی،
رسیدن به علم و معرفت و زندگی کردن بر مدار علم و معرفت است که آن را زندگی بهشتتی
مینامند .علم و معرفت ،حلّال همۀ مشکالت است .مشتکالت دنیتا و آخترت را علتم متردم
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برطرف میکند .جهل مردم عامل بزرگ مصیبت ها و بالها و علم مردم هتم عامتل بتزرگ
سالمتی و آسایش است .پس بر خداوند واجب میشود به هر کیفیتی که باشد انسانهتا را
علم و آگاهی و معرفت کامل برساند تا بعد از پیدایش معرفت کامل زندگی بهشتتی بترای
دایر شود .در اینجا انسان ها به دو فرقه تقسیم میشوند .عده ای از طریق اطاعت و بندگی
علم و معرفت میرسند و عدهای هم از طریق گناه و معصیت؛ زیرا این گناه و معصیتهتا و
ظلم و ستمها و ضررها و خطرها آموزنده است .به انسانها میآموزد .میگویند هر ضترری
عقلی زیاد میکند .در اینجا انسانهائی که فریفتۀ کفر و گناه و ظلم و ستتم متیشتوند و
سعادت و خوشبختی خود را در جنایت و ظلم و ستم میدانند ،امر دایر میشود که یا خدا
آنها را نابود کند که دیگر شمر و یزیدی و ابن زیادی نباشد تا ظلم و ستم واقع شود و یتا
اینکه خداوند جنایتکاران را در راه کفر و گناه آزاد گذارد و وسایل کتار و فعالیتت هتم در
اختیار آنها قرار دهد تا آنها که خوشبختی خود را در گناه و معصیت میدانند و خط کفر
و گناه را خط سعادت خود و بشریت میشناسند ،به کفر و گناه مشغول شوند تا بته نتتایج
کفر و گناه که همان ضررها و خطرها و مصیبتهای دنیا و آخرت است برسند؛ زیرا گنتاه و
معصیت ،راه پیدایش ضررها و خطرهای دنیا و آخترت استت .هرگتز از گنتاه و معصتیت
نمیتواند خوشبختی و سعادت بهوجود آید .دزدی راه ذلت و بیآبرویی انسان است .قتل و
جنایت های دیگر ،راه پیدایش عداوت و دشمنی بین انسان ها استت و ایتن عتداوت هتا و
دشمنیها عاقبت خواری و ذلت بهوجود میآورد .عزت و اعتبار انسان را نتابود متیکنتد.
معصیت کاران پس از آنکه به نتایج گناه و معصیت رسیدند و فهمیدند که از طریق کفتر و
گناه چه مصیبتها و بدبختیها برای خود ساختهاند و شرف انسانی خود را از بین بردهاند،
در اینجا که با نتایج کفر و گناه خود روبرو شدند ،دو حالت بترای آنهتا پیتدا متیشتود.
عدهای از این ضررها و خطرها سر میخورند و به پناه خدا برمیگردند و توبه متیکننتد و
همین توبه که نتیجۀ آن ضررها و خطرها بوده برای آنها حیاتبخش است .بعضی جوانتان
از همان ابتدا نصیحت ناصح را میشنوند و گناه و معصیت را ترک متیکننتد و بعضتی بته
نصیحت ناصحان گوش نمیدهند ،به راه دزدی و سرقت میروند .به زنتدان متیافتنتد یتا
تنبیه میشوند و همان تنبیهات ،مایۀ برگشت آنها و باعث توبتۀ آنهتا متیشتود .توبته
میکنند و کارشان اصالح میشود و از طرفی اهتل ایمتان و تقتوا هتم از کفتر و جنایتت
جنایتکاران درس عبرت میآموزند و در دین داری و اطاعت خدا بیشتر ذوق و شوق پیتدا
میکنند و اطاعت میکنند .در نتیجه کفر و گناه برای دو طایفه آموزنده است .یکتی اهتل
ایمان و تقوا که از کفر کفار درس عبرت میگیرند و در دین خود محکمتر میشوند و دیگر

معصیتکارانی که با خطرات گناه و معصیت روبرو میشوند و سرشتان بته دیتوار متیختورد
برمیگردند و توبه میکنند .در اثر توبه کارشان اصالح میشتود و مشتمول عفتو ختدا واقتع
میشود .عدهای هم به کفر و گناه خود ادامه میدهند و تا دم مرگ توبه نمیکنند و عذابشتان
به عالم آخرت منتقل میشود .بعد از مدتها حبس و عذاب در جهنم ،تحولی در آنهتا پیتدا
میشود و مشمول عفو خدا واقع میشوند .عدهای هم تا ابد در جهنم میمانند .حالت گترایش
و توبه در آنها پیدا نمیشود .در نتیجه خلود ابدی پیدا میکنند .پس نظتر بته اینکته گنتاه و
معصیتها برای کسانی که عاشق گناه و معصیت هستند ،عاقبت آنهتا را متنبته متیکنتد و
ایمان مؤمنین را هم محکمتر میکند .بهتر این است که خداوند کافر و گناهکار را مانند مؤمن
و مطیع آزاد بگذارد تا شاید در اثر برخورد به خطرات گناه توبه کند و برگردد.
این مهلت و فرصت و مدارا کردن خدا با معصیت کاران تا شاید توبه کننتد ،بهتتر از ایتن
است که خدا آنها را نابود کند و چنان باشند که گویی آنها را خلق نکرده است .کسانی هتم
که به کفر و گناه ادامه میدهند تا عاقبت در جهنم محبوس میشتوند ،دیگتر ارزش انستانی
ندارند که خداوند به آنها رحم کند؛ زیرا آنچنان غرق کفر و گناهند که اگر هتم آزاد شتوند
باز هم میگویند آن جهنم خواب و خیاالت بوده است .تنبیه نمیشوند تا موفق به توبه شتوند
و به خط اطاعت خدا برگردند .پس بهتر این است که خداوند مؤمن و کتافر را در راه ایمتان و
کفر آزاد بگذارد تا هر دو طایفه ،زندگی بهشتی و جهنمی خود را به ثمر برسانند.
حرکت فکری و علمی بشریت در مسیر دعای ندبه:
در اینجا از مسیر دعای ندبه و از مسیر خط حرکت انبیاء ،حرکت فکری و علمی خود را
آغاز میکنیم .از روستائی به روستای دیگر و از شهری به شهر دیگر تا آخرین مقصد را پیتدا
کنیم و ببینیم و بدانیم خداوند تبارک و تعالی که بشریت را در مسیر ترقی و تکامتل حرکتت
داده ،عاقبت آنها را به کجا میبرد و آخرین مقصد کجاست؟ مانند حافظ شیرازی نباشیم که
میگوید در کاروان حرکت میکنم ،زنگ و درای کاروان را میشنوم ،ولیکن نمیدانم که متا را
به کجا میبرند .در شعر خود میگوید:
کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست

این قتدر هستت کته

بانگ جرسی میآید یعنی ما همینقدر صدای کاروان بشریت را میشنویم و متیبینتیم کته
آنها در حرکت هستند ،ولیکن منزلگاه مقصود را که کجا هست و متا را بته کجتا متیبرنتد
نمیدانیم .ما به حافظ شیرازی میگوئیم شما که حافظ آیات قرآن بودهاید و به همین مناسبت

شما را حافظ لقب داده اند ،اگر این آیه را در سورۀ سباء ازتفستیر امتام صتادق ع ختوب
دانسته بودید ،منزلگاه مقصود را هم مانند حرکت کاروان احساس میکردید و شتاید هتم
حافظ منزلگاه مقصود را شناخته و دانسته است و بهسوی آن حرکت نموده است ،ولتیکن
برای محسنات شعری و لطائف ذوقی ،حرکت کاروان را به ایتن کیفیتت بیتان متیکنتد و
میفرماید :کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست؛ زیرا مشاهده میکنیم در اشعار دیگر
منتظر امام زمان است و امام زمان را به حضرت یوسف تشبیه میکند .میگوید:
یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور

کلبۀ اختزان شتود روزی

گلستان غم مخور منظورش از یوسف گمگشته ،امام زمان است که وقتی او ظاهر شتود و
حکومت الهی انسانی تشکیل دهد ،تمام غمها و مصیبتها و مترگ و مترضهتا و قتتل و
کشتارها و جنگ ها در زمان او خاتمه پیدا میکند .پس والیت آن بزرگوار حکومت ختدا و
والیت خداست .همان منزلگه مقصود است .دلیلش همین آیۀ سورۀ سباء بر طبق تفستیر
امام صادق علیه السالم است .خداوند در این آیۀ شریفه ،حرکت انسانها را از روستائی به
روستای دیگر یا از شهری به شهر دیگر ترسیم میکند تا روزی کته بته آن شتهرهای بتا

برکت برسند و مشکالت زندگی آنها برطرف شود .میفرمایتد« :وجعلنلا بیلنُم و بلن ِل ُقلري
ِلسی س ُیوِ فهیا لیال و أأ ریما أمنلن . » 120یعنی ما بتین
ِل رت َركنا فهیا قُري ظاهرة و قدررن فهیا ر
مردم و آن شهرهای با برکت روستاها و شهرهای ظاهر و نمایانی قرار دادهایم تا متردم در
مسیر روستاها و شهرها عبور کنند و خود را به آن شهرهای بابرکت برسانند .آیۀ شتریفه
بشریت را به کاروانی تشبیه میکند که از بیابان زندگی که محل ادامۀ زندگی نیست ختود
را حرکت بدهند .از این شهر به آن شهر ،از این روستا به آن روستا تا عاقبت بته شتهری
برسند که در آنجا تمامی مشکالت آنها حل میشود و به زندگی ایده آل میرسند .ظتاهر
آیه این کاروانهای دنیایی را در نظر مردم ترسیم میکند .این را میدانیم کته انستانهتا
ابتدا در بیابان زندگی خلق میشوند .در جائی که همه جا با حوادث طبیعی مانند سرماها و
گرماها و یا حشرات و حیوانات و یا حوادث انسانی مانند قتتل و کشتتار روبترو هستتند،
امنیت ندارند و از رفاه و آسایش برای آنها خبری نیست .قهراً مصیبتها و حادثهها آنها
را وادار میکند که به جای بهتر و بهتر بروند .لذا زندگیها را و شهرها را عوض میکنند تتا
به جائی برسانند که صد در صد در امن و امان باشند؛ ولیکن این تفسیر ظاهری کته فقتط
مسافرتهای دنیائی را ترسیم میکند ،صد در صد عمیق و علمی نیست .آیات قرآن یتک
معانی سطحی و ظاهری دارد که برای همه کس قابل درک استت و یتک معتانی عمیتق و
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علمی و باطنی دارد که فقط اولیاء خدا و انسانهای برجسته آن معانی را درک میکنند و ائمه
ما علیهمالسالم که ظاهر و باطن قرآن را میدانند ،آن معانی باطنی را هتم در اختیتار علتم و
دانش گذاشتهاند تا مردم باور کنند قرآن کتابی است بسیار عمیق .چنانکه توصیف کردهانتد،

« ِ ر ِل ُقرأ

ظاه ُر ُه ِنیق و َط ُن ُه عیق ،لتفن عائ ُب ُه و لتنقض غرِئ ُب ُه »121یعنی عجائب علمی قرآن

به آخر نمیرسد ،نامتناهی است و معانی غریب و عجیب آن هرگز کهنه نمیشود .در تفستیر
این آیۀ شریفه بحثی بین امام صادق علیه السالم و ابوحنیفه کته امتام اعظتم اهتل ستنت و
جماعت است پیدا شده .ابوحنیفه را که از شاگردان امام صادق علیته الستالم بتود ،منصتور
دوانیقی احضار کرد و به او گفت ،تو چتی کمتتر داری از جعفتر بتن محمتد (ص)؟ بترای تتو
دانشگاهی میسازم و به شاگردهای تو پول میدهم تا مسلمانان در محضر تو حاضتر شتوند.
بازار تو رواج پیدا کند و بازار امام خلوت شود .پول زیادی در اختیتار او گذاشتت .او هتم بته
عقیدهۀ خود درس و بحث خود را شروع کرد .هر کس به محضر ابوحنیفه میآمتد کته درس
بخواند ،ماهی دو دینار طال به او حقوق میدادند و هر کس به درس امام صادق برود ،دو دینتار
طال او را جریمه میکردند .در نتیجه شاگردان امام صادق کم شدهاند و شاگردان ابوحنیفیه از
هزارها بیشتر و باالتر رفتند و او را امام اعظم لقب دادند .االن هم اهل ستنت و جماعتت بته
زیارت قبر او که در بغداد است ،میروند و تقرب به خدا میجویند .این ابوحنیفیه خدمت امام
صادق رسید .حضرت به او فرمود:

ِنت فقیه ِهلل

ِلعلرِق ؟ یعنی تو هستی که خود را مجتهد و

امام اهل عراق میدانی؟ عرض کرد :هکذا یزعمون .مردم اینطور عقیده دارند .مرا بته امامتت
قبول کردهاند .حضرت فرمود از روی چه فتوا میدهی؟ عرض کرد از روی قرآن .قرآن به ایتن
سادگی ،درس و بحثی الزم ندارد .میفهمم و تفسیر میکنم .حضرت فرمود من آیتهای از تتو

میپرسم ببینم معنی آنرا میدانی .عرض کرد بپرسید .حضرت همین آیۀ » وجعلنلا بیلنم و بلن
ِلقري » را مطرح کردند و فرمودند این آیه یعنی چه؟ عرض کرد یا بن رسول اهلل ،این آیته کته
خیلی ساده و آسان است .خیال کردم میخواهی از آیات مشکل بپرسی .حضرت فرمود همین
آیه ساده را معنا کن .عرض کرد معلوم است .خداوند حاجیها را طرف خطاب قرار متیدهتد.
شهر بابرکت در این آیه ،مکۀ معظمه است .کاروانی که به این شهر حرکت میکنتد ،حاجیتان
هستند که به زیارت خانۀ خدا میروند .خدا در این آیۀ شریفه به آنها دستور میدهد کته از
کویرها و بیابانهای لخت و عور به سوی مکه حرکت نکنید ،بلکه از راهی به مکته برویتد کته
دهات و شهرهای زیادی دارد .هر روزی به دهی و شهری برسید و بتوانید استتراحت کنیتد و
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در امن و امان باشید .اگر از بیابانها و کویرها حرکت کنید ،گرفتار غارتگران و جتانوران
میشوید.
حضرت فرمودند پس خداوند در این آیۀ شریفه به حاجیان که از شتهرها و روستتاها
حرکت میکنند ،وعدۀ امنیت داده است .بروند و برگردند و در امن و امانند .عرض کرد کته
بلی یابن رسول اهلل .حضرت فرمودند چقدر زیاد حاجیان در راه غارت شدهانتد و راهزنتان
آنها را کشتهاند و چقدر زیاد در همین خانۀ کعبه که به عقیدۀ تو شهر امن و امان استت،
حاجیان کشته شدهاند .قرامطه سی هزار حاجی را در مکه ،قتل عام کردند .نعش آنهتا را
به چاه زمزم انداختند .حجراالسود را دزدیدند به مستجد کوفته بردنتد و چقتدر بستیار
جنایتها واقع شده است.
در اینجا مجبوریم بگوئیم یا وعدۀ خدا دروغ است که به مردم وعدۀ امنیت میدهتد و
آنها را بهسوی کعبه حرکت میدهد و یا تفسیر شما غلط است؟ بگو ببینم کتدام یتک را
بگوئیم؟ وعدۀ خدا دروغ است یا تفسیر شما غلط است؟
ابوحنیفیه نتوانست بگوید وعدۀ خدا دروغ است ،زیرا خدا خلف وعده نمیکند .مجبور
شد بگوید تفسیر من غلط است و در انتها عرض کرد ،پس تفسیر آیۀ شریفه چیست که با
وعدۀ خدا درست باشد؟ در اینجا حضرت تفسیر واقعی آن را برای ابوحنیفیه بیتان کترد.
فرمودند منظور خدا از این حرکت و مسافرت ،حرکات تکاملی انستانهتا بته آن زنتدگی
ایدهآلی است که خداوند به همه کس وعده داده است .انسانها بایستی در مستیر علتم و
عمل و ساختن و آفریدن و فهمیدن و دانستن زندگیهای زمان و موجود زمان را که یتک
زندگی ناقص است ،پشت سر بگذارند و رها کنند .همینطور به حرکت خود ادامه دهند تتا
به آن شهرهای با برکت که مدینۀ فاضله و زندگی بهشت است برسند .منظور از شتهرهای

بابرکت که خداوند میفرماید « قري ِلت َركنا

فهیلا » ،والیت و حکومت متا آل محمتد (ص)

است .والیت و حکومت ما همان شهر بابرکت است  .کسانی که به ما ملحق شتده انتد و در
دایرۀ والیت و حکومت ما استقرار پیدا کردهاند ،در دایرۀ این والیت و حکومتت بته تمتام
مقاصد مادی و معنوی خود میرسند و در امن و امان هستند .دین آنهتا و فکتر آنهتا و
عقل و شعور آنها غارت نمیشود .امنیت فکری و علمی و ایمانی پیدا متیکننتد .چنتان
خواهند بود که خداوند زندگی بهشتی را برای آنها معرفتی متیکنتد و معنتای دهتات و
شهرهای توی راه که خداوند میفرماید از روستاها و شهرهای توی راه حرکت کنید و خود
را به شهر بابرکت برسانید ،آن روستاها و شهرهای توی راه دانشمندان و راهنمایان مکتب
ما هستند .کسانی که به دین ما و مکتب ما هدایت میشوند ،علم و دانتش دینتی را از متا

میگیرند و به دیگران میرسانند .همین علماء و دانشمندان مکتب ما اهل البیت ،روستتاها و
شهرهای توی راه هستند .کسانی که خود را میخواهند از بیابان زندگی و از مراحتل نقتص و
جهل و ناتوانی به زندگی ایدهآل برسانند ،خط حرکت را از ما بگیرند .بایستی ابتدا بتا علمتا و
دانشمندان این مکتب تماس بگیرند .دین و دانش خود را از آنها بگیرند و باز آنچته را کته
آنها دانسته اند و از آنها یاد گرفتهاند ،به سیر و حرکت خود ادامته دهنتد .از ایتن عتالم و
مجتهد به آن عالم دیگر و از آن عالم به عالمی باالتر تا در انتها در وضعی قرار گیرنتد کته آل
پیغمبر و ائمهاطهار علیهمالسالم را به عنوان شهر با برکت و زنتدگی ایتدهآل بشناستند و در
دایرۀ والیت و حکومت آنها قرار گیرند .انسانهائی که به این کیفیت حرکت خود را به طترف
ما امامها از مسیر علما و دانشمندان این مکتب شروع میکنند و از تماس با دشمنان و ستایر
گمراهان و منافقین پرهیز میکنند ،از روزی که از کفار و منافقین فاصله میگیرند و از مستیر
مکتب ما و علمای مکتب ،حرکت فکری خود را بهسوی ما آغاز میکنند ،دینشان و عقلشان و
سرمایههای زندگی آنها در امن و امتان استت .غتارتگتران دیتن و دزدان عقتل و شتعور
نمیتوانند دین و عقل آنها را غارت کنند ،ولیکن کسانی که این خط حرکت را رها کردهانتد،
از مسیر سایر مکتبها و سایر ملتها میخواهند خود را به زندگی ایتدهآل برستانند .ماننتد
همان مسافرینی هستند که حرکت از مسیر شهرها و روستاها را کنار میگذارند و از بیابانها
و کویرها حرکت میکنند .قهراً یا در اثر گرسنگی و تشنگی از بین میروند و یا دزدان راهتزن
و درندگان مال و جان او را غارت میکنند و آنها را به هالکت میرسانند.
این است تفسیر آیۀ شریفه که هر کس در این شرایط قرار بگیرد حتمتاً در امتن و امتان
است و به شهر امن و امانی که والیت ما باشد میرسد .هر کس انحتراف پیتدا کنتد ،عقتل و
دینش غارت میشود .منظور از تفسیر امام به این کیفیتت ،ترستیم ختط عملتی و تکتاملی
انسانهاست تا عاقبت خود را به زندگی مطلوب خود برسانند .برای کشف ایتن حقیقتت کته
انسانها چگونه و در چه زمانی به آن زندگی مطلوب میرسند و زندگی بهشتتی آنهتا دایتر
میشود ،شما تمامی انسانها را از گذشتگان و آیندگان تا روز ظهور امام قائم علیه السالم اگر
چه نوبت به نوبت آمدهاند و خوابیدهاند ،ولیکن شما آنها را بهصورت یک کاروانی در فکرتان
مجسم کنید و اینطور تصور کنید که تمامی گذشتگان االن با شما هستند و شما هم با آنهتا
هستید و همینطور آیندگان گرچه هنوز به دنیا نیامدهاند و وارد زندگی نشدهاند؛ ولیکن آنها
هم از نظر آمدن و رفتن مانند شما هستند .آنها را هم با خودتان فرض کنید که هم آیندگان
با شما هستند که در این زمان زندگی میکنید و هم گذشتگان گر چه از نظر تن و بدن در دل

خاک خوابیدهاند ولیکن از نظر آثار زندگی و عقل و شعور و خوبیهتا و بتدیهتا و آنچته
دانستهاند و عمل کردهاند و ساختهاند با شما هستند.
انسانها به آثار و اعمالشان زنده اند نه به ابدانشان  .آثار همۀ انبیتاء در وجتود ختاتم
االنبیاء زنده است و آثار خاتم پیامبران در وجود امامها و علمای بعد از آن حضترت زنتده
است .همینطور آثار فکری و علمی و عملی انسانهای گذشته ،در وجود انسانهای زمتان
متمرکز است .هیچ اثری از آثار گذشتگان ،حق باشد یا باطل ،باشد از بتین نرفتته استت.
کفار و گناهکاران آثار کفر و گناه خود را و همچنین علتم و صتنعت و دانتش ختود را بته
آیندگان تحویل داده اند و خود از دنیا رفتهاند .مؤمنین و علماء و نیکان و پاکان به همتین
کیفیت آثار خیر خود را و افکار خود را و علم و دانش و تجربههای خود را به نستل بعتد از
خود سپرده اند و از دنیا رفته اند .نسل موجود در هر وضع و مقامی که هستتند ،مجموعتۀ
آثار و افکار و اعمال گذشتگان هستند.
نیکان عالم خوبیها و نیکیها را از گذشتگان به ارث گرفتهاند .بدان عالم هم بدیها و
نقشههای کفر و گناه را از گذشتگان به ارث گرفتهاند و ختود آنهتا در زمتان خودشتان
مجموعهای از آثار گذشتگان هستند .پس اگر باور دارید که انسانها به اعمال و آثارشتان
زندهاند نه به ابدانشان ،معتقد باشید که تمامی گذشتگان عالم ،در ظرف وجود انسانهتای
زمان زندهاند .به همین کیفیت روز قیامت که میشود هر انسانی به سراغ گذشتگان ختود
میرود .از خدا میخواهد که پدر و مادر و یا اجداد و فامیل او زنده شوند.
پس این حقیقت مسلم است که تمامی گذشتگان در زمان ما با ما موجودند و زندهانتد.
من مجسمهای از اعمال و افکار پدر و مادرم و اجدادم هستم ،شما هم به همتین کیفیتت.
همآنطور که ابدان ما از شجرۀ پدرها و مادرهای ما جوانه زده و حیات پیتدا کترده استت،
افکار ما هم به همین کیفیت از افکار گذشتگان ما به ظهور رسیده است .پس شتما متردم
زمان خود را کامالً تحت مراقبت شدید قرار دهیتد کته از نظتر فکتر و عقیتده بته کجتا
رسیده اند .از نظر حکومت و عدالت در کجایند .از نظر علم و صنعت به کجا رستیدهانتد و
همینطور از نظر درس و دانش در چه وضعی هستند .زندگی آنها نسبت به گذشتگان بته
چه کیفیت است؟ اگر توانستید موجودیت گذشتگان را در وجتود انستانهتای موجتود و
آینده مجسم کنید و زنده نگه دارید ،همین جا همراه موجودین و آیندگان در خط تکامتل
حرکت کنید تا شاید بتوانید دورنمائی و یا سیمائی از آن شهرهای با برکت را در برابر خود
مشاهده کنید .برای توضیح و ترسیم این حرکت اجتماعی تکاملی مثلی متیزنتیم تتا در
ضمن مثل حقیقت مطلب روشن شود .شما فرض کنید قطاری از آن طرف دنیتا بته ستوی

کعبه حرکت میکند .راه بسیار دور و طوالنی است  .این قطتار کته در راه حرکتت متیکنتد،
مسافرین این قطار بعضی خوابند و بعضی بیدار .ولیکن خوابیدگان در برابر چشم بیداران و یا
یا فکر آنها زنده اند و بیدارند .قطار به همین کیفیت حرکت میکند .خواب و بیداری در میان
مسافرین ادامه دارد تا روزی که وارد کعبه میشوند .وقتی که قطار به مقصد رسید آنها کته
بیدارند ،خوابیدگان را هم بیدار میکنند .زن ،شوهر را بیدار میکند و شوهر ،زن را .بچتههتا،
پدر و مادر و یا پدر و مادر ،بچههای خود را و به همین کیفیت بیتداران خوابیتدگان را بیتدار
میکنند که حرکت کنید که به کعبه رسیدیم .در اینصورت تمامشان بتا هتم از قطتار پیتاده
میشوند و وارد شهر امن و امان میشوند .همینطور زندگی برای کل بشریت مانند یک کاروان
در حرکت است .حضرت رسول اکرم (ص) در یک سخنرانی به همین کیفیت ،حرکت بشتریت
را بهسوی آینده ترسیم کردند .فرمودند:

مس و ِلقمر یُبلیا
ِلس ُی ب ُک سیع و قد ر أأ ُ ُیم ِلل ریل و ِلنر ار وِلشر ُ
« ِّیُ ا ِلنر ُاس ِ ُنم ف دِر ُهدن مة  ...و ر
ک بعی مد و یتیا ب ُ ّ
ک جدی مد و یُق ّرَ ُ ر
ُر
ک مو ُعو مد فلیجل جال برصه» 122
خطبه طوالنی است که به اندازه احتیاج ،مطالب توضیح داده میشود .فرمودند ،ای متردم
شما در خانهای زندگی میکنید که مانند خیمه دارالصلح است .خیمه صلح میان دو لشگر بته

پا میشود ،برای متارکۀ جنگ .سران هر دو لشگر آنجا جمع میشوند تا برای متارکتۀ جنتگ
مذاکره کنند و صلح برقرار نمایند .آن خیمته را دارالهدنته متینامنتد یعنتی خیمته صتلح.
میفرماید این زندگی دنیائی شما به میزانی دوام دارد که بین شما و خدا و اولیاء خدا ،صتلح و
آشتی برقرار شود .جنگ و نزاع خود را با دین خدا کنار بگذارید و دیتن ختدا را بته رهبتری
بشناسید و تسلیم شوید .در جملۀ بعد میفرماید کاروان زندگی شما بهسوی آخرت با سرعت
حرکت میکند و شما را بخواهید یا نخواهید ،با خود میبرد تا به شهر آخرت برستاند .دلیتل
حرکت و مسافرت شما این است که مشاهده میکنید حادثههای نتو ،انقتالبهتای نتو و یتا
زندگیهای تازه و جدید در نظر شما کهنه میشود .زندگیها را پشت سر میگذارید و بهسوی
زندگی بهتر حرکت میکنید .مشاهده میکنید که سال های دور به شما نزدیتک متیشتود و
زمان حال و یا نزدیک از شما دور میشود .پس دید خود را و بصیرت خود را جلوه دهیتد تتا
زندگی خود را بهصورت یک کاروان در خط مسافرت بهسوی مقصد بشناسید .حقیقتاً زنتدگی
انسانها برای نیکان یک حرکت تکاملی بهسوی رفاه و آسایش است و برای بتدان و بتدکاران
هم یک حرکت تنزلی یا تسافلی و قهقرائی بهسوی جنگ و عذاب است .همته جتا در مستیر
زندگی کفار ،قتل و کشتار پیدا میشود و در مسیر زندگی نیکان ،صتلح و صتفا و آستایش و
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آرامش .این حرکت در کاروان زندگی ادامه دارد تا روزی که به آن شهر بابرکت که مدینتۀ
علم رسول است و یا مدینۀ فاضله است برسند .وقتی کاروان زندگی به آنجتا رستید کته
حتماً خواهد رسید ،کسانی که وارد آن زندگی شدند مانند انسانهائی هستند که در قطتار
مسافرت بیدار نشسته اند و نخوابیدهاند .آنها که وارد زندگی آخرت شدند ،مردگان را کته
مانند خوابیدگان در قطار مسافری هستند ،بیدار میکنند .به آنها میگویند حرکت کنید
رسیدیم .به شهر ایدهآل رسیدیم .این جمالت حرکت کنید ،صدای بیتداران داختل قطتار
است و یا صدای زندگانی که وارد دروازۀ قیامت میشوند .همانطور که بیداران در قطار که
به مقصد رسیده اند خوابیدگان را بیدار میکنند ،بیدارانی که وارد دروازۀ قیامت شدهاند و
به شهر بهشت رسیده اند ،مردگان را هم زنده میکنند .خداوند کیفیت زنده شدن مردگان
را در این آیۀ شریفۀ ترسیم میکند .میفرمایدِ « :ن ر ُه ُهو ی ُبلد ُء و ی ُعیلدُ  ،» 123یعنی خدا کسی
است که زندگی را بهوسیلۀ انسانها شروع کرده و مردم را در خط زندگی به سوی مقصتد
به راه انداخته و خدا کسی است که دو مرتبه ایتن کتاروان را بتهستوی زنتدگی ایتدهآل
برمیگرداند .برگشت زندگی انسانها را به زندگی آخترت ،بته گلتۀ گوستفندانی تشتبیه
کردهاند که پیشاپیش چوپان در حرکتند .چوپان آنها را میدواند و به علف زار میبرد تتا
زمانی که اجبار پیدا کند آنها را به طرف دیگری یا به پشت سر برگردانتد .در اینجتا کته
گوسفندان را دو مرتبه به طرف آغلشان برمیگرداند ،گوسفندانی که اول بتودهانتد آختر
میشوند و گوسفندانی که آخرند اول .یعنی برگشت به زمانهتای گذشتته  .جمعیتت بته
همین کیفیت بهسوی بهترین زندگی و آخرین زندگی یا به اصطالح کاملترین زنتدگی در
حرکتند .زمانی که پیشتازان کاروان و آنهایی که جلوجلو حرکت میکننتد ماننتد نستل
موجود به مقصد رسیدند ،زندگی آنقدر وسعت و عظمت پیدا میکند که هر انستانی را در
بینهایت ثروت و قدرت و حرکت قرار میدهد .در این بینهایت ثتروت و قتدرت زنتدگان
آرزو میکنند که پدر و مادرشان و گذشتگان آنها به آنها ملحتق شتوند .دکترهتای آن
زمان که در رأس آنها ائمهاطهار علیهمالسالم هستند ،دوا داروئی در اختیار دارند که با آن
دوا و داروها مردگان را زنده میکنند و به زندگی برمیگردانند .گورستانها در ارتبتاط بتا
آن دکترها مانند بیمارستانی است که مریضها روی تختها خوابیده اند .در انتظار بهترین
دکترهای متخصص تا بیایند آنها را معالجه کنند و به زنتدگی برگرداننتد .ایتن قبرهتا و
گورها مانند تخت خوابی است که مریضها روی آن خوابیده اند .داروی حیتات آنهتا بته
دست امام زمان و ائمه دیگر و پیامبران و اولیاء خدا میباشند .ظهور امام زمان مانند همان
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دکترهای حاذق متخصص است که به محض اینکه مریض را دیدند مرض را تشخیص میدهند
و با داروی مختصری او را به زندگی برمیگردانند.

خداوند میفرمایدِ « :عل ُموِ أأ ر للا ُحیي ِ ألرض بعد موتا» 124

یعنی بدانید که خداوند زمین را بعد از مرگ زنده میکند .کرۀ زمین یعنتی آب و ختاک و
کوه و دریا ،مرگ ندارد .مرگ زمین به مرگ انسانهای زمین است .انسانهای تتاریخ از دنیتا
رفته اند و در دل خاک خوابیدهاند .انسانهای زمان به همین کیفیت ،تا زمانی کته بته دروازۀ
قیامت میرسند یعنی زمانی که موجبات ظهور امام زمان علیه السالم فراهم میشود .دنیتای
آن روز در وضعی قرار میگیرد که هر کسی مرده است ،مرده است .از مردگان انتظاری نیست
و هر کسی زنده است ،آنچنان در یأس و نومیدی قرار میگیرد که امیدی بته کستی و جتائی
ندارد .حادثۀ جنگ هستهای یا ظلم و فشاری که از مردم برای مردم پیدا میشود ،دنیتا را در
استیصال کامل و ناامیدی قرار میدهد .حادثۀ آخرالزمان را هتم در آیتۀ قترآن ،ستورۀ بنتی
اسرائیل و هم در روایتی که از عالئم ظهور است بیان کردهاند .آیۀ سورۀ بنی اسرائیل که خدا
میفرماید:

« و ِ من قری مة ِ رل و َن ُن ُمهل ُكوها قبل یوم ِلقیمة أأو ُمع ّذ ُبوها عذَِ شدیدِ» 125
إ

یعنی هیچ شهر و دهی پیش از ظهور قیامت باقی نمیماند مگر اینکه ما آن شهر و دهتات

را یا هالک میکنیم یا به سختترین عذاب معذب مینمائیم .حتدیثی کته در ایتن رابطته در
تعریف حوادث آخرالزمان گفته شده است این حدیث است که فرمودند در آخرالزمان جنگتی
جهانی واقع میشود که در آن جنگ ،یک سوم دنیا کشتته متیشتوند و یتک ستوم دیگتر
میمیرند و آن یک سوم باقیمانده به سختترین عذاب مبتال میشوند .البته حادثهای کته دو
سوم دنیا را نابود کند ،برای یک سوم دیگر ،زندگی گوارائی باقی نمیماند .امام در این حدیث،
شیعیان را مخاطب قرار میدهد و میفرماید:

« ِما تبو ِ ركونوِ من ِلثل ِلبايق« 126
آیا شما شیعیان دوست ندارید که آن یک سوم باقیمانده از حادثه آخرالزمان شما باشید
که تحویل امام زمان داده میشوید؟ در یک چنین حادثتهای تحقیقتاً آنهتا کته متردهانتد،

راحتتر هستند از آنها که زندهاند و خداوند در سورۀ نازعات ،این حادثه را « طامة ِلكلبي
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» نامیده است .یعنی چالۀ زندگی دنیا از مصیبتها لبریز میشود و این آیۀ شریفه درستت

فرمایش مشهور پیغمبر اکرم است که فرمودند « :ملئت ظلام

وجلورِ » .در تعریف قیام امتام

زمان ،حضرت میفرماید:

« یماء ِلرض قسطا و عدل َك ُملئت ُظلام

و جورِ » 128یعنی آن حضترت زمینتی را کته

ظلم و جور شده است ،پر از عدل و داد میکند .درست تفسیر « طامة

ِلكلبي » استت کته

خداوند میفرماید :چالۀ زندگی دنیا پر از مصیبت میشود .البتته زنتدگان در یتکچنتان
از مردگان مأیوسترند.
آن زمان زمانی است که زندگی انسانها میمیرند و بر خدا واجب میشتود دو مرتبته
زندگی مرده را زنده کند .حیات این زندگی میت ،به دست امام زمان شروع میشتود .لتذا
خداوند در آیۀ دیگر میفرماید:

نرش
« من بعد ما قن ُطوِ و ی ُ ُ

رح ُت ُه » 129یعنی زمانی که مردم از خود و زندگی خود مأیوس

شدند ،خداوند مظاهر رحمت خود را گسترش میدهد و مردم را به امید و آرزوئی که دارند
میرساند.
پس خواهی نخواهی قیام آن حضرت و حکومت آن بزرگتوار ،همتان مدینتۀ فاضتله و
زندگی ایدهآلی است که بشریت به امید آن فعالیت میکنند.
--------------------------------------------------------تا اینجا بحث ابتدائی دعای ندبه بود .گرچه در این بحث ،کیفیت حرکت انستانهتا در
مسیر حق یا باطل ،روشن شد که عاقبت در این راه انستانهتا بته مقصتد واقعتی ختود
می رسند و روزی که به آن شهرهای بابرکت یعنی والیتائمهاطهار السالم رسیدند ،درهای
خیر و برکت از زمین و آسمان به روی آنها باز میشود و تمامی انسانها به امید و آرزوی
خود میرسند .ولی از اینجا به بعد فکر خود را در مسیر حرکت انبیاء علیهمالستالم قترار
میدهیم .از پیغمبری به پیغمبر دیگر و از امامی به امام دیگر و یا از عالمی به عالمی دیگتر
تا در انتها با افکار خود ،پشت دروازۀ مدینۀ فاضله و شهر قیام امام زمان علیه السالم قرار
گیریم و ببینیم که چگونه درهای خیر و برکت به روی مردم باز میشود.
اولین تحول از برهوت زندگی به توبه:
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اولین تحول که در زندگی بشریت بهوسیلۀ آدم ابوالبشر انجام شد ،تحول از بیابان زندگی
زندگی به توبه بود .توبۀ انسانها اولین قدم حرکت آنها بهسوی خداوند متعال استت .توبتۀ
درستی که مطلوب خدا واقع می شود و صددرصد قبول میشود ،توبهای است که اوالً انسانها
انسانها مرض روحی خود را و مرض جهل خود را که آنها را در زندگی دنیا متوقف نموده یتا
به ظلم و ستم کشانده است بشناسند و بفهمند در این زندگی دنیا غترق شتده ،مشترف بته
هالکت گردیدهاند .این قدم اول یعنی شناخت مرض روحی استت .مرضتی کته یتا انستان را
متوقف نموده ،یعنی به فکر دین و خدا و آخرت و اصالح فکر خود نیست یا که انستان را بته
قهقهراء برگردانده است .مرضی که انسان را به بدگمانی به خدا میکشد و او را وادار به گناه و
معصیت میکند .انسانهائی که از مسیر حق جوئی و حقطلبی بازماندهاند و ناامیدند ،به مترض
یأس مبتال شدهاند یعنی از زندگی نا امیدند .اگر انسان در حال احتضار باشد ،ولیکن امید بته
خدا داشته باشد ،زنده است و همان امید او را بهسوی خدا میکشاند؛ ولیکن اگر سالم باشتد،
ولیکن امید به خدا نداشته باشد ،مرده است .موال امیرالمؤمنین علیته الستالم فرمودنتد کته
مرگ بزرگ ،ناامیدی از خداست .این یأس و ناامیدی مولود مرض جهل استت و از ایتن بتدتر
توسل به گناه و معصیت ،برای ادامۀ زندگی است که بعضیها برای دوام و بقاء زندگی خود بته
کفر و گناه و یا ظلم و ستم متوسل میشوند .خیال میکننتد از راه دزدی و خیانتت و قتتل و
غارت به مقاصد خود میرسند .شناختن این دو مرض یکی مرض ناامیتدی یکتی هتم مترض
توسل به گناه و معصیت ،شرط اول توبه است .یعنی انسان مرض خود را میشناستد و در پتی
دکتری میگردد تا مرض خود را معالجه کند .شرط دوم توبه بعد از شناختن مرض ،حرکتت در
جستجوی دکتر امراض است .انسان وقتی به دکتر مراجعه میکند که مرض خود را بشناسد و
دکتر مرض را هم بشناسد .اگر بهترین دکترها مانند حضرت عیسی علیه السالم کنار انستان
باشد ،ولیکن انسان مرض خود را نشناسد ،به دکتر مراجعه نمی کند و یا اگر کامالً مرض ختود
را شناخت ،ولیکن دکتر معالج را نشناخت ،باز هم در مرض خود باقی میمانتد و بته هالکتت
میرسد .بزرگترین مرضها مرض روحی و فکری انسان است .مرضی که انسان را در زنتدگی
ناامید میکند و یا به عقب برمیگرداند ،یعنی به گناه و معصیت .پس کسانی که مرض ختود را
شناختند و در جستجوی دکتر مرض حرکت کردند ،این قدم اول توبه است .البته دکتری کته
مرضهای روحی جهل و نادانی را مرض کفر و گناه را معالجه میکنتد ،فقتط خداونتد متعتال
است  .معالجۀ مرضهای روحی از دست پیغمبران و اولیاء خدا هم ساخته نیست ،بلکه فقط به
دست خداوند متعال است .خداوند در آیاتی به پیغمبر اکرم متیفرمایتد تتو کتری را کته از

شنیدن حق عاجز است و یا کوری را که از دیدن حق ناتوان است ،نمیتوانی معالجه کنتی.
فقط آدرس دکتر را به آنها بده و آنها را به خدای خودشان مربوط کتن .پتس قتدم دوم
شناخت دکتر امراض روحی است که خداوند متعال باشد و قدم ستوم مراجعتۀ بته ختدا.
توسل به خدائی که الاقل می داند غیر از این انسانها و عوامل طبیعت استت .کستی کته
برای معالجه مرض به انسانها مراجعه میکند اشتباه میکند یا اگر بته عوامتل طبیعتی و
طبیعت مراجعه میکند باز هم اشتباه میکند .اگر به همان عاملی مراجعته کنتد کته او را
آفریده و خلق کرده است ،این مراجعه برای معالجه درست استت  .صددرصتد حقیقتت را
درک نموده و به حقیقت پناهنده شده است  .این سه عمل شرط توبه به حساب میآیتد و
این یک خاطرات درونی انسان است و با تذکر و یادآوری قابل کشف نیست.
انسانی که به مرض حسد مبتال است بایستی خودش بفهمد کته حستود استت و ایتن
حسد مرض است و هم خودش بفهمد معالجه این مرض بته دستت خداستت و همچنتین
انسانی که به مرض کفر و نفاق و یا تکبر مبتال شده ،ختود را از حتق و اهتل حتق بتاالتر

میداند ،بایستی خودش بفهمد که به مرض تکبر مبتال شده .چقدر زیاد انسانهتا آیتۀ « و
رش حاس مد » 131را میخوانند یا آیۀ « فا ر للا ل ُحی ُب ِلاکفرین » 131رِ و ِملتکبین و ِلفاسقن
من ّ
را میخوانند و ترجمۀ آن را هم میدانند ولیکن مرض حسد و تکبر خود را نمیشناستند و
یا اگر شناختند ،دکتر مرض را نمیشناسند .پس شناختن مرض و شناختن دکتتر مترض و
مراجعه به دکتر ،این هر سه یک خاطرۀ وجودی و روانی است .انسان در وجود خود مترض
خود را پیدا کند و هم با فکر و ارادۀ خود به دکتر مراجعه کند و در نهاد خود دکتر مرض را
بشناسد و به طرف دکتر حرکت کند .حرکت بهسوی خدا برپایۀ این سه اصل روانی ،توبته
به حساب میآید که قبولی آن هم صددرصد حتمیت دارد .به محض مراجعه مترض کفتر و
نفاق و حسد یا مرض کسالت و ناامیدی معالجه میشود .قلب ناامید به آینتدههتا امیتدوار
میشود و به حرکت خود ادامه میدهد .انسان ممکتن استت بتا خطراتتی روبترو شتود و
پشیمان شود که چرا دزدی کردم و چرا آدم بی گنتاهی را کشتتم ،ایتن پشتیمانی ،توبته
نیست  .توبه همان سه شرط اساسی را دارد .خودش مرض درونی ختودش را بشناستد ،از
کفر و گناه بترسد نه از مسئولیت کفر و گناه ،از حسد و تکبر بترسد نته از مستئولیت آن،
لذا زمانی که انسان در پنجۀ قدرت خدا قرار گرفت ،توبۀ او قبول نمیشود .چترا توبتۀ دم
مرگ قبول نمیشود؟ زیرا در پنجۀ قدرت عزرائیل استت .یتا متیگوینتد مجترم بعتد از
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دستگیری اگر توبه کند قبول نیست .بایستی پیش از دستگیری توبه کند ،زیرا پس از توقیف
در پنجۀ قدرت قرار میگیرد .آن معرفت روانی که شناخت مرض گناه است با زندان و شتالق
قابل ظهور نیست .چون عاجز میشود ،پشیمان می شود و همچنین خداوند میفرمایتد روزی
که فتح اکبر واقع شود و حکومتهای دنیا در برابر قیام امام زمان مستأصل شوند ،توبۀ آنها
قابل قبول نیست .132نمی گوید توبۀ آنها قبول نمی شود ،میگوید آن توبه نیست کته قبتول
شود .توبه نبودن غیر از قبول نشدن است .خداوند توبۀ دم مرگ را توبه نمیدانتد تتا قبتول

ِلسیئات ح رت ِذِ حض أأحد ُ ُه
کند « .و لیست ِلتروب ُة لّلین یعل ُمو ر
إ

ِمللوت» 133یعنی کسانی که به

کفر و گناه ادامه میدهند تا حال احتضار و میگویند توبه کردم ،توبه کردم ،آن توبته نیستت
که خدا قبول کند بلکه تسلیم در مقابل قدرت است.

لذا خداوند میفرماید« :یوم یآت بعض أیت رب ّك لینف ُع

نفسا ِیانُ ا .» 134این آیه به ظهور امام

زمان تفسیر شده است یعنی آن روزی که این آیت بزرگ الهی ظاهر شود ،ایمان کسی در آن
روز سودی ندارد ،مگر اینکه قبالً ایمان آورده باشد .چون آن روز تمامی قدرتهای کفر و گناه
می خوابد و منافقین مستأصل می شوند .اگر توبه کنند ،مانند توبۀ دم مرگ است .لذا شترایط
توبه به همین کیفیتی بود که گفته شد .خداوند دکتری است کته بته محتض اینکته متریض
مراجعه میکند ،بدون هیچ قید و شرطی مرض او را معالجه میکند و چراغ قلب او را بته نتور
ایمان روشن میکند و یک چنین توبهای برگشت ندارد .ممکن نیست انسانی توبه کنتد و بته
خدا مراجعه نماید و دو مرتبه به کفر برگردد .آدم ابوالبشر بعد از هبوط به سبب گنتاهی کته
مرتکب شده بود ،دویست سال در حیرت و سرگردانی بود .گفتهاند یکتی از گریته کننتدگان
مشهور عالم ،آدم و حوا بودهاند که دویست سال در فراق بهشت گریه کردند .عجب این است
که با این همه گریهها و ناله ها و زجر و فشارها موفق به توبه نشدند .تتا بتا حادثتهای روبترو
شدند .پای آدم به سنگی گیر کرد و روی زمین افتاد .چند برابر غم و غصه در وجتود او پیتدا
شد و عرض کرد خدایا مگر گناه دیگری مرتکب شدهام .گنتاه ختودش را فهمیتد و بته ختدا
متوسل شد .خداوند او را به خمسۀ طیبه علیه السالم آشنا کرد .جبرائیل به او گفتت ای آدم
گناه بهشتی تو این بود که خود رأی و خودمختار شدی .گرفتار وسوسته شتیطان شتدی و از
توسل به امامهائی که خدا به تو معرفی کرد بازماندی  .راه برگشت به زندگی بهشتی توسل به

همان امامهایی است که در زندگی بهشتی آنها را شناختی .کلمات توسل « ی حیلد حبلق محملد
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(ص) ،ی عال حبق

علي  »...تا آخر را به آدم آموختند و بعد از توستل ،برگشتت بته ستایۀ

والیت .توبۀ او را قبول نمودند .این اولین قدم بود که شاید از زمانی کته آدم را در بهشتت
آفریدند و او را تبعید نمودهاند تا روزی که یک تحول فکری در او پیدا شده ،گناه ختود را
شناخته و توبه کرده است ،حدود دویست و یا دویست و پنجاه سال طول کشتیده تتا آدم
ابوالبشر بعد از توسل به خمسۀ طیبه علیهمالسالم توبهاش مورد قبول خداوند متعال واقع
شد و مربی همسر و فرزندان خود شناخته شد .ابتدا فرشته الهی آنها را به یکدیگر آشنا
کرد .از مسیر مناسک حج و طواف در اطراف همان خیمه یا خانهای که خانه بهشتی اولیتاء
خدا بود ،بعد از طواف و مناسک برای یکدیگر حالل شدند و زندگی مشترک خود را شروع
کردند .ولیکن نظر به اینکه الزم است آدم و حوا و یا فرزندان آنها از مسیر همین زنتدگی
دنیائی که کسب و کار و فعالیت باشد ،زندگی خود را ادامه دهند تا روزی که معارف آنهتا
تکمیل شود و الاقل به همین اندازه بفهمند که خودشان با کسب و کارشان از ادارۀ زندگی
عاجزند .وقتی که از زندگی دنیائی به این کیفیت از طریق کار و کاسبی و مبارزه با عوامتل
طبیعت خسته شدند و خستگی خود را احساس نمودند ،قهراً در درون خود از نظر فکتری
و روانی متوسل به خدا می شوند و از خدا تقاضا میکنند که این بار ستنگین زنتدگی را از
دوش آنها بردارد و فرج آنها را برساند .وقتی که زن و مرد در انتهای زندگی یتا زودتتر
احساس کردند که خودشان با فکر و تدبیرشان نمی توانند زنتدگی ختود را اداره کننتد و
چراغ امیدشان به خداوند متعال روشن شد ،هنگام پیدایش همتین ختاطره ،فترج آنهتا
میرسد .البته فرجشان بعد از یک خواب و بیداری است .مانند زن و بچهای که سر شب در
فراق پدر خود میسوزند و مینالند که چرا پدر آنها از مسافرت نیامده تا قدری به آنهتا
آسایش و آرامش بدهد .بهترین دارو برای یک چنین خانوادۀ منتظر که در فراق پدر گریته
میکنند ،خواب است اگر از سرشب تا صبح بیدار باشند و بگریند ،شب برای آنها خیلتی
طوالنی می شود .شب آدم منتظر و آگاه ،به ثانیهها قسمت می شتود و هتر ثانیتهای یتک
ساعت به حساب میآید؛ ولیکن شب آدم غافل و یا خوابیده ،هزارها ساعت یک ساعت به
حساب میآید .پس برای خانوادهای که به فراق پدرشان مبتال شدهاند و میگرینتد ،بهتتر
این است که بخوابند و فردا صبح که بیدار شدند چشمشان به دیدار پدرشان روشن شود.
برای انسان های ناراحت و منتظر ،بهترین دارو خواب است  ،بیداری بترای آنهتا رنتجآور
است .انسانها که در آخر زندگی از این وضعیت دنیائی خستته متی شتوند ،از ایتن کته
نیروهای جوانی آنها مصرف شده ،پیر شدهاند و مزۀ زندگی از آنها گرفته شده ،با متردم
زمان بیگانه شدهاند و مردم زمان هم در انتظار مرگ آنها روز شتماری متیکننتد .زن و

مردی که در یک چنین وضعیت روانی و پیری قرار گرفتهاند ،قهراً به خدای خود مینالند و از
خدا انتظار فرج و سالمتی و قدرت و ثروت دارند .اگر اینها تتا روز ظهتور امتام زمتان زنتده
بمانند ،روزگار بر آنها سخت و طوالنی میشود .آنها از زندگی خسته شدهاند ،امروز و فتردا
میکنند تا خدا فرج آنها را برساند و آنها را به سالمتی و جوانی برگرداند.
دعای اینها مستجاب میشود ولیکن بعد از خواب و بیداری مثل این است که خداوند بته
این زن و مردی که در انتظار سالمتی و فرج هستند میفرماید ،ساعتی بخوابید .دکتر معتالج
شما می آید و شما را معالجه میکند .در اینجا خواب مترگ بتر آنهتا مستتولی متیشتود و
میخوابند .مردن با خوابیدن برای شخصی که از دنیا رفته است ،هیچ فرقی ندارد ،بلکته اگتر
خوابیده باشند گاهی اذیت میکشند که پشهای یا مگسی آنها را بگزد ،ولی وقتی کته از دار
دنیا میروند ،این اندازه هم اذیت نمیکشند .خواب آنها برای خودشان یک ساعت استت یتا
مانند خوابهای معمولی است که شب خوابیده اند و صبح بیدار شدهاند .خداوند آنهتا را بتا
طی الزمان ،یعنی هزار سال در یک ساعت یا دو هزار ساعت در یک ستاعت ،بته فرجتی کته
انتظار داشتهاند میرساند .لذا برای آدم و حوا بعد از انجام مناسک حج و آشتنائی بتا والیتت
خدا و اولیاء خدا مقدر شد که از طریق کار و کاسبی زندگی کنند.
تا همچنان که توبه کردهاند ،معرفت به خدا و زندگی هم پیدا کنند .توبه ،قدم اول ورود به
مکتب است  .بعد از ورود به مکتب ،بایستی دوره ببینند تا زندگی را بفهمند .مانند هنرجتوئی
که وارد هنرستان میشود و میخواهد خلبان شود یا در علوم دیگر تخصتص پیتدا کنتد .بته
محض ورود به هنرستان ،دانشنامه دریافت نمیکند؛ بلکه بعد از مدتی درس خواندن و انجتام
تمرینات علمی و عملی به فهم و دانش و هنری که در پی آن است میرستد .زنتدگی عتالی
مجزا و مبرا از حادثهها و بالها ،تخصص الزم دارد .خدا در مقدمۀ زنتدگی عتالی کته زنتدگی
بهشتی باشد ،یک دوره درس و دانش از مسیر تمرینات علمی و عملی مقدر کرده استت .آدم
در اینجا توبه کرد؛ یعنی فقط وارد مکتب والیت اهل بیت شد؛ ولیکن دوره ندیتده و تخصتص

پیدا نکرده است .خداوند بعد از توبه ،آیهای برای آدم نازل کرد ،در سوره بقره .فرمتود « :قُلنلا
ِهب ُطوِ منا جیعا فا رما یآتین ّ ُک م ّن ُهدي فمن تبع ُهدِي فاخوف علهیم و ل ُه حی نز ُو  ،» 135یعنی بعد از
آنکه خداوند توبۀ آدم و حوا را قبول کرد فرمود ،مانعی ندارد اسم شما در دفتر مکتب والیتت
ثبت شده و قبول شدهاید اما من که خدای شما هستم به شما میگتویم در همتین تبعیتدگاه
باشید .من به شما درس و کتاب و هدایت میدهم و خط حرکت علمتی و ایمتانی بترای شتما
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ترسیم میکنم .از این خط هدایت میتوانید به آن بهشتی که دیده بودید برگردیتد .آدم و
حوا انتظار داشتند که بعد از توبه و قبول آن ،بدون معطلی خدا آنها را به بهشت ببرد.
اگر گناهی کردهاند ،توبه کردهاند و خدا توبۀ آنها را قبول کرده است؛ ولیکن بر خالف
انتظار ،خدا دین و کتاب در اختیار آنها گذاشت و آنها را برای اینکه زنتدگی ختود را از
طریق کار و کاسبی و فعالیت اداره کنند ،مهیا نمود .آنها حرکت کنند و ختدا بته آنهتا
برکت بدهد و از مسیر کار و فعالیت ،راه و رسم زندگی را بفهمند .آنها را از سرزمین کعبه
به سرزمین عراق آورد .به همان سرزمینی که توبه آنها قبول شده بود( .گفته شد که آدم
در آن سرگردانی که داشت ،به سرزمین کربال رسید .پایش به سنگی گیر کرد و بته زمتین
افتاد و خون جاری شد .این مصیبت مقدمۀ توبهاش بود .جبرائیل داستتان امتام حستین
علیه السالم را برای او بازگو کرد ،متوسل به حضرت شد و توبه اش مورد قبول واقع شتد)
آنها را برای ادامۀ زندگی به همین سرزمین کربال و عراق آوردند .سرزمینی استت کته از
نظر آب و باران غنی است و برای نهال کاری و زراعت کاری و کار و فعالیت آمادگی کامتل
دارد .هر دو نفر به سرزمین عراق آمدند .خداوند بهوسیلۀ فرشتۀ وحتی بته آنهتا تختم
کاشتن و نهال کاشتن و باغداری و کشاورزی و زندگی آموختت .مشتغول کتار و فعالیتت
شدند .از همینجا زندگی بشر شروع شد .از یک طرف تولیتد نستل و زنتدگی و پیتدایش
فرزندان و از طرف دیگر کشاورزی و باغداری و فعالیتهای دیگر .زندگی همینطور ادامته
دارد تا روزی که همانطور که یک فرد پیر ،از زندگی خسته میشود ،کل جامعه هم در این
زندگی دنیائی از زندگی خسته شوند و آمادگی برای فرج الهی پیدا کنند.
قدم دوم یا تحول دوم بعد از توبه و حرکت آدم ،داستان ادریس پیغمبر بتود .عتدهای
گفتند ادریس پیغمبر ،همان حضرت شیث هبت اهلل ،فرزند بالفصل آدم بود .آدم فرزنتدان
خوب و بدی پیدا کرد .فرزندان خوب آدم از هابیل مقتول مظلوم بهوجود آمد و فرزنتدان
بد او از قابیل که قاتل هابیل بود .شیث هبت اهلل ،شاید بعد از مرگ آدم و یا دوران پیری او
به نبوت مبعوث شد.
مردم او را اطاعت نکرده و اذیت میکردند .ادریس از خداوند متعال تقاضا کرد که برف
و باران را به اختیار او بگذارد تا او اجازه ندهد باران نیاید و مردم نتوانند از باران استتفاده
کنند .از قوم خود فاصله گرفت .به تنهائی در بیابانی کنار نهر آبی زندگی میکرد و هر شب
غذا و خوراکش آماده در اختیار او قرار میگرفت .احتیاج نداشت که کشاورزی یا دامداری
کند .امتش به قحط و غال مبتال شدند .داد و بیداد مردم از گرستنگی بلنتد شتد؛ ولتیکن
پیغمبر گفته بود که وقتی باران میآید که تسلیم او شوند و از او اطاعت کنند و دین ختدا

را قبول نمایند؛ لیکن این تسلیم شدن ،آن هم تسلیم کامل که تمامی اختیارات و انتخابات به
دست یک پیغمبر باشد ،برای مردمی که هنوز به عقل دینی و ایمانی نرسیدهاند و یا بستیاری
از آنها متکبر و لجوج هستند ،یک چنین تسلیمی با یک چنان روحیههای بدون توفیق و یتا
انسانهای لجوج و متکبر نامناسب است .از یک طرف پیغمبرشان اجازۀ نزول باران نمیدهد و
از طرفی گرسنگی به مردم فشار وارد کرده است .از جانب خدا مقدر شد باران بیاید ،ولتیکن
پیغمبر هم هنوز اجازه نمیدهد و یک چنان دانشی هم پیدا نکرده است که دیگر حاال موقتع
رحم کردن است نه موقع غضب کردن .پیغمبران چنانکه گفته شتد از نظتر صتبر و حوصتله
بسیار متفاوتند .بعضی پیغمبران مرگ مردم را از بی دینی آنها بهتر میدانند و هنوز آگتاهی
به این مسائل ندارند که بایستی خدا یا پیغمبران ،عفو و گذشت داشته باشند .آب و نان مردم
را بدهند تا روزی که عقل مردم زنده شود .توفیق الهی پیدا کنند .خیلی کماند پیامبرانی کته
هماهنگی با صبر و حوصلۀ خدا داشته باشند .در میان یکصد و بیست و چهتار هتزار پیغمبتر
فقط حضرت خاتم ،هماهنگی کامل با رحمانیت خدا داشته است .دوستان خدا را میپذیرفتته
و به دشمنان خدا هم مهلت میداده و در عین حال برای آنها دعا کرده است .در برابر اذیتت
و آزاری که از مردم میبیند ،میگوید خدایا اینها که مرا اذیت متیکننتد ناداننتد ،آنهتا را
هدایت کن .تا جایی که حضرت ابراهیم خلیل که در درجۀ دوم بعد از پیغمبر اسالم است ،بتاز
هم اجازه نمیدهد که لطف و محبت او و دعای مستجاب او دوست و دشمن را فرا گیرد .بعد از
اینکه خانۀ کعبه را تعمیر کرد و آباد نمود و مردم را به راه انداخت که بته زیتارت خانتۀ ختدا
بروند ،دعا کرد پروردگارا این حرم را امن و امان کن به کسانی که در حرم زندگی میکننتد و
ایمان به تو میآورند ،روزی و برکت مرحمت کن .فقط دربارۀ کسانی که ساکن حرمنتد ،خانتۀ
خدا را حفظ میکنند و ایمان به خدا دارند دعا کرد .بر طبق دعای ابراهیم هر کسی وارد مکته
میشود ،بایستی از گرسنگی و تشنگی بمیرد مگر در صورتی که مؤمن باشد؛ ولیکن خداونتد
به ابراهیم گفت هر کسی در اینجا باشد ،خواه مؤمن خواه کافر ،من روزی او را میدهتم و او را
در زندگی دنیا بهرهمند میکنم؛ لیکن کفار از مسیر همین بهره برداری و بهره مندی از لطتف
خدا و روزیهای او برای خود زندگی جهنمی میسازند .متن هتم آنهتا را بته جهنمتی کته
خودشان ساخته اند ،مجبورشان می گردانم تا مزۀ عذابی را که برای بنتدگان ختدا بتهوجتود

ِرزق أأه ُه من ِلث رملرِت ملن أملن ملنُم
آوردهاند ،بچشند .دنباله دعای ابراهیم که عرض کرد « :و ُ
َلل ،» 136خدِوند فرمود « :و من كفر فامتّ ُع ُه قلیا ُ رث أأضط ُر ُه ِل علذِب ِلنرلار و بلئس ِملصل ُی» 137
إ
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ابراهیم گفت هر کس مؤمن است به او روزی بده ،خداوند فرمتود کتافران را هتم در ایتن
زندگی دنیا روزی میدهم ولیکن مجبورشان میکنم تا عذابی که ختود تولیتد کتردهانتد
بچشند .پس تنها پیغمبری که رحمت واسعه الهی است ،دعای او و برکات وجودی او تمتام
بشریت را میگیرد ،پیغمبر خاتم است؛ ولیکن پیغمبران دیگر فقتط بته دوستتان ختود و
مؤمنین به خود نظر دارند و اجازه نمیدهند لقمۀ نانی و یا شربت آبی در اختیار کفار باشد.
اولین پیغمبر همانطور بر اساس خشم و غضبی که با کفار داشت ،اجازۀ نتزول بتاران
نمیداد .مردم هم به ضجه و ناله افتادند .مشرف به مرگ و گرسنگی شدند و همه میدانند
که اختیار باران به دست ادریس است؛ ولیکن خداونتد ادریتس را هتم ماننتد آنهتا بته
گرسنگی مبتال کرد .هر شب غذای او حاضر میشد ،ولیکن امشب و فردا شب و چند شتب
غذا برای او حاضر نشد تا گرسنگی او را وادار کرد میان مردم برود و وضتعیت آنهتا را از
نزدیک ببیند .میان مردم رفت و مشاهده کرد که به مصیبتهائی مبتال شدهاند .خانوادهای
را مشاهده کرد که ظاهراً نان میپزند ،ولیکن گفتهاند آنها مقداری آرد گندم بتا ختاک و
نمک مخلوط کرده بودند و میپختند تا بچههای خود را قانع کنند .ادریس از آن ختانواده،
قرص نانی مطالبه کرد تا به او بفروشند .آنها ادریس را نشتناختند ،گفتنتد ایتن ادریتس
پیغمبر برای ما زندگی باقی نگذاشته است و ما همه مشرف به هالکت شدهایم.
تحول دوم این است جامعه بداند که از مسیر رضا و غضب پیغمبران حق حیات دارنتد
و در اینجا پیغمبر اجازه داد که خدایا باران رحمت خود را نازل کتن .بتاران نتازل شتد و
زندگی مردم قوت گرفت .کلمهای که خداوند از این تقدیر به مردم آموخت همین بود کته
زندگی شما مردم ،کافر باشید یا مؤمن ،در شعاع دعوت پیامبران و لطف آنها و صبر آنهتا
میباشد .اگر پیغمبران یا مؤمنین در میان مردم نباشتند و جامعته یکستره کتافر باشتد،
خداوند لقمۀ نانی و شربت آبی هم به کافر نمیدهد؛ ولیکن بته برکتت وجتود متؤمنین و
پیغمبران اجازه میدهد ،زندگی مردم دوام پیدا کند تتا روزی کته بته ثمتر برستد .پتس
پیدایش یک چنین فکری در مردم که زندگی آنها به دست ختدا و پیغمبتران خداستت،
قدم دوم حرکت بهسوی آن زندگی ایدهآل است؛ زیرا راه وصول بته آن زنتدگی از مستیر
تفکر و توسل مردم به خدا و پیغمبران است .اگر خدا را قبول نکنند و از پیغمبران فاصتله
بگیرند ،دعایشان مستجاب نمی شود و بدون قبول کردن خدا هم قبولی پیغمبران ممکتن
نیست ،پیغمبران مکتب خدا و راه خدایند .خداوند متعال هم از مسیر همین مکتتب حتق
حیات به مردم میدهند .هر کس در دایرۀ والیت است ،مستحق لطف خداست و هر کتس

خارج از خط والیت و مکتب است ،از مهلت خدا و صبر و حوصلۀ ختدا و پیتامبران استتفاده
میکند تا روزی که این مهلت خاتمه پیدا کند.
قدم سوم آشنائی به وسیله کشتی نوح:
قدم سوم و یا فرسخ سوم بهسوی مدینۀ فاضله ،داستان نوح و کشتی نتوح استت .در آن
آیۀ شریفه که در ابتدای بحث مطرح شد و خداوند فرمتود بترای رستیدن بته آن شتهرهای
بابرکت ،از راههای آباد و از مسیر روستاها و شهرهای کوچک حرکتت کنیتد ،منظتور از ایتن
روستاها و شهرهای کوچک همین انسانهای مؤمن هستند که بته عنتوان رهبتری متردم و
مدیریت کارهای مذهبی انتخاب میشوند .خداوند یک چنین انسانهایی که مکتبشان ستالم
است ولیکن کامل نیست ،تشبیه به روستاهایی فرموده که در مسیر شهر بزرگ قرار میگیرد.
هر انسانی برابر فکر خودش برای خود و دیگران زندگی میسازد .اگر دایرۀ فکر و استتعداد او
زیاد و مجهز به علم و دانش باشد ،زندگی بهتر و عالیتری برای ختود و ختانوادهاش و متردم
میسازد و اگر دایرۀ فکر و استعدادش تنتگ و نامستاعد باشتد .ختانواده و بستتگانش را در
مضیقه قرار می دهد و باالتر از استعداد خود نمیتواند زندگی خوبی برای مردم بستازد .پتس
انسانهای مؤمن و عالم هر کدام از آنها مانند روستائی و یا شتهری شتناخته شتدهانتد تتا
انسانها را چند روزی اداره کنند و باز آنها را بهسوی شهری بهتر و آبادتر حرکت دهنتد .در
اینجا داستان آدم ابوالبشر که به فرزندان خود توبه میآموزد و مراسم حج را بته آنهتا یتاد
میدهد ،این آدم ابوالبشر شهر ابتدائی حرکت مردم به مدینۀ فاضله است .آدم پیش از توبته
گر چه در بهشت بوده ،اما در بیابان بود که بهشت را نشناخت .بعد از توبه گرچه در روستایی
از طریق کار و کشاورزی زندگی کرد ،اما در بهشت بود؛ زیرا بهشت به عقل و معرفتت انستان
بهشت است نه به دلیل باغ و میوه و درخت .جهنم هم به کفر و گناه جهنم است نه بته دلیتل
قلت روزی و کمی نان و آب.
نظر به این که سرمایۀ اساسی برای بهشتی شدن انسانها عقل و معرفت است ،خداوند از
مسیر مکتب و تعلیمات و ابتالئات ،مردم را به عقل و معرفت می رساند تا در انتها لیاقت ورود
به مکتب الهی پیدا کنند .پس آدم بعتد از توبته در مستیر حرکتت فرزنتدانش ،یکتی از آن
قریههای بین راه به حساب آمد .ادریس پیغمبر روستای دوم شناخته شد که توانست عظمت
یک مؤمن یا یک پیغمبر را به مردم نشان بدهد و به آنها بفهماند که اگتر در جوامتع بشتری
مؤمنین و پیغمبران نباشند ،انسانهای خارج از مکتب دین حق حیات ندارنتد و خداونتد بته

زندگی آنها خاتمه میدهد .روستای سوم داستان نوح پیغمبر استت .آن پیغمبتر هتم در
تعلیمات خود بیشتر نفع و ضرر انسانی را در مسیر اطاعت خدا به مردم وعده میداد؛ زیرا
مردم زمان هنوز عقل و معرفتی پیدا نکردهاند تا بدانند بعد از مرگ زندگی ادامته دارد یتا
در بهشت یا در جهنم .لذا ابتدا به آن مردم متیگفتت کته چترا شتما بته ختدا احتترام
نمیگذارید؟ خدائی که شما را در این حاالت مختلف آفریتده ،از کتودکی بته جتوانی و از
جوانی به پیری .چرا عظمت خدا را درک نمیکنید و برای او احترام قائل نمتیشتوید؟ بته
آنها میگفت اگر اطاعت خدا کنید ،خدا باران رحمتت ختود را فتراوان در اختیتار شتما
می گذارد ،شما را با مال و ثروت و فرزندان کمک میکند .به آنها نمیگفتت اگتر اطاعتت
خدا کنید ،بعد از مرگ ،خدا شما را به بهشت میبرد یا به جهنم میکشاند .متیفرمتود« :

ِلسماء عل ُیک مدرِرِ و یُمد ُدمک بآأموِلم
یُرسل ر

و بنن و جیعل ل ُک جن ر م
ات و جیعل ل ُک ِنارِ .» 138یعنی

اگر شما مردم خدا را اطاعت کنید باران رحمت خود را بر شما نتازل و شتما را بته متال و
فرزندان کمک میکند .باغهای پربرکت و نهرهای جاری برای شما قرار متیدهتد؛ ولتیکن
مردم زمان با اینکه سابقه داشتند که چگونه خداوند ،باران را در اختیار ادریتس پیغمبتر
قرار داد و آنها را به قحط و غال مبتال کرد ،با همه اینها متنبه نشدند .باز هم پیغمبر زمان
را اذیت کردند تا زمانی که مجبور شد آنها را نفرین کند .دست به دعا برداشت و گفت« :

ر ّب لتذر عي ِ ألرض من ِلاکفلرین

د ریرِ » 139پروردگارا یک نفر هم از این کفتار ،روی زمتین

باقی نگذار؛ زیرا آنها هر چه بیشتر دوام بیاورند بیشتر دنیا را پر از کفر و فساد میکنند و
جز فاجر و کافر فرزندی به دنیا نمیآورند.
خداوند دعایش را مستجاب کرد .به او خبر داد که به زودی طوفان و بارانی ستهمگین
بهوجود میآید که این سرزمین خشک مردم ،تبدیل به دریا متیشتود .تتو بترای نجتات
خودت و کسانی که با تو اهلیت دارند کشتی بساز .خداوند کشتی سازی را به او یتاد داد و
مردم که یک چنین صنعتی را ندیده بودند ،او را مسخره میکردند کته اگتر ایتن کشتتی
مرکب دریائی است ،چرا در بیابان خشک ساخته میشود .نوح پیغمبر به آنهتا گفتت بته
زودی این سرزمین دریا می شود .نوح پیغمبر فقط امت خود را به یک کلمه دعتوت کترد.
دین مردم زمان ،قبول همان یک کلمه بود و آن کلمه این بود که خداوند بتر کفتار غضتب
میکند .به زودی آنها را با فراوانی آب هالک مینماید .هر کس دوست دارد از غضب خدا
برهد ،سوار کشتی شود .دین آنها قبولی همین یک کلمه بود .هر کس سوار کشتی شتد،
 - 148سوره نوح11 ،و 12
 - 142سوره نوح26 ،

بهشتی هم بود و هر کس سوار نشد ،یعنی دعوت نوح پیغمبر را قبول نکترد ،در دنیتا هتالک
شد و در آخرت هم جهنمی است .چقدر عقل آن مردم ضعیف بود که بته چشمشتان دیدنتد
باران مانند سیل از آسمان میبارد و از زمین هم آبها فواره میزند ،هر دقیقهای یتک متتر و
و دو متر آبها روی هم تراکم پیدا میکند تا اینکه سطح آب تتا نتاف آنهتا و ستینۀ آنهتا
رسید ،دویدند باالی تپهها و کوهها تا غرق نشوند و میدیدند کشتتی نتوح روی آب حرکتت
میکند ،هر چه آنها را صدا می زد بیائید به کشتی من ،واال هالک میشتوید ،تتا جتائی کته

پسرش هم با او مخالفت کرد .میگفت پسر جان بیا سوار شو ،پسر در جواب گفت « :سآوي ِل
إ
جب مل یعص ُمن من ِمللاء ،» 140به زودی باالی کوه میروم تا آبها بته متن نرستد .نتوح پیغمبتر
میگوید « :لعاص ِلیوم من أأملر للا ،» 141این تقدیر خداست .هیچکس از تقدیر نمیتواند خود
را حفظ کند .در عین حال یک چنین مسئلۀ محسوس و وسیلۀ هالکت نقدی را باور نکردنتد.
روی لج و لجبازی هالک شدند .خداوند در این روستای سوم یعنی دایرۀ فکتر و نبتوت نتوح
پیغمبر ،به مردم دنیا فهمانید که نجات شما به دست خداست و هالکت شما به دست خودتان.
خداوند در هر زمانی بهوسیلۀ پیغمبر همان زمان ،وسیلهای برای نجات شما میسازد .وستیلۀ
نجات ،همان پیغمبر و برنامههای صنعتی و یا تربیتی او است  .اکثریت مردم که کتافر بودنتد،
هالک شدند و اقلیتی که سوار کشتی شده بودند ،نجات پیدا کردند .کشتتی از انستانهتای
متفاوت در درجات مختلف پر بود بعضی ها از ترس اینکه مبادا غرق شتوند ،ستوار شتدند و
بعضیها دعوت نوح را تصدیق کردند و سوار شدند و بعضیها به خواهش دیگران سوار شدند.
مانند فرزندان به خواهش پدر و مادر و از آن طرف از هر نوع حیوانی جفتی را هم بته کشتتی
برده بودند تا نسل حیوانات منقطع نشود .خداوند با این صنعت و حرکت به مردم دنیا فهمانید
که حق حیات و زندگی شما از مسیر ارتباط و وابستگی به خدا بهوسیلۀ پیتامبر ختدا تتأمین
می شود .اگر رابطۀ شما از خدا و یا مأمورین خدا قطع شود،حق حیات نداریتد .پتس در ایتن
روستای سوم قدری سطح فکر مردم بهتر و بهتر شد و دانستند که به هر کیفیت ،الزم استت
در اطاعت خدا و پیغمبران باشند و از وسائلی که پیغمبران میسازند استفاده کنند.
فکر وفرهنگ حضرت ابراهیم خلیل :
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و اما روستای چهارم  .دایرۀ فکر و تربیت حضرت ابراهیم خلیل بود .بین نوح و حضرت
ابراهیم خلیل ،سه حادثه بزرگ آسمانی پیدا شد تا مردم در اطراف ایتن حادثتههتا فکتر
شاید عظمت خدا را و راه نجات خود را دریابند .یکی از این حادثهها ،حادثۀ قوم عاد بتود
خداوند هود پیغمبر را به طرف آنها مبعوث کرد .هود پیغمبر آن مردم را به خدا و اطاعت
خدا دعوت نمود و از بعضی گناهان کبیرۀ نابود کننده که مبتال بودند ،نهی میکرد و آنهتا
متوجه حادثۀ نوح مینمود ،لیکن انسانها تا زمانی که بر مدارا فکر خود و هتوی و هتوس
خود فعالیت میکنند ،نمیتوانند حقیقت را درک کنند .قوم عتاد را ( بتهوستیلۀ طوفتان
سختی که غیر طبیعی و به ارادۀ خدا پیدا شده بود) هفت شبانه روز در معرض یک چنتان
طوفان شدیدی قرار داد .ده نفر بیست نفر به هم میچسبیدند تا بتوانند مقاومتت کننتد،
ولیکن طوفان آنها را به کوه و صحرا میزد و نابود میکرد .این داستان قتوم عتاد بتود و
داستان قوم ثمود یک چنان شتر بابرکتی ،به طور اعجاز برای آنها خلق شد .برابر آبی که
میآشامید ،به آنها شیر میداد؛ ولیکن سران قوم که دیدند این شتر و این معجزۀ الهتی،
بازار صالح پیغمبر را رواج داده و مردم سادۀ عوام به طرف او جلب و جتذب متیشتوند و
ریاست آنها در معرض خطر قرار میگیرد ،یک احمق شقی را وادار کردنتد و بته او پتول
دادند تا ناقۀ صالح را بکشد .بعد از کشتن ناقه ،صالح پیغمبر به آنها فرمود سه شبانه روز
بیشتر مهلت ندارید .مرض سختی بر آنها مسلط شد .روز اول رنگ صورتشتان زرد و روز
دوم سرخ شد و روز سوم سیاهی و کبودی پیتدا کردنتد .بتا اینکته عالئتمهتا عتذاب را
میدیدند ،تسلیم والیت الهی نشدند و نابود گردیدند .با ظهور این حادثه مردم صددرصتد
فهمیدند که مخلوق خدا هستند و بایستی در اطاعت خدا باشند .بر اساس همتین تفکتر،
قدری بهتر و باالتر از امتهای گذشته شناخته شدند .خداوند ابراهیم خلیل را بته نبتوت
مبعوث کرد .سرمایۀ حضرت ابراهیم خلیل تعلیم و احتجاج بود .دلیل و برهان برای متردم
اقامه می کرد و عقل آنها را انگیزش میداد .مثالً در حشر با ستاره پرستتان ابتتدا بترای
جلب محبت آنها ،ستارۀ آنها را پرستید و مانند آنهتا بته آنهتا گفتت شتاید همتین
ستاره ها خدا باشند .ستارههای روشن که مخصوصاً در سرزمین بین ایران و عراق ،خیلتی
جلوه داشت .میگفت « :هذا ربی » .شاید همین ستارهها ،خدای من باشند .با این جملته و
اظهار عقیده که مخالفتی با ستاره پرستان نداشت بلکه دین آنها را تأیید میکرد .متردم
دور او جمع شدند .بعد از مسیر استدالل که اگر ستارگان خدایند ،چرا بندگان خود را تنها
میگذارند به غروبگاه میروند .خدا کسی است که دائم محافظ بندگان خود میباشد و آنی

از آنها غفلت نمیکند و فاصله نمیگیرد .به آنها میگفت » :ل أح ُب

الافللن » 142من خدائی

را که بندگان خود را رها کند و غایب شود دوست ندارم .نگفت ایتن راه و روش کفتر استت و
گناه است؛ زیرا کلمۀ کفر برای مردمی که راه و روش خود را ایمان میشناسند ،زننده استت و
آنها را ناراحت می کند .همین قدر به آنها گفت من چنین خدایانی را دوست نمیدارم چترا
بندۀ خود را تنها گذاشتند و رفتند و باز فردا شب که ماه شب چهارده طلوع میکرد به میتان
ماه پرستان رفته به مذهب آنها تظاهر میکرد .مانند آنها میگفت شاید همین متاه زیبتا و
نورانی ،خدای من باشد که این چنین در آسمان خود را آرایش و نمایش میدهد و باز که متاه
غروب کرد ،فکر ماه پرستی را هم تا اندازهای بیدار کرد و به آنها فرمود ،چه میکنم ختدائی
که خود را پنهان میدارد و بندگان خود را بیسرپرست میگتذارد .عقیتدۀ آنهتا را هتم در
ماهپرستی متزلزل کرد .اولین خاصیت علم و برهان ،متزلزل کردن عقیدههتای باطتل استت.
مدتی هم در میان خورشیدپرستان به خدای آنها که خورشید بود احترام گذاشتت و گفتت
شاید که این جلوۀ نورانی دارد ،خدا باشد .از ماه و ستاره بهتر و بزرگتر است ،ولی آنجتا کته

خورشید هم چهره خود را پنهان میکرد ،به مردم گفت :ل ِحب

ِلفلن ،من این ختدائی کته

بندگان خود را رها میکند و به استراحتگاه و آرامگاه خود میرود ،قبول ندارم .ابراهیم خلیل
برای تهییج افکار مردم و بیدار کردن عقل آنها از طریق دوستی و قبول عقیتدۀ آنهتا وارد
شد و کم کم با دلیل و برهان ،آنها را متوجه کرد که ماه و ستارهها نمیتوانند ختدای متردم
باشند و روز دیگر که بتپرستان به عیدگاه خود رفته بودند ،بتهتا را شکستت و تبتر را بته
گردن بت بزرگ انداخت .به آنها گفت که این بت بزرگ ،بتهای کوچک شما را کشته استت.
این کلمات از نوع دلیل و برهان است تا عقل مردم را بیدار کند و بعد از حادثه آتش و نجتات
از آتش ،دلها را مسخر خود نمود .افکار مردم شدیداً به ابراهیم متوجه شتد کته شتاید اگتر
نمرود او را تبعید نمیکرد ،تاج و تخت طاغوتیاش به باد فنا میرفت و حکومتت الهتی دایتر
میشد؛ ولیکن نمرود بعد از آنکه مشاهده کرد آتش در ابتراهیم اثتر نمتیکنتد ،او در میتان
شعلههای آتش از نمرود در میان قصر سلطنتی راحتتر است ،بهتر میخوابتد و از آب و غتذا

استفاده میکند .نمرود هم گفت « :من ِختذ ِلها فلیتخذ ِلها مثل ِل

ِبرِهمی » 143هر کس برای خود

خدائی میپسندد ،خدای ابراهیم خوبست که بندۀ ختود را حفتظ متیکنتد .در عتین حتال
نتوانست ابراهیم را تحمل کند؛ زیرا دلها متوجه او شده بود .جرأت هم نمیکرد او را به قتتل
برساند؛ زیرا از خدای ابراهیم میترسید و عالوه منفور افکار مردم واقع میشد .تصمیم گرفت
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او را تبعید کند .اموالش را مصادره کرد .ابراهیم به او گفت اکنون کته متال و ثتروت مترا
میگیری ،عمری که در جمع اینها صرف کردهام به من برگردان .در برابر دلیتل و برهتان
ابراهیم عاجز شد ،مال و ثروت او را آزاد گذاشت و باز در احتجاج دیگر میگفت خدای تتو
چکاره است که من نیستم .ابراهیم گفت :خدای من کسی استت کته انستانهتا را زنتده
اگر بخواهد میمیراند .گفت من هم چنین کاری میکنم ،انسانی را نمتیکشتم ،او را زنتده
گذاشتهام و دیگری را میکشم ،او را از بین بردهام .موت و حیات به دست من است ،پتس
من هم خدا هستم .ابراهیم که دید پادشاه زمان بستیار کتودن و احمتق استت ،از اینکته
کشتن و نکشتن را موت و حیات میداند ،فوری راه احتجاج را عوض کرد و ضربۀ محکمتی
به مغز کودن او کوبید و گفت خدای من کسی است که خورشید را از مشرق متیآورد ،تتو
اگر خدائی  ،خورشید را از مغرب برگردان تا مردم در تاریکی نباشند .نمرود مات و مبهوت
شد و خداوند متعال هم بر یک چنین مغزی که وظیفۀ خود را انجام نمتیدهتد و در برابتر
یک چنین عقل روشنی تفکر نمیکند ،پشهای را مسلط کرد .او سر خود را در برابر خارش
مغزی که از پشه پیدا شده بود به دیوار میکوبید تا آرامش پیدا کنتد و عاقبتت بته درک
واصل شد.
در تحول چهارم ،دین خدا بهصورت مکتب در آمد :
در میان تمامی پیامبران می شود گفت که ابراهیم اولین پایه گذار مکتب استالم بتود.
ابراهیم دین خدا را بهصورت مکتب و دانشگاه نمایش داد و مردم را موظف کرد کته بترای
شناختن حق ،بایستی فکر کنند و عقل خود را به کار بزننتد .هتر کستی و هتر چیتزی را
چنانکه هست بشناسند؛ لذا خداوند ابراهیم را به عنوان یک امتت تعریتف نمتود .ختود
ابراهیم یک امت بود نه یک انسان .با اینکه ابراهیم امتی نداشت و جمعیتی برای او فراهم
نشد تا بتواند مکتبی دایر کند ،ولیکن چون خودش مکتب بود و در زنتدگی ،هتدف الهتی
آخرتی داشت و برای رسیدن به هدف الهی خود فعالیت میکرد ،خدا او را یک امت و دین
او را دین حنیف دانست .دین حنیف یعنی دینی که مکتب است ،مردم را ترقی میدهتد و
آموزش میدهد .پس ابراهیم در برابر پیغمبران گذشته و در برابتر بستیاری از پیغمبتران
آینده ،یک شهر به حساب میآمد .وسعت فکر او و عقل و دانش او برای مردم ،برابر شتهر
بزرگی بود .ولیکن پیغمبران دیگر که فقط دعوت میکردند و نمیتوانستتند متردم را کته
آماده نبودند ،تعلیم دهند ،روستا به حساب آمدند .همان تفاوتی که بین روستاها و شهرها

مشاهده میکنید ،بعضیها آباد و بعضی آبادترند ،بین پیغمبران و اولیاء خدا هتم متیتوانیتد

مشاهده کنید .پیغمبران از نظر علم و استعداد برابر هم نیستند .خداوند متیفرمایتد « :تلل
ُِلر ُس ُل فضر لنا بعضهُم عي ب م
عض » 144یعنی بعضی از پیغمبران را بر بعض دیگر برتری دادیم .پتس
ابراهیم توانست افکار مردم را به مکتب حیات بخشی مربوط کند و به آنها بفهماند که بترای
نجات از بالها و بدبختیها و عذابهای دنیا و آخرت ،بایستی به پناه اولیتاء ختدا برونتد و در
پناه حکومت و مکتب آن ها انجام وظیفه کنند .لذا خداوند دین ابراهیم را دین حنیف دانست
و آن دین را به ضمیمۀ مراسم حج ،یک مکتب زنده در مسیر اوالد اسماعیل قرار داد تا ظهور
پیغمبر اسالم .در میان ادیان آسمانی که بهوسیلۀ پیغمبران تبلیغ شده است ،فقط دو دیتن و
دو راه با کلمه حنیف معرفی شده است .گر چه دین خدا از ابتدا تا انتها یک حقیقت و یک راه
است و تمامی پیغمبران از یک مکتب توحیدی درس و دانش فرا میگیرند و به متردم تعلتیم
میدهند .پیغمبران در اصول حقایق دین با یکدیگر اختالف ندارند .هر پیغمبری اصل توحیتد
را تبلیغ میکند و مردم را متوجه خدای واحد یگانه میکند و هرگتز در تبلیغتات و تعلیمتات
خود نه به خلق خدا صفت خدائی میدهد و نه هم خدا را در کیفیتت مخلتوق ،ختدا تعریتف
می کند .همه جا پیغمبران خدا را منزه می دانند از اینکه شباهت به خلق خود داشته باشتد و
بندگان را هم کوچکتر میدانند از اینکه صفت خدائی داشته و شبیه خدای خود باشند .ایتن
روش تمامی پیغمبران در اصل توحید است که مردم را در خداشناسی ،در دو وضتعیت قترار
می دهند و برحذر میدارند از اینکه منکر ختدا شتوند ،ماننتد طبیعیتون و منکترین دیگتر.
همچنین مردم را بر حذر میدارند و میترسانند از اینکه خدا را مانند خلق خدا و خلق خدا را
مانند خدا بشناسند .این اصل توحید یکی از آن اصول است که تمامی پیغمبتران بته همتین
کیفیت ،منزه داشتن خدا را از شباهت به خلق تعریف کردهاند .خود آنها هم در دین ختود و
روشهای علمی و اخالقی خود هرگز وابستگی بته غیتر ختدا پیتدا نکردنتد و از غیتر ختدا
نترسیدند .با اینکه یک نفر و یا چند نفر بیشتر نبودهاند ،در برابر ابر قدرتها ایستادهاند .یتا
در این راه کشته شدهاند و یا به پیروزی رسیدهاند .پس هرگز بین پیغمبتران در اصتول دیتن
اختالفی بهوجود نیامده و مردم را به یک راه و یک عقیده دعوت کردهاند ولتیکن در کیفیتت
ترویج دین و فروع احکام و سنن و آدابی که در میان مردم رواج داشته و با مردم زمان روبترو
بودهاند ،در ترویج این فروع و احکام با یکدیگر متفاوت بودهاند .تفاوتشان در ترویج فتروع و
احکام به کیفیت نقص و کمال بوده نه بهکیفیت تباین .یعنی اینطتور نبتوده استت کته یتک
پیغمبری گناه کبیرهای را جایز بداند یا خوراک حرامی را حالل گرداند یا حاللی را حرام .متثالً
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پیغمبری بگوید گوشت سگ و خوک حرام است و آن پیغمبر دیگر تبلیغ کند که گوشتت
سگ و خوک حالل است  .یا پیغمبری مثالً شرابخواری و رابطه نامشروع زن و مرد را حالل
و جایز بداند و آن پیغمبر دیگر چنین رابطهای را تحریم کند .پیغمبران در تعریتف اصتول
عقاید و در تعلیم گناهان کبیره و یا اصل دعا و عبادت با یکدیگر اتفاق رأی داشتند ،هرگز
نشده است که حاللی را حرام و یا حرامی را حالل کنند .ولیکن در تعلتیم مکتتب دیتن و
صفحات کتاب آسمانی با یکدیگر تفاوت داشتهاند .بعضیها کتاب مفصلی از احکتام الهتی
تعلیم داده اند و بعضی ها کتاب مختصر و یا بعضی از آنها به همان عقاید توحیدی ابتدائی
اکتفا کردهاند یعنی به رسوم و آداب مردم و حالل و حرام مردم کار نداشتهاند و بیشتر بتر
اصل توحید تکیه نموده اند؛ زیرا مردم زمان استعداد فراگیری تمامی مطالب را نداشتهاند.
مثالً نوح پیغمبر به مردم وعده میداد که اگر به خدا احترام بگذارید ،خدا در زندگی شتما
برکت بهوجود میآورد .باران رحمت نازل میکند و گرنه عذابی بر شما نازل میکند .فقتط
رحمت و برکت الهی را و یا عذاب و محرومیت از نعمتهای خدا را بهصتورت عاقبتت کتار
مطیع و عاصی معرفی میکرد .یعنی آخرتی به آنها معرفی میکرد که میتوانستند بتا آن
روبرو شوند و حقیقت آن را درک کنند و یا عذابی به همین کیفیت و یا در تبلیغ احکتام و
عبادتها ،در اصل عبادت و دعا با یکدیگر متحد بودند .اما کیفیت عبادت و رابطه با خدا و
یا قربانیهائی که تقدیم میکنند ،شاید به این کیفیتی که در استالم تبلیتغ شتده نبتوده
است .مثالً در برابر خداوند متعال به سجدهای یا رکوعی و سجودی و یا نیایش و خواهشی
اکتفا کردهاند .در واقع اگر دین خدا را به دریائی تشبیه کنیم ،بعضی پیغمبران مانند لولته
باریکی بودند که با آب دریا مردم را مشروب میکردنتد و بعضتی بتا وستعت بیشتتری و
همچنین با وسعت بیشتر .بر اساس همین وسعت نظر و شرح صتدر ،جمعیتت بیشتتر یتا
کمتری را به خود جلب و جذب میکردند و گاهی هم که اذیت کفار از حد متیگذشتت ،از
خداوند متعال تقاضای عذاب و نابودی آنها را میکردند .این کیفیت از زمان آدم تا زمتان
ابراهیم کامالً قابل درک است .تنها پیغمبری که به دعوت و تربیت مردم تتا انتدازهای کته
میتوانست اکتفا کرد و مقدرات مردم را به خدا واگذار نمود بتدون اینکته نفترین کنتد و
زودتر عذاب الهی برای مردم مطالبه کند ،حضرت ابراهیم خلیل بتود .ابتراهیم خلیتل بتا
اینکه با اذیتها و حوادث بزرگی روبرو شد ،او را کتک میزدند یا به او جسارت میکردنتد
یا مردم همه با کمک یکدیگر آتش روشن کردند و او را میان آتش انداختند ،با همتۀ ایتن
اذیتها با مردم روش صبر و مدارا داشت .آنها را نفرین نمیکرد و یتا نستبت بته آنهتا
مالمتگر و پرخاشگر نبود ،بلکه با نصیحتهای مالیم و سخنان جالب و جاذب حتی به پدر

خواندۀ خود آزر که از همه بیشتر او را اذیت میکرد و خیلی زیاد جدیت میکرد که شترک را

رواج دهد و توحید را از بین ببرد ،به او وعده داد که او را دعا کند و گفتت » :سآأسل تغف ُر ل
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»یعنی بزودی برای تو دعا میکنم تا خدا ترا هدایت کند یا همه جا با کلمه پدرجان ،پتدرجان
با او تماس میگرفت .با کلمات یا ابه یا ابه ،یعنی پدر جان ،آقا جان که حاکی از محبت نستبت
به پدرش میباشد سخن میگفت .با مردم خیلی صبر و مالیمت داشت و همینطور با خانواده و
اقوامش .آنجا که خداوند عذابی برای قوم لوط مقدر کرد ،لوط یتک پیغمبتر معاصتر حضترت
ابراهیم بود و با آن حضرت خویشاوندی داشت ،مأمورین عذاب که ابتدا بر حضترت ابتراهیم
وارد شدند و به او خبر دادند که مأموریم این قوم کثیف را که کفر و گناهشان بته فضتاحت و
رسوائی کشیده است ،هالک کنیم ،ابراهیم تا آنجا که میتوانستت بترای جلتوگیری از نتزول
عذاب وساطت کرد .گفت آخر شما می خواهید این چند پارچه آبادی را که شاید چندین هزار
نفر جمعیت دارند نابود کنید .شاید از هر ده نفر ،یک نفر آدم خوبی باشد کته او هتم هتالک
میشود .آنها گفتند اگر از ده نفر یک نفر آدم خوبی باشد ،به برکت آن یک نفر از عذاب نته
نفر بقیه صرفنظر می شود ،گفت شاید از صد نفر یک نفر آدم خوبی باشد ،جتواب دادنتد بته
برکت آن یک نفر ،از عذاب نود و نه نفر صرفنظر میشود .گفت شاید از هتزار نفتر یتک آدم
خوبی باشد گفتند به برکت آن یک نفر ،از بقیه صرفنظر میشود .در آخر گفتت دربتارۀ لتوط
پیغمبر چه میگویید .او و خانوادهاش آدمهای خوبی هستند .چه گناهی دارند که به سرنوشت
سایر مردم مبتال شوند .مأمورین عذاب به ابراهیم گفتند ،راست میگوئی .ما لوط پیغمبتر را و
خانوادهاش را ،غیر از همسرش که زن بدی هست ،از شهر بیرون میبریم و بعتد بتا زلزلته آن
مردم را نابود می کنیم  .با اینکه فضاحت آن مردم خیلی آشکار بود ،آنچنان گناهان کبیتره را
رسمیت داده بودند که از حیوانات خیلی بدتر و پستتر ،نسل خود را ضایع میکردند ،باز هم
حضرت ابراهیم برای رفع عذاب وساطت میکرد .این وساطتها و متدارا کتردن بتا متردم و
گذشتن از اذیتهای آنها و گناهان کبیره و تسلیم آنها به مقدرات الهی ،دلیل ایمان قویتر
و علم باالتر ابراهیم خلیل بود .با همین روش صبر و مدارا دیتن حنیتف استالم را بیشتتر در
فرزندان حضرت اسماعیل و در فرزندان پسر دیگرش اسحاق پایه گذاری کرد .به کیفیتی کته
جنایتکاران تاریخ بعد از حضرت ابراهیم نتوانستند اصول تعلیم و تربیت دین ختدا را از بتین
ببرند ،گرچه در فروع و جزئیات آن مداخله میکردند .پس پایهگذاری دیتن مترقتی خداونتد
متعال که بر اساس صبر و مدارا و حلم و گذشت ،استوار است ،دین حضرت ابراهیم خلیل بود.
آنچه تاریخ از روش و تبلیغ و تعلیم ابراهیم خلیل فرا گرفت ،اتکا و اطمینان کامل و اعتمتاد
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به وعدههای خداوند تبارک و تعالی و عدم وابستگی و یا ترس و وحشتت از قتدرتهتای
زمان است که ابراهیم پایه گذار اصلی این روش به حساب آمد .با نمرود و امثال او در زمان
و همچنین با جمعیتهائی که گرفتار شرک بودند مبارزه کرد و از وحدت و اتفاق آنها و یا
ظلم و ستم آنها نترسید .با اینکه دریائی از آتش مقابل چشمش بتهوجتود آوردنتد و بتا
منجنیق او را میان آتش ها انداختند ،نه از میدان رنج و مصیبت فرار کرد و نه هم به کسی
یا چیزی متوسل شد تا جائی که گفته اند جبرائیل عرض کرد ،ای ابتراهیم بتا متن کتاری
نداری؟ گفت ،با تو کاری ندارم .جبرائیل گفت ،با خدا هم کاری نداری؟ گفت ،خدا ختودش
به وضعیت من آگاهی دارد ،احتیاج به گفتن نیست .اگر مصلحت بدانتد ،قتدرت دارد مترا
نجات دهد و اگر هم مصلحت نداند ،مصلحت خدا بهتر است از مصیبتهائی که متوجه من
میشود .خداوند آتش را برای او سرد و سالمت کرد و باز در مرحلۀ دیگر آنچنان به اراده و
قدرت خدا رسمیت داد که در تاریخ سابقه نداشتت و آن داستتان فرزنتدش استماعیل و
مادرش هاجر بود .هاجر کنیزی بود که سلطان مصر به همسر ابراهیم بخشیده بود .داستان
کنیز و همسرآزاد ،خیلی معلوم و معروف است .همسر ،شریک زنتدگی و صتاحب زنتدگی
است ،ولیکن کنیز ،یک کارگری است که وظیفه دارد که خدمت کنتد و حقتی در زنتدگی
ندارد .زمانی که هاجر از ابراهیم حامله شد و استماعیل بته دنیتا آمتد ،ستاره کته ختانم
صاحبخانه است ،با اینکه خودش کنیزش را به شوهرش بخشیده بود و به شتوهر اجتازه
داده بود که با کنیز رابطه داشته باشد ،با همه اینها نتوانستت هتاجر را بتا فرزنتدش در
خانهاش تحمل کند .مشاهده میکند که شاید بهوسیلۀ این فرزنتد ،هتاجر بیشتتر جلتب
محبت کند و کمکم کنیز رسمیت خانوادگی پیدا کند و خانم صتاحبخانه هتیچ کتاره بته
حساب آید .نتوانست هاجر را با فرزندش تحمل کند .به ابراهیم گفت که بایستی این مادر
و بچه را از زندگی من بیرون کنی و به جای دیگر ببری .اتفاق عجیبی استت کته ابتراهیم
گرفتار آن شده و آن اتفاق یک حکم الهی است؛ زیرا خانم ،صاحب زنتدگی استت .ختانم
صاحبخانه در صورتی که چهار صفت پیدا کند ،مانند شوهر مالتک زنتدگی بته حستاب
میآید .همآنطور که شوهر شش دانگی صاحب زن میشتود ،زن هتم بته همتین میتزان
صاحب شوهر است و حق ندارد زندگی خود را قسمت کند .قسمتی را به این زن و قسمت
دیگر را به زن دیگر اختصاص دهد .ساره همسر ابراهیم است که آبرو و عزت و شترف او را
حفظ کرده است .در داستان ورود به مملکت مصر که ابراهیم همسر ختود را بترای حفتظ
ناموس ،در صندوقی مقفل جا داده بود ،سلطان مصر دستور داد در صتندق را بتاز کننتد.
چشمش به ساره افتاد .عالقه پیدا کرد .ساره و ابتراهیم هتر دو از ایتن مستئله وحشتت

داشتند .به خدا پناهنده شدند .سلطان مصر دست برد که ساره را بگیرد به حرمسرا بفرستد.
دستش مثل چوب خشک شد .به ابراهیم گفت چه شد که دست من خشکید و نمیتوانم آنترا
حرکت بدهم .ابراهیم گفت قصد خیانت کردی ،خدا تو را مجازات کرد .از قصد خودت برگرد و
توبه کن ،دستت خوب میشود .توبه کرد ،دستش معالجه شد باز هم نتوانستت تحمتل کنتد.
توبۀ خود را شکست و دست درازی کرد دو مرتبه خشکید .ابراهیم گفت اگر مرتبه سوم توبۀ
خود را بشکنی ،برای همیشه دستت فلج خواهد بود .دانست که ابراهیم با خدا رابطه دارد .به
او احترام گذاشت و گفت تو در مملکت من آزادی .هر جائی را که متیختواهی انتختاب کتن.
کسی متعرض تو و همسر تو نمیشود .ابراهیم سرزمین فلسطین را انتختاب کترد کته در آن
موقع بیابانی بیشتر نبود .با کندن چاههای آب و جاری کردن قنات ،آن سرزمین را آباد کترد،
ثروتش خیلی زیاد شد .روی حساب همکاریها که ساره با شوهرش ابراهیم دارد و نتاموس او
را و عزت و آبروی او را حفظ میکند ،حق همسری کامل با ابراهیم دارد و با پیتدایش فرزنتد
کنیز خود ،حق ندارد زندگی ساره را به دیگری ببخشد .در اینجا که ساره نمیتواند هاجر را با
فرزندش ببیند و ابراهیم را مأمور میکند او را از زندگی ساره خارج نماید ،ابراهیم اگتر خانته
دیگری خریداری کند و هاجر را با فرزندش آنجا ببرد ،باید نصفی از زندگی ساره را به هتاجر
ببخشد .در سنت انبیاء ،ظلم به حساب میآید .فکر کرد که این مادر و فرزند را چه کند و بته
کجا ببرد .یادش از حرم خدا آمد که خداوند در کرۀ زمین ،حرم امن و امانی بهوجتود آورده و
به بندگان خود وعده داده است که هر کس گرفتاری و استیصال پیدا کنتد و بته حترم ختدا
پناهنده شود ،در امن و امان است .ابراهیم گفت بهتر این است که این مادر و بچه را به حترم
خدا ببرم و آنها را تحویل خدا بدهم .خدا وعدۀ امنیت داده است .حرم ختدا در آن روزگتار
یک خانهای است که سقف و دیوارش هم خراب شده ،سترزمینش خشتک و بتیآب و علتف
است .کسی در آنجا سکونت ندارد و عمران و آبادی بهوجود نیامده استت .سترزمینی ماننتد
کویر است .زن و فرزندش را به سرزمین حرم برد و در جوار خانۀ خدا در بیابان بیآب و علف
به خدا سپرد و به طرف منزل اصلی خودش برگشت .هاجر وحشت پیدا کرد و داد زد :ابراهیم،
ابراهیم ،ما را به که میسپاری؟ در این بیابان خشک گرفتار هالکت و نابودی میشویم .گفتت
شما را به خدا سپردم ،خدا حافظ شما است .رابطۀ هاجر از ابراهیم قطتع شتد ،هتر چته قتد
برافراشت ،نتوانست شوهر خود را ببیند و هم نتوانست بچۀ خود را در بیابان رها کند و دنبال
ابراهیم بدود و از طرفی کنیز است بایستی در اطاعت موالی خود باشد .ابراهیم غایتب شتد.
هاجر مشاهده کرد بچهاش از تشنگی گرفتار هالکت است و شاید خود او هم در اثر تشتنگی
شیر در پستانش خشکیده باشد .استیصال کودک ،او را وادار به فعالیت کرد .رفت باالی کتوه

صفا شاید در آن اطراف کسی را ببیند ،چشمش به انسانی بیافتد و از وحشت نجات پیتدا
کند .باالی کوه صفا کسی را ندید .دوید باالی کوه مروه شاید آنجا کسی را پیتدا کنتد و از
طرفی نگران بچه خود میباشد که مبادا بمیرد از کوه مروه به صفا و از صفا به مروه ،هفتت
مرتبه تردد کرد و مأیوس شد .آمد کنار بچهاش نشست .مشاهده کرد از سرزمین خشتک
حرم ،چشمۀ آب جوشیده است .آب را که به جریان افتاده بود ،بست و حوضچهای درست
کرد .بچۀ خود را از تشنگی نجات داد و شیر در پستانش جاری شد و باز هم چه کند یتک
مادر و کودک بی سرپرست .پرندگان که در آن جا احساس وجود آب کردند ،در اطراف آب
پرواز نمودند .گوسفندداران و شترداران بیابان هم به هدایت پرنتدگان ،بته آن سترزمین
آمدند .میدانستند که اینجا خبری است که پرندهها متیپرنتد .مشتاهده کردنتد زن بتی
صاحبی همراه کودک خود چشمۀ آبی در اختیار دارد .او را راضی کردند سالیانه مبلغی یتا
خوراک و غذایی در اختیارش قرار دهند و از چشمۀ آب او استفاده کنند .جمعیتتی جمتع
شد .هاجر از وحشت نجات پیدا کرد .مسئلۀ آموزندۀ مهم در اینجا که بشریت از ابتراهیم
میآموزد یکی معرفی سرزمین امن و امان یعنی حرم خدا استت کته هتر کتس بته آنجتا
پناهنده شود دینش و زندگیاش غارت نخواهد شد و دیگر ایمان و توکل به خداوند متعال
که هر کس خود را و زندگی خود را به خدا بسپارد ،بهترین خدمت را به زندگی خود نموده
است .خدا زندگی او را میپروراند و به ثمر میرساند .در نتیجه خط توحید ،بشتریت را در
ارتباط با حرم خدا تقویت نمود و مراسم حج را ترویج و تأکید کرد .عظمت حرم را به اهتل
عالم معرفی نمود و همه کس را دعوت کرد که اگر میخواهند در پناه خدا باشتند ،متال و
جانشان و زندگیشان محفوظ بماند ،بایستی به حرم خدا پناهنده شوند و مراسم حج را به
جا آورند .از یک طرف بهوسیلۀ پیغمبرانی که از نسل او بهوجود آمد ،دین ختدا را تترویج
کرد و از طرف دیگر به وسیله فرزندش اسماعیل و سادات حرم کته از نستل او بتهوجتود
آمدند ،خط حرم و زیارت خانۀ خدا را ترویج نمود تا روزی کته موجبتات ظهتور آخترین
پیامبر فراهم شود .از این دو فرزند یک خط حنیف و یا یک دین مترقی در اختیتار متردم
قرار داد و به مردم فهمانید که در پناه دین خدا ،سعادت دنیا و آخرت برای آنها تتأمین و
تضمین میشود.
دالئل ذبح حضرت اسماعیل بهوسیلۀ پدر:

آزمایش دیگری که خداوند متعال برای ابراهیم بهوجود آورد و بر اثر این آزمایش ،نشان و
مدال امامت را از خدا گرفت ،داستان ذبح فرزندش اسماعیل بود .بعد از مدتی که هاجر را بتا
فرزندش به سرزمین حرم سپرده بود ،مراجعت و مشاهده کرد کته استماعیل جتوان زیبتای
نورسی شده است با مادرش زندگی می کند و ظاهراً با زنی که از قبیله جرهم که به آنجا آمده
بودند ،ازدواج کرده بود و حتماً این ازدواج بعد از مراسمی بود که برای ذبتح فرزنتدش متأمور
شد .در آن زمان تنها کسی که حج خدا را به جا میآورد ،فقط ابراهیم و فرزنتدش استماعیل
بودند و ظاهراً اولین مراسم حجی را که ابراهیم با فرزندش اسماعیل به جا میآورد ،همین حج
بود که پس از تعمیر خانۀ خدا پدر و پسر با هم انجام دادند .ابتدا بته کمتک یکتدیگر ،بتدون
اینکه کارگری آنجا وجود داشته باشد ،خانۀ کعبه را بنا کردند و بعد از بنای خانۀ کعبه ،پتدر و
پسر اولین مراسم حج را به جا آوردند .بعد از طواف خانۀ خدا برای حج ،احرام بستتند و بته
عرفات رفتند و بعد از عرفات ،به منا و مشعر برگشتند .در همان جا که به نام مستجد خیتف
شناخته شده است ،ابراهیم شب دهم که فردا بایستی مراستم قربتانی را انجتام دهتد ،فکتر
میکرد چه هدیهای به خدای خود تقدیم کند .پیغمبران سعی متیکننتد در انتختاب هدیته،
بهترین و محبوبترین چیزهائی را که دوست دارند تقدیم خدا کنند ابتراهیم فکتر متیکنتد
یگانه چیزی که محبوب و معشوق او واقع شده است و محصول عمرش به حستاب متیآیتد،
فرزندش اسماعیل است .پس الزم است که فرزندش اسماعیل را تقدیم ختدای ختود نمایتد
ولیکن آیا اجازه دارد که فرزندش را قربانی کند یا اجازه ندارد؟! منتظر فرمان خداوند متعتال
است .در همان محل مسجد خیف که به خواب رفته استت ،در عتالم ختواب مأموریتت پیتدا
می کند که فردا بایستی فرزندش اسماعیل را قربانی کند و ظاهرأ ختواب او یکتی دو مرتبته
تکرار شد و دانست که خواب او حکم قطعی خداوند متعال است .خواب را با پسرش در میتان
گذاشت و گفت مأمور شدهام تو را قربانی کنم .بهترین و کاملترین سرمایۀ خود را تقدیم خدا
کنم .اسماعیل هم که به نور ایمان و تقوا مجهز بود از مأموریت پدر استقبال کرد و گفت پدرم
مأموریت خود را عملی کن .من هم انشاء اهلل صبر میکنم .مادر از این داستتان خبتر نتدارد.
کسی هم به جز ابراهیم و پسرش در آن سرزمین نبوده است .طناب و ریسمان برداشت .پسر
خود را به قربانگاه منی برد .دست و پای او را بست و صورتش را روی خاک گذاشت .میگویند
پسرش اسماعیل سفارش کرد که صورت من را روی خاک بگذار مبادا محبت پدری تحریتک
شود و از وظیفۀ خود بازماند .تمام مقدمات قربانی را انجام داد و حقیقتاً کتارد را بته حلقتوم
فرزندش کشید ،ولیکن مشاهده کرد که خراشی هم در گلوی پسرش ایجتاد نمتیکنتد ،چته
برسد که او را ذبح کند .عصبانی شد .کارد را به زمین انداخت که چرا ذبح نمیکنتد؟ دانستت

تقدیر خدا تا همین جا بوده .ندای پروردگارش را شنید که فرمود ،مرحبا به شتما! وظیفتۀ

خود را انجام دادی .میگویند همان کارد به صدا در آمد و گفتِ « :للیلل یلآمري و ِللیلل
یناي ،» 146یعنی ابراهیم دستور میدهد اسماعیل را ذبح کنم ،ولیکن خدای جلیتل ،متانع
بریدن گلوی اسماعیل میشود .کلمه جلیل در اینجا لطیفۀ عجیبی است که قدرت ختدا را
به اثبات می رساند .کارد در نهایت تیزی و با فشار ،وارد بر گلوی اسماعیل میشود .پوست
و گوشت در برابر کارد تیز مقاومت ندارد .در عین حال خداوند متعال مانع بریدن میشود.
بین کارد تیز و حلقوم اسماعیل حائل می شود .گوسفندی برای ابراهیم حاضر کردند که به
جای فرزندش قربانی کند و خداوند متعال ،قربانی پدر و پسر را قبول کرد و اجازه نداد .در
اینجا هم حضرت ابراهیم خلیل ،بزرگترین مصداق فداکاری به شمار آمد کته از محصتول
عمر خود و یگانه یادگار خود صرفنظر کرد و اجازه داد در راه خدا قربانی شود .بعد از ایتن
داستان خداوند ،فرزند دیگری از ساره به ابراهیم بخشید که استحاق پیغمبتر بتود .تنهتا
کسی که در ابتدای تاریخ پرچم توحید را نصب نمود و عمالً ارزش وجود خدا را بته خلتق
خدا تعلیم داد ،ابراهیم خلیل بود .هیچ پیغمبری در گذشتهها و یا آینتدههتا یتک چنتین
مأموریتی پیدا نکرد که تمام هستی خود را در راه خدا قربانی کند و ایتن تکلیتف بتزرگ،
محول به فرزندش امام حسین علیه السالم شد که مأموریت پیدا کرد زندگی خود را و زن
و فرزند خود را و هر چه دارد ،تقدیم راه خدا کند .لذا آیۀ شریفه که خداوند دنبالتۀ ذبتح

اسماعیل میگوید « وفدینا ُه بلذ مب

عظلمی ،» 147یعنی جای اسماعیل ،فداکار بزرگ دیگتری را

قبول کردیم .تفسیر به عاشورای امام حسین علیه السالم شده است .زیرا حقیقتاً امر دایر
شد که یا دین خدا بهوسیلۀ بنی امیه به کلی نابود و زحمت پیغمبران هدر شود و یا اینکته
آن بزرگوار با یک چنان فداکاری عجیب ،در افکار مردم نهضتی بتهوجتود آورد و دستت
جنایتکاران زمان و تاریخ را ببندد و آنها را از تعرض به دین خدا و اهل بیت پیغمبتر بتاز
دارد .پس آن بزرگوار دانسته و شناخته که چکتار متیکنتد و چگونته ختودش بتا تمتام
هستیاش در معرض غارت بنیامیه قرار میگیرد .اقدام به فداکاری نموده ،اجازه داد حجم
ظلم بنیامیه مانند کوهی بزرگ شود تا شاید افکار مردم زمان و آینده ،تتاریخ را روشتن
نماید و آنها بتوانند دست حاکم ظالم زمان خود را ببندند و از تعرض به دین خدا و اهتل
بیت پیغمبر باز دارند.
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بعد از حضرت ابراهیم خلیل ،پیغمبران آیندۀ زمان ،چه از نسل استماعیل و یتا استحاق،
روش صبر و مدارا را در برابر مردم زمان خود اتخاذ نمودند .همینطور عادی و طبیعتی بتدون
اینکه متوسل به جنگ و یا نفرین شوند ،مردم زمان و آینده را به دین خدا هدایت کردنتد تتا
در انتها موجبات ظهور دین مقدس اسالم فراهم شد.
تحول از بردگی به آزادی و سلطنت پیغمبران :
تحول سوم بعد از داستان ابراهیم خلیل ،نهضت موسی پیغمبر بود .از زمان حضرت آدم تا
زمان حضرت موسی یک تشکیالت دینی و یک حکومت دینی که در رأس آن پیغمبتر باشتد،
بهوجود نیامده بود .پیغمبران گذشته دین خدا را تعلیم میدادند و تبلیغ میکردنتد ،ولتیکن
روی کمی استعداد مردم و ضعف شعور آنها زمینهای فراهم نشد که بتوانند بتا قتدرتهتای
زمان بجنگند و حکومت دینی تشکیل دهند .هر پیغمبری در زمان خود ،یک معلم و آموزگتار
بود .میتوانست عدهای را به خود جلب و جذب کند؛ ولیکن آنها کته مریتد پیغمبتر زمتان
میشدند و اطاعت میکردند ،جمعیتی نبودند که پیغمبر زمان بتواند بهوسیلۀ آنهتا حکتومتی
تشکیل دهد .اگر هم حضرت یوسف در مصر به سلطنت رستید ،ستلطنت او عنتوان دینتی و
مذهبی نداشت بلکه یک انسانی بود که بر اساس محبوبیتی که در نظر عزیز مصر پیدا کرده و
خواب او را تعبیر نموده و او را مطلع کرد بود که در آینده قحط سالی پیدا میشود و جمعیتت
دنیا را تهدید می کند ،عزیز مصر وزارت دارائی را به حضرت یوسف واگذار کرد .بته او اجتازه
داد که بیت المال را در اختیار خود داشته باشد و جمعیت مصر را تشویق به کشاورزی کند تا
بتوانند برای آن هفت سال قحطی مقدر ،زمینهای برای ارزاق مردم داشته باشند .لذا حضترت
یوسف در واقع دست نشانده و یا مأمور سلطان مصر بود و زمانی که آثار خشکسالی و قحطی
ظاهر شد ،اختیارات کامل در مملکت مصر پیدا کرد تا ملت مصر و مردم زمتان را اداره کنتد.
یگانه سرمایۀ قدرت یوسف پیغمبر ،انبارهای گندمی بود که برای دوران قحطی ذخیره کترده
بود .مردم زمان خبر نداشتند که در آینده چه میشود .آنهتا و زمامتداران معاصتر حضترت
یوسف ،از بروز خشکسالی بیخبر بودند .بناگاه در برابر قحطی و گرانتی ارزاق واقتع شتدند.
جمعیت زمان هم فقط همانها بودند که در مصر و سوریا و قسمتی از عراق زندگی میکردند.
خداوند مقدر کرد ارزاق مردم در اختیار حضرت یوسف باشد تا بتواند عادالنته بتین بنتدگان
خدا قسمت کند و با این قسمت و عدالت ،عظمت خاندان ابراهیم و پیغمبران گذشته و آینده
در نظر مردم شناخته شود؛ زیرا خداوند همه جا در طول تاریخ ،عزت و عظمتت پیغمبتران را

حفظ نموده و آنها را هر چه بهتر و بیشتر شهرت داده است .لذا وقتتی کته خشکستالی
بهوجود آمد ،معلوم است انسانهای عادی و معمولی که ایمان به خدا ندارند چقدر در برابر
شربت آبی و یا لقمه نانی جان مردم را میگیرند .کسانی که در آن زمان ذخیرهای و یا انبار
غلهای داشتند ،آنقدر قیمت ارزاق را باال می بردند که بترای ضتعفا مقتدور نبتود چیتزی
خریداری کنند .خداوند انبار بزرگ مردم زمان را در اختیار حضترت یوستف قترار داد تتا
بتواند جان و زندگی مردم را حفظ کند .لذا جمعیت از اطراف و اکناف در اثر خشکسالی به
طرف مصر جلب شدند و تمامی ثروت و دارائی خود را در برابر مقتداری غتذا و آب و نتان
می فروختند و حضرت یوسف آنها را اداره می کرد .این سلطنت مایۀ محبوبیت و شتهرت
یوسف شد .آنچنان که مورد توجه اهل عالم قرار گرفت .این شهرت و عتزت بته ضتمیمۀ
سابقهای که از ابراهیم خلیل در افکار مانده بود و مردم دانستند که با نمرود پادشاه بابتل
مبارزه داشته و او را در میان آتش انداخته و آتش بترای او سترد و ستالمت شتده ،ایتن
سابقهها و شهرتها به ضمیمۀ سیاست و تدبیر یوسف پیغمبر ،خانتدان ابتراهیم خلیتل و
فرزندان او را عظمت و شهرت داد .یوسف صدیق در رأس سلطانهای زمان قترار گرفتت.
خویشاوندان او و فامیل او و اوالد یعقوب پیغمبر را از سرزمین کنعان به طرف مصر حرکت
دادند .وقتی که دانستند این سلطان مشهور و معروف یوسف پیغمبر فرزند یعقوب استت،
تمامی ثروت و دارائی خود را که از فلسطین و یا کنعان و یا سوریا داشتند رها کردند و یتا
فروختند و به طرف مصر رفتند؛ زیرا همۀ آنها شاه و شاهزاده و بترادران و برادرزادگتان
یوسف صدیق شناخته شدند .مردم مصر خیلی به بنی اسرائیل احترام میگذاشتند و آنها
را یگانه عامل نجاتبخش خود و مایۀ عظمت جهانی خود می دانستند .چنتان بودنتد کته
وقتی یک زن یا مرد بنیاسرائیل می خواستند از جائی به جائی بروند ،آنها را روی تختت
روان میگذاشتند و مردم با عزت و عظمت آنها را به هتر جتا کته متیخواستتند برونتد
می بردند .این محبوبیت و شهرت بنیاسرائیل در آیندۀ زمتان ،متورد حستادت و رقابتت
قدرتمندان و ثروتمندان مصر قرار گرفت و در آینده که فراعنه پیدا شدند و بعد از وفتات
حضرت یوسف به سلطنت مصر رسیدند ،مشاهده کردند که تنها رقیب آنها از نظر شهرت
و عظمت تاریخی بنیاسرائیل هستند .تا توانستند علیه آنها تبلیغ کردنتد و متردم را از
آنها جدا نمودند و ظرف مدت حدود سیصد سال بعد از یوسف صدیق ،بنیاسرائیل که در
اوج عزت و عظمت بودند ،در اسارت قبطیان مصری قترار گرفتنتد و بته بردگتی کشتیده
شدند .سالطین مصر که از شهرت خانوادگی آنها میترسیدند که مبادا باز یوستفی پیتدا
شود و روی محبوبیت خود سلطنت را از آنها بگیرد تا توانستند بنیاسرائیل را سترکوب

نمودند .تمامی زنها و مردهای بنیاسرائیل به بردگی کشیده شدند تا در خانه قبطیان باشند
و به آنها خدمت کنند و لقمۀ نانی برای خود تهیه نماینتد .فراعنته مصتر بته آنهتا اجتازه
نمیدادند که مالکیت و ثروتی داشته باشند .این اسارت و ذلت ادامه پیدا کرد تا به اوج ختود
رسید ،برای اینکه از این خانواده شخصیت بزرگی پیدا نشود .منجمین هتم کته روی حستاب
ستاره شناسی و یا خانواده شناسی پیش بینی کردند که عاقبت از این طایفه ،مرد قدرتمنتدی
پیدا می شود و با فرعون زمان خود میجنگد .این پیش بینیها به اضافۀ شهرت تتاریخی کته
بنی اسرائیل داشتند ،باعث میشد فرعونیان هر چه بیشتر آنها را سرکوب نمایند تتا جتائی
که بین زن و شوهر بنیاسرائیل تفرقه انداختند .به شوهرها اجازه نمیدادند با همسران ختود
رابطه پیدا کنند و انتهای جنایت زمانی بود که فرعون دستور داد که نبایتد از ایتن ختانواده
پسری زنده بماند .بنیاسرائیل هم از پیشگوئی حضرت یوسف با پیغمبران دیگر دانسته بودند
که پیغمبری به نام موسی پیدا میشود و آنها را از ذلت و خواری نجات متیدهتد .از ایتن رو
بسیاری از خانوادهها پسران خود را به نام موسی نامگتذاری متی کردنتد تتا شتاید موستای
نجاتبخش آنها باشد و این نامگذاری بیشتر باعث میشد که فرعون هر موسی نتامی را بته
قتل برساند و نگذارد که از آن خانواده فرزند ذکوری پیدا شود .خداونتد مقتدر کترد موستی
نجاتبخش ،در خانۀ فرعون به دست همسر فرعون ،بزرگ شود و به رشد واقعی خود برسد و
بتواند ملت بنی اسرائیل را از سلطۀ فرعونیان نجات دهد و عاقبت چنان شد که خداوند مقدر
کرده بود.
موسی مأموریت پیدا کرد با قبطیان بجنگد و بنیاسرائیل را از سلطۀ آنها نجتات دهتد؛
ولیکن بنی اسرائیل آنقدر ضعیف النفس و ناتوان بودند که هرگز آمادگی بترای مبتارزه و یتا
جنگ و جهاد نداشتند .مسلم است بردگی ،انسانها را بسیار ضعیف بار میآورد .لذا حضترت
موسی فقط با قدرت اعجازی و استفاده از ارادۀ خدا توانستت بنتیاسترائیل را نجتات دهتد.
بنیاسرائیل همینقدر آمادگی داشتند که برای نجات از قبطیان از پیغمبر خود اطاعت کننتد،
ولیکن قدرت مبارزه و جهاد نداشتند .باالخره به کمک معجزات حضرت موسی ،قبطیتان بته
ذلت افتادند تا اینکه حضرت موسی تمامی آنها را در دریای احمر غرق کرد و توانستت یتک
حکومت دینی الهی تشکیل دهد؛ ولیکن مردم آنچنان ضتعیف التنفس بودنتد کته الزم بتود
موسای پیغمبر مانند کودکان آنهتا را اداره کنتد .بته محتض اینکته محرومیتتی احستاس
میکردند ،سر موسی داد میزند؛ ولیکن حاضر نبودند الاقل بیل و کلنگی بردارند و در بیابتان
چاه آبی بکنند یا کشاورزی کنند .خوراک آنها و آب آشامیدنی آنها به کیفیت اعجاز فراهم
میشد .تا مدتی که نسل ضعیف و ناتوان از بین رفتند .نسل دوم آزاد و سلحشتور بتهوجتود

آمدند و موسی توانست به کمک آنها با قدرتهای زمان بجنگتد .یتک تشتکل دینتی و
حکومت الهی و اسالمی ،فقط بهوسیلۀ حضرت موسی بهوجتود آمتد ،آن هتم بته کمتک
معجزات فراوانی که خداوند برای او مقدور کرد .همه جتا شتجرۀ نبتوت در حتال رشتد و
سربلندی و شهرت تاریخی ،ادامه پیدا کرد تا تحول چهارم.
تحول به علم و حکمت و مبارزه با سحر و جادو بعد از سلیمان:
تحول چهارم گرایش ملتها به علم و حکمت و نجات از خرافات و موهومتاتی بته نتام
سحر و جادو بود که گریبانگیر آنها شده بود .انسانهائی که قدری متفکر و آماده بودنتد،
طبیعتپرست بودند .همین مظاهر طبیعت را خدای خود می شناختند .بتهائی به عنتوان
مظهر کشاورزی و یا دامداری و رب النوع باران و رب النوع حیوان و رب النوع ارزاق دیگر.
برای هر نوع نعمتی خدائی تراشیده بودند و مجسمهای درست کرده بودند .اگر هم قدرتی
قائل بودند که غایبانه کمک می کند ،همان ارباب انواع بودنتد و ایتن ستحر و جتادو کته
خرافاتی بیش نیست ،آنچنان بعد از حکومت داوود و سلیمان اوج گرفت که مردم ،قدرت
و عظمت سلیمان را هم نتیجه سحر و جادو می دانستند و آن همه کالسهای سحر آموزی
دایر کردند .همه جا آموزگاران ،سحر و جادو تعلیم میدادند و شاگردان ،سحر و جادو یتاد
میگرفتند و با ایجاد خیاالت و موهومات ترس و وحشت به دل مردم میانداختند .متال و
جان و ناموس آنها را غارت میکردند .آنقدر سحر و جادو رواج پیدا کرد که خداوند برای
ابطال سحر و جادو ،بهوسیلۀ مأمورین خود که فرشتگان بودند ،کالس ستحر و جتادو بتاز
کرد .دو نفر فرشته به نام هاروت و ماروت از جانب خداوند مأموریت پیتدا کردنتد کته در
سرزمین فلسطین کالس سحر و جادو باز کنند .آنها کالس خود را افتتاح کردند .اعالمیه
پخش نمودند و دانشجو پذیرفتند؛ ولیکن مردم نمیدانستند که اینها فرشتتهانتد؛ زیترا
فرشتگان بهصورت انسان ظاهر میشوند .آن فرشتگان ضمن تعلیم سحر و جادو متردم را
آگاه میکردند که سحر چنین و چنان است .به جز یک سلسله ورد و دعتا و نمتایشهتای
خالف حقیقت چیزی نیست؛ ولیکن معجزات ،صنعت خداوند متعال است  .سحر کته یتک
نمایش خالف واقعیت و حقیقت است و جزء موهومتات و خرافتات بته حستاب متیآیتد،
نمیتواند با معجزه رقابت کند .داستانهای تاریخ امثال عصای موسی و معجزات او را برای
مردم بازگو می کردند و در ضمن سحر آموزی حقیقت را به آنها میآموختنتد و آنهتا را
متوجه می کردند که اگر با سحر و جادوی خود ضرری به بندگان ختدا برستانند ،خداونتد

آنها را به عذاب جهنم محکوم می کند .در عین حال پتس از متدتی ستحر آمتوزی البتالی
تعلیمات سحر ،مردم را به صنعت معجزات که برهان پیغمبران بود آشنا می کردند و به آنهتا
آنها میفهمانیدند که سحر و جادو سنت شیاطین است .سنت قدرتمندان استثمارگر استت؛
ولیکن معجزات ،صنعت خداوند متعال است  .به این کیفیت مردم غرق خرافتات و موهومتات
شده بودند و این موهومات و خرافات تا زمان حضرت عیسی و حضرت یحیتی بته اوج ختود
رسیده بود .خداوند تبارک و تعالی با ایجاد سه نفر انسان بزرگوار از طریق غیر طبیعتی یکتی
یحیی پیغمبر که در دوران پیری و از کارافتادگی پدر و مادر متولد شتد و همچنتین حضترت
مریم سالم اهللعلیها که با نذر یک مادر عقیم وجود پیدا کرد و به دنیا آمتد و بتاالتر از آنهتا
حضرت عیسی علیه السالم که به ارادۀ خدا بدون دخالت پدر یا شوهر متولد شد .این هر سه
آیت بزرگ به منظور طبیعت شکنی برای طبیعیون و طبیعت پرستان انجام گرفتت  .آنچنتان
مردم زمان اسیر طبیعت شده بودند که هتر انستان قدرتمنتد و ثروتمنتدی را ختدای ختود
میدانستند و انسانهای فقیر و ضعیف را منفور خدا میشناختند .با استفاده از قتدرت ختود
ضعفا را پامال می کردند و به بردگی میکشیدند .تا جائی که یهودیان در مذهب ختود تبلیتغ

کردند که اگر هم خدائی هست کاری از دست او ساخته نیست .میگفتند « :یدُ للا
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یعنی دست خدا بسته شده و کاری از دست خدا بر نمیآید .ما ملتت بنتی استرائیل اشتتباه
کردهایم که به انتظار خدا نشستهایم تا خدا فرج ما را برساند .در هر زمانی که فساد فکتری و
یا عملی مردم به اوج میرسد ،توحید و نبوت را محو میکند .در این زمان خداوند یک تحولی
طبیعت شکن یا سنت شکن بهوجود میآورد تا انسان را از آن جهالت و ضاللت برهاند .ظهور
این سه نفر آیت الهی ،یحیی پیغمبر و حضرت مریم و عیسی مسیح ،به منظور طبیعت شکنی
و سنت شکنی انجام گرفت .خداوند یحیی و حضرت مریم را از پدر و مادری به دنیا آورد کته
هرگز عوامل طبیعت اجازه نمیداد از چنان پدر و مادر عقیم ،آن هتم در ستن پیتری انستان
متولد شود .خداوند یحیی پسر خالۀ حضرت مریم و مریم دختتر خالتۀ حضترت یحیتی را از
مادرهای عقیم و نازا آن هم در سن پیری به وجود آورد و بتاالتر از آن کته یحیتی پیغمبتر و
عیسی پیغمبر ،معلم دین خدا شناخته شدند .معجزات آنها بیانات علمی و دینی آنها بتود.
دین را بهصورت مکتب درآوردند .درسهای توحیدی و اصول عقاید مانند نبوت و اعتقتاد بته
آخرت راه انداختند .ضمن تعلیماتی که به مردم میدادند ،معجزاتی هتم بتهوجتود آوردنتد.
موجودیت خود آنها هم از یک طرف معجزاتی بود که به ارادۀ خداوند تبارک و تعتالی ظتاهر
شده بودند .با این معجزات و تعلیمات افکار طبیعی و خرافی مردم زمان را شکست دادند و به
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مکتب علم و دانش الهی رنگ و رونق بخشیدند .در مردم تحولی بهوجود آوردند و به آنها
فهماندند که یگانه رمز موفقیت آنها گرایش به علم و دانش است ،بایستی از این همۀ آثار
قدرت خدا در طبیعت استفاده کنند .بعد از حضرت عیسی و حضرت یحیتی مکتتبهتای
و طب و علوم دیگر رونق پیدا کرد و دانشمندان زمان تصتمیم گرفتنتد کته ذات مقتدس
خداوند متعال را از مسیر تفکر و تعقل و کتاب خوانی و کتاب نویسی درک کنند .به همین
کیفیت ظرف مدت پنج قرن فاصله ،بین حضرت عیسی و پیغمبتر استالم ،جامعتۀ زمتان،
گرایش به علم و دانش و درس و مکتب پیدا کردند .دوست داشتند در هر کتاری تحقیتق
کنند و از مسیر تحقیق و تجربه ،خدا را و یا طبیعت را بشناسند و بر اساس همین گترایش
به علم و دانش ،خداوند از افکار آنها تعبیر به آسمان کرد .مثل این بود کته زمینتیهتا و
طبیعیها آسمانی شدند .قدری چشم و گوش خود را بتاز کردنتد و دانستتند کته غیتر از
طبیعت و این کرۀ زمین عوامل دیگری هست که حاکم بر طبیعت است .همان عتاملی کته
پیغمبران را با معجزاتی بهوجود آورد و از یک دختر باکرۀ مقدس ،به نتام متریم ،فرزنتدی
بهوجود آورده که بهترین پیغمبران زمان است .بر اساس تعلیمات حضرت عیسی و یحیی،
انسان های زمان ،مخصوصاً نزدیک به ظهور پیغمبر خاتم آمادگی پیدا کردند تا یک مکتب
علمی و اساسی بر پایۀ حکمت و برهان بهوسیلۀ پیغمبر اسالم ظاهر شود .خداوند بهترین
و کاملترین کتابها را بر آن حضرت نازل کرد و بهترین آموزگاران را بته عنتوان استتاد
قرآن و اسالم به جامعۀ بشریت معرفی نمود .در نتیجه درهای علم و حکمت به روی متردم
باز شد و این همه ترقیات علمی و فکری و صنعتی و قانونی به برکت اسالم پیدا شد تتا از
همین خطوط علم و تجربه و درس و دانش ،مردم برای حکومت الهی بهوسیلۀ امتام زمتان
آماده شوند.
از زمان آدم ابوالبشر تا زمان حضرت ابراهیم خلیل ،خدایانی که در برابر مردم مطترح
بودهاند و مردم آنها را به جای خدا میشناختند و میپرستیدند ،خدایان محستوس بتود.
همانطور که هر چیزی را در طبیعت به دلیل حسّ و رؤیت میشناختند .به معقوالت کاری
نداشتند و یا اساساً هنوز در دایرۀ معقوالت وارد نشده بودند .خدای عالم را هم یک شتیء
محسوس قابل لمس و قابل رؤیت میشناختند .لذا بت میپرستیدند و بت متیتراشتیدند.
سحر و جادو رواج میدادند .تمامی فعالیتهای فکری و عقلی آنها در دایرۀ محسوستات
متمرکز شده بود .کسانی که صاحب افکار باالتر و روشن تر بودند ،ستارگان آسمان و ماه و
خورشید را میپرستیدند و آنها را خدای خود میدانستند .کسانی هتم کته در درجتات
پائینتر بودند ،به اصطالح عوامان و بیسوادان زمتان بودنتد ،بترای ختود مجستمههتائی

میتراشیدند و میساختند و آن را خدای خود میدانستتند .ستالطین زمتان را هتم ختدای
خدایان میدانستند که برای آنها بت و بت سازی رواج داده بودند .این خدایان محسوس ،بتا
با قیام و تعلیمات حضرت ابراهیم خلیل شکسته شد .ایشان در تعلیمات خود خدایان زمینی
مانند بتها و خدایان آسمانی را مانند ماه و ستاره ،در افکار مردم کوبیدند .بتها و بتخانهها
را خراب کرد .بت ها را شکست  .ستاره پرستان را هم با دالئل عقلی در ستارهپرستی شکست
داد .ابتدا وارد شهر ستاره پرستان شد و گفت شاید این ستارهها خدا باشند آیا قدرت نظارت
و حفاظت و نگهداری دارند و یا ندارند .بعداً به دلیل طلوع و غروب آنها کته گتاهی ظتاهر و
گاهی پنهان میشوند ،ستارهپرستان را در ستارهپرستی و خورشید و ماهپرستی متزلزل کترد

و به آنها گفت « :لِحب

الافلن ،» 149من این خدایانی را که از جایی به جائی حرکت میکنند

از بندگان خود پنهان میشوند ،دوست نمیدارم .خدایی را میپرستم که دائم حاضتر و نتاظر
است .طلوع و غروب ندارد .دائم بندگان خود را حفاظت میکند و بتر آنهتا نظتارت دارد .در
طول حیات خود بازار بتهای زمینی و آسمانی مردم را کساد نمود و حقیقتتاً بتتهتا و بتت
پرستی را شکست داد و آنها را در افکار مردم کوبید و مخصوصاً با ترویج کعبه و سپردن زن
و بچۀ خود به حرم خدا ،موقعیت وجود خدا را در افکار متردم استتحکام بخشتد و متردم را
متوجه کرد که خدای عالم یک خدای محسوس نیست که در جائی باشد و در جتائی نباشتد.
یک جا به دلیل نجات از آن آتش هولناک که برای او تهیه دیدند ،موجودیت ختدا را تثبیتت
کرد و افکار را متوجه خدای غیبی نمود و جای دیگر در سپردن زن و بچۀ شیرخواره خود بته
خدای کعبه و ساختن کعبه ،عظمت خدا را و نظارت و حفاظتت او را در افکتار متردم روشتن
ساخت .خدایان محسوس در زمین و آسمان ،در افکار مردم متزلزل شدند و تقریباً بتازار بتت
سازی و بت پرستی کساد شد .مردم توجه به خدای غیبی پیدا کردند و افکار آنهتا متمرکتز
در طبیعت و اصول طبیعت شد .طبیعیون پیدا شدند و طبیعت پرستی را رواج دادند و گفتنتد
طبیعت ،زمین و آب و باران و سرما و گرما ،همین عوامل طبیعت که ارزاق متردم را بتهوجتود
میآورد و میپروراند ،همین طبیعت و عوامل طبیعت ،خدا هستند و خدائی به جتز طبیعتت و
عوامل طبیعت وجود ندارد .میبینید که هر چیزی از داخل رشد میکند و میروید اگر بتذری
نباشد ،درخت و گیاهی سبز نمیشود و همچنین اگر باران و طوفانی نباشد ،طبیعتت متوقتف
می شود .این طبیعت پرستی که االن هم به شدت رواج دارد و با پیدایش داروین و امثال او به
اوج خود رسیده است تا جائی که همه چیز را و مخصوصاً پیدایش انسان را به عوامل طبیعتت
مربوط می کند و می گوید میلیونها سال پیش از این اتفاقی بچه میمونی قد راست کرد و نوع
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انسان را بهوجود آورد به همین کیفیت انسانها متولد میشوند و میمیرند .از ازل شتروع
شده و تا ابد ادامه دارد و خدائی و آخرتی که مدیر و مدبر طبیعت باشد ،وجود ندارد .ایتن
قلم فرسائیها کردند و طبیعت پرستی را برای ابطال ادیان الهی رواج دادند .عتدهای هتم
متفکر به نام فالسفه پیدا شدند که آنها مدتی افکار مردم را از طبیعت و طبیعت پرستتی
باالتر بردند و گفتند طبیعت نمایشی از وجود مطلق است .خدا آن اصلی است که طبیعتت
را از خود بهوجود آورده؛ مانند دریا که قطرات را از خود بهوجود میآورد و یا نور مطلق که
لمعات را از وجود خود ظاهر میسازد .فالسفه مشاهده کردند که ظاهراً همه چیز بته یتک
اصل برمیگردد .از کثرت به وحدت میرود و باز دو مرتبه از همان اصل اول ظاهر میشتود
و نمایش پیدا میکند .گفتند طبیعت و تمامی مظاهر آن قطراتی هستند که از یتک اصتل
بهوجود آمدهاند و به یک اصل هم برمیگردند؛ مانند آبها که از دریا بهوجود میآینتد دو
مرتبه به دریا برمیگردند .در نتیجه خدای محسوس مردم یا طبیعت شد و یا اصل اول کته
طبیعت را از خود ظاهر میسازد و بعد الزم است این دو خدای محسوس و معقتول کته در
واقع صنعت خداوند متعال هستند ،در افکار مردم شکسته شود و متردم اصتول و فتروع
طبیعت را صنعت خدا بشناسند و خدا را برتر و باالتر بداننتد از اینکته شتباهت وجتودی
به وجود طبیعت و یا شباهت اصولی به اصول طبیعت ،و یا شباهت صتوری بتهصتورتهتا
داشته باشد؛ بلکه طبیعت از اصل وجود خود گرفته تا فروع و تمتامی مشتتقات ،مخلتوق
خداوند متعال بوده و خداوند از شباهت به اصول و فروع طبیعت منزه و مبرا استت .بتانی
این بتشکنیهای معقولی و طبیعت شکنی پیغمبر اکرم وائمهاطهار علیهمالستالم بودنتد.
لذا خداوند افکار انسانهای بین عیسی و پیغمبر اسالم را تشتبیه بته فضتائی و آستمانی
میکند که از هوای ناسالم و گازها و دودهای مهلک و هالک کننده تشتکیل شتده استت.
الزم است این افکار مخلوط به دود و گاز و در عین حال ستمی و مهلتک ،بتا تعلیمتات و
تبلیغات ،صاف و روشن صاف شود تا متردم ختدا را و خلتق ختدا را چنتان کته هستتند
بشناسند و افکار توحیدی آنها از آلودگی به شرک و خرافات پاک و منزه شتود .در ایتن
رابطه خداوند ضمن آیهای در سوره فصلّت ،تحول پنجم بشریت را بعد از حضرت عیستی

ِلسماء و ه ُدخا
یادآوری میکند و میفرماید ُ « :رث ِس توي إِل ر

 ،» 150یعنی خداوند بعتد از

تکمیل زمینۀ تربیت انسانها به عقل و افکار آنها توجه نمود و مشاهده کرد که عقتول و
افکار ،مخلوطی از دود و گاز است که الزم است با تعلیمات صحیح اسالمی صاف و روشتن
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شود و مردم خدای خود را منزه بدانند از اینکه شباهت وجودی و یا کمی یا کیفی بته خالیتق
خود داشته باشد.
تحول پنجم تحول از طبیعت به فضای خالص توحید با تعلیمات اسالم:
آیۀ شریفۀ سوره فصلّت گر چه ظاهراً از خلقت زمین و آسمان بحث میکند کته خداونتد
متعال زمین را و قوت و غذای زمین را در چهار روز آفریده است .ولیکن این آیتات نتاظر بته
معنای دوم است که آنرا تأویل قرآن مینامند؛ زیرا خلقت زمین و آسمان میلیونها سال پیش
از بشریت ساخته شده است .موال امیرالمؤمنین علیته الستالم متی فرمایتد ،خداونتد ابتتدا
آسمانها و زمینها و ماه و خورشید و ستارگان را آفرید ،زمین را به تمام وسائل زندگی مجهز
نمود و بعد از تجهیزات کامل زمین ،انسان را خلق کرد .مانند پدر و مادری که پتیش از آنکته
فرزندان خود را به زندگی برسانند ،وسائل زندگی به نام جهیزیه برای آنها فراهم متیکننتد.
خداوند متعال هم پیش از خلقت انسان ،آنچه را در کرۀ زمین الزم دارند ،آفریده و انسانهتا
را در یک زندگی قرار داده است که صددرصد مجهز و مکمل است و احتیاجات مردم را تأمین

می کند .در یکی از آیات قرآن می فرمایتد « :وِ ُتمک ملن ُ ّ
ک ملا

سلآأل ُت ُموه ،» 151یعنتی آنچته در

خواهش شما و احتیاج شما هست ،خداوند آفریده است .از همان ابتدای کرۀ زمتین ،خداونتد
آب و دریا و گازها و حرارتها و ماه و خورشید و ستارگان که چراغهای زندگی انسان هستند
آفریده و بعد از تجهیزات کامل ،انسان را خلق نموده است تا در یک زندگی صددرصد مجهتز
و مکمل قرار گیرد و خدای خود را عبادت کند؛ ولیکن این آیات که خلقت را به طور تدریجی
تذکر میدهد ،منظور تربیت انسانهاست؛ زیرا تربیت انسانها با خلقت انسانها و یتا خلقتت
عالم فرق دارد .خلقت عالم آنی و فوری ،به ارادۀ کن فیکونی خدا دایر میشود .محصول مدت
و زمان نیست؛ ولیکن تربیت انسانها به کندی صورت میگیرد ،نه از این نظر که ختدا عتاجز
است انسان را در یک آن و ساعت زمانی به کمال برساند ،ولیکن تعلیم و تربیتت در صتورتی
ممکن است که متعلم آمادگی پیدا کند و بعد از آمادگی خداوند به او بیاموزد .بترای پیتدایش
علم و تربیت در انسان دو عامل اساسی الزم است که بدون این دو عامل قابل وقتوع نیستت.
عامل اول واسطههای تربیت؛ زیرا انسان حقیقتاً شاگرد است و همیشته بایستتی در اطاعتت
استاد باشد .حرکات تکاملی انسانها همه وقت و همه جا از مسیر شتاگردی و استتادی اداره
میشود .بین شاگرد و استاد هم مواجهه الزم است یعنی تعلیمتات همته جتا الزم استت کته
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سمعی بصری باشد .علم انسان مانند اعضاء تن او نیست که خداونتد آنچته بتدن او الزم
دارد ،خلق کند .علم انسان از مسیر تعلیم ممکن است و تعلیم هم بعد از آمادگی انستان و
مواجهه با استاد امکانپذیر است  .نظر به اینکه برای ذات مقدس خداونتد متعتال امکتان
تجسم و تمثل وجود ندارد تا برای انسان قابل رؤیت باشد ،لذا خداوند برای تعلیم و تربیت
انسان واسطههای محسوس و قابل رؤیت ایجاد میکند و به کمک آن واسطهها بته انستان
میآموزد .مانند صورتهایی که در عالم خواب پیدا میشود ،به نام فرشته و یا صورتهایی
که در عالم بیداری پیدا میشود ،ماننتد پیغمبتران و اولیتاء ختدا .پتس تعلیمتات بتدون
واسطههای قابل رؤیت ،ممکن نیست .عامل دیگر زمان است .انسانها فوری عالم و کامتل
نمیشوند ،بلکه در هر ساعتی و در هر شبانه روزی برای فراگیتری کلمتهای و یتا حرفتی
آمادگی پیدا میکنند و بعد از آمادگی اساتید چه فرشتگان باشند ،چه پیغمبران ،آنهتا را
آموزش می دهند .اگر تربیت مانند خلقت باشد همآنطور که خداوند در یک ثانیه میتواند
انسان را بیافریند ،در همان یک ثانیه میتواند انسان را کامل و عالم بیافرینتد .بتا اینکته
ممکن نیست .تعلیمات مدت و زمان الزم دارد .به همین مناسبت این آیات شریفه بیشتتر
مربوط به تربیت انسانها است که خداوند میفرماید آسمانها و زمینهتا را در شتش روز
آفریده است .آسمانها یعنی افکار مردم و زمینها هم یعنی زمینه تربیت متردم از زمتان
آدم ابوالبشر تا ظهور پیغمبر اسالم ،در شعاع تعلیمات خدا و پیامبران قترار گرفتتهانتد و
آمادگی عقلی و فکری پیدا کردهاند تا خدای خود را با تفکر و تعقل درک کننتد و مکتبتی
مانند اسالم و قرآن در اختیار آنها قرار گیرد و یا اساتیدی مانند ائمهاطهار علیهمالستالم
مربی و استاد آنها باشند .لذا خداوند از افکار مردم بین حضرت عیسی و پیغمبتر استالم
تعبیر به آسمان میکند .یعنی انسانها با تفکرات خودشان خدایان محسوس را که بتهتا
بودند رها کردند و آمادگی پیدا کردند تا خدای خود را با عقل و تفکر بشناسند .از فضتای

فکر انسانها در زمان ظهور پیغمبر اسالم تعبیر به آسمان دودی میکند .میفرمایتد ُ « :رث
ِلس توي ِل ِلسامء و ه ُدخا  ،» 152یعنی پس از آنکه زمینۀ فکر مردم را برای پذیرش علم
إ

آماده کرد و مردم را برای فراگیری علم آماده نمود ،خداوند اراده کرد انسانها را به فضای
علم و دانش باال ببرد .مشاهده کرد افکاری مخلوط به خرافات و موهومتات دارنتد .ماننتد
سحر و ساحری و یا جنگیری و تسخیر جن و روح و پیتدایش کتاهنهتا .از یتک چنتین
افکاری که به عقیدۀ خود خیال می کنند می توانند با ریاضت به حقیقت برسند ،خداوند به
آسمان پر از دود و گاز تعبیر میکند .دود آتشها بهصورت هوا جلوه میکند ولیکن هتوای
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درستی برای تنفس نیست .انسانها را خفه نموده و به خفقان مبتال میکند .مکتبهای ستحر
و جادو و ریاضت و جنگیری بهصورت مکتب جلوه میکند؛ زیرا اساتیدی پیدا متیشتوند بتا
تعلیمات و تفکرات و ریاضتها و مردم را آموزش متیدهنتد و راه ترقتی و تکامتل آنهتا را
مسدود مینماید.
لذا در یک چنین زمانی که مردم برای فراگیری علم و دانش آمادگی پیدا کردند ،خداونتد
مکتب اسالم را بهوجود آورد .انسانها را دعوت به مکتب اسالم نمود و این مکتب را به کمک
اساتید آن ،چشمۀ آب حیات نامید و فرمود هر کس دوست دارد حیات ابدی پیتدا کنتد و از
خرافات و موهومات برهد ،مکتب این پیغمبر و تعلیمات او را قبول کند .از همان ابتدا رستول

خدا با جملۀ « قولوِ لِل الاللا

تفلحوِ ،» 153مکتب اسالم را افتتاح نمود و در مدت بیست و سه

سال ،دورۀ نبوت خود با آوردن قرآن تمام علوم گذشته را که بهوسیلۀ انبیاء تبلیغ شده بتود،
تکمیل کرد و درهای علم آینده را هم بر روی مردم باز نمود .علم درستت و مکتتب صتاف و
روشن که هیچ وقت و هیچ جا آلوده به خرافات نمتیشتود ،حکیمانته پایته گتذاری شتده و
حکیمانه جلو میرود ،مکتب اسالم به هدایت پیشوایان معصوم استت .دیتن زنتده و پاینتده
ایست که تا ابد همراه بشریت هست و انسانها را به کمتال مطلتق و علتم و قتدرت مطلتق
می رساند و با تعلیمات خود آن تمدن واقعی الهی را به نام بهشت برای انسانها میسازد .پس
پیغمبران همه جا مأمور دعوت به مکتب بودند و پیغمبر اسالم وائمهاطهار مکتب هائی بودنتد
که خداوند درهای آن را به روی مردم باز نمود .در تعریف تعلیمات پیغمبر اسالم گفتتهانتد« ،

ِلامت ملا س بق و ِلفاحت ملا

ِس تقبل ،» 154یعنی پیغمبری که علوم گذشته انبیتاء را تکمیتل کترد.

خرافات و موهومات آن را حذف نمود و آن را پاک و مطهر جلوه داد .همچنین درهتای علتوم
آینده را به روی مردم باز نمود .لذا این همه ترقیّات علمی و تجربی بعد از ظهور دین مقتدس
اسالم پیدا شد .دورۀ زندگی انسانها پیش از اسالم از هبوط آدم تا ظهور خاتم حتدود هفتت
هزار سال بوده .در آن هفت هزار سال از علم و تجربه و صنعت خبری نبوده است .ولیکن بعد
از ظهور دین مقدس اسالم که حدود هزار و چهارصد سال است ،ایتن همته علتم و دانتش و
کتابها و کتابخانهها و صنایع علمی و تجربی بهوجود آمتد .اصتول تمتامی علتوم تجربتی و
طبیعی را اسالم برای مردم پایه ریزی کرد .هیچ پدیدۀ علمی از زمان ما یتا در آینتدۀ وجتود
پیدا نمی شود ،جز اینکه قواعد اصلی آن را قرآن و ائمهاطهار علیهمالسالم در اختیتار متردم
گذاشتهاند .تا روزی که به ثمر برسد و حکومت الهی جهانی دایر گردد .پتیش از ظهتور دیتن
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مقدس اسالم خدایانی که در افکار مردم جلوه داشتند و آنها را ختدا متیدانستتند ،یتا
خدایان محسوسی بودند مانند بتها و ستارگان و ماه و خورشید و یتا ختدایان معقتول و
متصور یعنی صورتهای ذهنی به نام ارباب انواع یا به طور کلی به نام مادیت خالص کته از
وحدت به کثرت حرکت میکند یا یک پدیده فکری به نام وجود ،باالتر از مادیت که ماده و
مشتقات ماده مرحلۀ نازل آن پدیدۀ فکری به نام وجود است .به طور کلتی ختدایانی کته
بشر در طول تاریخ برای خود اتخاذ نموده و آنها را خدا دانسته بر سه قسم هستند .قسم
اول خدایان محسوس قابل رؤیت و قابل اشاره مانند بتها ،چه از موجودات زمینی ماننتد
آنچه خود ساختهاند و یا مانند درختها و حیوانات و انسانهائی مانند فرعونها و نمرودها
و یا خدایان محسوس آسمانی مانند ماه و ستاره .این خدایان مربوط به عوام متردم استت
یعنی انسانهائی که نمیخواهند در اطراف آنچه متیبیننتد و متیشتنوند ،تفکتر کننتد.
انسانهائی که فقط اسیر شنیدنها و دیدنیها هستند .سطح فکر آنها نمونهای از فکتر آن
چوپان بیابانی است که به خدای خود میگوید:
تو کجایی که شوم من چتاکرت

چارقتت

دوزم کنم شانه سرت
و یا خدایانی مانند آنچه قرآن از قوم موسی خبر میدهد .میفرماید وقتی موستی بتا
طایفۀ خود از دهی عبور کردند ،مشاهده کردند هر کدام از این دهاتیها خدائی دارند کته
آن را بغل میگیرند و میبوسند .به حضرت موسی اعتراض کردند که چرا برای متا ختدائی
نمیسازی یا خدائی خریداری نمیکنی .مردم این روستا هر کدام خدائی دارند و ما نداریم.
«

قالُوِ ی ُموس ِجعل لنا ِلها َك لهُم
إ

ألهة ،» 155همینطور که اینها خدایانی دارند تو هم برای

ما خدایانی تهیه کن .یک چنین مردمی را که با اصطالح مسلمانها عوام مینامنتد یتا بته
اصطالح موال علیه السالم همج الرعاع می شناسند ،همان خدائی را میپذیرند که رؤستا و
سرورانشان در اختیار آنها میگذارند .مانند سامری که گوساله طالئی برای مردم معاصتر
موسی درست کرد و آنها را به گوساله پرستی دعوت نمود .این خدایان محسوس و قابتل
شماره و اشاره که در واقع واحتدهای عتددی هستتند ،ختدای انستانهائی هستتند کته
نمیخواهند در مسائلی که به آنها عرضه میشود فکر کننتد کته آیتا درستت استت یتا
نادرست.
اگر مرد زیبائی با قد و قامت واالئی در برابر آن چوپتان بیابتانی حاضتر متیشتد کته
میگفت تو کجائی تا شوم من چاکرت ،فوری مورد پرسش آن چوپتان قترار متیگرفتت و
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چوپان او را میپرستید .همینطور تمامی مردمی که نمیخواهند در اطراف آنچه میبینند یتا
می شنوند ،تفکر کنند .نوع دوم انسانهائی هستند که تا اندازهای مجهتز بته علتوم طبیعتی و
تجربی هستند .انسانهایی که در اطراف مظاهر طبیعت و آثار طبیعت و مشقات آن به تفکتر
مشغول میشوند و هر پدیدهای را به عامل طبیعی آن ارتباط میدهنتد .متیبیننتد پیتدایش
گیاهها و علفهای مربوط به نزول باران و حرارت آفتاب است و همینطور ماه و ستارههتا چته
خاصیتهائی دارند و آب و هواها چه خاصیتهائی .تمام عمرشان را صترف تفکتر در حقتایق
طبیعت میکنند و از طریق کشف همین آثار ماده و طبیعت صنایعی طبیعی یا انسانی بهوجود
میآورند .اینها هم مادیون و طبیعیون هستند که فرضیات علمی آنهتا در استارت مستائل
عینی قرار می گیرد .یعنی علمشان در اسارت حواس پنجگانه است .میگویند همان چیزهائی
را قبول داریم که با حواس پنجگانۀ ما قابل کشف و قابل رؤیت باشد .ماوراء محسوستات بته
حواس پنجگانه را که معقوالت مینامند قبول ندارند .اینها هم طبیعیون و مادیون هستند که
میگویند هر چه هست ،همین طبیعت و آثار طبیعت است .اگر خدائی هست ،ماده و مشتقات
آن می باشد و اگر هم خدائی نیست که به جز ماده و آثار ماده چیزی وجود ندارد .بته عقیتدۀ
خودشان اگر کسی از مسائل ماورائی سخن بگوید که فرشتگانی هستند غیر مادی یتا روح و
علم و شعور از جنس ماده نیستند و یا بگوید خدائی و آخرتی در ماوراء زنتدگی دنیتا وجتود
دارد ،می گویند اینها فرضیات و موهوماتی استت کته علتم آن را ثابتت نکترده استت .متا
نمیتوانیم به پدیدههای غیر علمی معتقد باشیم و پدیتدههتای علمتی آنهتا یعنتی همتین
محسوسات به حواس پنجگانه .پس خدای آنها هم ماده و مشتقات ماده است .به جز متاده و
مشتقات ماده که همین طبیعت محسوس است ،چیزی را قبول ندارند و چون در طبیعت اثری
از علم و دانش پیدا نمیکنند .میگویند طبیعت بیشعور این همه مخلوقتات و موجتودات بتا
شعور ساخته است .اگر کسی یک فرضیۀ عقلی در اختیار آنها بگتذارد و بته آنهتا بگویتد
چگونه طبیعت بیشعور ،موجود باشعور میسازد ،از میدان تعقل فرار میکند .کستیکته بته
قول آن شاعر بگوید
ذات نایافته از هستی بخش

کی تواند که

شود هستی بخش

یا بنا به فرمایش امام چهارم علیه ِلسام « ،كیف یس ئل حمتاجا و ِن یرغب معدم ِل

معدم156

» .چگونه ممکن است فقیری از فقیر دیگر چیزی بخواهد یا فقیر و ناداری ،نادار دیگتر را بته
ثروت و قدرت برساند .در این میدان که قدری تفکر و تعقل الزم است هرگز وارد نمیشوند و
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دائم در لجن زار دنیا و طبیعت غوطه ورند و اما طایفه سوم که باز آنها بته عقیتدۀ ختود
خدائی بهتر و برتر از خدای مادیون و طبیعیون پیدا کردهاند ،فالسفۀ یونان هستند .خدای
مکتب فلسفه که از مکتب یونان سرچشمه گرفته و بسیاری از متفکران عالم را بته ختود
جلب و جذب کرده است .فالسفه یونان میگویند آنچه در عالم متیبینتیم و متیدانتیم
اشکال و حدود و عوارض و صورتهایی است که بر حقیقت عارض میشود .اما آن حقیقتی
که خود را در لباس صورتها و قیافهها و به تعبیر آنها در لباس ماهیتها جلوه متیدهتد
حقیقتی است که نه در برابر چشم انسان قابل ظهور است و نه هم در برابتر فکتر انستان؛
زیرا صورتهای ذهنی ما مانند صورتهای عینی ما یک سلسله اشکال و عوارض و حتدود

و اعتبارات و صورتهای ذهنی چیزی نیست به عقیده خودشان میگویند « کام ف ِلكو و
ه ِو خیال ِو نقوش ف مرِی ِو ظال » 157یعنی هر آنچه را میبینتی و متیدانتی بتهجتز
موهومات و خیاالت چیزی نیستند یا مانند سایهها و صورتهائی هستند کته در آینتههتا
دیده می شوند ،حقیقت نیستند .آنها می گویند یک حقیقت بهنام وجود است کته نته در
ذهن ما قابل ظهور است و نه هم برابر چشم ما .همان حقیقت خود را در شتکلی و لباستی
که بهجز حدود و اعراض چیزی نیست ،به نمایش میآورد .میگویند مانند آب که بهصورت
قطرهها ظاهر میشود نه اینکه قطرهها را بسازد ،یا مانند نور مطلق که بهصورت چتراغهتا
ظاهر میشوند نه اینکه چراغها را بسازد ،و یا مانند جتواهر منهتای شتکل و حتدود کته
بهصورت حدود و اعراض ظاهر میشوند .پس آنها خلق را نمایشی از وجود خالق میدانند
نه اینکه مخلوقات صنعت خدا باشند و خداوند منزه است از اینکته شتباهت وجتودی یتا
شباهت کمی کیفی با مخلوقات خود داشته باشد.
این سه نوع مکتبی که آخرین پدیدههای فکری و عینی انسانهائی استت کته ختدا را
موجودی برابر چشم و یا برابر علم خود دانستهاند .از یک چنین افکاری خداوند به آسمان
دودی تعبیر میکند .آسمانی که پر از دود و گاز است .از نظر اینکته فتوق زمتین و بتاالی
زمین قرار گرفته ،آسمان شناخته می شود ،ولیکن یک فضای خفقان آور است .نمیتوانتد
مردم را امیدوار به حیات ابدی و دائمی کند .این هر سه پدیده فکری یا عینتی مخلوقتات
خدا هستند که بشر آنها را به جای خالق خود شناخته است .چطتور انستان متیتوانتد
خدای عینی را یا خدای فکری را که در لباس محسوسات ظتاهر متیشتود ،ختدای ختود
بشناسد .آنچه در عالم دیده می شود یا ساختمان است یا مصالح ساختمانی  .آن حقیقتی
که در شکل ماه و ستاره ظاهر میشود ،مواد اولیۀ صنعت است نه اینکه خالق عالم باشتد.
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از یک چنین مکتبهائی یک انسان زندۀ دانائی قابل ظهور نیست که بتواند با دالئل علمتی و
عقلی خود انسانها را امیدوار به حیات دائمی کند .لذا خداوند برای مبتارزه بتا یتک چنتین
مکتبهائی ،مکتب اسالم را به رهبری چهارده نفر انسانهای کامل و معصوم بهوجود آورد که
که آنها با دالئل قرآنی و برهانی و علمی خود ،خدا را چنان که هست معرفی میکننتد و او را
منزه میدانند از اینکه شباهت وجودی یا موجودات و یا شباهت صوری با آنها داشته باشد.
در این رابطه مشاهده می کنیم که تمامی پیغمبران گذشته با تعلیمات و تبلیغات خود و با
قیام و قعود خود ،تحوالتی در افکار بشریت بهوجود آوردهاند که همۀ آنها پایه و پله هستند
تا افکار مردم را برای ظهور مکتب الهی بهوسیلۀ پیغمبتر اکترم و امتامهتای معصتوم آمتاده
می کند .درست بشریت در مسیر دعوت پیغمبران گذشته مانند کودکان کودکستان هستتند
که الفبائی از دین خدا فرا می گیرند و بعد از فراگیری الفبای دین ،خود را بترای کتالسهتای
دبستانی و دبیرستانی که خط علم و سواد است آماده میکننتد .لتذا در بعضتی روایتتهتا و
احادیث ،تعلیمات پیغمبران گذشته را بهجای تعلیم حروف دین معرفی میکنند.
مثالً می گویند آدم ابوالبشر تا زمان نوح پیغمبر ،یکی دو حروف از حروف دیتن را تعلتیم
دادهاند و از زمان نوح تا زمان ابراهیم ،چند حرف دیگر بر حروف دین اضافه شتد و تتا زمتان
ظهور حضرت عیسی حروف دیگری از حروف دین به مردم تعلیم شتد تتا خداونتد متردم را
آماده کرد که الفبای دین را برای آنها بهصورت کلمات و مکتب درآورد تا روزی که متردم را
برای حکومت دین خدا بر پایۀ افکار مردم آماده نماید.
پیغمبر اسالم وقتی مشاهده کردند که دین و دعوت پیغمبران گذشته بعد از چنتد ستالی
بهوسیلۀ کفار و منافقین محو و نابود شده و مردم به بتها و بتپرستتی افتتادهانتد ،مکتتب
اسالم را با سیاست عظیم و عجیب خود طوری پایهگذاری کرد کته کفتار و منتافقین بعتد از
پیغمبر اکرم نتوانند خط اسالم را محو کنند ،گر چه در مسند حکومت و قدرت بنشینند .یکی
از سیاستهای عظیم حضرت این بود که تعلیمات اسالم را عمومی و همگتانی قترار داد ،بتا
اینکه تعلیمات پیغمبران گذشته خصوصی و انحصاری بود .افراد آماده برای مکتب پیغمبتران
گذشته ،بسیار کم بودند و استعدادشان بسیار ضعیف ،ولیکن در زمان ظهور استالم و قترآن،
فکر و استعداد بشریت ،از وضعیت زمینی و کودکستانی به وضعیت آسمانی و مکتبتی انتقتال
پیدا کرد .پیغمبر اکرم آیات را به تدریج در اختیار مردم گذاشت .زن و مرد را ملزم کترد کته
آیات قرآن را حفظ کنند .آیات را برای مردم تالوت می کرد .تفسیر و تأویل آیات را هم بترای
آنها روشن مینمود .تعلیمات را از آن وضع انحصاری پتیش از استالم ،ختارج نمودنتد و در
وضعیت عمومی قرار دادند .لذا شاگردان مکتب آن حضرت ،همان عربهای زمان جاهلیت که

از نظر فکر و سیاست و تدبیر در حد صفر بودند ،آنچنان عقب افتاده که دولتهتای زمتان
در سرشماری اعراب را به حساب نمیآوردند ،همان عربهای جاهلی که غترق جهالتت و
خرافات بودند ،در مکتب آن بزرگوار چنان سیاست و تدبیری پیدا کردند که در فتوحتات
خود تمامی قدرتهای زمان را در برابر قدرت خود به زانو درآوردند .در نتیجه دو ابرقدرت
زمان مانند ایران و روم تبدیل به یک ابرقدرت اسالمی جهانی شد .بزرگتترین فتوحتات
تاریخ ،بهوسیلۀ همان عرب ها که فکر و سیاستشان از فکر و سیاست رستول ختدا مایته
گرفته بود ،انجام گرفت و در نتیجه خلفای زمان به عنوان خلفای مظفتر شتناخته شتدند.
حدود هزار شهر بزرگ دنیا که ایران یکی از آن ممالتک بته شتمار متیآمتد ،بتهوستیلۀ
مسلمانان زمان فتح شد .هر جا رفتند قرآن و اسالم را رواج دادند .یگانه عامتل موفقیتت
آنها اجرای تدبیر و سیاست رسول خدا بود که برپایۀ عفو و مدارا و گذشت استوار شتده
بود .مسلمانان را ملزم کرد که اسالم را ساده و سبک ،در اختیار مردم قترار دهنتد .بترای
پذیرش ملت ها به دو کلمه شهادتین اکتفا کنند .رسوم و آداب ملتتهتا و مملکتتهتا را
محترم بشمارند و همچنین سه طایفۀ بزرگ مردم زمان را بدون پذیرش استالم ،مشتمول
عفو مسلمانها قرار داد .یعنی یهودیت و مسیحیت و ایرانی که متدین بته دیتن زرتشتت
بود .این سه طایفه ،بزرگترین طوایف زمان بود که اگر آنها را مجبور به پتذیرش استالم
میکردند ،مشکالت بزرگی سر راه پیشرفت اسالم پیدا میشد و شتاید قابتل گستترش و
رواج نبود .لذا حضرت این سه طایفۀ بزرگ را در اجرای مراستم دینشتان آزاد گذاشتت و
دستور داد که در پناه حکومت اسالمی باشند و سالیانه مبلغی به عنوان جزیته و مالیتات
بپردازند تا کم کم قرآن و اسالم را بشناسند و بفهمند و مزاحم رواج قترآن نباشتند .لتذا
ظرف نصف قرن ،حکومت اسالمی و قرآنی سراسر دنیا را فراگرفت .منافقین و کفتاری کته
همیشه مزاحم ظهور و رواج دین خدا بودنتد ،در برابتر دیتن استالم قترار گرفتنتد ولتی
نتوانستند مانع ظهور و پیشرفت اصول و فروع دین اسالم شوند .عمروعاص و معاویته بتن
ابیسفیان بعد از موالی متقیان علیه السالم ،در اوج قدرت قرار داشتتند و چهتار پتنجم
ممالک معمولی زمان در اختیار آنها بود .عمر و عاص به معاویه ابن ابیستفیان پیشتنهاد
میکرد که دستور بده که مجلدات قرآن را از عالم جمتعآوری کننتد .قترآنهتا را از نتو
بنویسند و منتشر کنند و از این قرآن دوره سورۀ کوثر را که مایه رسوائی بنیامیته استت

حذف کنند .تا چنین سورهای در قرآن نباشد که در آیندهها مردم بگویند ِ « :ر شانئك هُلو
بلرت .» 158معاویه جواب داد که گیرم ما بتوانیم این سوره را از صفحات قرآن حذف کنیم،
ِ أل ُ
 - 158سوره کوثر4 ،

با مغزهای میلیونها مسلمانها که این سوره را حفظند و در نمازشان میخوانند ،چته کنتیم؟
جلوتر از آنها عثمان بن عفان که اولین مظهتر قتدرت بنتیامیته بتود و قترآن در زمتان او
جمعآوری شد ،جرأت نکرد آیهای یا ستورهای را مخصوصتاً ستوره کتوثر را کته مربتوط بته
بنیهاشم و بنیامیه است ،حذف کند؛ زیرا بر طبق تعلیمات رسول ختدا اکثریتت مستلمانان
زمان حافظ قرآن بودند .اگر آیهای از قرآن حذف میشد یتا تغییتر متیکترد ،ستر و صتدای
مسلمانان به اعتراض بلند میشد .لذا آن سرنوشتی را که دین پیغمبران گذشته پیدا میکترد
که بعد از قرنی محو و نابود میشد ،دین اسالم پیدا نکرد؛ بلکه سالم و دست نختورده همتراه
تعلیماتائمهاطهار علیهمالسالم ،جای خود را در افکار مردم باز کرد و بته عنتوان یتک دیتن
رسمی حکومتی که دائم با حکومتها و قدرتها مبارزه میکرد ،شناخته شد .قدرتهای کفر
در برابر امر انجام شدهای قرار گرفتند و همینطور افکار مردم را بازتر و روشنتر میکنتد تتا
زمینه ظهور عدل جهانی و حکومت قرآنی فراهم شود.
تنها وسیله و بزرگترین سرمایهای که دین خدا را رواج میدهد و ملتهای مختلتف را در
پناه دین خدا متحد می کند و زمینۀ ظهور حکومت الهی را در دنیا فتراهم متیکنتد ،استالم
مکتبی و علمی است ،نه تنها اسالم عقیدهای و تقلیدی .اسالم مکتبی با اسالم تقلیدی خیلی
فرق دارد .اکثریت مردم در دین اسالم ،مقلد پیشوایان خود هستند .عقیده به پیشوایان خود
دارند ،ولیکن به حقایق دین آگاهی ندارند .اصول و فروع دین اسالم را نمی شناسند و مباحث
توحیدی علمی را نمیدانند .امتیازات وجودی خدا را با خلق و یا امتیازات وجودی امتامهتای
معصوم را با سایر پیشوایان نمی شناسند .باالخره دینشان ،دین عقیدهای و تقلیدی است .نته
دین علم و حکمت .از این رو برای حفظ دین مقتدس استالم و بقتاء آن در طتول تتاریخ ،دو
سیاست واجب و الزم بود که یکی از این سیاستها بهوسیلۀ پیغمبر اکرم اجرا شد و سیاست
دوم به ائمه اطهار علیهمالسالم واگذار گردید .سیاست اول ،سیاست توسعه و گسترش اسالم

و آسان گرفتن زمینۀ پذیرش آن .همآنطور که پیغمبر اکرم فرمودند « :بُع ُ
ثت عي رشیعل مة سله مّل
سح مة ،» 159یعنی مأمور شدم دینی بسیار ساده و آسان در اختیار مردم قرار دهم کته متزاحم
زندگی آنها و مزاحم عقیده و افکار آنها و سنتهای زندۀ آنها نباشتد .ختود آن بزرگتوار،
مسلمانان را با دو کلمه شهادتین قبول کرد ،هر چند که انسانهائی مانند معاویه و ابوسفیانها
باشند و به پیروان دستور میداد که وقتی با ملتهای کفر میجنگند به سنتهای زندۀ آنهتا

و رسوم و آداب مفید آنها کاری نداشته باشند .آنها را در اجرای مراسمشان آزاد بگذارنتد.
فقط با کسانی بجنگند که اسلحه برمیدارند و در میتدان جنتگ ،متزاحم پیشترفت استالم
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میشوند؛ ولیکن به محض غلبه بر دولتها و فتح و پیروزی در میدان جنگ که وارد شتهر
آنها و مملکت آنها میشوند ،ملتها را برای قبول حقایق اسالم در مضیقه قترار ندهنتد
آنها را در دینشان آزاد بگذارند .فقط بتهائی را که در کشور خودشان علم کردهانتد ،آن
بتها و بت پرستی ها را از بین ببرند .دیگر اجازه نداد که مسلمانان فتاتح ،متال و ثتروت
آنها را بگیرند و یا ثروتهای آنها را مصادره کنند .لذا کشورهائی که مغلوب شده بودند
مشاهده کردند با دینی سهل و آسان روبرو شدهاند که بتا قبتول دو کلمته آنهتا را آزاد
میگذارند و با آنها سر دنیا و مال و ثروت جنگ و نزاعی ندارد .مخصوصاً اکثریت ممالتک
که گرفتار ظلم حکام و پیشوایان استثمارگر خود بودند ،مشاهده کردند که با قبول ظتاهر
اسالم از شّر ظلم و ستم پادشاهان و پیشوایان آزاد میشوند .اسالم به مال و ثروت آنها و
به رسوم و آداب آنها کاری ندارد .از این رو تمتامی اهتل عتالم از دیتن مقتدس استالم
استقبال کردند .اسالم را همراه جلد قرآن و دو کلمه شهادتین پذیرفتند .پیشوایان اسالم
به مردم اجازه دادند که در اطراف اسالم فکر کنند ،اگر دین اسالم و قرآن را به نفع دنیتا و
آخرت خود دانستند ،قبول کنند و اگر آن را مضر به حال خود شناختند از قبتول آن آزاد
باشند .انسانها بعد از فتوحات اسالم که در اخالق رسول خدا و برنامههای حکومتی اسالم
که همین قرآن است ،فکر کردند .مشاهده کردند دینی است توأم بتا رحمتت و محبتت و
عدالت .لذا اکثریت اهل عالم استقبال کردند .دین اسالم سراسر دنیای آباد زمان را تحتت
الشعاع خود قرار داد و ملتهای دیگری که در کرانههای دنیا باقی مانده بودند و مسلمانان
نتوانستند یا ندانستند کشورهای آنها را فتح کنند ،آن ملتها و مملکتها هتم از اقمتار
حکومتی اسالمی و خراجگذار به دولتهای اسالم شناخته شدند .در نتیجه یک ابرقتدرت
حکومتی و سیاسی بنام اسالم ظاهر شد و سراستر دنیتای معمتورۀ آن زمتان در شتعاع
حکومت اسالم قرار گرفت و در آیندهها کته در آیتات قترآن و عتدالت استالمی مطالعته
داشتند ،دانستند که دینی است توأم با علم و حکمت و عدالت و رحمتت .ایتن سیاستت
پیامبر اکرم بود که فقط موانع ظهور دین استالم را از پتیش برداشتت و استالم را همتراه
کتابش و مکتبش در اختیار مردم گذاشت  .حکام زمان هر چند به ظاهر مستلمان بودنتد،
عدالت اسالمی را مانع مقاصد خود می شناختند و همچنین کفاری کته در گوشته و کنتار
باقی مانده بودند ،میدانستند بزرگترین سرمایۀ مسلمانان و بزرگترین اسلحۀ آنهتا در
این فتوحات ،دین اسالم و قرآن است .نتوانستند بر این پیکرۀ اسالم یعنی جلتد قترآن و
کلمات شهادتین ضربهای وارد کنند .از این رو خط مستقیم صاف و روشنی کته بتهستوی
کشف حقایق و علم توحید و سعادت آخرت به روی مردم باز شد ،ستالم و محفتوظ مانتد.

کسی نتوانست بر این پیکرۀ پاک و مقدس ضربهای وارد کند و آیهای از آیات قرآن را بتردارد
و یا جای آیات را تحریف کند .باالخره جلد قرآن که پیکرۀ اصلی دین مقدس اسالم استت ،از

شر حوادث و آفات زمان و آیندۀ زمان محفوظ ماند و چنان شد که خداوند فرموده بتودِ « :نر
إ
َن ُن ن رزلنا ّ
َِّلكر و ِنر ُل لحاف ُظو  » 161ما قرآن را نازل کردیم و خودمان حافظ قرآن خواهیم بتود؛
إ

ولیکن اسالم ظاهراً بهصورت یک بدن بی روح و یا یک کتاب بیمحتوی در اختیار مردم قترار
گرفت .مردم جلد قرآن را و صورت ظاهر اسالم را قبول کردند ولیکن فاصلۀ آنها بتا معنتا و
محتوای قرآن زیاد بود .توانستند در زندگی متظاهر بهرسوم و آداب اسالمی و قرآنی باشند و

با همین تظاهر در مسند حکومت اسالمی بنشینند ،گرچه بزرگترین منتافق و بتزرگتترین
دشمن واقعی اسالم به حساب میآمدند.
تحول ششم برنامههای تعلیماتی ائمه اطهار ،تحول از تعبد و تقلید به علم و حکمت:
ولیکن برای حذف عقاید کفر و نفاق و حذف کافر و منافق از حوزۀ حکومت اسالم ،برنامتۀ
دیگری الزم است که آن برنامه بهوسیلۀ ائمهاطهار علیهمالسالم اجرا شد .اسالمی که در رأس
حکومت آن معاویه ها و یزیدها و بدتر و بدتر از آن قرار گیرند و شخصیتهای بتزرگ علمتی
اسالم را مانندائمهاطهار علیهمالسالم از کار برکنار و آنهتا را منتزوی کننتد و یتا بته قتتل
برسانند ،یک چنین اسالم مانند گردوئی است که پوستۀ خشکی دارد ،ولیکن مغز نتدارد .بتر
علیه اسالم پوک بی معنا و یا اسالم ضد عدالت و تقوی .الزم بود مبارزه دیگری بهوجود آیتد.
قیام و قعودها و نهضتها بر پایۀ عدالت و تقوی ظاهر شود و مردم را متوجته معتانی قترآن و
محتوای اسالم نماید که همانند والیتائمهاطهتار علتیهمالستالم استت .پیغمبتر اکترم (ص)

فرمودندِ « :ي قاتلک عي ِلزتیل و فیک من یقاتل بعدي عي

ِلتاویلل ،» 161یعنی من همین قدر بتا

دنیای کفر جنگیدم که این قرآن و اسالم نازل شود و در اختیار مردم قرار گیرد و کسی متانع
و مزاحم ظهور اسالم نشود؛ ولیکن بعد از من کسانی خواهند بود که برای رواج علتم قترآن و
حقایق آن با دشمنان و منافقین بجنگند و به مردم بفهمانند که اسالم در اولین مرتبه ،مکتب
است و بعد از مکتب ،حکومت؛ نه اینکه حکومت منهای مکتب باشد .حکومت اسالمی منهتای
مکتب والیت یعنی همین جلد قرآن و ظواهر اسالم؛ ولیکن حکومت استالمی برپایتۀ علتم و
مکتب یعنی اقامۀ والیت علی بن ابیطالب وائمهاطهار علیهمالسالم .ائمه مصادیق بزرگ معنا و
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محتوای قرآن هستند .تا آنها در رأس حکومت قرار نگیرنتد ،دیتن استالم ابتدیت پیتدا
نمیکند .خواهی نخواهی کفار ،ضربت خود را بر پیکرۀ اسالم وارد میکنند .لذا ائمه اطهتار
علیهمالسالم دو جنگ علمی و عملی برای ظهور مکتب اسالم و حقتایق قترآن بتهوجتود
آوردند تا اسالم از نظر معنا و محتوی و علم و حکومت رواج پیدا کنتد و موجبتات ظهتور
عدالت اصیل اسالم فراهم شود .موال امیرالمؤمنین علیه الستالم و حضترت امتام حستن
مجتبی و حضرت سیدالشهداء علیه السالم هدفشان در این قیام و قعودهتا و جنتگهتا،
رواج علم اسالم و پیدایش فهم اسالم در افکار مردم بود .هدف موال امیرالمتؤمنین علیته
السالم در جنگیدن با طلحه و زبیر و معاویه ،فقط این نیست که بتر آنهتا غالتب شتود و
حکومت اسالمی را به دست آورد .اگر هدف تنها پیدایش حکومت و اعمتال قتدرت بتود،
میتوانست مانند سایر قدرتمندان و سیاستمداران با مکر و حیله و فریب مردم را بته دور
خود جمع کند و آنها را در دایرۀ حکومت خود قرار دهد؛ لذا مسلمانان متیگفتنتد علتی
خیلی شجاع و تواناست؛ اما حیف که سیاستت و تتدبیر نتدارد .خشتک و خشتن استت.
میخواهد عدالت خالص را و دین خالص خدا را رواج دهد؛ گر چه مردم استتعداد پتذیرش
آن را نداشته باشند و از اطراف او متفرق شوند .در یک مجلسی معاویه با یک نفر دیگتر از
مسلمانان ،با کعب االحبار که دانشمند زمان بود و عارف بته مکتتب پیغمبتران گذشتته و
قرآن بود مباحثه میکرد و میگفت تو که دانشمندی بگو ببینم عاقبت کار در این جنگها
پیروزی با علی علیه السالم است یا دشمنان علی .کعب االحبار گفت پیتروزی بتا معاویته
است و علی شکست میخورد .پرسید که چرا علی شکست متی ختورد و معاویته پیتروز
می شود؟ کعب االحبار جواب داد ،النه شدید الدین ،یعنی علی علیه السالم خیلی سخت و
با شدت دین خدا را رعایت میکند و مردم تحمل یک چنین راه و روشتی را کته ستیاه و
سفید و عالم و جاهل و سلطان و رعیت در یک حد قرار گیرند و امتیتازات متالی و متادی
بین آنها برداشته شود ،ندارند .قهراً سفرۀ معاویه چربتر می شود و با بذل و بخشش بته
رؤسا و بزرگان و با وعده و وعید ،مردم را به حکومت خود جلب و جذب میکند .پس قهراً
معاویه پیروز می شود .این نظریه پیش از آن بود که جنگهای سه گانه بر علیه علتی بتن
ابی طالب علیه السالم شروع شود .در ابتدای خالفت آن حضرت ،فتردای آن روز بزرگتان
اسالم خدمتش رسیدند ،عرض کردند یا ابی الحسن خیلی تند مباش و سخت نگیر .طلحه
و زبیر از بزرگان اسالم هستند .به آنها خالفت و امارت بده و اجازه بده ثروتشان زیتادتر
باشد .همچنین معاویه را خیلی زود از کار برکنار نکن؛ زیرا او مدت بیست ستال استت در
شام حکومت می کند .پایههای قدرت و ثروت و فریب کاریهای خود را محکم کرده است.

اگر االن فرمان عزل او را بنویسی و او را از کار برکنار کنی ،بیشتتر از ایتن شتدت بته خترج
میدهد و حتماً مردم را جلب و جذب خواهد نمود و با تو خواهد جنگید .آنها از نظر سیاست
سیاست حکومتی ،خیلی خوب شناخته بودند و هدایت میکردند؛ زیرا هدفشان این بتود کته
علی علیه السالم بر اوضاع مسلط شود و در مسند خالفت بنشیند؛ لذا از او خواهش کردند با
معاویه مدارا کند تا قدرتش پایه و مایه بگیرد و استحکام پیدا کند .بعد میتواند آنها را عزل
نماید .حضرت در جواب آنها میگفت که یک روز و یک ساعت هم نمیتوانم با معاویهها کنار
بیایم .اگر در این یک روز حکومت ،من مرگ من برسد و به والیت و حکومت ظالم جتابر ،تتن
در دهم ،در ظلم او شریکم .جواب خدا را چه بدهم لتذا از همتان روزهتای اول دشتمنان آن
حضرت علم مخالفت برافراشتند .طلحه و زبیتر بتا عایشته جنتگ بصتره را راه انداختنتد و
همینطور جنگها پشت سر یکدیگر .عاقبت هم آن حضرت را از حکومتت برکنتار نمودنتد و
خودشان بر اوضاع مسلط شدند .بیشک سیاست علیبتنالتیطالتب علیتهالستالم از نظتر
حکومتی و سیاست مداری ،محکوم به شکست بود؛ زیرا الزم بود با ظالمها و بیدینهتا کنتار
بیاید و چند صباحی آنها را آزاد بگذارد؛ ولیکن هدف آن بزرگوار و ائمه بعتد از او پیتدایش
فهم و معرفت در مردم است ،نه حکومت برپایۀ تهدید و تطمیع تا شکم عدهای را سیر کنتد و
عدۀ دیگر را با تهدید منزوی نماید .حضرت میخواهد به مردم بفهماند که علیهتا چته جتور
انسانهائی هستند و خدا از مردم ،چه حکومتی را میخواهد و همچنین بفهمند که معاویتههتا
چه قماشی از مردم هستند و خدا نمیخواهد یتک دقیقته و یتک ستاعت آنهتا در مستند
حکومت باشند .پیدایش یک چنین فهمی در انسانها همان سیاستت را الزم دارد کته علتی
علیه السالم و امامهای بعد از او اتخاذ نمودند .بایستی طلحه و زبیتر و یتاران او بفهمنتد کته
هدف اسالم ،ایجاد عدالت و مساوات است نه غارت کردن و چاپیدن ،همچنتین معاویتههتا و
امثال آنها بفهمند که با ظلم و زور حق ندارند در مسند حکومتت بنشتینند .پیتدایش یتک
چنین فهمی ،همان قیام و قعودها را الزم دارد .اگر یک ساعت هم علی علیه السالم با معاویه
بسازد ،همان سازش به معنای تصدیق ظلم و ظالم است؛ ولیکن خداوند متعال در این زنتدگی
دنیائی میخواهد مردم را امتحان کنند تا جاهل و ظالم به جهل و ظلم شناخته شود و مردم از
او اعراض کنند و عالم و عادل به علم و عدالت شناخته شود و مردم به ستراغ عتالم و عتادل
بروند .در نتیجه عدل الهی در سراسر عالم ظاهر شود و مردم در زندگی بهشتی قرار گیرنتد.
پس هدف موال فهم مردم است .بایستی معاویه روی کار آید تا شناخته شود .همینطور علتی
بن ابی طالب کشته شود تا دنیا در آینده قضاوت کند .علی را به علتم و عتدالت بشناستند و

معاویه ها را به ظلم و ستم .در نتیجه بشریت از خط ظلم و فساد و پیروی از ظالم و فاستد
برگردند و حکومت عدل اسالمی دایر کنند.
دالئل انزوای ائمه اطهار از حکومت و استقبال از قتل و شهادت :
از همین جا میتوانیم سر استقبالائمهاطهار علیهمالسالم و انزوای آنهتا را از مستند
حکومت بشناسیم .شاید تمامی مردم این جور خیال میکنند کهائمهاطهار علتیهمالستالم
عاجز بودند که حریف خود را از پای درآورند و آنها مقتول یا مسموم عجز و ناتوانی و یتا
غفلت و نسیان خود بودند .قضاوتهای مختلفی در اطراف مسمومیت و شهادتائمهاطهتار
علیهمالسالم دارند که هیچ یک از این قضاوتها با مقام عصتمت و امامتت ائمته ستازگار
نیست .دربارۀ شهادت امام حسین علیه السالم گفتهاند قیام آن حضرت مانند قیام ستایر
قدرتمندان عالم است که قیام میکنند تا شاید بتوانند در مسند حکومتت قترار گیرنتد و
دشمن خود را از پا درآورند .برای رسیدن به حکومت ،قیام میکنند و از عاقبت کار ختود
بیخبرند .در این زمان کتابی به نام شهید جاوید نوشته شد که صددرصد قیام امام حسین
علیه السالم را برپایۀ بیاطالعی آن حضرت به عاقبت کار ترسیم کرده است! میگویتد آن
حضرت قیام کرد که حکومت را از یزید بن معاویه بگیرد .به امید پیروزی قیام کرد ولیکن
عاقبت شکست خورد و شهید شد .مانند کسان دیگری که گاهی به امیتد پیتروزی قیتام
می کنند و عاقبت شکست میخورند و یا مثالً مسمومیت حضرت مجتبی را نتیجه غفلت و
عدم آشنائی او به قاتل خود تعریف میکنند .همانطور که دیگتران در اثتر غفلتت ،گتول
میخورند و دشمن ،آنها را مسموم میکند .مسمومیت حضرت مجتبی و ائمه دیگر را هتم
به همین کیفیت ترسیم میکنند .درست مانند انسانهای عادی و طبیعی که از عاقبت کار
خودشان خبر ندارند ،گرفتار میشوند و یا دشمن خود را چنانکه هست نمیشناسند و بته
دست او مسموم میشوند .میگویند حضرت امام حسن مجتبی چرا با جعده ،دختر اشتعث
بن قیس ازدواج کرد؟ بتا اینکته پتدرش بته نفتاق و کارشتکنی در زمتان امیرالمتؤمنین
علیهالسالم مشهور است .این منافق در لشکر علی ابن الی طالب با عمر و عتاص ،شتیطان
درجه اول زمان ،رابطۀ مخفیانه داشته است .او پیغام میدهد که ما قرآنهتا را ستر نیتزه
میکنیم و تو هم بر علیه علی بن ابی طالب مردم را تهییج کن .چقدر زیاد کارشکنیهتای
اشعث بن قیس معروف و مشهور است و عاقبت همین دو نفر ،خوارج نهروان را تراشیدند و
مردم را تبلیغ کردند که اگر علی امام معصوم بود ،چرا راضی شد ابوموسی اشتعری حکتم

اهل عراق شناخته شود و چرا معاویه را و پیروان او را به مسلمانی قبول کرد و از ایتن قبیتل
گناهان خود را به گردن علی انداختند .خوارج را بر علیه آن حضرت شورانیدند و گفتند علی
علی که راضی شده است یک منافق و شیطانی در دین خدا قضاوت کند و تکلیف مستلمانان
را روشن کند ،کافر شده است و همین دو نفر برای علتی بتن ابتی طالتب علیته الستالم بتا
دسیسههای مخفیانۀ خود ،سه نفر ترورچی و قاتل آماده کردند که این سه نفر در یک ساعت
معین صبح روز نوزدهم ماه رمضان ،سه نفر را به قتل برسانند و اینطور تعریف کردند که این
سه نفر ،عامل این همه ظلم و فساد شدهاند .یکی از آنها معاویه و دیگری عمرو عاص و سوم
علیبنابیطالب علیهالسالم .ترورچیها را برای قتل آماده نمودند و این سه نفتر را بته تمتام
معنا کافر و ظالم معرفی کردند که مستحق قتلند .سه نفر قاتل ختود را آمتاده کردنتد تتا در
ساعت معین ،هر کدام وظیفۀ خود را انجام دهند .یکی به سراغ معاویه به شام رفت .دیگتری
به سراغ عمروعاص به مصر رفت و آن سومی ابن ملجم به سراغ علیبنابیطالب علیهالسالم.
دلیل آگاهی عمروعاص و اشعث بن قیس از این جریان ایتن استت کته در آن شتب معهتود،
معاویه غافل است که یک قاتل در کمین دارد .به عقیدۀ خودشان علی بن ابی طالب هم غافل
است که قاتل در کمین دارد .آن شب عمروعاص به مسجد نیامد و قاضی مصر را به جای خود
فرستاد .هدفش این بود که معاویه و علی علیهالسالم کشتته شتوند و او در مستند خالفتت
بنشیند .از شیطنت شیطان ،کسی جز خدا خبر ندارد .قاتل معاویه ضربتی بر ران معاویه وارد
ساخت ،قاتل عمروعاص قاضی مصر را به خیال اینکه عمروعاص است ،صبح روز نتوزدهم بته
قتل رسانید .قاتل علی ابن ابی طالب هم کار خود را انجام داد .پس عمرو عاص از این جریتان
باخبر است که صبح آن روز به مسجد نمیرود .امامت جماعت در آن زمان آنقدر مهم استت
که فقط بایستی خلیفه و یا والی درجۀ اول شهر نماز بخواند .به همین منظور خلیفۀ اول سعی
کرد در زمان حیات پیغمبر ،امام جماعت باشد .در حال مریضی پیغمبر پتیش نمتاز شتد کته
حضرت در همان حال ضعف و نقاهت به مسجد آمد و او را کنار زد .مبادا مردم خیال کنند که
رسول خدا به او مأموریت داده است .خوارج بر حسن بن علی علیهالسالم ایراد میگیرند کته
با دختر چنین منافقی ازدواج میکند و مقدرات خود را به دست او میسپارد .علما ایتن جتور
توجیه میکنند که در آن حال که شیر مسموم را برای افطار میآشامد ،خبر ندارد که شتربت
شیر مسموم است  .قضاوت انسانها در تعریف قیام و قعود ائمه و یا شکست و پیروزی آنهتا
همان قضاوتی است که دربارۀ دیگران دارند .کسانی که میترسند بگویند امام جاهل به ایتن
شربت مسموم بوده و یا جاهل به حادثۀ کربال بتوده ،متیگوینتد در آن حتال کته شتربت را
می آشامد و مسموم می شود و یا انگور و خرمای مسموم را میخورد ،غافل میشود .دشتمنان

می گویند جاهل به واقعیت است .دوستان میترسند بگویند جاهل است ،میگویند غافتل
است و گول خورده اند .با اینکه جهل و غفلت ،هر دو منافی مقام عصمت و امامتت استت.
که گول می خورد یا غافل می شود با دیگران چه فرقی دارد؟ خبر ندارند کته ائمته اطهتار
علیهمالسالم هدفشان در این قیام قعودها ،میدان دادن بته دشتمنان استت تتا چنانکته
هستند شناخته شوند و مردم در آینده از یک چنین غفلتی که به هر کسی و هر حکومتی
امیدوار میشوند و فرج خود را به دست او میدانند برهند و انسانهتا را چنانکته هستت
بشناسند تا زمینۀ پیدایش حکومتی برپایۀ فهم و آزادی مردم دایر شود .پس بهتترین راه
شناخته شدن معاویه و یزیدها و دیگران ،همین روشهائی استت کته ائمتهاطهتار اتختاذ
نمودهاند .اشعث بنقیس برای محبوبیت بیشتر میان متردم از حضترت مجتبتی ختواهش
میکند با دختر او ازدواج کند .مأمون همینطور برای رفع تهمت و کسب محبوبیت در نظتر
مردم ،امام جواد را وادار میکند که با دختر او ازدواج کند .ائمه کتامالً از قصتد انستانهتا
آگاهی دارند ولیکن برای پیشرفت افکار مردم و برای اینکه ائمه را به سالمت و صتداقت و
دشمنان آن ها را به کفر و نفاق بشناسند ،بهصورت یک انسان عادی معمولی وارد میتدان
میشوند و به دشمنان خود فرصت و مهلت میدهند .همانطور که خداوند متعال به آنهتا
فرصت و مهلت داده است .در نتیجه چنین قضایائی واقع می شود .استقبال ائمه اطهتار از
مرگ و شهادت ،نظیر استقبال یک مؤمن شهادت طلب در میدان جنگ است .جهاد در راه
خدا حساب میشود .اگر کشته شود شهید راه خدا است .ائمه اطهار علیهمالسالم در عالم
آفرینش هیچ مجهولی ندارند .جهان و انسان را آنچنان می شناسند که خدا متیشناستد؛
ولیکن راه و روشهائی را که آنها اتخاذ نمودند ،یگانه عاملی بود که افکار بشریت تهیتیج
شود و نهضت فکری و علمی در عالم بهوجود آید .در نتیجه حق و باطل و اهل حق و باطل
از یکدیگر ممتاز شوند .این همه آزادی که در عالم بهوجود آمده تا جائی که رؤستای کفتر
هم بدون اجازۀ ملتها نمیتوانند در مسند قدرت بنشینند .همۀ ایتن آزادیهتا محصتول
قیام و قعود ائمهاطهار علیهالسالم بوده است .آنها بودند کته حکومتت را برپایتۀ فهتم و
آزادی مردم استوار کردند .حکومت های استبداد و قلدری را شکست دادنتد و همینطتور
مردم را رشد میدهند تا روزی که اهل باطل چنانکه شایسته است شناخته شتوند .پتس
پیدایش حکومت برپایۀ عدالت و آزادی ،نه بر پایۀ تهدیتد و تطمیتع ،محصتول آگتاهی و
آشنایی انسانها به حق و باطل و اهل حق و باطل است تا سعادت خود را در اطاعت خدا و
اطاعت اولیاء خدا ببینند و بدانند و از حکومت اولیاء خدا استتقبال کننتد .خودشتان بتا
سرمایۀ فهم و آزادی ،انسانهای ناالیق و ظالم و جاهل را منزوی کنند و انسانهای عالم و

عادل را در مسند حکومت بنشانند و این آگاهی از دو راه قابل ظهور است .یک راه آن را بشر
ندانسته و نفهمیده کنار گذاشته است و راه دیگر را اجباراً قبول میکند و عاقبت اهل حق بته
کرسی حکومت مینشینند و عدل و داد سراستر عتالم را متیگیترد .آن دو راه کته یکتی را
انسانها به جهل خود تعطیل کردهاند و در خط دیگر قرار گرفتهاند ،این است که خداونتد در

سورۀ فصلت آنجا که زمین و آسمان را طرف خطاب قرار میدهد و متیفرمایتد « :فقلال لهلا و
ل أ
لرض ِئتیا طوعا أأو كرها قالتا أأتینا طلائعن ،» 162یعنی ما به اهل آسمان و زمین گفتیم چتارهای
ندارید جز اینکه تسلیم خدا شوید و بهسوی خدا بیائید .حکومت خدا و حکومت اولیاء خدا را
قبول کنید .خواه بر خالف میل خود مطابق دستور من و یا به میل خود بر خالف دستور متن،
اطاعت خدا بر طبق دستور خداوند متعال و اطاعت خدا برپایۀ عقل و شعور مردم ،دو راه و دو
خط بهوجود میآورد .راه مطابق دستور خدا ،ختالف میتل انستان استت و راه مطتابق میتل
خودشان ،خالف دستور خداوند متعال است .آنچه را ما انسان هتا بته عقتل و شتعور ختود
میخواهیم ،خدا نمیخواهد و آنچه را خدا به علم و حکمت خود میخواهد ،انسانها به دلیل
ضعف عقل و شعور خود نمی خواهند .مانند جهاد در میدان جنگ است که انسانهتا دوستت
ندارند بروند با دشمن بجنگند و خداوند صالح و سعادت آنها را در جنگ با دشمنان میداند.

میفرماید « :عس أأ ركر ُهوِ شیئا و ُهو خی ل ُک و عس أأ ُت ُبوِ

رش لل ُک .» 163شتاید
شیئا و هُلو ر

شما انسانها مسائلی را دوست داشته باشید که به ضررتان تمام میشود و مسائل دیگتری را
دوست نداشته باشید که به نفعتان تمام میشود .ختدا حکتیم استت .عاقبتت هتر کتاری را
میداند .شما مردم آگاهی ندارید .در آیۀ سورۀ فصلت هم خداوند دو گروه عالم و عوام را کته
از آنها تعبیر به آسمان و زمین میکند ،طرف خطاب قرار میدهد .متیفرمایتد ،مجبوریتد و
اجبار دارید که تسلیم خدا و اولیاء خدا شوید .خواه این حرکت مطابق دستتور متن و ختالف
میل شما باشد یا بر خالف دستور من و مطابق میل خودتان  .فرمود بیائید بهسوی من طوعاً او
کرهاً یعنی مطابق میل خود یا بر خالف میل خود؛ ولیکن انسانها راه مطابق میل خود را قبول
کردند؛ گرچه بر خالف دستور خدا باشد و راه خالف میل خود را رها کردند؛ اگر چته مطتابق
دستور خدا باشد .در همین داستان حکومت علی علیه السالم و حکومت معاویه و همینطتور
تمامی معاویهها و علیها وقتی امر دائر میشود به دایرۀ حکومت و تربیت علیبتنالتیطالتب
علیهالسالم بیایند و تسلیم شوند ،هر چند در ابتدا خوراکشان نتان جتو و فقتر و محرومیتت
باشد یا سر سفرۀ معاویهها بروند که ظاهراً سفرۀ آنها نرمتر و چربتر و مطابق هتوای نفتس
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آنها و میل شخصی آنهاست .در همین جا خداوند دو گروه آگاه و ناآگاه را طرف خطتاب
قرار میدهد و میگوید یا از راهی که من میگویم ،راه علی بن ابی طالب ،بتر ختالف میتل
خودتان بهسوی خدای خود حرکت کنید یا از خط معاویه که مطابق هوای نفس خودتتان و
بهسوی جهنم است تا همان جهنم شما را بهسوی خدا برگرداند .نتیجته جتواب متردم را
خداوند در این آیه ذکر میکند که آنها بعد از این پیشنهاد گفتند ،اتینتا طتائعین یعنتی
پروردگارا مطابق علم و شعور خود بهسوی تو آمدیم .نتیجۀ این حرکت را در آیۀ بعد ذکتر

میکند و میفرماید « :فقضا ُه رن

سل بع سل م
وِت،» 164یعنی خداوند مقدر کرد که مردم مطتابق

حرکت فکری و استعدادی خود به هفت طبقه تقسیم شوند و در برابر این طبقات هفتگانه
درکات جهنم قرار میگیرد.
تحوالت هفتگانه بهسوی بهشت و یا درکات هفتگانه بهسوی جهنم در مسیر موافقت و
یا مخالفت با اسالم:
مؤمنین و پیروان دین خدا به هفت طبقه تقسیم میشوند .از فکر و ایمان اولیتاء ختدا
گرفته تا ضعیفترین افراد مؤمن که خیلی ضعیف ،حقیقت را احساس و پیروی متیکننتد،
این هفت طبقه بهسوی بهشتند و در برابر حرکات قهقرائی در جهت خالف دین و تقوا ،آن

هم درکاتی بهوجود میآورد و در انتها اسفل السافلین است که خداوند متیفرمایتد ِ « :ر
إ
ِمل ُنافقن ف ِدلر رك ِ ألسفل من ِلنرار » 165و یا در آیۀ شریفۀ دیگر درکات جهنم را بتهصتورت
هفت در جهنم تعریف میکند .میفرماید « :لها س بع ُة أأبلوِب ،» 166یعنی جهنم هم هفتت در
دارد که هر طایفهای از دری وارد میشوند .درهای بهشت و جهنم ،همان راههای فکتری و
تکاملی انسانها است  .یک نفر به فکر خود تشخیص میدهد کته از علتی علیته الستالم
اطاعت کند؛ گرچه زندگی بر او سخت بگتذرد .پتس او بته فکتر ختود از در بهشتت وارد
می شود و آن دیگری تشخیص میدهد که به طرف معاویهها و سفرههای چرب و نرم برود.
به عقیده خودف نقد را به نسیه نفروشد .این دو نتوع تفکتر کته ختالف جهتت یکتدیگر
هستند ،به نام در بهشت و در جهنم شناخته میشوند؛ زیرا درهای بهشت و جهتنم و یتا
خود بهشت و جهنم ،مانند زندانهائی نیست که دولت برای دشمنان خود معین میکند یا
وسائل آزادی که برای دوستان خود فراهم میکند .در چوبین و یا آهنین داشته باشد و در
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حصاری قرار گیرند؛ بلکه این بهشت و جهنم دو نوع زندگی است که محصتول علتم و عمتل
انسانها میباشد .انسانهائی که به تشخیص خود سعادت را در این زندگی دنیائی میدانند ،گر
میدانند ،گر چه از راه کفر و جنایت باشد ،آنها از در جهنم وارد شدهاند و آخترین محصتول
محصول علم و عمل آنها جنگهای آتشین و هستهای میباشد که بشریت را احاطه میکند.
می کند .خبر ندارند که تمامی آن آتشها در حکومت الهی به خودشان برمی گتردد .عتدهای
انسانهای عالم و عادل هم راه کفر گناه را رها میکنند .یک روش عالمانه و عادالنته انتختاب
میکنند ،گرچه در محرومیت قرار گیرند .اینها هم بته راه بهشتت متی رونتد .در طبقتات و
درجات مختلف ،مطابق علم و ایمان خودشان قرار میگیرند .کلمات آسمان و زمین همته جتا
در تفسیر ائمهاطهار علیهمالسالم به انسانهای عالم و عوام تفسیر شده است .انسانهائی کته
عالمانه و عاقالنه فعالیت میکنند ،به جای آسمان شناخته شدهاند که تمامی نقشهها و حکم و
حکمتها و سیاست و تدبیرها از آنها نشئت میگیرد و در جامعه گسترش پیدا میکنتد و از
انسانهای عوام و جاهل که اکثریت هستند ،تعبیر به زمین شده است کته ختود را در برابتر
علماء و دانشمندان قرار میدهند تا هر حکمی و حکمتی از آنها برسد ،قبول کنند .پس چون
اکثریت ،راه مطابق میل خود را گرفتهاند و حکومت اولیاء خدا را تعطیل کردهانتد ،ایتن همته
مفسدهها و محرومیتها و ظلم و جنایتها برای هر دو گروه حق و باطل پیدا شد تا عاقبت در
بن بست زندگی قرار گیرند و تسلیم اولیاء خدا شوند .ائمهاطهتار علتیهمالستالم در مشتی و
رفتار خود با مردم همه جا در مسیر عقل و شعور انسانها همتراه آنهتا حرکتت متیکننتد.
درست مانند پدر و مادر مهربانی هستند که دست کودکان خود را گرفته بته بتازار و خیابتان
میروند .کودکان مشغول بازی هستند این طرف و آن طرف میدوند .گاهی خود را با خطرات
روبرو می کنند .پدر و مادر مهربان ،مانع بازی کودکان نمی شوند و از کودکان خود هم فاصتله
نمی گیرند تا اگر برای کودکان حادثهای اتفاق افتاد و یا با ضرر و خطری روبرو شتدند ،پتدر و
مادر همراه آنها باشند تا بتوانند آنها را از حادثه نجات دهند .گاهی کودکتان پتدر و متادر
خود را اذیت میکنند و گاهی بیشتر اذیت میکنند تا جائی که بعضی کودکان پدر و مادر خود
را کتک می زنند یا به آنها توهین میکنند؛ ولیکن پتدر و متادر ،مهربتان و حلتیم و صتبور
هستند .از فرزندان خود فاصله نمیگیرند .با آنها قهر نمیکنند و به انتظار روزی هستند کته
کودکان به عقل و شعور برسند .پدر و مادر خود را بشناسند که چقدر مهربان بودهاند و بترای
بچهها زحمت کشیدهاند .موال امیرالمؤمنین علیه السالم گاهی ختود را تشتبیه بته کبتوتری
میکند که در میان گروه کبوتران ،این طرف و آن طرف پرواز میکند و گاهی ختود را تشتبیه
به پدر و مادری می کند که فرزندان آنها بهسوی صحرا و جنگتل حرکتت کردنتد ،هتر چته

میخواهند مانع حرکت آنها به صحرا و جنگل شوند ،اطاعت نمیکنند .پدر و مادر هم بته
همراه آنها به صحرا و جنگل میروند تا اگر حادثهای بهوجود آمد و یا با خترس و ختوکی
شدند ،بتوانند کودکان خود را نجات بدهند .کودکان هم پدر و مادر مهربان خود را همتراه
خود و با خود ببینند؛ زیرا اگر ائمه از مردم فاصله میگرفتند و آنها را به خودشان واگذار
می کردند ،جنایتکاران تاریخ مردم را به نابودی و هالکت میکشتانیدند؛ لتذا ائمتهاطهتار
علیهمالسالم در زندگی خود همه جا نتاظر افکتار متردم و انتخابتات و اختیتارات متردم
هستند .خیلی زیاد سر به سر مردم نمیگذارند .آنها را لعنت و نفرین نمیکنند کته چترا
ائمه را کنار گذاشتهاند و به دنبال یزید و ابن زیاد رفتهاند .ائمه علیهمالسالم میدانند کته
کوچۀ کفر و گناه بن بست است .آخر و عاقبت ندارد .مردم خیال میکنند از طریق کفتر و
گناه و مخالفت با خدا و اولیاء خدا موفقیتت پیتدا متیکننتد و زنتدگی ختود را بته ثمتر
می رسانند و می توانند از خط کفر و گناه خود را به بهشت موعتود برستانند .ائمتهاطهتار
میدانند که انسانهای کافر و گناهکار به طمع بهشتسازی برای ختود و دیگتران جهتنم
میسازند .به جای آسایش ،عذاب و بدبختی بهوجود میآورند .به جای ثروت ،فقر و فالکت
میسازند و به جای صلح و عدالت جنگ و کشتار بهوجود میآورند .میدانند چقدر سر راه
کفر و گناه ،عذاب و مصیبت پیدا میشود و همان عذابها و مصیبتها متردم را بتهستوی
خدا و اولیاء خدا برگشت میدهد .به همین منظورائمهاطهار علیهمالسالم همراه متردم در
مسیر افکار مردم و در مسیر فکر اکثریت جامعته در حرکتت هستتند .همتان حتاکمی را
میپذیرند که مردم پذیرفتهاند و همان راه و روشی که اکثریت مردم انتخاب کردهاند .امام

صادق علیه السالم میفرماید « :ما منا الا و ل بیعله ف عنقله ملن طاغیلة زمانله الا ِلقلامئ َِّلي
یصي خلفه عیس بلن ملری ،» 167یعنی هر یک از ما امامها گرفتار بیعت طاغوت زمان ختود
هستیم .مأموریم آنها را در حکومتشان آزاد بگذاریم با آنها باشیم و با آنها صبر کنتیم.
فقط امام دوازدهم آزاد مطلق است که بیعت هیچ کس به گردن او نیستت و وقتتی ظتاهر
شود همۀ ابرقدرتها را به زانو درمیآورد .پس علی علیه السالم مأمور استت بتا خلفتای
زمان زندگی کند ،همراه آنها باشد و پشت سر آنها نمتاز بخوانتد و همینطتور حضترت
مجتبی علیه السالم مشاهده میکند که سفرۀ چرب و نرم معاویه اکثریتت متردم را گتول
زده و مردم متمایل به حکومت معاویه شدند .عاقبت در زمتانی همتین قیتام و قعودهتا و
حادثهها و جنگها و مصیبتهایی که مردم بترای خودشتان بتهوجتود متیآورنتد و یتا
حکومتها برای آنها میسازند و میپزند ،افکار مردم را روشن متیکنتد و در انتهتا جتز
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فضاحت و رسوائی برای قدرتهای کفر و گناه و به جز عزت و عظمت برای اولیاء ختدا نتیجته
نخواهد داشت .روزی خواهد شد که از دست ابرقدرتها و ستمکاران عالم ،استیصال جهتانی
بهوجود آید .تمامی مردم در بال و مصیبت قرار گیرند و راه امیدشان از همه جا بستته شتود و
بدانند به جز خدا و اولیاء خدا کسی نیست به داد آنها برسد و آنها را از مهلکتههتا نجتات
دهد .یک چنین زمانی را آخرالزمان میگویند .یعنی زمانی است که فعالیتت بشتر بته انتهتا
رسیده و همه کس میدانند که به دست خودشان برای خودشان کاری ساخته نیست .همه جا

سر به جانب آسمان دارند و داد میزنند و میگویند « :رب رنا ِكشف عنرا

ِلعذِب .» 168خدایا ایتن

عذابها و بالها را از جامعه برطرف کن .خداوند خواهش آنهتا را اجابتت متیکنتد .در ایتن
وضعیت و یک چنین زمانی که ظلم و ستم سراسر عالم را گرفته و همه در زندگی مینالند که
گرفتار عذاب و مصیبت هستند ،خداوند وعده میدهد که فرج آنها را برساند و امام زمتان را
ظاهر سازد .پس قیام و قعود ائمهاطهار و یا شهادت و مظلومیت آنها مربوط به ناتوانی آنهتا
نبوده تا بگوئیم غافل یا عاجز بودهاند که نتوانستهاند از خودشان دفاع کنند؛ بلکه مربوط بته
صبر و مدارای آنها و آزاد گذاشتن مردم در راه فعالیت خودشان بوده ،گرچه آن فعالیتتهتا
مردم را وادار به قتل امام و یا مسمومیت امام میکند .ائمه به این دلیتل شتهادت را عالمانته
قبول کردهاند که این شهادتها و مسمومیتها عامل بیداری و آگاهی مردم است .مردمی کته
کافر را به جای مؤمن و مؤمن را به جای کافر میشناسند بایستی ناظر اعمتال و افکتار آنهتا
باشند تا آنها را از مسیر کفر و گناه و ظلم و ستم بشناسند و بعد از این شناسائی گرایش بته
خدا و اولیاء خدا پیدا کنند.
در این گرایش که در زمان پیری و فرسودگی در وضعی قرار گرفتهاند که به هر در زدند و
همه نوع قدرت و سیاست به کار بردند ،مأیوس شدند ،در این حال یأس از خود و مردم ،حالت
مرگ آنها مقدر میشود .در یأس و ناامیدی از خود و مردم و امیدواری به خداونتد متعتال از
دنیا میروند .یک چنین مرگ برای هر انسانی مقدر میشود .هتر کتس متیمیترد در حتالی
میمیرد که امید به خدا دارد و از خودش و مردم مأیوس است .مرگ در اینجتا ماننتد ختواب
است .خدا و اولیاء خدا مانند مادری هستند که میبیند بچههتا در فتراق پدرشتان بتیتتاب
هستند .مادر آنها را الی و الئی میکند و میخواباند تا فردا کته پدرشتان از ستفر برگتردد.
همینطور انسانها به جای فرزندان خدا وائمه اطهار هستند .از حتوادث دنیتا و حتوادثی کته
خودشان برای خودشان بهوجود میآورند بیتابند .در ساعت مردن ،امیدشتان از خودشتان و
تمامی مردم قطع میشود ،فقط امید به خدا باقی میماند .در این حال خدای مهربان آنهتا را
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می خواباند؛ زیرا زمان فرج هنوز نرسیده است  .در خواب مرگ قرار میگیرند تا روزی کته
شرایط حیات و سعادت بشتر در کترۀ زمتین فتراهم شتود .خداونتد در معرفتی آن روز

ِعل ُموِ أأ ر للا ُحیي ِ ألرض

بعد موتلا ،» 169یعنی بدانید که خدا زمتین را بعتد از مترگ زنتده

امام در تفسیر آیه می فرماید ،زمین نمیمیرد ،اهتل زمتین متیمیرنتد .در وضتعی قترار
میگیرند که یا مردهاند یا از مرده بدتر .پس پیش از ظهور امام ،انسانها در حال یتأس از
خود و مردم میمیرند .در خواب مرگ هستند تا روز ظهور امام .مرگ بر دو قستم استت؛
گاهی مرگ شخص که تک تک آدمها بمیرند؛ مثل زمانهتای گذشتته و زمتان موجتود و
آینده و گاهی هم مرگ جهانی بهوجود میآید .مرگ جهانی یعنی استیصال جهانی .زندگی
از دست مردم خارج میشود .ابرقدرتها در ضعف کامل قرا میگیرند .نه ملتها از دولتها
اطاعت می کنند و نه هم دولتها میتوانند ملتها را به نظام درآورند .در یک چنین زمانی
خداوند دولتها را تشبیه به شمع میکند و ملتها را تشبیه به پروانههائی کته دور شتمع

كلو
میچرخند .میفرماید شمعها خاموش میشود و پروانهها پراکنده میشتوند « .یلوم ی ُ
ِلنر ُاس اکلفرِش ِملبثُوِ و ر ُكو ُ ِلب ُ
ال اکلعهن ِملن ُفلوش » 170از اینکه در آیۀ دوم انستانهتا را
تشبیه به پروانه میکند ،معلوم میشود جبال ابرقدرتها هستند .آیۀ اول کته از متالشتی
شدن کوهها خبر میدهد ،ائمه تفسیر میکنند .میفرمایند ابرقدرتها متالشی میشوند و
مردم در بی نظمی و هرج و مرج قرار میگیرند و این زمانی است که جنگ سوم هستتهای
شروع می شود .یک چنین زمانی را هم مرگ زمین یا مرگ عمومی نامیتدهانتد کته ائمته
فرمودند جنگی واقع میشود که یک سوم مردم دنیا کشته میشتوند ،یتک ستوم دیگتر
می میرند و آن یک سوم دیگر در سختترین شرایط و عذاب قرار میگیرنتد .دلیتل ایتن
حدیث هم آیهای در سوره بنیاسرائیل است که خداوند از مرگ عمومی عالم خبر میدهد.

میفرماید « :و ِ من قری مة
إ

ِ رل َن ُن ُمهل ُكوها قبل یوم ِلقیمة أأو ُمع ّذب ُوها عذَِ شدیدِ .» 171قیامت

همه جا تفسیر به قیام امام زمان شده .خداوند می فرماید هیچ شهر و دهی پتیش از ایتن
قیام باقی نمی ماند جز اینکه یا ما آنها را هالک میکنیم یا به سختترین عذابها مبتتال

مینمائیم .این آیۀ شریفه درست معنای همین حدیث مشهور است که یتک ستوم کشتته
می شوند و یک سوم می میرند و یک سوم دیگتر در ستختتترین شترایط عتذاب واقتع
میشوند .االن هم دنیا با این بمبهای هستهای و موشکهای قتاره پیمتا بته خصتوص در
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اختیار شدیدترین و شقیترین انسانهای زمان مجهز به یک چنین حادثهای است که خواهی
نخواهی واقع میشود .بشریت در استیصال کامل قرار میگیرد .آنکه کشته شتده یتا مترده و
کسی هم که زنده مانده است در سختترین عذاب جهانی قرار متیگیترد .در حتدیث دیگتر
میفرماید پنج هفتم دنیا میمیرند یا کشته میشوند .مسلم استت کته آن دو هفتتم دیگتر

زندگی خوبی نخواهند داشت و در این احادیث اشاره به شیعیان متیفرمایتدِ « :ملا تبلو ِ
ركونوِ من ِلثل ِلبايق » 172شما شیعیان دوست ندارید که آن یک سوم باقی مانده شما باشید.
در این عذاب سخت جهانی ،باز هم محفوظترین ملتها و مملکتها ،ملتت و مملکتت ایتران
است .به برکت والیت و محبت ائمه اطهار ،خدا آنها را حفظ میکند تا امامشان ظاهر شتود و
فرج آنها حاصل گردد .یک چنین حادثه هم به معنای مرگ جهتانی استت؛ زیترا متردم یتا
مردهاند یا کشته شدهاند و زندهها هم در شرایط سختی قرار میگیرند .چنان متیشتوند کته

پیغمبر فرمودندَ « :ك ُملئت ُظلام و

ُجلورِ ،» 173یعنی زمین پر میشود از ظلم و جتور و هترج و

مرج جهانی پیدا میشود .هیچ قدرتی نمیتواند مردم را در آرامتش و آستایش قترار دهتد .

كلو ِلنرل ُاس
خداوند از آنها تعبیر به پروانه میکند که شمعشان خاموش شتده استت « .یلوم ی ُ
اکلفرِش ِملبثُوِ » یعنی مردم مانند پروانههای پراکنده.
اسرار قبول شهادت ائمه اطهار ع:
مرگ خصوصی مرگ یک یک انسانها و مرگ عمومی هم همین استیصال جهانی استت و
دیگر چارهای جز ظهور امام زمان علیه السالم و حکومت الهی نیست.
بحث در اسرار شهادتائمه اطهار علیهمالسالم و استقبال از مرگ و شهادت بود کته ایتن
استقبال از مرگ و شهادت مانند قیام امام حسین علیه السالم با یقین کامل کته در ایتن راه
کشته می شود و یا استقبال ائمه دیگر از غذای مسموم و یا شربت مسموم با یقین کامل که به
دست طاغی زمان خودشان مسموم میشوند .این استقبال مربوط به غفلت آنها و یا مربتوط
به عجز و ناتوانی آنها از دفاع نبوده بلکه مصلحت دیگری در کار است که خداوند طبتق آن
مصلحت شهادت یا مرگ ائمه را مقدر می کند و ائمه اطهار هم بر طبق تقدیر خدا از شتهادت
خود استقبال می کنند .اگر کسی بگوید که این مرگ و شهادت ،مربوط به جهتل آنهتا و یتا
غفلت آنهاست که مانند دیگران در حال جهل و غفلت با مرگ روبرو میشوند ،یتک چنتین
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ادعایی هرگز متناسب با مقام علمی ائمه اطهار نیست؛ زیرا آنها حقیقتاً از مسائل جزئی و

کلی و حوادث کلی و جزئی آگاهی کامل دارند .خداوند در تعریف علم آنها میفرماید « :و
ت رمت کم ُة رب ّك صدقا و علدل .» 174روایت در تفسیر این آیه میگوید هر امتامی کته متولتد
این آیۀ شریفه بر بازوی او نوشته می شود .البته منظور نوشته شتدن خطتی نیستت کته
بر بازوی آنها بنویسد تا هر کسی بتواند بخواند بلکه منظور تکمیل علم و حکمت و اتمام
آن بهوسیلۀ آن امام است .صداقت یعنی علم مطابق با حقیقت ،عدالت هم مربط به احکام
و اخالق اجتماعی است؛ زیرا حقیقتاً مکتب اسالم به رهبری ائمته اطهتار علتیهم الستالم
مجهز به دو سرمایه است .یکی تجهیزات علمی یعنی آنچنان قرآن و ائمته علیته الستالم
حقایق و علوم را صاف و روشن در اختیار مردم قرار دادهاند که هیچ مسئلهای در طبیعتت
و حقیقت مجهول نمیماند و دیگری مربوط به احکام و نظامات اجتماعی انسانها در ایتن
مکتب آنقدر می توانند بخوانند و بدانند که علم و قدرتشان هماهنگ با علم و قدرت ختدا
باشد یعنی هر چیزی را خدا گونه بدانند وخدا گونه بتوانند و هیچ مجهولی نداشته باشند.
در برابر هر حادثهای ناتوانی نداشته باشند .مانند متوال امیرالمتؤمنین علیته الستالم کته

میفرماید « :سلوي قبل أأ

تفقلدوي .» 175تا زمانی که در میان شما هستم از من بپرستید و

عمل مین ب ُط ُرق
ِلسامء ِ ُ
باز در جمله دیگر میفرمایدّ ِ « :ن ب ُط ُرق ر

الارض ،» 176یعنتی راههتای

آسمانها را از راههای زمین بهتر میشناسم .حقیقتاً کیفیت خلقت آستمانهتا و کیفیتت
حرکت در آسمانها که بر مردم مجهول است ،بر آن حضرت مجهول نیست .میفرماید من
راه آسمانها را از راههای زمین بهتر میشناسم و جای دیگر متیفرمایتد اگتر بختواهم از
امروز تا قیام قیامت ،هر حادثهای را که واقع میشود و هر قیامی را که پیدا میشود ،بترای
شما میگویم  .دالئل و براهین خیلی زیاد و روشن است که ایتن چهتارده نفتر پیشتوایان
معصوم ،هیچ مجهولی در عالم ندارند .چون علمشان کامل است .نبوت و امامت بتهوستیلۀ
آنها ختم شده است .نه امامی بعد از امام زمان خواهد بود که بشر را از مهلکه نجات بدهد
و نه هم پیغمبر و کتابی بعد از پیغمبر اسالم و قرآن ،تا بتواند علم تتازهای بیتاورد و دیتن
تازهای و بهتری در اختیار مردم قرار دهد .پس حقیقتاً علمائمهاطهتار علتیهمالستالم بته
کلیات و جزئیات و نقشه خلقت و تربیت ،برابر با علم خداوند متعتال استت .مجهتولی در
عالم ندارند و این احاطۀ علمی را در زمان زندگی خود به ثبوت رسانیدهاند .ظترف متدت
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تقریباً چهارصد سال از روز قیام حضرت رسول اکرم تا روز غیبت کبری ،ایتن همته مستائل
مشکل و معضل و معجزات بهوسیلۀ ملتهای مختلف و زبانهای مختلف از این امامها ستئوال
سئوال شده است .در جواب هیچ مسئلهای عاجز نماندهاند .هر انسانی به زبان ختود از آنهتا
آنها سئواالت کرده ،به زبان خود جواب شنیده .تا جائی که زبان حیوانتات را متیداننتد و از
اسرار طبیعت باخبرند .چقدر خبرهای غیبی از مرگ بعضی اصحاب و دوستان خدا دادند کته
که چنان شد که خبر دادند .پس کسی که از این حوادث جزئی تا روز قیامتت بتاخبر استت،
چگونه ممکن است دشمن خود را نشناسد و هدف دشمن را از این قیام و قعودها و دعوتهتا
نداند؟ مأمون حضرت رضا علیه السالم را با تشریفات سلطنتی و بتا اکترام و اعتزاز تمتام از
مدینه به خراسان دعوت کرد که میخواهد خالفت را به او واگذار کند؛ ولیکن حضرت پیش از
حرکت به اهل بیت خود میگوید که بر مصیبتهای من گریه کنید .آنها میگویند گریه برای
شخص مسافر ،آن هم چنین مسافرتی ،میمنت ندارد .حضرت متی فرمایتد آری ستفری کته
برگشت داشته باشد .این سفر ،سفر مرگ من است نه مسافرتی که بروم و برگتردم و از ایتن
قبیل مسائل دیگر .پس مرگ آنها مربوط به جهل و غفلت آنها نیست .عصمت امامها فقتط
عصمت از گناه نیست بلکه عصمت از خطا و اشتباه است .در گفتن و شنیدن و قیام و قعتود و
قانون گذاری و بیان حقایق و آداب و اخالق کوچکترین اشتباهی ندارند .همچنتین شتهادت
آنها مربوط به ناتوانی آنها در مقابلۀ با دشمن نیست تا بگتوئیم دشتمن از نظتر تجهیتزات
جنگی و قدرت و مکر و حیله و سیاست از آنها باالتر است .در نتیجه دشمن غلبه میکنتد و
آنها شکست میخورند .چنانکه درباره قیام و قعود امیرالمومنین علیه السالم اینطور قضاوت
کردهاند و گفتهاند علی مرد شجاع و توانائی است ولیکن در سیاست و زرنگی نتاتوان استت.
گول دشمن را میخورد و کاله سرش میرود .حضرت در جواب آنها فرمود که مادرشتان بته
عزایشان بنشیند .چه کسی بیشتر از من عمر خود را در میدانهای جنگ گذرانده و آرایتش
جنگی داشته است و چه کسی بیشتر از من بصیرت و بینائی دارد و چه کسی بیشتر از من به
اوضاع و احوال جنگ و مردم زمان آگاهی و بصیرت دارد .معاویه با مکر و خدعه و فریب دادن
مردم و اعمال نامشروع جلو میرود ولیکن من مکر و خدعه را و فریب مردم را دوست نتدارم.

در این رابطه فرمود « :لو ل ِلتُقي ،ل ُك ُ
نت ِده ِلعرب » 177یعنی اگر تقوی نباشد من زرنگترین
و سیاست مدارترین مردم زمان هستم؛ ولیکن دوست ندارم به مکر و حیله متوسل شوم و بتا
اسباب و ابزار ظلم و ستم عدالت بهوجود آورم .قیام و قعود ما برای رسیدن به قدرت نیستت
بلکه برای اقامه حق و عدالت در زندگی مردم است .پس این شکستها در قیام و قعتود و یتا

 - 177خطبه  222و کافی ،ج  ،8ص 18

شهادتها و مسمومیتها مربوط به غفلت آنها و یا ناتوانی آنها نیست؛ بلکه حساب ایتن
است که آنها همه جا هماهنگ با تقدیر خدا حرکت میکنند و طبتق برنامتههتای الهتی
میگویند و میشنوند .تقدیر بزرگ خدا در تربیت بشر این است که نیکان و بدان در انجام
اعمال نیک و بد فرصت و مهلت دارند .هر انسانی که به دنیا میآید چه متؤمن چته کتافر،
پیش از ظهور قیامت ،این هفتاد هشتاد سال مدت عمر خود را مهلتت و فرصتت دارد تتا
آزادانه و آگاهانه راه حق و باطل را انتخاب کند .اگر به راه بهشتت یتا جهتنم متیرود بته
آگاهی و آزادی خودش باشد تا روز قیامت بداند و بفهمد خودش برای رسیدن بته زنتدگی
بهشتی زحمت کشید .قدر بهشتی که محصول کار و زحمت اوست بداند و یا اگتر ختودش
آگاهانه و آزادانه به راه کفر و گناه رفته و برای خود جهنم میسازد ،مبادا روز گرفتتاری از
کسی به جز خود شکایتی داشته باشد .بداند که هر بال و مصیبتی سرش آمده یا هتر نتوع
محرومیتی به اراده و آزادی خودش بوده و هر نعمت و برکتی هم به اراده و آزادی خودش.
اگر نعمتی از او سلب شده ،به دست خود آن را ضایع نموده و اگر هم خیر و برکتتی بته او
رسیده ،آگاهانه از آن استقبال کرده است و بزرگترین نعمتها که از او ستلب متیشتود،
همین نعمت والیت و حکومتائمهاطهار علیهمالسالم است که اگر مردم بتوانند این ستایۀ
حکومت را برای خود ادامه دهند ،در شعاع این والیت درهای زندگی بهشتی به روی آنها
باز و درهای عذاب و بال بسته میشود و اگر با استقبال از کفر و گناه و دولتهای طتاغوتی
والیت و حکومت ائمه را پشت سرگذاشتند و یا برگشتتند و آنهتا را کشتتند و مستموم
نمودند ،بدانند که این نعمتهای بزرگ را خودشان پایمال کرده اند و خودشتان موجبتات
محرومیت خود را فراهم نمودهاند .از کسی شکایت نداشته باشتند .ایتن تقتدیر مهلتت و
فرصت به انسانهای کافر و مؤمن تا قیامت ادامه دارد .پس اگر امامها به قدرت الهی ختود
متوسل شوند و با اعمال زور و قدرت ،در مسند حاکمیت بنشتینند ،بترای کتافر و متؤمن
فرصت و مهلتی پیدا نمیشود که آزادانه به راه حق یا باطل بروند .در شعاع حکومت امتام
یا پیغمبر ،چه کسی میتواند مرتکب گناه شود یا الاقل نیت گناه داشتته باشتد .پتس در
زمینۀ حکومت امام ها کفار ناراحتند که نتوانستهاند بهرهای از حکومت و خالفتت داشتته
باشند .امام و پیغمبر را مزاحم راه خود می دانند و همینطور مؤمنین در جهل و نادانی قرار
میگیرند و نمیتوانند حق و باطل بشناسند و یا اهل حق و باطتل را بشناستند .بتر ختدا
واجب میشود روز قیامت یکنواخت و بدون حساب همه مردم را به بهشت ببرد .نه دلیلتی
بر استحقاق اهل ایمان دارد که آنها امتحان نشدهاند و نه هم دلیل بتر محرومیتت کفتار؛
زیرا آنها هم در شعاع یک قدرت بزرگ محیط و مسلط نتوانستهاند مرتکب گنتاه شتوند.

پس جائی برای این آیۀ شریفه نمیماند که خداوند میفرماید « :لهیل من هل عن بی ّنل مة و حیلي
ح عن بی ّنل مة » 178و نظیر این آیه هزاران آیۀ دیگر که خدا میفرماید بایستی بد و ختوب از
من ر
یکدیگر مشخص شود .کافر و گناهکار خود را به کفر و گناه بشناسد و همچنین مؤمنین مطیع
خود را به ایمان و تقوی بشناسند و کفار را هم به کفر و گناه بشناستند و دیگتر روز قیامتت
کسی نتواند بر آن حاکمیتها و محکومیتها اعتراض کند .در همین دعای ندبه میخوانیم که
پیغمبر به علی فرمود اگر تو در میان امت نباشی ،حق از باطل تمیز داده نمیشود .تو یا علتی،
ترازوی حق و باطل هستی .پس یک چنتین مهلتت مقتدر بترای متؤمن و کتافر الزم استت.
ائمهاطهار علیهمالسالم همه جا از اقبال و ادبار آزادانه مردم استفاده میکننتد تتا هتر کتس
طالب حق است ،به طرف اولیاء خدا برود و هر کس هم طالب باطل است ،به سراغ اهتل باطتل
برود .این شهادت ها و مسمومیت ها و صبر و مداراها نه مربوط به غفلت است و نه هم مربتوط
به ناتوانی ائمه ،بلکه مأمور به صبرند تا زمانی که بشریت خود را در استیصال کامل قرار دهتد
و زندگی را به دست خود نابود کند.
ائمه اطهار علیهمالسالم همآنطور که در زندگی مجهز به علم الهتی هستتند و هرگتز در
جائی اشتباه نمیکنند ،حقیقت را همانند خدا میدانند و به همین کیفیت مجهتز بته قتدرت
الهی هستند .همانطور که تمامی کائنات زیر سایۀ قدرت خدا قرار گرفتته و هتیچ حادثتهای
بدون ارادۀ خدا قابل ظهور نیست ،به همین کیفیت تمامی کائنات زیر سایۀ قدرت امام زمتان
یا ائمه دیگر قرار میگیرد .قدرت آنها برابر علم آنهاست .همانطور که علمشان بتینهایتت
است و بر هر کسی و بر هر چیزی احاطه علمی دارند .هر کسی و هر چیزی در سایۀ قتدرت و
والیت آنها قرار گرفته است و این را والیت تکوینی مینامند .یعنی آفرینندگی عتالم و آدم،
به ارادۀ آنها و به دست آنها انجام میگیرد .منظور از اینکه به فرشتتگان متیگویتد آدم را
سجده کنید ،سجدۀ فرشتگان از این سجدههای معمولی نیست  .فرشتگان عوامل آفریننده و
سازندۀ طبیعت هستند .فرشتگان در عالم طبیعت مانند نیروی بترق در ایتن کارخانتههتا و
وسایل برقی می باشند .اختیار همۀ کارخانهها و چراغها و ماشین آالت برقی در دست کستی
است که برق را تولید میکند و در اختیار مردم قرار میدهد .با یک کلیدی کته بتاز کنتد یتا
ببندد تمام کرۀ زمین را در تاریکی و یا روشنائی قرار میدهد .ائمه همینطور مجهز بته تولیتد
نیروهائی هستند که در سراسر عالم گسترش پیدا میکند .به موجودات عالم حیات میدهد و
یا حیات را از آنها میگیرد .این حوض کوثری که خداوند بر پیغمبر اکرم منت میگتذارد کته
من به تو حوض کوثر دادهام ،از این حوضهای آب نیست که روز قیامت خداوند حوضی را پتر
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از آب کند و اختیار آن را به حضرت زهرا یا حضرت امیر واگذار کند .نگفتتهانتد حضترت
زهرا مالک حوض کوثر است ،بلکه گفتهاند حضرت زهرا حوض کوثر است .خودش به وجود
خودش ،به علم و قدرت خودش ،با احاطۀ دانائی و توانائی خودش به همۀ موجودات عتالم
حیات و قدرت میدهد یا اگر بخواهد حیات و قدرت را از هتر مخلتوقی متیگیترد .تمتام
موجودات عالم از ذات و مواد خاکی و آبی و هوائی گرفته تا نباتات و حیوانات و انسانها و
ستاره ها و ماه و خورشید و همه چیز ،مجهز به روح حیات و حرکت هستند .هر کتدام بته
منزلۀ چراغ برقی هستند که از منبع تولید عوامل حیات که همان ائمه اطهار علیهمالسالم
هستند ،حیات و حرکت میگیرند .تمامی کائنتات ماننتد همتین ماشتین آالت برقتی ،در
اختیار علیابنابیطالب علیهالسالم در عالم غیب و در اختیار امام زمتان در عتالم شتهود
است .هرکس را در هر جائی که خدا بخواهد حیات و حرکت داشته باشد ،آنها بالفاصله از
مشیت خدا باخبرند .به هر کسی و هر چیزی که خدا میخواهد حیات و حرکت میدهند و
یا حیات و حرکت را میگیرند .انسان کامل آن چشمۀ آب حیاتی استت کته بته آبهتا و
خاکها و هواها و دریاها حیات میدهد یا اگر بخواهد حیات را میگیرد .میگتوئیم حیتات
هر چیزی با آب است .آب منشاء حیات است .میپرسیم پس حیات آب به دست کیستت؟
چه کسی آمده با نیروی حیات به مولکولهای آب حیات داده همچنین به مولکولهای هوا
و تمام ذرات عالم؟ هر ذره و مادهای اگر فاقد حیات شود یک لش مرده سیاهی خواهد بود
یعنی اگر خدا یا امام حیات خاک را از ختاک بگیرنتد ،حیتات آب و هتوا را از آب و هتوا
بگیرند ،تمام عالم طبیعت و مواد آن بهصورت پودر سیاهی ظاهر میشوند که کوچکترین
حیات و حرکتی ندارند .خداوند از این پودر سیاه تعبیر به ظلمات میکند .ظلمتات یعنتی
همین مواد اولیه که خداوند ،پیکرۀ مخلوقات را از آن میسازد .این مواد اولیه در ذات خود
از نظر بی رنگی سیاهند و از نظر اینکه روشنائی ندارند ،تاریکند و از نظر اینکته حیتات و
حرکت ندارند ،میت اند و ساکن اند .خداوند اصل دیگری به نام نور و نیرو آفریتده و ایتن
اصل که نور و نیروی عالم خلقت است ،در اختیار همین انسانهای کامل است .از این اصل
که سرچشمۀ حیات است ،در عالم حیات و حرکتت پیتدا متیشتود و متواد عتالم جتان
می گیرند .تبدیل به جمادات میشوند و از این منبع حیتات گیتاههتا و درختتهتا جتان
می گیرند .تبدیل به درخت و گیاه میشوند .حشرات و حیوانات همچنین .ماه و خورشید و
ستارگان و کرات ،همۀ این ها مانند چراغ برقی هستند که برقشان و حیاتشتان از حتوض

کوثر میرسد .یعنی چشمۀ آب حیات .در زیارت امام زمان میخوانیم و میگوئیم « ِلسلام
علیك یعن ِلیلاة » یعنی سالم بر تو آقائی که تو سرچشمۀ حیات و حرکت در عالم هستی.

تو به موجودات حیات و حرکت میدهی و اگر بخواهی حیات و حرکت را از آنها متیگیتری.
پس این یک مثل صددرصد مطابق حقیقت و واقعی است که جان عالم و همتۀ موجتودات ،از
جمادات و نباتات و حیوانات و جان همه انسانهتا در اختیتار چشتمۀ آب حیتات استت کته
امامهای معصوم باشند .آنها به ارادۀ خدا جان کسی را بخواهند متیگیرنتد و یتا بته کستی
بخواهند جان میدهند .یک چنین قدرت و تصرفاتی را والیت تکوینی می نامند کته بتا ایتن
قدرت ،حاکم بر تمامی موجودات و کائنات هستند .پس چه دستی باالتر از دستت آنهاستت
که بتواند دست آنها را از کار بیاندازد و یا چه نیروئی از نیروی آنها باالتر استت تتا بتوانتد
آنها را متوقف کند .آنها از نظر هماهنگی که با تقتدیرات خداونتد متعتال دارنتد ،در ایتن
زندگی ابتدائی که دنیا نامیده می شود به انسانها آزادی و مهلت دادهاند .هر چنتد کته ایتن
آزادی و مهلت منجر به قتل آنها و یا شهادت آنها شود .همین مظلومیتها دلیل حاکمیتت
کامل آنها بر ظالمها در روز قیامت است .تمام بشریت روز قیامت یا به دلیل اطاعت ،تستلیم
آنها هستند که از لطف و کرم آنها استفاده میکنند و یا به دلیل گنتاه و معصتیت و ظلتم و
ستم ،محکوم به حکم آنها هستند .لذا روزی که حکومت در اختیار آنها قرار متیگیترد آن
روز ،روز اعمال قدرت است  .با والیت تکوینی خود قیام میکنند .تمامی چراغهتای ختاموش
شده یعنی مردگان را زنده میکنند و هر کسی را از ثواب و عقاب به آنچته مستتحق استت،
میرسانند .همه جا در اخبار و روایات و آیات مربوط به امام زمان علیته الستالم گفتته شتده
است که ایشان وقتی ظاهر میشوند ،فرصت و مهلت از کفار سلب میشود .حیتات و زنتدگی
آنها خاتمه پیدا میکند .نمیتوانند از خود حرکتی داشته باشند و یا بته اراده و آزادی ختود
زندگی کنند .این آیۀ شریفه در کتاب الزام الناصب تفسیر به امام زمان شده است که خداوند

ِلسموِت و ِ ألرض طوعا و كرها و ِلیه یُرجعلو
میفرماید « :و ُل أأسمل من ف ر
إ

 ،» 179یعنی هر چته

هست و هر که هست در آسمانها و زمینها ،بخواهد یا نخواهد ،تسلیم خدا و آنها میشتود
و او و آبا و اجدادش ،مرجع همۀ کائنات خواهند بود .هر جا خداوند ادعائی میکنتد کته متن
چنین و چنان میدانم و میتوانم ،مصداق و مظهر تمامی آن ادعاها ،ائمه اطهار علیهمالستالم
هستند که خداوند در آیۀ نور آنها را به عنوان نمونۀ علم و قدرت خود معرفی میکنتد .هتم
مظهر قدرت خدا و هم مظهر علم و دانش خدا هستند .پس روزی که با اعمتال قتدرت ظتاهر
میشوند و حکومت الهی خود را تشکیل دهند ،در آن روز کسی از خود اراده و اختیار نتدارد
که بتواند با آنها مبارزه و معارضهای داشته باشد .به حساب مردم میرسند و هر کسی را بته
آنچه لیاقت دارد میرسانند .این دو آیۀ شریفه در آخر سورۀ غاشیه ،تفسیر به حکومت ائمه
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اطهار شده است .خداوند میفرماید ِ « :ر ِلینا ِی ُبم ُ ،رث ِ ر
إ
إ إ إ

ابم .» 180امتام صتادق
علینا حسل ُ

علیه السالم به خود اشاره میکند و میگوید برگشت تمامی مردم از اولتین و آخترین بته
والیت و حکومت ما آل محمد(ص) است و حساب همه مردم هم با ما میباشد.
پس این مطلب زیاد روشن است که آنها در این دنیا به دوست و دشتمن ختود آزادی
میدهند تا فعالیت خود را به ثمر برسانند .روز قیامت عذری نداشته باشتند کته بگوینتد
میخواستیم اصالح کنیم نگذاشتند .به مردم خدمت کنیم ،نگذاشتند .حکومتت عادالنته
داشته باشیم ،نگذاشتند .پس بر خدا وائمهاطهار واجب است که در این زندگی دنیا از تولد
تا مرگ مانع آزادی مردم نشوند .تا هر کس آنچه در توان خود دارد از خیر و شر و نفتع و
ضرر به ثمر برساند .بنابراین روشن شد که قیام و قعود ائمه اطهار علیهمالسالم و یا صلح و
سازش آنها و یا قبول شهادت و غیبت ،همۀ اینها مربوط به مهلتتی استت کته خداونتد
تبارک و تعالی به انسانهای مؤمن و کافر داده است تا متؤمنین آزادانته فعالیتت کننتد و
ایمان خود را به ثمر برسانند و بر خود آنها یا دشمنان آنهتا واضتح شتود کته ایتنهتا
انسانهای پاک و مؤمن بودند .همینطور کفار در مسیر کفر و گناه ختود آزادانته فعالیتت
کنند و در انتها خود را بشناسند که بد کردهاند و بد بودهاند ،ظالم بتودهانتد و در نتیجته
خودشان را محکوم به عذاب و انتقام الهی بدانند .لذا گفتهاند امام زمان علیه السالم وقتی
ظاهر می شود ،بر اساس واقعیتهای شناخته شده قضاوت می کند .نه ستابقهای از کستی
مطالبه میکند و نه هم پروندهای از کسی میخواند و نه کسی را بته شتهادت متیطلبتد.
انسانها در برابر آن حضرت خودشان به نفع خودشان و یتا بته ضترر خودشتان قضتاوت
میکنند .انسانهای ظالم و گناهکار وحشت دارند از این که خود را به آن حضرت برسانند
و یا به دوستان و یا وابستگان آن حضرت نزدیک شوند؛ زیرا ذات بد آنها و کفتر و گنتاه
آنها ظلم و ستم آنها به آنها اجازه نمیدهد که به سازمانهای دولتی و تشتکیالتی آن
حضرت نزدیک شوند .در محرومیت مطلق قرار میگیرند .مانند کسی که تا توانسته استت
به شما ستم کرده و شما را چندین مرتبه کتک زده و مال شما را دزدیده و هر بالئتی کته
توانسته سر شما آورده است .اگر روزگار عوض شود و شما به قدرت و حکومت برسید ،آن
ظالم بدکار که تمام پلهای ارتباطی بین خود و شما را خراب نموده ،هرگز حاضتر نیستت
خدمت شما برسد و معذرت خواهی کند بلکه میگوید همین محرومیتت بترای متن بهتتر
است که خود را به آن مظلوم معرفی کنم .طبیعت و واقعیت هر انسانی در نظر امتام زمتان
مشهود و معروف است .یک قضاوت طبیعی ایجاد میشود که بدان ختود بته ختود عقتب
 - 182سوره غاشیه 25 ،و 26

میمانند و کنار میروند و نیکان خود به خود جلو میروند و مورد عفو و قبول آن حضرت قرار
میگیرند .سفرۀ طبیعت از جلوی کفار و منافقین برچیده میشتود .قتدرت استتفاده از آب و
علف و روزی ها و میوه ها ندارند .در محرومیت مطلق قرار میگیرند .درست مانند حیوانات که
از زندگی انسانها و خورد و خوراک آنها محرومند .برای شناخت این قضاوت طبیعی بتدون
اینکه یک قاضی و حاکم در کار باشد ،بهتر است این آیه را ترجمه کنیم.
ترجمه وتفسیر یک آیۀ عجیب در قرآن :
در آن روزگار که مؤمنین نورانی هستند ،نور امید در دلشان روشن است .بر اساس همتان
نورانیت و امیدی که دارند که انسان نیکوکاری بودهاند به طرف آن حضرت حرکت میکننتد و
جلو می روند .در این مسیر که آنها جلو میروندف کفار و منافقین به آنها میگویند بته متا
نظر کنید و به ما لطفی کنید تا از لطف شما و نور ایمان شما استفاده کنیم .آنهتا متیگوینتد
جای این استفادهها و بهره برداریها در زندگی دنیا بوده و در آن زندگی الزم بتوده استت از

نور خدا استفاده کنید « .قیل ِرج ُعوِ ورِئ ُک فلتم ُسوِ ن ُورِ ف ُضب بینُم ب ُس مور ُل َب َط ُن ُه فیه رِلرح ُة
ِب ،»181یعنی از آنجا کته متؤمنین نتورانی هستتند و نورانیتت آنهتا
و ظاه ُر ُه من قلبه ِلعلذ ُ
است ،بهسوی امام زمان حرکت میکنند .منافقین و کافرین به آنها میگویندُ ِ « :نظرون نقتبس
من ن ُور ُمک ،» 182یعنی آقا به ما هم نظری کنید اجازه بدهید از نور ایمتان شتما و در پنتاه شتما
استفاده کنیم  .ما هم خدمت امام زمان و یا زندگی بهشتی برسیم .مؤمنین جواب میدهنتد و

می گویند بروید به همان دنیای خودتان و در همان جا زحمت بکشید ،نور ایمان و فضتیلت را
کسب کنید .در اینجا خداوند میفرماید بین مؤمن و کافر سدی و دیواری ایجاد میشود که با
یکدیگر قابل تماس نیستند .منظور از این سد و دیوار ،همان وضعیت روانی مؤمن و کافر است
که از نظر روانی تبدیل به دو جنسیت شدهاند ،مانند دیواری که بین یک حیوان کثیف درنتده
با انسان مجلل باشکوه پیدا میشود .آیا حیوانات کثیف و نجس به خود اجازه میدهنتد ستر
سفرۀ بزرگان بنشینند و با آنها محشور شوند؟ نه آنها به خود اجازه میدهند بته آن قصتر
مجلل پادشاه بروند و نه هم پادشاه یا مأمورین او اجازه میدهند .سدی که بین کافر و متؤمن
بهوجود میآید ،نظیر همین سد بین حیوان و انسان است .یعنی دو جنستیت هستتند .قابتل
تماس با یکدیگر نیستند و در اینجا خداوند میفرماید بین این مؤمن و کافر ،ستدی و متانعی
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بهوجود میآید؛ ولیکن از قبیل دیوارهای آهنین نیست ،بلکه در ورودی دارد .ایتن ستد و
مانع چنان است که در آن سوی که مؤمن است ،تمام رحمت و برکت است؛ ولیکن در ایتن
طرف که کافر قرار میگیرد ،به عقیدۀ کافر تمام رنج و عذاب و مشقت است .برای توضتیح
بیشتر این آیۀ شریفه بهتر این است داستانی که بین دشمنان حضرت رضا علیه السالم در
مجلس مأمون بهوجود آمد بازگو کنیم.
مأمون چند نفر از اراذل و اراجیف را مأمور کرده بود که بروند در مدینه ،خانه حضترت
رضا علیه السالم را آتش بزنند و آن حضرت را اذیت کنند و آنها چنان کردند کته متأمور
شده بودند تا زمانی که مقدر شد حضرت رضا علیه السالم در لباس یتک ستلطان عظتیم
الشأن وارد خراسان و در ظاهر ولیعهد مأمون شوند .متأمون گتاهی مجتالس بتا شتکوه و
سلطنتی تشکیل میداد و کسانی را که به دستور خود او حضرت را اذیت کرده بودنتد بته
محاکمه می کشید تا باالخره آن چند نفر را هم حاضر کردنتد .آنهتا کته چشمشتان بته
حضرت رضا افتاد و دیدند که حضرت را خیلی اذیت کردهاند ،صددرصد یقین پیدا کردند
که حضرت به مأمون دستور میدهد آنها را اعدام کند .حضرت رضا به مأمون میگفت کار
به کار این بیچاره ها نداشته باش .اینها ضعیف االیمان و ضعیف النفس هستند .برای طمع
دنیائی خود مرا آزار دادهاند .من از آنها گذشتم .آزادشان کن پی کار خود بروند .حضترت
اینطور سفارش آنها را به مأمون میکرد ولیکن آنها خیال میکردند که حضترت اصترار
دارد و از مأمون خواهش میکند که آنها را اعدام کند یا به زندان بیاندازد .داد زدند که یا
امیرالمؤمنین ادعاهای این مرد را بر علیه ما قبول نکن .به حترف او گتوش متده .او دروغ
میگوید .با اینکه حضرت به نفع آنها سخن میگفت و شفاعت میکرد که مأمون از آنهتا
بگذرد ،ولیکن آنها خیال میکردند که آقا شکایت میکند .مأمون جواب داد چشم! چشم!
البته سخنان او را قبول نمیکنم .در اینجا حضرت رضا برای آن محکومین مظهتر رحمتت
است .برای آنها شفاعت میکند که مأمون کاری به کار آنها نداشته باشد؛ ولیکن آنهتا
به عقیدۀ باطل خود ،حضرت را بهصورت مظهتر غضتب متیبیننتد و از متأمون ختواهش
میکنند سخن او را قبول نکند .این جریان مصداق و معنای این آیۀ شریفه است .یعنی آن
محکومین راهی دارند ،بیایند خدمت حضرت و معذرت ختواهی کننتد؛ ولتیکن بته فکتر
خودشان آن راه را بسته میبینند .پس حضرت را که مظهر رحمت خداست بهصورت مظهر
غضب میبینند.

ِب ،» 183یعنی کافر ،مؤمن
خداوند میفرمایدُ « :ل َب َط ُن ُه فیه رِلرح ُة و ظاه ُر ُه من قبه ِلعذ ُ
را بر علیه خود غضبناک میبیند و او را برای خود عذاب میپندارد ،بتا اینکته متؤمن مظهتر
رحمت است؛ ولیکن او لیاقت ندارد .پس کافر آن سوی اهل ایمان را به عقیتدۀ ختود عتذاب
میبیند .با اینکه اگر برود و معذرت خواهی بکند ،آن سوی اهل ایمان مظهر رحمت است .یک
چنین وضعیتی در قیامت بین کافر و مؤمن پیدا میشود .تفاوت جنسی و روانی پیدا میکنند.
کفار بر اساس دل تاریک و سوءظنی که دارند ،آن طرف اهل ایمان را برای خود مظهر انتقتام
میبینند .وحشت دارند و نمیروند؛ با اینکه اگر بروند و معذرت خواهی کنند شاید لطف ختدا
شامل حال آنها شود.
همین وضعیت روانی و فاصله وجودی را خداوند مطرح میکند .میفرماید بین این دو نفتر
مؤمن و کافر سدی بهوجود میآید .در ورودی هم دارد ،بسته نیست .آن طرف اهتل ایمتان و
تقوی ،میدان لطف و محبت خداست؛ ولیکن کافر به چشم خود ،آن را میدان اعتدام و انتقتام

میبیند « .و ظاه ُر ُه من قبه

ِب » ،یعنی ظاهر آن دیوار به عقیدۀ کافر عذاب است؛ با اینکه
ِلعذ ُ

در واقع مظهر رحمت است .یک چنین قضاوتی را قضاوت طبیعتی و روانتی متیگوینتد .الزم
نیست قاضی در کار باشد .پروندهای و شاهد و بینهای حاضر کند.
ذنب و عصیان و عفو و غفران چه معنائی دارند:
تا اینجا بحثهای ما در کیفیت حرکت جامعۀ بشریت بهسوی مدینتۀ فاضتله و یتا شتهر
بهشت که والیت خدا و ائمهاطهار علیهمالسالم است ،روشن شد کته ایتن حرکتت طبیعتی و
روانی است .مکتبی است که در این مکتب انسانها ساخته میشوند ،تغییر ماهیت میدهند و
تکامل پیدا میکنند .نواقص وجودی آنها که از آن تعبیر به ذنب و ذنوب متیشتود ،برطترف
میشود و غفران الهی که پوششهای تکاملی روانی و نیروی تقویتی و ایمان استت ،جتای آن
نقائص روانی را میگیرد؛ زیرا انسانها در ابتدای خلقت مبتال به قصور و تقصیر هستند .قصور
به معنای این است که گاهی حق را و اهل حق را و دین حتق را نمتیداننتد و نمتیشناستند.
مرتکب گناه و معصیت میشوند .مانند کودکی که خود را کثیتف و آلتوده متیکنتد ،عقلتش
نمی رسد .مادر او را شستشو میدهد .تقصیر به معنای ایتن استت کته حتق را و راه حتق را
میداند و میتواند به راه حق برود ،ولیکن از حرکت در راه حق ختودداری متیکنتد و بترای
رسیدن به مال و ثروت دنیائی باطل را اختیار میکند؛ با اینکه میداند کته باطتل استت .بته
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بندگان خدا ظلم میکند با اینکه میداند ظلم قبیح است .با علم به قبح گناه و توان تترک
گناه ،مرتکب گناه میشود .یک چنین حرکتی را تقصیر میگویند .یعنی میداند و میتواند
راه حق را بگیرد ،ولیکن راه باطل را میگیرد .اعمالی که بر اساس تقصیر واقع متیشتود و
گناهکار میفهمد گناه است ،عصیان مینامند و یک چنین آدمی را عاصتی متیشناستند.
عصیان یک جراحت روانی بهوجود میآورد .تاریکی روانی در قلب انسان ایجاد متیکنتد.
این تاریکی روانی در سازمان روح و نفس انسان مانند جراحتی استت کته بتر بتدن وارد
می شود .احتیاج به عفو دارد .یعنی دکتر متخصص بایستی این اثر روانتی را کته تتاریکی
قلب است برطرف کند و برطرف شدن این اثر روانی احتیاج به مراجعه به دکتر دارد .یعنی
معصیتکار اوالً بایستی بداند که مرض روانی پیدا کرده است ،چرا متکبر است ،چرا حسود
است ،چرا بندگان خدا را دوست نمیدارد ،این مرض روانی است ،بعتد از شتناختن مترض
روانی الزم است دکتر معالج این مرض را بشناسد و بداند که دکتر امراض روانی ،فقط ختدا
و اولیاء خدا می باشند و بعد از شناختن دکتر ،بایستی مراجعته کنتد و از دکتتر تقاضتای
معالجه نمایند .این سه خاصیت را توبه مینامند .شناختن مرض روانی و دکتر این مترض و
تقاضای معالجه .بالفاصله عفو الهی شامل حالش میشود؛ زیرا عفو به معنای محو اثر است.
نه گذشتن از گناه .البته وقتی اثر گناه را محو میکند ،معنایش ایتن استت کته از گنتاه او
گذشته است.
پس کسانی که عفو الهی را به معنای گذشت خدا تفسیر میکنند ،یک دوم معنای عفو
را معرفی کردهاند .عفو به معنای محو اثر گناه است .گناه هم در صورتی اثر روانتی ایجتاد
میکند که گناهکار بداند گناه است و با علم به گناه مرتکب گناه شود ،ولی اگر نداند و یتا
گناه در حال غفلت واقع شود این اثر روانی پیدا نمی شود .مثالً دو نفر شیشه شراب را بتر
میدارند و میخورند یک نفر میداند شراب است ،ولیکن بته حکتم ختدا بتیاعتنتایی و
بیحیائی میکند ،شراب میخورد و آن دیگری که تشنه است یقین دارد کته آب استت و
به عنوان آب خوردن ،شیشه شراب را سر میکشد .عوارض ظاهری شراب که مستی و بته
هم خوردگی مزاج باشد ،برای هر دو یکسان است ،ولیکن از نظر ختدا یتک نفتر از آنهتا
عاصی است و آن دیگری عاصی نیست .آنکه دانسته شتراب ختورده تیرگتی قلتب پیتدا
میکند که از آن تعبیر به مرض روانی میکنند و آن دیگری کته خیتال کترده آب استت،
تیرگی روانی پیدا نمی کند و مستحق کیفر شراب هم نیست .مشمول عفو خدا یا ولی خدا
قرار میگیرد .یک چنان گناهانی که دانسته و شناخته مرتکب میشود ،زخم روانی ایجتاد
میکند که احتیاج به عفو الهی دارد و عفو بعد از توبه واقع میشود ،ولیکن گتاهی انستان

به قصور خود ،ندانسته و نشناخته ،تعلیم ندیده مرتکب گناهی میشود .مانند همان کتودکی
که لباس خود را کثیف و نجس میکند .یک چنین گنتاهی کته روی جهتل و نتادانی واقعتی
میشود ،ذنب مینامند که جمع آن ذنوب است .ذنب و ذنوب و مذنب .گاهی از دلوی که میتان
چاه میاندازند تعبیر به ذنوب میکنند و گاهی از دم حیوان تعبیر به ذنب میکنند.
ذنب یعنی دم حیوانات و اعضاء پائین تنه و از نظر روانتی جهتل انستان و قصتور انستان
میباشد .ذنب احتیاج به غفران دارد .یعنی رفع نواقص وجودی .کودکان که بالغ متیشتوند از
غفران الهی استفاده میکنند .خداوند استعداد آنها را باال متیبترد و عقتل آنهتا را قتوت
میدهد .فهم و شعور پیدا میکنند .در نتیجه آمادۀ درس کالس میشوند و یا گناه و معصتیت
را می فهمند و استعداد ترک آن را دارند لذا در مقابل ذنب ،غفران الزم است که متیگوینتد:
ِسل تغفرللا ،یعنی خدایا به من نیرو بده .به من عقل و شعور بده .فهم و استعداد بده تا بتتوانم
تو را عبادت کنم .به محض اینکه انسان نقص وجودی خود را احستاس متیکنتد و بته ختدا
پناهنده میشود ،غفران الهی او را میگیرد و روح ایمان در قلبش ظاهر میشود .عقل و شعور
و استعدادش قوت پیدا می کند .پیغمبران و یا مؤمنین گرفتار ذنب می شوند .مذنب به حساب
میآیند ،اما معصیت نمیکنند .پیغمبران قصور دارند ،ولیکن تقصیر ندارند.
از این قصور تعبیر به ذنب میشود که غفران الزم دارد .مشاهده میکنیم که خداونتد بته

للا ملا تقل ردم ملن ذنبلك و ملا
حضرت رسول اکرم که اکمل پیغمبران است میفرماید « :لیغفلرل ُ
تآأ رخر ،» 184یعنی درهای خیر و برکت وعلم و حکمت را به روی تو باز کردیم .تو را به نور علم و
ایمان مجهز نمودیم تا نواقص وجودی تو در گذشتهها و آیندهها برطرف شتود و یتک انستان
کامل باشی .از این قصور ،تعبیر به ترک اولی میشود که اگر باشد ،پیش از بعثت است .با ایتن
حساب دین خدا ،خط وصول به تکامل علم و ایمان است .انسانها به قصد تقّرب به خدا و بته
قصد اطاعت خدا به دستورات خدا عمل کرده و شارژ وجودی پیدا میکننتد .یعنتی نورانیتت
قلب که از آن تعبیر به توفیق میشود و گاهی این نورانیت قلب آنچنان باال میرود که انسان
در راه خدا از کشته شدن و شهادت استقبال میکند .از این کشته شدن و یتا زخمتی شتدن
لذت میبرد و آن دیگری که چنین روحیهای ندارد ،کوچکترین رنج و زحمتی را نمتیتوانتد
تحمل کند .مکتب خدا ،دین اسالم به رهبری چهارده معصتوم ،یتک مکتتب تکتاملی استت.
انسانها را پرورش میدهد .نقائص وجودی آنها را برطرف متیکنتد .در نتیجته ماننتد یتک
باطری میشوند که شارژ شده و ماشین را به راه میاندازد؛ ولیکن انسانهائی که در این مکتب
نیستند یا اگر هستند فعالیت دینی ندارند ،اطاعت نمیکنند و معصیت میکنند ،از این توفیق
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و ایمان محرومیت پیدا میکنند و عقب ماندگی وجودی دارند و این عقتب افتتادگیهتا و
جلو افتادگی های وجودی در ارتباط با اولیاء خدا نمایش پیتدا متیکنتد و چتون زنتدگی
قیامت ،حکومت خدا و انبیاء و اولیاء خداست ،قهراً کسانی که یتک چنتین توفیقتاتی بته
دست آورده اند ،خود به خود جذب خدا می شوند و کسانی که چنین توفیقاتی بته دستت
نیاوردهاند ،مانند کودکان که از بزرگان عقب میمانند ،نیروی حرکت بهسوی خدا و اولیتاء
خدا ندارند .در نتیجه محرومیت پیدا میکنند.
تا اینجا بحث ما در توضیح دعای ندبه یک بحث مقدماتی شامل دو قسمت بود .ابتتدا
تعریف خدا و تعریف اولیاء و وظیفهشناسی انسانها در حرکت بهسوی خدا و اولیتاء ختدا.
توضیح و تشریح اینکه دعاها چیست و چگونه بایستی خوانده و دانستته شتود و انستان
آنچه دانسته از خدا بخواهد .ثابت شد که ائمه اطهار علیهمالسالم دعاها را و آیات قترآن
را در سه مرحله قرار دادهاند .مرحله ابتدائی ،متوسط و نهائی .ابتتدائی همتان خوانتدن و
قرائت است .برای خواندن و قرائت قرآن و دعاها این همه ثوابها معین کردهاند .میگویند
سورۀ یس را بخوانی ،چقدر ثواب دارد .در اول ماه نماز بخوانی ،هزاران هزار گناه بخشتوده
می شود و هزاران ثواب در نامه عملت مینویسند .امثال این وعدهها و ثوابها که بهصورت
ارقام و اعداد مطرح میشود زیاد است.
بعضی ها بر یک چنین اخبار و روایاتی که می گویند این دعا را بخوانید ،چقتدر ثتواب
دارد یا این سوره را بخوانید ،چه می شود و مخصوصاً ائمه علیهمالستالم ارقتام بزرگتی از
ثوابها وعده میدهند .میگویند اگر یک مرتبه حج خانه خدا را به جا بیاوری یا به زیارت
امام حسین علیه السالم بروی ،اگر برابر قطرات باران و ریگهای بیابان گناه داشته باشتی
از نامه عملت محو میشود .میگویند چطور میشود یک حجی یا زیارتی این همته ثتواب
داشته باشد.
نمی دانند که این ارقام که با عدد ذکر می شود ،برای تشویق مردم و به طمع انتداختن
آنها بهسوی قرآن و دعاها گفته شده تا به طمع این ثوابهتا قترآن بخواننتد و دعاهتا را
بخوانند و نمازهای واجب و مستحب را به جا آورند .خواندن دعاها و آیات قرآن و نمازها و
روزهها به طمع این ثوابها حرکت ابتدائی دین است .در واقع کالس اول دیتن استت کته
بندگان خدا دین را بهصورت الفبائی یاد میگیرند .یعنی تمترین و تکترار دعاهتا و آیتات
قرآن ،برای یاد گرفتن .مرحلۀ دیگر که مرحله متوسط به حساب میآیتد نته دیتن کامتل
است که انسانها به تمامی نعمتها رسیده باشند ،مرحلۀ دانستنی این دعاها و آیات قرآن
است ،زیرا آیات قرآن و دعاها در مرحلۀ اول قرائت است که اکثریت مردم به همین قرائت

اکتفا میکند و در مرحلۀ دوم مکتب و دانشگاه است .یعنی خواندن بترای دانستتن .آیتات را
بخوانیم و بدانیم .دعاها را بخوانیم و بدانیم و همچنین احادیث و اخبار و روایات ائمهاطهتار و
و زیارتهای آنها را بخوانیم و بدانیم .وقتی که زیارت جامعۀ کبیره را در مقابل امتام هشتتم
علیهمالسالم میخوانیم ،این زیارتنامته ،شناستنامه روحتی و روانتی و مقتامیائمتهاطهتار

علیهمالسالم است .بدانیم چه میگوئیم .آنجا که میگوئیم « ب ُک بلدأللا و بل ُک یلم » ،معنتایش
این است که خداوند کلنگ خلقت و آفرینش را به نام شما زده است و در سایۀ والیتت شتما،
بهوسیلۀ شما شجرۀ خلقت را به ثمر میرساند و با خواندن این جملته موقعیتت ائمتهاطهتار
علیهمالسالم را در عالم بدانیم و بشناسیم که آنها انسانهائی هستتند در لبتاس بشتریت و
بهصورت انسان ها؛ ولیکن از نظر علم و معرفت و قدرت و حکمت ،اولیاء کامتل ختدای ختود
هستند و خداوند آنها را مظهر علم و قدرت خود قرار داده و مدیریت عالم و آدم را به آنهتا
واگذار کرده .این مرحلۀ دوم مکتب اسالم است که ابتدا نمازها و قرائتها و حج و زیتارتهتا
یک تابلویی است جلوی دانشگاه .مردم را هدایت میکند که اینجا دانشگاه دین استت و چته
علوم و چه حقایقی در دانشگاه تدریس میشود .پس مرحلۀ دوم ،دانستن است .آیات قرآن و
دعاها و آدرس نعمتهای خداوند متعال در دنیا و آخرت و راه به دست آوردن آنها و استفاده
از آنها میباشد .خداوند آنچه در انبار وجود خود ذخیره دارد که از آن ذخیرهها تعبیتر بته
اسماء اعظم میکند و یا آنچه در وجود مبارک ائمه معصوم آفریتده و آنچته از نعمتتهتا و
لذتها که در بهشت آفریده ،آدرس همۀ این ثروتها و قدرتها را به انسانها میدهتد .لتذا
گفتهاند هر آیهای از آیات قرآن و یا جملهای از جمالت دعاها ،آدرس گنجی از گنجهای ثروت
و نعمت خدا در وجود خدا و یا در متن عالم خلقت است .انسانها در صورتی میتوانند گنجی
را استخراج کنند و از آن استفاده نمایند که گنج نامه ها را بخوانند و بدانند .آدرس گنجهتا و
کیفیت استخراج آنها را بشناسند .دعاها و آیات قرآن ،آدرس ذخائر وجود خدا و اولیاء ختدا
و آدرس نعمتهای بهشت است.
همۀ اینها دانستن الزم دارد .سرمایۀ ورود به زنتدگی بهشتتی و حشتر بتا اولیتاء ختدا
دانستنیها است نه خواندنیها .بایستی خود را به سرمایههائی که آنها دارند مجهز کنتیم تتا
لیاقت حشر با آنها را داشته باشیم و از آنچه استفاده میکنند ،ما هم استتفاده کنتیم .پتس
خواندن ،مقدمۀ دانستن است  .دانستن است که همۀ مشکالت را حل می کنتد و امتا مرحلتۀ
سوم ،خواستن و شدن است .خواستن با انسان است و شدن با خداوند متعال .این اسماء ختدا
را بدانیم و بخواهیم .علوم و معارف قرآنی را بدانیم و بخواهیم و آنچه در این دعاهتا بته متا
آدرس دادهاند ،در اختیار ما گذاشتهاند .همۀ اینها را بخوانیم و بختواهیم .متا انستانهتا در

ابتدای خلقت ،فلز انسان هستیم .مانند سنگ آهنی هستیم که از معدن استتخراج شتده
که بایستی تبدیل به هواپیما و ماشین آالت شود یا سنگ مس که بایستی تبدیل به رادیو
و تلویزیونگردد .چقدر فاصله است بین ستنگ متس یتا صتنایع مستی ماننتد رادیتو و
تلویزیون  .ما فلز آدم هستیم که از مادر متولد شدهایم .تا تبدیل شتدن بته یتک انستان
بهشتی آن همه علم و فنون الزم دارد که متخصصین و مهندسین آدم ساز که خدا و ائمه
اطهار هستند ،باید آن همه علوم و فنون را در وجود ما پیاده کننتد .عقتل و شتعور متا را
بسازند .دین و ایمان و عواطف ما را بسازند .صبر و حلم ما را درست کنند .روی هتر ذرهای
از ذرات وجودی ما بایستی هزاران مهندس کار کنند تا انسانی را که اگر به ختود واگتذار
میشد ،ابیجهل میشد ،در اختیار خدا قرار گیرد تا تبدیل به سلمان و ابیذر گردد و ایتن
مرحلۀ شدن است .مرحلۀ اول ،خواندن دعاها؛ مرحلۀ دوم ،دانستن دعاها؛ مرحلتۀ ستوم،
خواستن مندرجات و محتوای دعاها تا خواستنها تبدیل بته شتدن شتود .یعنتی تحتول
وجودی در ما پیدا شود و این مرحله با خداوند متعال است  .احساس کنتیم کته فلتز آدم
هستیم که از معدن استخراج شدهایم نه اینکه آدم شدهایم .تا آدم شتدن فاصتله داریتم.
شرایط را در خود بهوجود آوریم و تسلیم خدا شویم .زبان خواهش و تقاضای ما باز شتود.
خود را به خدا بسپاریم تا او ما را بسازد و بپروراند .ما را مجهز به آن سرمایههائی کند کته
انبیاء و اولیاء را با آن سرمایهها مجهز نموده است.
دعای ندبه خط حرکت بهسوی مدینۀ علم رسول ص:
تا اینجا در شرح دعای ندبه به همین کیفیت ارزشدعاها و کیفیت حرکت و توجته بته
خدا و آدرس نعمتها گفته شده است .از اینجا به بعد وارد متن دعای ندبه میشتویم کته
ورود به مکتب و دانشگاه اسالم در شعاع والیت ائمه علیهمالسالم است.
دعای ندبه خط حرکت انسانها بهسوی خداوند متعال است .حرکت به معنای تحتول و
تکامل ،ساخته شدن و درست شدن و به ثمر رسیدن و ماننتد ستایر اجنتاس طبیعتت ،از
مرحلۀ بی خاصیتی و بیارزشی ،به خاصیت و ارزش رسیدن است .اینها همه ساختن الزم
دارد .بایستی متخصصین آدم ساز که فقط خداوند متعال است نه دیگران ،روی وجتود متا
کار کنند و نواقص وجودی ما را برطرف کنند .درست در متن عالم و در روی کترۀ زمتین،
مانند طفلی در رحم مادر هستیم که به جز تسلیم سرمایهای نداریم .کامالً خود را تستلیم
خدا نموده تا آن طوری که خدا می خواهد ما را بسازد .نه رأی و اختیار خودمان در ساخته

شدن دخیل است ،که انسان در رحم مادر رأی ندارد ،و نه هم رأی دیگران مانند پدر و مادر و
یا دانشمندان دیگر .وقتی که متولد میشود از نظر ساخت بدنی و مزاجی مجهز است .بیعیب
و نقص است .انسان کامل است .اگر نقص ساختمانی داشته باشد که برپایۀ آن ،نقص روحتی و
تکاملی پیدا کند ،این نقص روحی برپایۀ نقص ساختمانی ،به گتردن خداونتد متعتال استت و
خداوند اگر کسی را روی مصلحتی که خود میداند ناقص بسازد ،تکالیف مربوط به نقتص را از
او برمیدارد .مانند کسی که شنوائی ندارد ،مأموریت هم ندارد دعوت انبیاء را بشنود و یتا بته
صوت دعا و قرآن گوش بدهد یا اگر بینائی ندارد ،مأموریت ندارد به محرمات الهی نگاه نکنتد
و یا مناظر عبرتانگیز را ببیند .پس انسانها در خلقت ابتدائی کاملنتد .بتیعیتب و نقصتند.

خداوند در قرآن از این کمال خبر میدهد که میفرماید « :لقد خلقنا ِلنسا ف أأحسلن تقلوی
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» بعد که انسان وارد زندگی دنیا میشود و به عقل و آزادی میرسد ،این دوران عقتل و آزادی
را بلوغ مینامند .بلوغی که خداوند بر طبق آن انسان را مکلف میکند و از او انتظتار اطاعتت
دارد ،بلوغ به عقل و شعور است .آنجا که با گناه و معصتیتی روبترو متیشتود و یتا در برابتر
دعوتهای مختلف قرار میگیرد ،عقلش میرسد که این گناه است .خدا نهی فرموده و یا ایتن
دعوت و تبلیغ گمراه کننده است  .وقتی عقلش رسید ،مکلف می شود .بایستی انصراف فکری
و آزادی از گناه و معصیت پیدا کند و از قبول دعوتهایی که ماهیت آن را نمی شناستد و یتا
تشخیص میدهد که باطل است ،خودداری نماید .هر زن و مردی از این حتال کته متیتوانتد
آزادانه تصمیم بگیرد اطاعت خدا کند یا معصیت خدا ،از این حال تصتمیمگیتری یتا ختود را
تحویل خدا میدهد ،یعنی اطاعت او را اختیار میکند .در این صورت خدا او را از نظتر روحتی
میسازد و عقلش را قوت و مغزش را قدرت میدهد .دلش را نورانی میکند و فهم و شتعورش
را باال می برد .درست قلب او مانند چراغی است که آماده روشن شدن است؛ ولی خداونتد در
انتظار خواهشی از این انسان است که خدا را و طرف حق را بخواهد .قتدم اول را کته همتان
خواستن است بردارد .به محض پیدایش حالت خواستت و ختواهش ،در اختیتار ختدا قترار
میگیرد و خداوند فتیلۀ قلب او را به نور ایمان روشن میکند .از این ساعت بته بعتد ستاخت
دوم انسان شروع می شود .یعنی ساخت روحی و فکری .این ساخت روحی به دست هیچ کس
ممکن نیست .حتی انبیاء و ائمه نمیتوانند تحولی در انسانها از کفر به ایمان بهوجود بیاورند.
فقط آنها دعا میکنند .مانند پدر و مادری که برای فرزند خود دعا میکند؛ ولتیکن پیتدایش
تحول به ارادۀ خداست .خدا مستقیماً به قلب انسان مربوط استت ،در انتظتار پیتدایش یتک
خواهش و تقاضا .وقتی که دعوت پیغمبران را می شنود که می گویند ایمان به ختدا بیاوریتد،
 - 185سوره تین3 ،

یک خواهش قلبی در انسان پیدا شود و دوست داشته باشتد ایمتان بیتاورد .بته محتض
پیدایش این خواهش ،نور خدا قلب او را روشن میکند .خواهش انسان ،مانند کلیتد بترق
است که سیم را به کارخانه وصل می کند .به محض وصل شدن ،روشن شدن است ،معطلی

ندارد .در این رابطه حضرت رسول اکرم میفرمایند « :الا و ِ لک حق حقیقة و لک حقیقلة
صوِب و لک صوِب نلور » 186یعنی هر کس در وجود خود گرایش به حق پیدا کند حق جو
و حقطلب باشد ،این گرایش ،او را به خدا و ارادۀ خدا مربوط میکند و بته محتض مربتوط
شدن ،نور ایمان که همان قدرت فهم و شعور است در قلب او پیاده میشود و در آینده بته
همین کیفیت .خواستن و شدن ادامه پیدا میکند تا مستحق زندگی بهشت و آخرت شود.
بعضیها که آنها را جبریون میگویند ،متیگوینتد همتین ختواهش کتردن و همتین
خواستن هم به ارادۀ خداست نه به ارادۀ انسان .خدا هر کسی را دوستت نداشتته باشتد،
خواهش و خواستن به او نمیدهد .در نتیجه از نظر نداشتن خواهش ،گمراه متیشتود و از
نظر داشتن خواهش و تمنا بهشتی میشود .میخواهند همین خواهش را هم به گردن خدا
بیاندازند .میگویند گر چه انسان مختار و آزاد است ،ولیکن همین اختیار و آزادی به ارادۀ
خدا خلق میشود؛ پس باز هم اجباری است .جز به ارادۀ خدا یک نفتر بهشتتی و دیگتری
جهنمی نمیشود؛ ولیکن آنها نمیدانند که گرچه آزادی و خواهش به دستت ختدا خلتق
می شود و این سرمایههای وجودی ،از آن جمله اراده و آزادی ،از نوع خلقت است و آنچه
از نوع خلقت است ،به دست خداست ،ولیکن به آنها می گوئیم خداوند همه کتس را آزاد
آفریده؛ خواه کافر و خواه مؤمن و به همه کس در خلقت ،مشیت و آزادی داده استت .هتر
کسی که بالغ میشود ،میتواند بد و خوب را تشخیص بدهد .همین بلوغ به معنای مشتیت
و آزادی است .خلقت آزادی غیر از استفاده از آزادی است .خلقت مشیت در وجود انسان
مانند خلقت چشم و گوش و اعضای دیگر است .این خلقت با خداوند متعال است و خدا در
وجود همه کس آفریده است؛ ولیکن استفاده از ایتن مشتیت و آزادی ماننتد استتفاده از
چشم و گوش ،به ارادۀ انسان است .فرق بین انسان و موجودات همین آزادی است .همتین
روح اختیار و آزادی ،منشاء این همه اختالفات شده .عدهای به راه حق میروند و عتدهای
به راه باطل .اگر جبری بود ،انسانها مانند حیوانها یکنواخت بودنتد و یکنواختت زنتدگی
میکردند؛ ولیکن چون خداوند متعال به انسان مشیت و آزادی داده و حق و باطل را بته او
عرضه میکند و انسان میفهمد این راه حق است و این راه باطل ،به محض اینکته مشتیت
خود را به کار میبرد و راه حق را اختیار میکند ،فوری لطتف ختدا قلتب او را در تصترف
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می گیرد و نورانی میکند و او را قدم به قدم باال میبرد و میسازد؛ ولتیکن اگتر از انتختاب و
اختیار راه حق خودداری کرد و به طرف باطل و اهل باطل گرایش پیدا کترده و آن را انتختاب
انتخاب نمود ،خدا او را به خود واگذار میکند؛ زیرا در تصرف خدا نیست که ختدا او را بته راه
راه حق ببرد .زمینۀ زندگی برای او فراهم میکند تا در راه باطل و نتایج راه باطتل کته استیر
شدن به دست ظالمین است ،مبتال شود .بعد از این ابتالء اگر حالت نتدامت و پشتیمانی در او
پیدا شد ،باز خداوند به سراغش میرود و به او توفیق توبه میدهد و اگتر اصترار بته گنتاه و
معصیت نمود و راه کفر و گناه را ادامه داد ،این حرکت در راه کفر و گناه تمامی عوامل خیتر و
سعادت را در وجودش می سوزاند و مختل میکند و عوامل شر و فساد را میپرورانتد و زنتده
میکند .شاید به جایی میرسد که امکان برگشت در وجود او پیدا نمیشود .در زندگی آخرت،
در اعماق جهنم هم حالت توبه در او پیدا نمیشود؛ زیرا تمامی پلهای برگشت را پشتت ستر
خود خراب کرده و جنسیت کفر و گناه پیدا کرده است .از نظر جنسیت تبدیل به یک حیتوان
شده است .اگر هم در اعماق جهنم باز پیغمبری یا امامی را ببینتد کته او را امتر بته ستجده
نمیکند و تسلیم خدا نمیشود .در نتیجه چون در کفر مخلد است ،در عذاب کفر و گناه مخلد

میماندِ .عاذن للا من رشور ِنفس نا.
بحث اول دعای ندبه که به معنای حرکت بشریت از برهوت وجود خود بتهستوی آستمان
والیت خدا و اولیاء خدا است تمام میشود.
بحث دوم دعای ندبته حرکتت انستانهتا در مستیر دعتوت و تربیتت چهتارده معصتوم
علیهمالسالم است تا در این حرکت ،خود را به دایرۀ والیت و حکومت امام زمان علیه الستالم
برسانند و زندگی آخرتی آنها شروع شود.
ابتدا الزم است خالصهای از بحثهای گذشته را یادآوری کنیم تا شتما ببینیتد و بدانیتد
انسانها از روز هبوط آدم تا روز قیام حضرت خاتم علیه الصلوۀ و السالم چه وضعی داشتهاند
و چه تحولی در آنها بهوجود آمده است .بحث ابتدائی در این دعا مختصری اشاره به کیفیتت
خلقت انسان بود که خداوند انسان را در خلقت ،یک نسخۀ کامل آفرینش قترار داده و از هتر
نوع مخلوقی که در زمین یا آسمان آفریده ،بذری از آن مخلوق در وجود انسان کشت نمتوده
تا به کمک همین بذر بتواند با آن مخلوق تماس داشتته باشتد ،جنستیت و ستنخیت بتا آن
مخلوق پیدا کند و از آن استفاده نماید.
بحث دوم این بود که علم و دانش در وجود انستان ،بتدون آمتادگی انستان و خواستت و
خواهش ،قابل آفرینش نیست؛ زیرا علم از طریق مواجهه و مخاطبه و آمتادگی انستان پیتدا
می شود .تا انسان خود را برای پذیرش علم آماده نکند و حرکتی در او بهوجود نیایتد ،فتیض

علم الهی به او نمیرسد .انسانهائی که در تاریخ مشاهده شدهاند در کودکی حرف زدهانتد،
مانند حضرت عیسی ،ابتدا حرف زدن آنها بهصورت نواری و اسباب و ابزار ارادۀ خدا بوده
خداوند به این وسیله حضرت عیسی و مادر او را از تهمتها حفظ کند و در آینده کته بته
عقل و شعور میرسند ،از کیفیت تولد خود و لطف خدا آگاهی پیدا میکنند و برای اطاعت
و بندگی آماده میشوند و خداوند آنها را مجهز به علم و دانش میکند.
بحث سوم مربوط به ظاهر و باطن طبیعت و ظاهر و باطن انسان بود که انسان در وجود
خود مجهز به دو سرمایه است ،جسمانیت و روحانیت .از مسیر روح در وجود انسان ،عقتل
و شعور پیدا میشود و از مسیر بدن و مزاج ،مقتضیات مادی و مزاجی پیدا میشود کته در
رأس آن مقتضیات ،شهوت و غضب است و انسان مأموریت دارد مقتضیات مزاجی و متادی
خود را در نظام مقتضیات روح که عقل و دانش است ،قرار دهد تا حرکت معراجی او آغتاز
شود و به کمال انسانیت برسد.
بحث چهارم مسئله رهبر و رهبری بود که انسان از ابتدای خلقت تا انتها نیاز به رهبرو
رهبری دارد .مسئلۀ امامت تا ابد در دنیا و آخرت دوام دارد و هرگز لغتو نمتیشتود؛ زیترا
حرکت در بینهایت انجام میگیرد و بینهایت آخر ندارد تا در یک زمتان انستان ببینتد و
بداند به آخر رسیده است و دیگر احتیاج به کسی و چیزی ندارد.
بحث پنجم اینکه نتیجۀ فداکاران در راه خدا ،خواه فداکاری مالی و یا جانی باشتد ،بته
خودشان برمی گردد .بعضیها خیال میکنند که یک انسان فدا شود تتا آینتدگان در اثتر
فداکاری او بتوانند زندگی کنند و یا پیروان ائمه فداکاری کنند تا وجود امام باقی بمانتد و
دوام پیدا کند .فداکاری را اینطور ترسیم میکنند که من فدا شوم و نابود شوم و دیگتران
از فداکاری من استفاده کنند .کسانی که فداکاری را به این کیفیت تعریتف متیکننتد ،از
نتایج آخرتی فداکاری آگاهی ندارند؛ بلکه گمان میکنند که فداکاران با فدا شتدن نتابود
میشوند و ثمرۀ فداکاری آنها را دیگران میبرند .خداوند برای رد عقیتدۀ آنهتا زنتدگی
آخرت را مطرح میکند .می فرماید ،اینطور نیست که انسانها کشته شتوند یتا بمیرنتد،
نابود میشوند ،بلکه به عالم آخرت منتقتل متیشتوند .در آن زنتدگی بتینهایتت برابتر
سرمایههائی که در راه خدا از دست دادهاند ،به خود آنها برمیگردد .وقتی در راه خدا فدا
شوند ،ضمیمۀ وجود خدا میشوند .در راه امامها و پیغمبران فتدا شتوند ،ضتمیمۀ وجتود
پیغمبران و امامها میشوند و زندگی آنها از نظر کمیت و کیفیت بیحساب باال میرود.
بحث ششم در اطراف توضیح و تعریف دعا بود که یگانه عامل ترقی و تکامتل انستان،
دعا و خواهش و نیایش است؛ زیرا لیاقتها و استعدادها برای استفاده از نعمتهای خدا در

دنیا و آخرت الزم است.انسان استعداد وجودی الزم دارد تتا از نعمتتهتا استتفاده کنتد .در
صورتی نعمتهای عالم آخرت ،قابل تحویل به انسان میشود که انسان استعداد پذیرش آنها
آنها را داشته باشد .این استعداد به ارادۀ خدا خلق میشود .سرمایه و کلیتدش ،ختواهش و
نیایش است.
و بحث هفتم این بود که پیامبران پیش از آنکه به نبوت برسند و مأموریت اجتماعی پیتدا
کنند ،دوره می بینند .ابتدا از روز تولد تا روز رسالت در شعاع تعلیمات خدا قرار میگیرند .هر
روز بینشی و دانشی به ارادۀ خدا در وجود آنها پیدا می شود و بعد که به حد معینی از دانش
و بینش رسیدند ،خداوند به آنها مأموریت اجتماعی میدهد که سر کالس تعلیمات انسانهتا
بروند و آنچه آموختهاند به دیگران بیاموزند.
بحث هشتم مربوط به کیفیت خلقت آدم و اثبات اینکته بهشتتی کته ختدا آدم را در آن
بهشت آفریده ،سرزمین کعبه بوده است و زندگی بهشتی بدون انسان ممکن نیست .بهشتت
به وسیلۀ انسانها بهشت است ،منهای انسان بیابانی بیشتر نیست .پس بهشتی کته خداونتد
آدم را در آنجا آفریده است و انسانهای بهشتی در آنجا بودهانتد کته خداونتد آدم و حتوا را
مانند دو کودکی که تحول پدر و مادر میدهد ،آدم و حوا را تحویل آن انستانهتای بهشتتی
داده است و آنها در شعاع تربیت آن انسانهای بهشتی به حد بلوغ رسیدهانتد .زمتانی کته
بالغ شدهاند ،خود را و انسانهای بهشتی را شناختهاند و مشاهده کردهاند کته بتین آنهتا و
انسانهای بهشتی از نظر علم و قدرت فاصله زیاد است .همانطور که انسانها به حتد بلتوغ
می رسند و با پیشرفتگان رقابت یا حسادت در آنها پیدا میشود ،آنها هم که به حتد بلتوغ
رسیدهاند ،مأموریت پیدا کردهاند که یا در سایۀ شجرۀ وجود بهشتیها انجام وظیفه کنند تتا
به ثمر برسند و زندگی بهشتی برای آنها دوام پیدا کند و یا اگر ختودگرا شتدند بته شتجرۀ
هوای نفس که همان شجرۀ منهیه است نزدیک شدند .از سایۀ شجرۀ والیت خارج میشوند و
زمانی که از سایۀ شجرۀ والیت خارج شدند ،از زندگی بهشتی خارج متیشتوند و محرومیتت
پیدا میکنند .در نتیجه زندگی بهشتی آنها تبدیل بهزندگی دنیایی میشود تا تربیت شوند و
بعد از تربیت بهزندگی بهشتی برگردند و این خانۀ کعبه که همان خانه بهشتیان بتوده استت
بهعنوان نمونه تا ردپای اولیاء خدا باشد ،باقی مانده و خدا آن را حفظ کرده است تا روزی کته
انسانها اهل خانه را که همان امامهای معصوم هستند ،همراه خانه کعبه بشناستند و بداننتد
که طوافگاه واقعی آنها اهل البیت هستند نه فقط بیت تنها که سنگ و خشت باشد .وقتتی
بشریت بهیک چنین فکری رسید که سعادت و خوشبختی آنها و عدالت و فرج جهانی زمانی

است که اهل البیت را بشناسند و خود را ملزم بهاطاعت آنها کنند ،زندگی دنیایی آنهتا
که رنج و مشقت است خاتمه پیدا میکند و زندگی آخرتی آنها شروع میشود.
دورۀ دوم دعای ندبه و شرحی در تأویل و تفسیر:
در قسمت ابتدائی یا مقدماتی دعای ندبه ،ائمه اطهار علیتهالستالم حرکتات فکتری و
علمی جامعۀ بشریت را در مسیر دعوت پیغمبران گزارش میدهند تا انسانها را بته مترز
دعوت حضرت خاتم االنبیاء محمد (ص) برسانند.
از این ابتدا که انتهای دورۀ اول و ابتدای دورۀ دوم به حساب میآید ،خداوند تبتارک و
تعالی در آیات سورۀ فصلت این ابتدا تا انتها را بهصورت ساخت آسمان تعریف متیکنتد.
می گوید از ابتدای هبوط آدم تا قیام حضرت خاتم ،زمین و یا زمینۀ تربیتت انستانهتا را
فراهم ساختم و آنها را آماده نمودم تا خود را برای فیض الهی و آستمانی آمتاده کننتد و

ِلسامء
زمینۀ حکومت الهی در روی زمین دائر شود .در این رابطه میفرماید ُ « :رث ِس توي إِل ر
و ه ُدخا  ...فقضلا ُه رن سل بع سلو مِت ف یلومن و أأوح ف ُ ّ
ِلسلامء ِدلُ نیلا
ک سلا مء أأمرهلا و زی رنلا ر
بمصابیح و حفظا ،ذل تقد ُیر ِلعزیز ِلعللمی » 187یعنی بعد از آنکه زمتین را ستاختم و قتوت و
غذای اهل زمین را در چهار روز یا چهار دوره آماده نمودم ،بعد از آن اراده کردم آسمان را
روی زمین بسازم .در آن موقع که اراده کردم آسمان را بسازم ،فضائی بود پر از گاز و دود.
آسمان را بهصورت هفت طبقه ساختم .این هندسه ساختمانی زمین و آسمان بود .
البته از مندرجات آیات شریفه بر طبق تأویل آسمان و زمین از لسان ائمه اطهار علیهم
السالم استفاده میشود که خلقت آسمان و زمین در این آیات و قوت و غذای اهل زمتین،
خلقت این آسمان و زمینی که ما روی آن زندگی میکنیم نیست؛ زیرا تهیه قوت و غذا در
روی کرۀ زمین توقف دارد بر اینکه آسمانی در برابر آن ساخته شتود ،خورشتید و متاه و
ستارگانی بهوجود آید ،ابر و باران پیدا شود و بعتد از تکمیتل ستاخت زمتین و آستمان،
خداوند متعال قوت و غذا برای اهل زمین فراهم کند .در زمین تنهتا بتدون آستمان و یتا
آسمان تنها بدون زمین ،پیدایش قوت و غذا برای انسانها و یا پیدایش انسانهتا در روی
زمین ممکن نیست .آسمان و زمین یعنی فضای باالی سر و زمین زیتر پتا ،خانتۀ زنتدگی
انسان است .تا این آسمان و زمین نباشد خلقت انسان ممکن نیست .آسمان و زمین مانند
خانه است و انسان در روی زمین به جای صاحبخانه .خداوند که تصمیم بگیرد انستانی در
عالم خلق کند و قوت و غذائی برای او فراهم کند ،اول الزم است جتای زنتدگی انستان را
خلق کند و بعد انسان را و قوت و غذای انسان را بیافریند .موال امیر المؤمنین علیهالسالم
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در خطبه  91نهج البالغه آنجا که ابتدا خلقت زمین و آستمان را و کیفیتت خلقتت آستمان و
زمین را تعریف می کند و بعد خلقت فرشتگان را بازگو میکند ،در آخر بعد از خلقت زمتین و

و آسمان و فرشتگان ،دربارۀ خلقت انسان بحث میکند و این جمله را متیفرمایتد « :و ِخلرج
ِلهیا ِهلها عیل متام مرِفقها » یعنی بعد از آنکه خداوند زمین و آسمان را برای زندگی مجهز کترد،
بعد از تجهیزات زندگی در زمین و آسمان انسان را آفرید .پس خلقت انستان بعتد از خلقتت
زمین و آسمان ممکن است  .تا زمینی و آسمانی نباشد ،انسانها و قوت و غذای انسانها قابل
آفرینش نیست با اینکه در این آیات خداوند متعال میفرماید زمین را در مدت دو روز آفریتد
و بعد قوت و غذای اهل زمین را در چهار روز یعنی به اضافۀ آن دو روز ،چهار روز و بعتد اراده
کرد آسمان را بسازد .دو روز هم در کار آفرینش آسمان بود تتا در ایتن شتش روز ،زمتین و
آسمان را کامل آفرید و آسمان را بهصورت هفت طبقه درآورد .در اینجا خداوند متیفرمایتد
وقتی اراده کرد آسمان را بسازد که زمین را و قوت و غذای زمین را آفریده بود با اینکه قوت
و غذا مال انسان است .تا انسان نباشد خلقت قوت و غذا جایز نیست و تا زمتین و آستمان از
نظر خلقت و تجهیزات الزم کامل نباشد ،خلقت قوت و غذا هم ممکن نیستت .قتوت و غتذا،
زمین و آسمان الزم دارد .انسانی هم که مالک قوت و غذا است و از آن استفاده میکند ،زمین
و آسمانی کامل الزم دارد .پس این آیات به معنای ظاهری خود قابل تطبیق بته ایتن زمتین و
آسمانی که محسوس است نمیباشد؛ بلکه به زمین و آسمان در تأویتل قترآن قابتل تطبیتق
است .ائمه اطهار علیهم السالم در تأویل آیات مربوط به خلقت عالم و آدم میفرمایند خداوند
دو آسمان و دو زمین آفریده .هر جا کلمه سماء در قرآن میبینید ،مانند آنجا که میفرمایتد:
ِلسامء ماء فسالت أأودیة بقدرها» 188
« أأنزل من ر
امام صادق ع میفرمایند ،این آیه از باب تشبیه معقوالت به محسوسات استت .آستمانی
که از آن باران نازل میشود ،به معنای آسمانی است که علم و دانش از آن نتازل متیشتود و
زمینی که روی آن باران میبارد ،قلب انسانها است که مرکز پیتدایش علتم و دانتش استت.
وادیها که هر کدام برابر ظرفیت خود از آب و باران پر میشود ،منظور قلب انسانهاست که
هر قلبی برابر ظرفیت خود از علم و دانشی که نازل شده است ،استفاده متیکنتد و در آختر
همین آیه که خداوند داستان باران و سیل را تعریف میکند ،میفرماید ،اینها مَثَل است کته

للا
برای شما میگویم « .و یض ُب ُ

ِ ألمثال ،»189یعنی خداوند حقایق مکتوم را به ایتن ظتواهر

معلوم مثل میزند .علم و دانشی را که از آسمان نازل میشود ،مثل میزند به بارانی که از این
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آسمان نازل می شود و زمینی که بهوسیلۀ علم و دانش زنده میشود و حیات ایمانی پیتدا
میکند ،این زمین را که قلب انسان است مثل میزند به این کرۀ زمین که زیر بارش بتاران
زنده میشود .باران در ظاهر عالم ،علم و دانش در باطن عالم .حیات زمین در ظاهر عتالم،
انسانها در باطن عالم.
پس آسمانی که از آن علم نازل میشود ،غیر از این آسمان باالی سر است .آن آسمان،
وجود خداوند متعال و یا وجود ائمه اطهار ع است که از سوی آنها علم و دانش و حکمتت
ِلسماء ماء »191...را،
نازل میشود و دل بندگان خدا را زنده میکند .ما اگر این آیۀ « أأنزل من ر
به همین معنای ظاهریاش ترجمه و تفسیر کنیم و به همین مقدار اکتفا کنیم ،آیۀ شتریفه
ارزش علمی پیدا نمیکند؛ زیرا داستانی را خدا ذکر میکند و میگویتد کته چوپتآنهتا و
دهقآنها از دانشمندان عالم بهتر میفهمند .همه کتس پتیش از استالم و بعتد از استالم
میدانند که باران از آسمان نازل میشود ،در وادیها و رودخانهها جریان پیتدا متیکنتد،
تبدیل به سیل میشود و این سیل خروشان همراه خود ،کاه و کفی میآورد که خیلتی زود
نابود میشود و سنگ و هیزمی هم همراه خود میآورد که به زودی نابود نمیشود .ختدائی
که قرآن خود را به یک چنان علمیتی تعریف میکند که جز خودش و راسخون فیالعلتم و
اولیاء نخبۀ خدا ،آن را نمیتوانند بدانند ،چطور آیهای که سیل و باران را گزارش میدهتد،
علمیت پیدا میکند و چطور ما میتوانیم ادعا کنیم که این آیۀ سیل و باران را فقط ختدا و
ائمه میدانند و میفهمند و دیگران نمیدانند؟ با اینکه آیه و آیات دیگری نظیر آن ،مانند
آیۀ نور ،آن قدر ساده و سطحی است که نمیتوانیم بگوییم کسی در عالم هست که چنین
آیات سادهای را نمیداند و شرح و تفسیر آن احتیاج به خدا و ائمه اطهار دارد .آیتاتی کته
ظاهراً تا این اندازه ساده است که چوپان و دهقان بیابانی از شهریهتا بهتتر متیفهمنتد،
چگونه احتیاج به انسانهای دانا و دانشمندی مانند ائمه اطهار دارد تا بگوییم فقتط آنهتا
این آیات را میدانند و دیگران از معانی آن بیخبرند؟ مگر در صورتی که بر طبق تفستیر
ائمه باور کنیم که ظواهر آیات به صورت مثال و تشبیه است .خدا معتانی غیبتی عمیتق و
عجیب را به این ظواهر عالم و طبیعت که همه میدانند تشبیه میکند و مثل میزند .متثالً
مظاهر روشنگر زندگی را و اسرار زندگی را که ائمه اطهار ع باشند ،در آیتۀ نتور بته ایتن
چراغهای فتیلهای مثل می زند .آیۀ نور از ابتدا تا انتها یک چراغ فتیلهای را که از روغن و
نفت مایه میگیرد و روشنائی میدهد ،برای انسان توضیح میدهد .پس اگر آیه بته همتین
ظاهر تمام شده باشد ،چطور ممکتن استت یتک آیتۀ علمتی عمیتق باشتد؟ لتذا متوال
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امیرالمؤمنین ع می فرمایند ،خداوند در آیۀ نور ،ما آل محمد ع را تعریف میکند و ما را نمونۀ
علم و قدرت خود قرار میدهد .191پس مشکوۀ نور و مصباح نورانی و شجرۀ مبارکته ،پیغمبتر
اکرم و حضرت زهرا سالم اهلل علیها و امامهای بعد هستند و هرگز این امامهتا از ظتاهر آیته
شناخته نمیشوند؛ زیرا باطن آیه که آن را تأویل نامیدهاند ،در برابتر افکتار متردم مکتتوم و
پوشیده است .میلیونها سال فکر کنند نمیتوانند بگویند که مشکوۀ نور در آیۀ نور ،حضرت
زهراست و نمیتوانند بفهمند که مصباح نورانی امام حسین ع است .پیغمبر اکرم میفرماید« :

أ ر ِلُسن مصباح ِلهُدی و سفینة

ِلنجلاة »192یعنی این آقازاده فرزند من حسین بن علی کشتی

نجات است و این آقازاده همان مصباح هدایت است که خدا در قرآن تعریف میکند و از ایتن
قبیل سایر آیات قرآن.

-121جوامع الجامع طبرسی ،ج  ،3ص 414
 -122عیون اخبار الرضا،ج  ،1ص 63-52

