شرح و تفس ري
دعاي ندهب
جلد دوم

ارث محمدعلی صالحغفاري

معانی قرآن در سه میدان قابل کشف و آفرینش است:
میدان اول مکتب قرآن ،همین عالم و ظواهر عالم طبیعت استت .وقتتی کته متی گویتد
آسمان یعنی همین آسمان و زمین و کوه و دریا یعنی همین کوه و دریا.
میدان دوم قرآن ،انسانها و تکامل انسانها می باشد .معنای آسمان در این میدان یعنی
انسانهای دانشمندی که مبداء پیدایش علم و حکمت هستند و علم و دانش از جانب آنها
بهسوی خلق خدا نازل میشود .آسمان مظهر ظهور علم ،یعنی خدا و اولیاء خدا ،زمتین هتم
یعنی مرکز ثبت علم و دانش ،یعنی انسانها که شاگرد مکتب ختدا و اولیتاء ختدا هستتند.
ثمرات در این آسمان و زمین یعنی اعمال صالح و انسانهای شایستته کته مظهتر عتدل و
عدالت و تقوی هستند .پس انسانها پردۀ دوم آیات قرآن هستند که تأویل آیتات باشتد و
این معنا در معنای اول پوشیده است .کسی از ظواهر قرآن نمی تواند باطن آن را کشف کند،
مگر همان خدائی که قرآن را نازل کرده و یا امامهائی که در مکتب خدا تعلیم دیدهاند.
و میدان سوم قرآن که باطن باطن آن باشد ،ذات مقدس خدا و علم و قتدرت و عظمتت
خدا ،یعنی مکتب الوهیت .لذا خدا میفرماید ،تأویل قرآن را جز خدا و راسخون فتی العلتم
کسی نمی داند .1هر کس دوست دارد معانی قرآن را بداند و بفهمد در خانۀ علی و اوالد علی
برود .آنها هستند که میتوانند پرده از روی حقایق قرآن بردارند و انسانهتا را بته بتاطن
قرآن و باطنِ باطنِ قرآن آشنا کنند .لذا ائمه اطهارعلیهمالسالم آیاتی را که در آن خداونتد
زمین و آسمان را یا برف و باران را تعریف میکند دو جور معنا کتردهانتد .معنتای ظتاهری،
یعنی همین آسمان و همین زمین و معنای دوم ،یعنی مکتب والیتت ختدا و ائمته اطهتار و
شاگردان این مکتب که از آن مکتب والیت ،علم و دانش نازل میشود بر زمینی که برابر این
آسمان قرار گرفته؛ یعنی انسانها و شاگردان مکتب ائمه .بنابراین آیاتی هتم کته خداونتد
کیفیت خلقت زمین و آسمان را در شش روز گزارش می دهد ،بیشتر ناظر به باطن این آیات
است که خودشان فرموده اند .منظور از ساخت زمین و قوت و غذای زمین ،انسانهای زمین
هستند که خداوند ظرف مدت چهار دوره بهوسیلۀ پیامبران ،زمینۀ پذیرش علتم الهتی را و
قوت و غذای روح مردم را که همان علم است فراهم ساخته .از آدم ابوالبشر تا نوح پیغمبر،
یک روز یا یک دوره .از نوح پیغمبر تا ظهور حضرت ابراهیم خلیتل ،روز دوم و دوره دوم .از
ابراهیم خلیل تا ظهور حضرت موسی ،روز سوم و یا دوره سوم .از ظهور حضرت موستی تتا
انتهای زمان حضرت عیسی ،روز چهارم و دورۀ چهارم که خداوند می فرماید در ایتن چهتار
روز ،زمین را ساختم و آن را آمادۀ پذیرش باران علم و حکمت نمتودم .بعتد از اتمتام دورۀ
هلل وَالرَّاسِخونَ فِی العِل ِم »
 -1سوره آل عمران « :7 ،وَمَا یَعلَ ُم تَأویَلهُ إِلَّا ا ُ

چهارم که خاتمۀ دورۀ حضرت عیسی می باشد ،خدا خبر میدهد که انستانهتا را بترای

نزول علم الهی و حکومت آنها آماده کردم .در این رابطته متیفرمایتدُ « :مَّثَّاس تَّوَّیَّاَّلََّّ
السمَّاءََّّوََّّهَّیََّّ ُدَّخَّانَّ ،»َّ2یعنی بعد از آن چهار روز خداوند اراده کرد آسمان فکر انستان را
مَّ
به نظام درآورد .فضای فکر انسان را منظم و متعادل بسازد که از افراط و تفتریط برکنتار
بماند و حقایق را آنچنانکه هست ،بفهمد ،نه اینکه در اشتباه باشد .همانطور کته ایتن
فضا اگر به دود و گاز آلوده شود ،انسانها را خفه میکند ،نمتیتواننتد نفتس بکشتند و

آزادانه زندگی کنند ،فضای فکر انسانها هم اگر آلوده بته خرافتات و موهومتات شتود،
انسانها را از نظر روحی و علمی و تمدنی میکشد و آنها را خفه میکند .پس بتر ختدا
واجب است که همانطور که هوای کرۀ زمین را پاکیزه و فرحبخش آفریده است ،فضتای
فکر انسانها را هم از خرافات و موهومات و غذاهای نابود کننتده پتا

و تمیتز نمایتد.

انسان در فضای فکر خود می تواند زندگی کند .اگر فکر و شعورش ستالم باشتد ،ستالم
زندگی می کند و اگر ناسالم باشد ،ناسالم زندگی می کند .پس آنقدر که الزم استت کته
فضای کرۀ زمین صاف و پا
عقیدۀ آنها صاف و پا

باشد ،هزارها برابر آن واجب است فکر انسانهتا و علتم و

باشد .در این رابطه که خداوند افکار بشریت را از ظهور آدم تتا

ظهور حضرت خاتم ،برای پذیرش علم درست آماده نموده تتا خرافتات را ماننتد افکتار
مسیحیت یا خرافات یهودیت ،صاف و پا

نماید .در این رابطه میفرمایدُ « :مَّثَّاستَّوَّیَّاَّلََّّ

الس مَّاء » ،یعنی بعد از چهار دوره خداوند اراده کرد برای انسانها آسمانی صاف و ساده و
م
پا

و پاکیزه بهوجود آورد تا انسانها در این آستمان آزادی پیتدا کننتد و از بردگتی و

استثمار و عقاید خرافی خفقانآور نجات پیدا کنند .برای تنظیم و تعدیل فضتای علمتی
که صاف و پا

باشد ،اسالم را بهوجود آورد .در این رابطه متیفرمایتد:

« ُمَّثَّاس تَّوَّیَّاَّلََّّ

السامءََّّوََّّهَّیََّّ ُدَّخ انَّ » ،یعنی بعد از آن چهار روز و چهار دوره که صددرصد قابل تطبیق بتا
مَّ
فکر و تکامل انسان است و قابل تطبیق با طبیعت نیست ،اراده کرد آستمان را بستازد؛
یعنی فضای فکر انسان را صاف و پا

نماید .پس از زمتان ظهتور آدم تتا ختاتم تحتول

ابتدائی بشریت است؛ یعنی زمینۀ پذیرش علم و حکمت و ایمان و تقوی و از زمان ظهور
اسالم تا ظهور حضرت قائم عج ،تحول متوسطۀ جامعۀ بشریت است تا در اثر تربیت های
اسالمی و قرآنی برای پذیرش حکومت و سلطنت خدا آماده شوند و از گرفتاریها نجتات
پیدا کنند و از قیام قائم تا انتهای بی انتها که دورۀ تکامل انستانهتا و زنتدگی درستت

آدمهاست ،تعبیر به آخرت و زندگی بهشتی شده استَّ .
 -2سوره فصلت11 ،

در اینجا الزم است قدری از آیات و کلماتی از قرآن که در لسان ائمه اطهار ع ،هتم بته
معنای اول و هم به معنای دوم یادآوری شده است ،ذکر کنیم تا بدانیم اکثر ایتن آیتات بته
معنای دوم آن که معنای باطن و تأویل باشد ،مطلوب خدا و ائمه اطهار استت؛ زیترا معتانی
ظاهری آن آنقدر ساده و روشن است که همه کس می فهمند و میدانند .احتیاج به مفسّر و
معلّم ندارد .آیاتی که به قرآن علمیت می دهد و آن را به صورت یک کتاب عمیق و عجیتب
در اختیار مردم می گذارد ،باطن این آیات و عبارات است .کلمات و آیاتی که در لسان ائمته
اطهار به معانی باطن و تأویلی آن تفسیر شده است ،یکی آیات لیل و نهار است .چقدر زیتاد
خداوند کلمات لیل و نهار و خورشید و ماه و ستاره را در قرآن یتادآوری متیکنتد .ماننتد:

الشمسََّّوََّّ
لَّ»4ایَّ«َّ َّو مَّ
الّناََِّّاَّذَّاَّتَّ ّ َّ
« َّواَّل میلََّّاَّذَّأَّدبَّرََّّ،وََّّالصَّبحََّّاَّذَّاَّأَّسفَّرََّّ»3ایَّلکمۀَّ«َّ َّواَّل میلََّّاَّذَّاَّیَّغشَّیَّ َّ،و مَّ
ضی ا »َّ5الی آخر کم نیست .آیاتی که خداوند پیدایش روز و شب را از آیات قدرت و عظمت
ُ َّ
خود میداند .مثالً همین دو آیه را در نظر بگیرید که به معنای ظاهریاش قابتل تطبیتق بتا
طبیعت نیست ،مگر به معنای باطنی و تأویلی .تأویل کلمۀ لیل ،این دورۀ غیبت طوالنی امام
زمان ،بلکه دورۀ زندگی دنیاست از هبوط آدم تا قیام قائم و معنای بتاطنی نهتار یعنتی روز

دوران ظهور امام زمان تا انتهای تکامل بشریت .خدا در این دو آیۀ « َّواَّل می لََّّاَّذَّأَّدب رََّّ،وََّّالصَّبحََّّ
اَّذَّاَّأَّسفَّرََّّ،أنهاَّلَّحدَّیَّال ُک َّ » ،یعنی این شب طوالنی که پشت کنتد و تمتام شتود و صتبح
روشن طالع گردد ،بعد از طلوع صبح روشن ،خواهید دانست که قیامت و یا زهترای مرضتیه
سالم اهلل علیها ،یکی از آیات بزرگ خداوند متعال است .آیۀ «

أنهاَّلَّح دَّیَّال ُک

َّ » در ظاهر

قرآن ،قیامت است که همه مفسرین آن را به قیامت تفسیر کرده اند و در زبان ائمه اطهار ع،
شخصیت علمی و ایمانی حضرت زهرا سالماهلل علیها است .گفتهاند وقتی آن دو نفر خلیفته
به عیادت حضرت زهرا آمدند تا در ظاهر به مردم بفهمانند دوست حضرت زهترا هستتند و
حضرت زهرا از آنها راضی است ،آمدند و ساعتی نشستند و حضرت زهرا رویش را از آنها
برگردانید و با آنها حرفی نزد .بعد از آن که رفتند ،ابوبکر در ظاهر خود را ناراحتت نشتان
داد که بد کاری شد .دختر پیغمبر با ما حرفی نتزد و از متا ناراضتی بتود .خلیفتۀ دوم او را
مسخره کرد که چقدر احمق هستی! باشد ،یک زنی هم از دنیا برود و از متا ناراضتی باشتد.
رضایت و یا عدم رضایت او چه تأثیری دارد که تو را ناراحت کرده است .وقتی ایتن جمتالت
به موال امیرالمؤمنین رسید که چنین و چنان با همدیگر حرف زده اند ،حضرت ایتن آیته را
خواند که مصداق کامل این آیه ،حضرت زهرا سالم اهلل علیهاست؛ زیرا زنتدگی بهشتتی بته
 -3سوره مدثر 33 ،و 33
 -4سوره لیلف  1و 2
 -5سوره شمس1 ،

شفاعت و وساطت آن حضرت دائر میشود .حضرت این آیات را در برابر گفتههای خلیفۀ

لَکَّ َّوالقَّم رََّّ،وََّّاَّل می لََّّاَّذَّ
دوم که به رضایت و غضب زهرا س اهمیت نداده استت ،فرمتود « .م َّ
َّوالصَّبحَّ اَّذَّاَّأَّسفَّرََّّ،أنهاَّلَّحدَّیَّال ُک َّ ،» 6یعنی بگذار شب طوالنی بگتذرد و صتبح روشتن
گردد .در آن موقع خواهند شناخت که زهرا سالماهلل علیها یکتی از حجتتهتا و آیتات
خداست .در اینجا اگر منظور از این شب و صبح همین شبها و صبحهای طبیعت باشتد
که بعد از ده ساعت و دوازده ساعت تمام می شود؛ قابل تطبیق با این آیات نیست؛ زیترا
خدا میفرماید شب که تمام شد و صبح طالع گردید وضعیت قیامت و یتا مقتام حضترت
زهرا روشن میشود .چهقدر زیاد شبها و صبحها آمدهاند و رفتهاند و مسئلۀ قیامت و یا
مقام حضرت زهرا همانطور مجهول است و انسان جرأت ندارد مقابل قبر آنها بایستد و
سالمی به آنها بدهد .پس چه زمانی است که عظمت قیامت و حضرت زهرا س شتناخته
می شود .همان زمانی که دورۀ غیبت و زندگی دنیا تمام شود و خورشید والیت امام زمان
ع ظاهر گردد و این شب تاریک افکار بشریت ،خاتمه پیدا کند و صبح صتادق دولتت او
ظاهر گردد .در آن زمان است که معنای قیامت و یا مقام حضرت زهترا ستالم اهلل علیهتا
شناخته می شود .نظیر همین دو آیه ،آیات زیاد دیگری که در قرآن ،خداوند شتب و روز
را تعریف میکند و حادثهای را بیان میکند که قابل تطبیق با شب و روز طبیعت نیستت.
کلمات سماء و ارض و آب و باران و سیل و طوفان و ماه و خورشید و ستارگان و زلزلهها و
خورشید گرفتگی و ماهگرفتگی و یا طلوع و غروب ستارگان فضای زمین و آسمان و کوه
و دریا و صحرا و جمادات و نباتات و حیوانات و از این قبیل کلماتی که در قرآن خوانتده
می شود .اکثریت این کلمات و یا همه آنها به معانی دوم که تأویل قرآن استت ،تطبیتق
می شود و بعد از این تطبیق ،معنا و مفهوم علمی پیدا می کند .خداوند در قترآن ضتمن
آیهای در سورۀ زمر میفرماید ،7کتاب من و آیات قرآن همه جا دو معنائی است یک معنا
در ظاهر طبیعت و یک معنا در باطن آن که جامعه بشریت و انسانیت باشد .هرجا خداوند
در قرآن اسمی از اشیاء میبرد ،معنای دوم آن اشخاصاند .آنجا که متیگویتد خداونتد
زمین را بعد از مردن ،زنده میکند ،8امام صادق ع میفرمایند ،مرگ زمین به معنای مرگ
مرگ انسان است .انسان که میمیرد ،زمین هم خود به خود مرده است و مرگ انسان هم
به معنای مرگ دین و عقیدۀ اوست .انسان کافر مرده است و انسان مؤمن زنده و این آیه
 -6سوره مدثر33-32 ،
 -7سوره زمر :23 ،اللَّـهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ،خداوند بهترين حديث را براي شما نازل كرده ،كتابي با
آيات متشابه و دو معنائی.
 -8سوره حدید :17 ،اعلَمُوا أَنَّ اهللَ یُحیِیِ األَرضَ بَعدَ مَوتِهَا ،شما حتما بدانيد كه خدا وند زمين (اهل زمين ) را بعد از
مرگ با قيام امام زمان زنده میكند.

را تأویل به ظهور امام زمان میکند .خدا میفرماید بدانید که وقتی زمین بمیترد ،دو مرتبته
خدا آن را زنده می کند .امام می فرماید وقتی که انسانها مبتال به کفر و فساد شوند و زمین
پر از ظلم و جور گردد ،خداوند با ظاهر ساختن دین و مظاهر دین ،دومرتبته بشتریت را بته
علم و ایمان زنده می کند .پس بهطور کلی هر جا کلمه ای در قرآن می بینید کته خداونتد از
طبیعت و مظاهر طبیعت سخن میگوید ،معنای اصیل علمی آن که قابل قبتول انستانهتای
متفکر است ،جامعۀ بشریت و انسانهای بزرگ جامعه هستند؛ زیرا زمین به وجتود انستان
زنده است .وقتی انسان با کفر و گناه بمیرد و فساد و ظلم عالم را بگیرد ،زمین هم ختود بته

السامءَّ »...هم بتر استاس
خود مرده است و ارزشی ندارد .پس این آیۀ شریفۀ « ُمَّثَّاستَّوَّیَّاَّلََّّ مَّ
تأویل به معنای دوم آن که جامعۀ بشریت باشد ،معنا و محتوی پیدا می کنتد و قابتل قبتول
افکار سالم است .در این جملۀ شریفه از آیات سورۀ فصلت ،خداونتد ستاخت و ستازندگی
افکار مردم را یادآوری میکند تا بتواند این انسانهای زمینی را که در دل طبیعت غرقنتد و
جز آب و نان و شکم و مادیات چیزی نمیفهمند و مانند حیوانات با یکدیگر میلولنتد ،ایتن
افکار زمینی را آسمانی بسازد .یعنی فکر انسان را متوجه خدا و حقیقتت و عتالم آخترت و
والیت خدا و اولیاء خدا نماید؛ زیرا حقیقتاً تنها داروئی که بشریت را اصالح میکند و ظلم و
فساد را از بین میبرد ،ایمان و تقوای مردم است .تا انسانها در فکر خود ،ختدا را نیابنتد و
عظمت خدا را در

ننمایند و یقین به حساب و کتاب پیدا نکنند ،صالح و مصتلح نخواهنتد

شد .هرگز در تاریخ پیدا نشده است که یک انسان کافر و یا مشرکی مصلح جامعۀ بشتریت
باشد و بتواند در محیط زندگی خود به انسانها خدمت کند .ظلم و فساد را از بتین ببترد و
عدل و داد برقرار نماید .اگر هم تا امروز بشریت روی خوشی از حکومتها دیتده و آستایش
نسبی پیدا کرده است ،از حکومتهائی بوده که در رأس آن پیغمبر و یا امتام و یتا یکتی از
اولیاء خدا بوده است .هر کس از کافر انتظار داشته باشد که زندگی خود و مردم را به صتالح
آورد و هدفش خدمت به بندگان خدا باشد ،مانند کسی است که از مردگان ،انتظار جنبش و
حرکت داشته باشد .پس برای صالح و اصالح عالم و پیدایش یک زندگی که در آن رقم رنتج
و زحمت صفر باشد و موفقیت بی نهایت ،چاره ای به جز اصالح فکر بشر نیست .ایتن افکتار
زمینی انسانها که در طبیعت غوطه ورند ،بایستی تبدیل به فکر ایمتانی و آستمانی شتود.
انسان خود را در برابر خدا ببیند نه در برابر طبیعت و مظاهر طبیعت .طبیعتت همته جتا از
انسان کوچک تر است و انسان از طبیعت بزرگتر و باالتر .انسان میتواند طبیعتت را مهتار
کند و آن را به اعتدال آورد ،ولیکن طبیعت نمیتواند انسان را به نظام آورد .آیا یک کتافر و
ظالمی پیدا کردهاید که از کوه و دریا بترسد ،به مردم ستم نکنتد؟ یتا از متاه و خورشتید و

ستارگان بترسد و یا به امید اجر و مزدی از طبیعت ،به انسانهتا ختدمت کنتد؟ مبتارزه
پیغمبران با بت ها و مظاهر شر

و بتپرستی برای این است که بتها نمیتوانند مصتلح

جامعۀ بشریت باشند .انسانهای متکبر و ظالم ،هرگتز از بتتهتا و یتا مظتاهر طبیعتت
نترسیدهاند .بایستی قدرتی در فکر انسان نمایش پیدا کند و زنده شود که بهتر و بتاالتر
از انسان باشد و انسان خود را در برابر آن کوچک و ناتوان ببیند تا حاضر به اطاعت شود
و آن قدرت بزرگتر و باالتر از انسان ،خدای انسان است.
خدا قدرت دارد انسانها را به نظام درآورد .غرائز طبیعی آنها را مانند حرص و تکبر
و هوی و هوس کنترل کند و از این انسانها ،افرادی مانند انبیاء و اولیتاء بستازد کته در
برابر عظمت او خاضع و خاشع شوند و دست از فساد و ظلم بردارند .پتس بترای اصتالح
جامعۀ بشریت چارهای بجز اصالح فکر او نیست و فکر انسان هرگز اصالح نمیشود مگتر
در برابر یک قدرت محیط و مسلط تا خود را در برابر او کوچک و ناتوان ببیند .بته امیتد
اجر او به بندگان خدا خدمت کند و از ترس عذاب و انتقتام او دستت از ظلتم و خیانتت
بردارد .پس خدائی که رب العالمین است و این انسانهای مادی طبیعتی را متی خواهتد
تربیت کند تا بر طبق دستور او و نقشۀ او زندگی خود و دیگران را اداره کننتد ،بایستتی
خود را به بشریت معرفی کند و در افکار مردم به قدرت و ربوبیت جلوه نماید .این علتم
خداشناسی و معرفت به خود را در فکر بشر متمرکز کند تا انسان بداند و ببیند همه جتا
یک قدرت عظیم و نامتناهی بر او محیط و مسلط است .با یک چنین معرفتتی و درکتی،
انسان به نظام میآید و میتواند دیگران را هم به نظتام درآورد .از ایتن رو در ایتن آیتۀ
الس امءَّ » 9خداوند خبر میدهد که با ظهور دیتن مقتدس استالم و
شریفۀ « َُّثَّاستَّوَّیَّاَّلََّّ م

تعلیمات خاتم پیغمبران ،این انسان زمینی را که به جز زندگی مادی چیزی نمتیفهمتد،
آسمانی میسازد؛ یعنی با ظهور اسالم معارف ربوبیت و الوهیتت را و معتارف نبتوت را و
والیت خدا را در فکر انسان متمرکز مینماید؛ لذا حقیقتاً بعد از ظهور دیتن استالم ایتن
انسانهای مادی زمینی ،آسمانی و الهی ستاخته شتدند .مستتقیماً در دایترۀ حکومتت
خداوند متعال قرار گرفته اند .در زمان نبوت پیغمبر اسالم از بعثت تتا وفتات ،هتر نتوع
حادثهای ،حکومتی یا تربیتی و یا قضاوت در میان مسلمآنها پیدا میشد ،شخص پیغمبر
و همه مسلمآنها به انتظار مینشستند تا وحی الهی برسد و مشکل آنها را حل کند .در
داستان تهمت به عایشه ،زن پیغمبر ،که حکم احکام منافی عفت چیست و با کسانی که
مرتکب عمل منافی عفت می شوند چه باید کرد ،همه در انتظار نشستند تتا ستورۀ نتور
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نازل شود و خداوند حکم تهمت و غیبت را روشن سازد .در یک حادثۀ اتفتاقی کته پیغمبتر
اکرم به یکی از جنگ ها رفته بود و عایشه ،همسر خودش را هم به همراه خودش برده بتود،
بود ،موقعی که به مدینه برگشتند ،آن مسلمانی که مأمور بود شتتر عایشته ،زن پیغمبتر را
حرکت دهد ،خیال کرد عایشه در میان کجاوه نشسته است .جمعیت به طرف مدینه حرکت
کردند ،با اینکه عایشه به گوشهای از بیابان برای قضای حاجت رفته بود .جمعیت شاید چند
کیلومتر جلو افتادند .یکی از اصحاب پیغمبر که در آخر جمعیتها حرکت کرده بود ،زنتی را
تنها در بیابان مشاهده کرد و معلوم شد عایشه زن پیغمبر استت .شتتر ختود را خوابانیتد،
عایشه سوار شد و در آخر جمعیت وارد مدینه شدند .مردم این منظره را بته صتورت یتک
تهمت و داستان درآوردند .همه جا گفتند این زن و مرد با یکدیگر قول و قرار داشتهاند کته
تا در بیابان تنها بمانند و با یکدیگر رابطه پیدا کنند .همه جا این تهمت را گفتند و مردم هم
قبول کردند .شهر مدینه یکپارچه پر از تهمت و غیبت شد .هیچ کس احتمال نمتیداد کته
غیر از این بوده و یک حادثۀ اتفاقی بوده است .همه جا گفتند عایشته چته کتاره هستت و
مردی که عایشه را به مدینه آورده چه کاره است .پیغمبر اکرم و دیگر اقوام عایشته از ایتن
تهمتها رنج میبردند .مردم هم حقیقت را نمیدانستند و خیال میکردند قول و قتراری در
کار بوده است .عادت پیغمبر اکرم هم این بود که گفتههای کسی را تکتذیب نمتیکترد .بته
کسی نمی گفت دروغگو ،دروغ گفتی ،بلکه در ایتن حادثتههتا بته انتظتار وحتی آستمانی
مینشست .همه آمدند به پیغمبر اکرم پیشنهاد کردند که بایستی این دو نفر تنبیته شتوند.
چرا با یکدیگر یک چنین رابطه ای پیدا کرده اند .رسول خدا ساکت بود .چنتد روز گذشتت.
حوصله ها سرآمده بود .مردم خیال می کردند راست گفته اند .حقیقت را گفته اند .تتا اینکته
حالت وحی بر پیغمبر اکرم عارض شد .همه به انتظار نشستند تا ببینند خدا چه متیگویتد.
آیا خدا هم این تهمت ها را تصدیق می کند و یا تکذیب می نماید؟ آیات سورۀ نور نازل شد و
خداوند برای کسانی که بدون دلیل و برهان و یا دیدن گناه و معصیت به حدس و گمان خود
تهمت میزنند ،هشتاد تازیانه معین کرد .فرمود کستانی کته زنهتای پتا

و نجیتب و یتا

شوهردار را متهم به گناه میکنند ،یا بایستی چهار شاهد در محکمه حاضتر کننتد کته بته
چشم خود عمل منافی عفت را دیدهاند و اگر بدون رؤیت و دیدن یک چنین تهمتتی زدنتد،
به هشتاد شالق محکوم می شوند .طبق این آیۀ شریفه پیغمبر اکرم نفرات اولی را کته یتک
چنین تهمت و شهرتی بهوجود آوردند ،احضار نمود .به هر کدام هشتاد تازیانته زد و ستایر
مردم را توبیخ و مالمت نمود که چرا گناهی را که به چشم خود ندیدهاند تهمتت متیزننتد.
پس هر جا حادثه ای در کار بود مردم به انتظار وحی آسمانی می نشستند .خداونتد در ایتن

بیست و سه سال دوران وحی ،همه آن بتدعتهتا و خرافتات را از افکتار متردم زدود و
انسانهای صالح و مؤمن ،با فکری تازه و روشن ،تربیت کرد و امتروز تنهتا مکتبتی کته
فکری سالم و مبرا از خرافات و موهومات بسازد ،فقط مکتب اسالم به رهبتری چهتارده
معصوم است .پس مکتب اسالم مکتبی است که فکر و عقیدۀ انسانها را علمیت می دهد
و مردم را از دایرۀ تعبد و تقلید خارج میکند .همه کس درست بفهمند و درست بدانند و
درست زندگی کنند.
یکی از داستآنهای دیگری که حقیقت ارتباط شخص پیغمبتر و ستایر متردم را بته
خداوند متعال ثابت کرد و طوری مسئلۀ توحید را واضح و روشن نمود که انستانهتا بتا
کوچکترین تأمل و تفکر ،وابستۀ به خدا میشدند ،داستان ستئواالتی بتود کته قتریش
راجع به مسائل تاریخی از پیغمبر خدا نمودند و آن ایتن بتود کته کفتار قتریش پتیش
خودشان نقشه کشیدند و گفتند برای این که ما بدانیم و بفهمیم که این پیغمبر از پتیش
خود میگوید یا از قول خدا میگوید و یا آموزگار و معلمتی دارد ،بهتتر ایتن استت کته
مسائلی را برویم از اهل کتاب و از پیغمبران گذشته یاد بگیریم و آن مسائل را از پیغمبر
خدا سئوال کنیم .اگر چنان گفت که اهل کتاب به ما آموختهاند ،معلوم است که حقیقتت
میگوید و خدا به او میآموزد و اگر غیر آن گفت ،یا از اینجا و آنجا یاد گرفت و بته متا
خبر داد ،ثابت می شود که دروغ می گوید که خود را وابستۀ به خدا میدانتد .بتا علمتای
یهود و مسیحیت تماس گرفتند .به آنها گفتند از کتابهای خود مسائل تاریخی بته متا
بیاموزید تا ما با دانستن آن مسائل این آقا را که ادعای نبوت می کنتد آزمتایش کنتیم.
آنها هم از خدا خواستند که موجبات محکومیت پیغمبر را فراهم کنند .سه داستان بته
آنها آموختند .داستان اصحاب کهف و مصتاحبه موستی بتا خضتر پیغمبتر و داستتان
ذوالقرنین.
داستآنهائی بود که فقط علماء درجۀ اول مسیحیت و یهودیت میدانستند و بعتد از
این سه داستان به آنها گفتند که از پیغمبرتان ستئوال کنیتد کته قیامتت کتی واقتع
می شود .اگر آن سه داستان را به کیفیتی که ما گفتیم برای شتما گفتت و ایتن مستئله
چهارم را که قیامت باشد ،گفت میدانم و از سال و ماهش خبتر داد ،یقتین بدانیتد کته
پیغمبر نیست؛ زیرا هیچ پیغمبری از سال و ماه ظهور قیامت خبر ندارد .علمش مخصوص
خداوند متعال است .کفار قریش این سه داستان را پیش خود نوشتتند و یتاد گرفتنتد و
همچنین مسئلۀ قیامت را خدمت آن حضرت رسیدند و عرض کردند اگر درست میگویی
پیغمبر خدا هستی و جبرائیل بر تو نازل میشود ،بگو ببینیم داستتان اصتحاب کهتف و

خضر و ذوالقرنین چه بوده است و دیگر اینکه قیامت کی واقع میشود؟ پیغمبر اکرم فرمود،
مانعی ندارد .فردا بیائید جوابش را به شما می گوئیم .در انتظار نزول وحی آستمانی هستتم.
خداوند متعال هم برای اینکه تحقیقات آنها کاملتر شود و صد در صد یقین پیدا کنند کته
پیغمبر از پیش خود و به رأی خود چیزی نمیگوید ،وحی را به تأخیر انداخت .پیغمبر امتروز
و فردا کرد .هی آمدند و سئوال کردند ،فرمودند فرشته وحی نازل نشده است ،فردا بیائیتد.
این فردا فرداها تا چهل روز طول کشید .مسلمآنها هم کسانی که ضعف ایمانی داشتند ،بته
شک و شبهه افتادند و گفتند چطور پیغمبری است کته امتروز و فتردا متیکنتد و جتواب
نمی دهد .کفار قریش درحالی که ذوق و شوق پیدا کرده بودند که به نظر آنها ثابت می شود
که او پیغمبر خدا نیست و نمیتواند جواب مسائل را بدهد ،ایتن طترف و آن طترف تبلیت
میکردند و همه جا شهرت میدادند که دروغ پیغمبر ثابت شد و از طرفی دقتت و مواظبتت
داشتند که مبادا به جائی برود و کتابی یا خواننده کتابی پیدا کند و جتواب مستائل را یتاد
بگیرد.
چهل روز طول کشید .تحقیقات آنها هم کامل شد و بعضی از مسلمآنها هم به شتک و
شبهه افتادند تا اینکه حالت وحی برای آن حضرت دستت داد و ستورۀ کهتف نتازل شتد.
خداوند در این سوره ،به کیفیت زیبا و جالبی ،سه داستان آنها را در اختیار آنها گذاشتت
و در آخر فرمود مسئلۀ قیامت را جز خدا کسی نمی داند .مستلمآنهتا نفستی بته راحتتی
کشیدند .کسانی هم که مالمت کرده بودند ،خجالت کشیدند و برای ستئوال کننتدگان هتم
عذری باقی نماند که صد در صد یقین پیدا کنند که این پیغمبر از پیش خود و به فکر ختود
چیزی نمی گوید و آنچه می گوید مربوط به وحی است .به این کیفیت پیغمبتر اکترم افکتار
مسلمانان و مردم زمان را در انتظار وحی آسمانی قرار میداد .وضعی بهوجود آمده بتود کته
مردم هر صبح و شامی و هر ساعت و زمانی خود را در شعاع والیت خدا میدیدنتد ،احکتام
جزئی و کلی و سئواالت کوچکی که از آن پیغمبر متی کردنتد ،مربتوط بته حتواد زمتان
جاهلیت ،تمامی این احکام و سئواالت را به انتظار خدا می نشستند و جتواب آن را از ختدا
می گرفتند؛ لذا حقیقتاً یک دولت صد در صد اسالمی الهی تشتکیل دادنتد .حکتومتی کته
گرچه ظاهراً پیغمبر اسالم در رأس آن حکومت بود و مرجع مردم شناخته شده بود ،ولتیکن
میدیدند که خود آن حضرت هم مانند سایر مردم صد در صد وابستۀ به خداستت .بته رأی
خود نمیگوید و تصمیم نمیگیرد .جنگها و صلحها و معاهدهها و قول و قرارها ،همۀ اینهتا
بین مردم و خدا واقع میشود .پیغمبر هم مانند دیگران ،مأموری از جانتب خداونتد متعتال

است .مردم در دایرۀ حکومت پیغمبر به سته دستته تقستیم شتدند .دو اقلیتت و یتک
اکثریت .آن دو اقلیت شاید از صد هزار نفر ،یک نفر و آن اکثریت بقیه مردم.
یک اقلیت مؤمن که مخصوصاً بعد از وفات رسول خدا ثابت شد که در مرحلۀ اول سه
نفر و با مختصر تحقیقی ده نفر بیشتر نیستند.

حدیث هم در این رابطه وارد شده که فرمودند « :اِتدَّالناسَّبعدَِّسولَّهللاَّّ َّ،الَّثالثةَّاوَّ
س تبعة ،» 10یعنی مردم بعد از رسول خدا از خط او برگشتند ،مگر سه نفر یتا هفتت نفتر.

سلمان و ابیذر و مقداد و عمار و چند نفر مانند آنها و آن اقلیت دیگر حدود شش نفتر
منافق درجۀ یک و شش نفر دیگر همکار با آنها .همآنهائی که از ابتدای بعثتت تتا روز
وفات ،به طمع دنیا و حکومت ،تظاهر به مسلمانی کردند و نقشه کشیدند که به هر قیمت
تمام شود ،در شعاع حکومت پیغمبر خود را به حکومت و ریاست برسانند؛ لذا همته جتا
خود را به عنوان بهترین مسلمان جا می زدند .تمام مسائل استالمی را بهتتر از دیگتران
عمل می کردند و گاهی هم از خود پیغمبر بهتر برای استالم و احکتام استالم دلستوزی
مینمودند.
افکار مردم را از مسئله والیت و حکومت بعد از پیامبر منصرف می کردند و متردم را
به علی بن ابیطالب و اهل بیت پیغمبر بدبین میکردند و عاقبتت هتم بته مقاصتد ختود
رسیدند .این اقلیت هم شش نفتر تتا دوازده نفتر .بقیتۀ متردم کته اکثریتت هستتند،
انسانهائی ساده و خوش باورند .آنچنان به سخنان اصحاب پیغمبر گتوش متیدهنتد و
تسلیم میشوند که احتمال هم نمیدهند ،در میان این همه مسلمآنها یک نفر منتافق و
دروغگو باشد .به همان میزان که برای شخص رسول خدا قائتل بته صتداقت و قداستت
بودند ،برای اصحاب آن حضرت هم به همین میتزان ،قائتل بته قداستت بودنتد .همتان
منافقین درجۀ اول در ارتباط با شخص پیغمبر آنچنان تظاهر داشتند که وقتی پیغمبتر
وضو میگرفت یا موی سر و محاسن خود را شانه میزد ،میدویدند قطترات آب وضتو را
برای تبر

بگیرند یا اگر مویی از سر پیغمبر کنده می شود ،برای تبتر

بردارنتد .یتک

چنان جّو حسن ظنی بهوجود آوردند که شاید تا قرنی بعد از رسول خدا فکر نمیکردنتد
که منافقی یا دروغگویی در میان مسلمآنها باشد .پیغمبتر اکترم و ائمته اطهتار ع هتم
مواظب این حسن ظن و حفظ وحدت اسالمی بودند .مصیبتهایی که خود آنهتا تحمتل
می کردند به کسی نمی گفتند .تا جائی که شهادت حضرت زهرا(س) را به صورت کسالت
 -10بحار االنوار ،ج  ،28ص 237؛ اصول کافی ،ج  ،8ص 233؛ شيخ مفيد ،اختصاص ،بيروت ،دارالمفيد1414 ،ق،
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و مریضی جلوه دادند ،مبادا مسلمآنها نسبت به یکدیگر بدبین شوند؛ لذا پیغمبر اکترم بتا
سیاست خود ،از آن جمعیت ،یک قدرت الهی آسمانی بهوجود آورد که هر وقت بته میتدان
میدان جنگ می رفتند صد در صد یقین به پیروزی داشتند و خود را استباب و ابتزاری بته
دست خدا میدانستند .حتی در داستان خالد بن ولید ،یکی از شجاعان زمان آوردهانتد کته
که یک دکتر با او تماس گرفت و از او تقاضا کرد اجازه طبابت بدهد .مریضها یا زخمیهتا را
معالجه کند و سم مهلکی را به خالد نشان داد که اگر قطترهای از ایتن میتان دریتا بریتزد
ماهیها میمیرند.
خالد بن ولید آن شربت سمی را سر کشید و آن مرد دستپاچه شد که آن سردار لشتکر
میمیرد و او را اعدام میکنند .مشاهده کرد که رنگ خالد سرختر و برافروختهتر شتد و آن
دکتر که ظاهراً ایرانی بوده است به سلطان خود گزارش داد که این جمعیت به یتک قتدرت
غیبی مربوطاند .به اتکاء او میجنگند .مرگ را به دست خدا میدانند نه بهوستیلۀ جنتگ و
شمشیر .تمامی فتوحات صدر اسالم که تقریباً ظرف بیست سال انجام گرفت ،مربوط به دین
و عقیده آن مسلمانان بود که به هر میدانی میرفتند خدا را با خود میدیدند و بهاتکاء ختدا
می جنگیدند .درست یک دولت الهی آسمانی در مسیر اعتقاد به خدا ثابت و محکتم .فقتط
مصیبتی که گردن گیر آنها شده بود ،همان سادگی و خوش باوری آنهتا بتود کته خیتال
نمی کردند منافقی یا دروغگوئی در میان این همه مسلمانان باشد .در نتیجته افکتار متردم
زمان را اگر مربوط به افکار مردم پیش از پیغمبر کنیم ،خواهیم دید که یتک مرتبته در اثتر
تعلیمات و تبلیغات رسول خدا انسانهائی که صد در صد خرافاتی یا طبیعی بودند ،تبتدیل
به انسانهائی خدائی و الهی گردیده اند؛ ولیکن مصیبت بزرگ ضعف فکر و قلّتت معلومتات
آنها و حسن ظن آنها به مؤمن و منافق بود که از هر کس میشنیدند باور میکردند و آنچه
میشنیدند عمل میکردند.
الزم بود یک نهضت علمی و فکری در میان آنها بهوجود آید تا اولیاء خدا را چنان کته
شایسته است بشناسند.
نهضت فکری و علمی در اسالم بعد از رسول خدا :
در مسیر همین نهضت علمی و فکری تا وصول به یک معرفت کامل انسانهتا در هفتت
دوره و هفت طبقه قرار گرفتند .این را میدانیم که انستانهتا در فهتم و شتعور و ایمتان و
شناخت حق و باطل یکنواخت نیستند .با هم تفاوت دارند .تفاوتشان از زمتین تتا آستمان.

مشاهده می کنیم که خداوند می فرماید ابرار در علّیین 11و کفار در سجین 12جا میگیرند.
آنها که در علّیین هستند در بینهایتها زندگی میکنند .عزت و عظمت و مکان و زمان
زندگی و همه چیز بینهایت است و آنها که در سجین هستند ،برابر حجم بدنشتان جتا
ندارند چه برسد که میدان گردش و تفریح هم داشته باشند .از آن نقطۀ بینهایت یعنتی
علّیین ،تا این نقطۀ بینهایت ذلت و بدبختی ،چقدر زیاد درجات و درکات مربوط به علتم
و استعداد انسانها پیدا میشود . ،البته وضوح این درکات و درجات در زندگی آخترت و
یا در انتهای تکامل روشن می گردد .فعالً مشاهده می کنتیم کته در همتان مقبترۀ امتام
هشتم ،هارون هم دفن است .گفتند امام هشتم را اینجا دفن کنیم تا افتخاری برای امتام
هشتم باشد که در مقبرۀ سلطنتی دفن شده است .چته کستی در آن زمتان متیتوانتد
تشخیص بدهد که جای امام هشتم ،علّیین است و جای هارون ،سجین؛ مگر همآنها کته
اصول حقایق و معارف را میدانند .پس انسانها در درجات مختلف قرار میگیرند.
در مسیر حرکت بهسوی خدا و حقیقت ،درجات پیدا می شود و در مستیر بتهستوی
طبیعت و مال و ثروت ،درکات و این درجات و درکات ،مربوط به طرز فکتر انستانهتا در
ارتباط با مظاهر حق و باطل است .آن اقلیتی که برحقاند ،رئیس آنها و مکتب آنهتا از
ابتدا تا انتهای تاریخ شناخته شده محور درجاتاند.
هر کسی که می خواهد در فضای علم و دانش پرواز کند و ترقتی نمایتد ،بته همتان
شخصیت های برجستۀ الهی و آسمانی نگاه میکند؛ مانند پرندگان که وقتی میخواهنتد
پرواز کنند ،به آسمان نگاه می کنند .اگر به زمین نگاه کنند ،نمی توانند پرواز کنند .فکتر
مترقی آن فکری را میگویند که آنچه میبیند و میدانتد ،از نظتر حقانیتت متیبینتد و
میداند .حق بودن هر حقی ،دو شرط اساسی دارد که با حفظ این دو شترط ،مترامهتا و
دین ها و قانون و قاعده ها و مکتبها حق است .اگر این دو شرط نباشد ،باطل است؛ هتر
چند مصداق طبیعی داشته باشد .آن دو شرط یکی این است که حق آن است کته ختدا
می گوید و اولیاء کامل خدا میگویند و از مکتب خدا گرفته می شود .کلمۀ حقتی کته در
بیابان پیدا کنی یا از افکار این و آن اقتباس کنی ،به قول معروف ،مکتب التقتاطی ،حتق
شناخته نمیشود .خداوند میفرمایدَّ« :الَّقََّّمَّنََِّّب ّ کََّّ،»َّ13یعنی حتق آن استت کته از
خدای تو می آید .می گوئیم خدایا مثالً دو دو تا ،چهتار تتا ،حتق نیستت .ایتن قتانون و
قاعده های درست و هندسهها که نتیجهبخش است ،حق نیست .معنای آیه این است .اگر
علِِّيِِّينَ ،نتيجۀ اعمال نيك هم عاليترين مقام بهشت است.
ِن کِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي ِ
 -11سوره مطففین :18 ،کَلَّا إ َّ
ب الْفُجَّارِ لَفِي سِجِِّينٍ ،چنين نيست ،عمل بد ،بدکاران را به تنگنا ميکشد.
ِن کِتَا َ
 -12سوره مطففین :7 ،کَلَّا إ َّ
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خدا بگوید دو دو تا ،چهار تا ،این حساب درست است .حق است و اگر دیگری بگویتد ،حتق
نیست .میپرسیم چرا دو دو تا ،چهار تای یزید و ابن و زیاد ،باطل است ،اما دو دو تتا چهتار
تای امام معصوم و یا خدا حق است.؟ این را می گویند انحصتارطلبی کته ختدا حکومتت را
منحصر به خودش و اولیاء خودش میداند .میگوید سر سفرۀ معاویه نروید ،گرچته بهتترین
غذاهای لذیذ باشد .سر سفرۀ علی بن ابیطالب بروید ،گرچه نان جوین باشد .این نان جتوین
یا علف صحرا که خدا میگوید ،حق است ،ولیکن آن نعمتها و لذتها و چرب و شتیرینهتا
که معاویه می گوید باطل است .حق و باطل در ارتباط با این دو سفره ،مثل این است که اگتر
خدا بگوید دو دو تا ،چهار تا ،درست است ،اما اگر معاویهها بگویند ،باطل است .این مستئله
که خدا می گوید ،حالل آن است که نام خدا بر آن ذکر شود و به نام خدا در اختیار شما قرار
گیرد ،همین معنا را می فهماند که حساب ریاضی دو دو تا ،چهار تتا ،از زبتان ختدا درستت
است ،ولیکن از زبان دشمن خدا غلط است .خداوند محرمات را که متیشتمارد متیگویتد،
گوشت خو  ،گوشت میته حیوانات درنده ،سمومات مهلک و آن سفره ای که متار

الهتی

ندارد « ،وََّّمَّاَّأَّهَّلََّّلَّغیَّهللاََّّ»َّ14یعنی همان سفره ای که به نام خدا نیست .پس سفرۀ معاویه« ،
أَّهَّلََّّلَّغیَّهللاَّ » است و نان جوین امام علی ع « أَّه لََِّّلَّ»َّاست .آن یکی حرام ،با آن لذتی کته
دارد و این یکی حالل ،با آن خشونتی که دارد .جواب این استت کته دو دو تتا ،چهتار تتای
معاویه ،مانند دآنهای است که در دام گذاشته اند؛ مانند مغز گردو برای صید متوش .لذیتذ
است ،اما هالکت است .درست است ،اما مردم را به پناه حکومت نادرست میبترد و از آنجتا
سرازیر جهنم؛ ولیکن نان جوین علی ع شما را در خانه خدا و پیغمبر میبترد و از آنجتا در
زندگی بهشتی .پس شرط اول حق گوئی و یا حق جوئی ،همین مار

الهی است و به تعبیتر

قرآنَّ« ،أَّهَّلََِّّلَّ » نه اینکه «َّأَّهَّلََّّلَّغ یََّّهللاَّ » باشد .آنچه دشمنان خدا یا اولیاء خدا دارند ،از
مال و ثروت و قدرت ،اینها همه مال است ،ثروت است ،علم است و قدرت است؛ ولی چتون
خدا نمیگویند ،به دست دشمنان خداست ،انسانها را به جهنم میکشاند و این همه جنتگ
و نزاع در دنیا به راه میاندازد؛ ولیکن آنچه خدا و اولیاء خدا میگویند ،گرچه شبیه گفتهها
و نوشتههای دشمنان خداست ،ولیکن این گفته ها شما را در سایۀ حکومت خدا و اولیاء خدا
قرار می دهد و از آنجا بهسوی بهشت .پس هرکس در جستجوی کتاب حتق و دیتن حتق و
گفته ها و نعمتهای حق و رهبران حق است ،بایستی این دو شرط اساسی را در نظر بگیرند.
یکی اینکه گفتهها و نوشتهها خرافات نباشد .حقیقتاً مردم را به نعمتهائی که خدا آفریتده
هدایت کند .مصداق طبیعی داشته باشد و دیگر اینکه در شعاع حکومتت ختدا و حکومتت
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اولیاء خدا باشد؛ مانند دآنهای در دام موش نباشد که به طمع مغز گتردو انستانهتا را
به هالکت بکشاند .پس بین این دو حرکت ،درکاتی و درجاتی پیدا می شود که همۀ این ها
خداوند و ائمه اطهار ع ،قسمت قسمت در گفتارهای خود توضیح دادهاند تا انستانهتای
مترقی ،راه ترقی و تکامل را بشناسند و در مستیری حرکتت کننتد کته درجتات پیتدا
می شود ،نه در مسیری که درکات ظاهر میگردد .همانطور که بترای دویتدن میتدان و
بستری الزم است که انسانها در آن میدان و بستر بتوانند حرکت کننتد و بترای ختود
وسائل زندگی تهیه نمایند ،در میدان حرکات فکری و تکاملی هتم میتدان و بستتر الزم
است .ابتدا واجب است خداوند متعال فضای وسیعی برای حرکات تکاملی بتاز کنتد و در
آن فضای وسیع حرکات تکاملی ،آنچه مردم از منافع زندگی الزم دارند ،در اختیارشان
قرار دهد تا در این میدان وسیع و وسائلی که خدا در اختیار آنهتا قترار داده ،بتواننتد
فعالیت کنند و به حیات خود ادامه دهند .در میدان حرکت ظاهری و یتا زنتدگی متادی،
خداوند فضائی و میدانی برابر وسعت کرۀ زمین آفریده و در اختیار مردم قرار داده است.
ِضَّهللاََّّواسَّعَّةَََّّّ،فَّتَُّاجَّرواَّفَّیَّا ،» 15یعنی سرزمینی که ختدا در
در این رابطه میفرماید « :أَّ ُ َّ
اختیار شما گذاشته و وسائلی که برای شما آفریده ،بسیار وسیع استت .جتای تنگتی و
فضای محدودی و وسائل قلیلی در اختیار شتما نیستت .اگتر خداونتد یتک میتدان دو
کیلومتری یا فضائی به همین میزان بسازد و به پرنده یا هواپیمائی اجازه پرواز دهد ،ایتن
چنین فضای تنگی متناسب با پرواز پرندگان و یا هواپیما نیست .بایستی برابتر سترعتی
که خداوند به پرندگان داده و یا انسانها به هواپیما داده اند ،فضائی هتم وجتود داشتته
باشد؛ یعنی فضائی بسیار وسیع .اگر نامتناهی نباشد ،نزدیک به نامتناهی.
آنچه انسان تا ابد الزم دارد ،خدا آفریده است:
سطح کرۀ زمین یا فضای ستارگان ،آنچه در شعاع تتابش خورشتید قترار گرفتته،
فضای حرکات مالی و مادی یا مسافرتی انسانها است .خداوند در سطح کرۀ زمین ،همته
جور وسائل حیات و زندگی و ترقی و تکامل مادی در اختیار بشریت قرار داده و به آنها

اجازه داده است از آنچه خدا برای آنها آفریده استفاده کنند .در قرآن میفرمایتد « :وََّّ
صوهَّا ،» 16یعنی آنچته در ختواهش شتما
َُّ َُّ
تَّهللاََّّلَّ َُّ
کَّمَّاسَّأَّلَُّ َُّموَُّهَّوََّّاَّنَّتَّ َُّعدَّواَّنَّعمَّ َّ
اتَّ َُّکَّمَّنَّ ُ َّّ
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هست و تا انتهای زندگی خود الزم دارید ،خدا برای شما آفریده و در اختیار شما قترار داده
است .مشاهده می کنید که در سطح کرۀ زمین و یا اعماق آن و یا در فضا ،آنچه را انسانها
الزم دارند و میتوانند استفاده کنند ،خداوند برای آنها خلق کرده است .در این زمان ما که
مردم حوصلۀ االغ سواری و شتر سواری ندارند ،خداوند وسائل ماشینی به آنهتا داده و یتا
حوصلۀ چراغ نفتی های قدیم را ندارند ،خدا نیروی برق را به آنها بخشتیده و یتا حوصتلۀ
وسائل گرم کنندۀ هیزمی را ندارند ،خدا این همه وسائل راحتتر امثال گاز و نفت و یا بترق
به آنها بخشیده و باز هر چه بیشتر بخواهند ترقی کننتد و از وستائل بهتتر و عتالیتتر و
راحتتری استفاده کنند ،در اختیار آنها هست .زنتدگی آنهتا از نظتر متالی و متادی بته
بنبست نمی رسد ،مگر اینکه از جادۀ حق ،منحرف و منصرف شوند و در بنبست فکری قرار
گیرند؛ ولیکن هرگز در بن بست مادی قرار نمی گیرند که دیگر چیزی نباشد از آن استتفاده
کنند .مشاهده میکنید االن در برابر افکار مردم دو نیروی بزرگ دیگری قرار گرفته که اگتر
بتوانند استفاده کنند هرگز در مضیقه قرار نمتی گیرنتد .یکتی استتفاده از نیترو و انتر ی
خورشید و یا استفاده از نیروهای هستهای و با تکنیکهائی که خداوند در اختیارشان قترار
می دهد ،اگر بتوانند از نیروها به صورت حرکت دوری استفاده کننتد ،نته بتهطتور حرکتت
مصرفی ،هرگز نیروهائی که در اختیارشان هست به آخر نمیرسد؛ یعنتی کتاری کننتد کته
نیروئی که مصرف می کنند به مرکز مصرف برگردد .مثالً نفت و بنزینی که می سوزد و تبدیل
به دود و گاز می شود ،وسیلهای بسازند تا دو مرتبه این دود و گازها به صورت اول که نفت و
بنزین است برگردد و دو مرتبه مصرف شود و این مصرف به کیفیت دوری ،نته بته کیفیتت
مصرفی را خداوند در طبیعت نشان داده است .این همه آبها از ابتدای تاریخ ،از میلیونهتا
سال پیش از این ،در کرۀ زمین مصرف می شود و چیزی از آب دریاها کم نمی شود .می رود و
برمیگردد و یا این همه خا ها و هواها و مواد اولیۀ زندگی مصرف میگردد ،ولیکن از آب و
خا

و هوا چیزی کم نمیشود؛ زیرا مصرفها همه جا به کیفیت دور زدن است.
آبها از اقیانوسها حرکت میکند این همه گیاه و علف و ارزاق میپرورانتد و دو مرتبته

به مرکز اصلی خود برمیگردد .نور و هوا و حرارت هم همینطور و به همین کیفیت از ابتدای
تاریخ تا امروز چهقدر زیاد مواد حرارت زا مانند اکسیژن و چیزهتای دیگتر مصترف شتده،
ولیکن از مواد اصلی آن چیزی کسر نیامده است .به همین کیفیت اگر دانشمندان بتواننتد،
شاید هم بتوانند انسانها بر طبیعت حاکمیت یابند .طبیعت ،الگوی صنعت است .هرگز ایتن
نیروها و انر یها کم نمیشوند و از اختیار بشر ختارج نمتیگتردد .اگتر ختود را در کوچتۀ
بنبست تاریک که ظلم و تجاوز است قرار ندهند و موفقیت خود را از راه خدمت بته متردم

ادامه دهند نه از راه قتل و کشتار ،هرگز در بنبست مالی و مادی قرار نمیگیرند ،گرچته
جمعیت زمین صدها هزار برابر جمعیت موجود باشد.
تنها چیزی که ابتدا فکر بشر را و در انتها زندگی او را در بنبست قرار میدهد ،ظلتم
و تجاوز است .ظلم از ظلمت مشتق است ،یعنی فکتر انستان کتافر ،تاریتک استت و در
تاریکی چیزی قابل کشف نیست؛ اما فکر انسان ستالم و عتادل ،در روشتنائی و فضتای
روشن بی نهایت است .پس خداوند میدان زندگی مالی و مادی و عملی و فکری متردم را
بی نهایت قرار داده .اگر خود را در بنبست قرار ندهد ،چنین فضائی که برابر چشم مردم
آفریده تا در این میدان وسیع بتوانند به حرکت و فعالیت خود ادامه دهند ،فضتائی هتم
برابر فکر آنها و علم آنها قرار داده .فضای فکری بی نهایت وسیعتتر از فضتای چشتم
انسان است .فضای چشم از نظر دیدن انتها دارد .تتا یتک کیلتومتر یتا چنتد کیلتومتر
میتواند چیزی را به حقیقتی که دارد ببیند و بشناسد؛ ولیکن فضای فکتری بتینهایتت
است .فضای فکر را مکتب مینامند .مکتب انسانها فضای حرکت فکری و علمتی آنهتا
می باشد و سطح کرۀ زمین و فضا ،میدان حرکت بدنی و مالی آنهتا  .اگتر فضتای فکتر
نباشد ،فضای چشم و میدان کرۀ زمین هم به روی مردم بسته می شود .بزرگ ترین سدی
که مانع تکامل و ترقی مردم می شود ،مکتب محدود است .مکتبی که علم ندارد ،دانتش
ندارد ،یک میدان محدودی در اختیار مردم قرار می گیرد ،به میزان معینتی متی تواننتد
بفهمند و بدانند و باالتر از آن نمیتوانند؛ یعنی نمیدانند و نمیبینند که بفهمند .مکتتب
مادیت بنبست است .ماده و خواص ماده ،خط بنبست است .میتوانند بفهمند و به انتهتا
برسانند و نظر به اینکه در بنبست فکری قرار میگیرند ،حرکت خود را از مسیر جنگ و
تجاوز شروع می کنند؛ ولیکن مکتب الهی ،مکتبی است که بی نهایت فکر دارد .بی نهایت
میدان حرکت و فعالیت و موفقیت باز میکند .چون بینهایت است ،بنبست ندارد .مکتب
اسالم به رهبری امامهای معصوم ع مکتبی است نامتناهی و آنچه از علم و دانتش و یتا
ارقام مادی و معنوی در اختیار مردم قرار می گیرد ،از نوع افراد و اعداد استت .حرکتات
تکاملی و علمی به مراتب تقسیم می شود و حرکات متالی و متادی ،بته اعتداد قستمت
میگردد و این را میدانید که اعداد چه به صورت مراتبی باشد ،مانند مراتب نور ،چه بته
صورت اعداد باشد ،مانند ارقام یک و دو تا آخر ،این دو نوع حرکت در فضای نامتنتاهی
به بنبست نمی رسد؛ زیرا آخر ندارد که به آخر برسد .مکتب اسالم به رهبری پیشتوایان
معصوم یک مکتبی است که بینهایت علم و قدرت و ثروت و عدالت و رفاه و آستایش در
اختیار مردم قرار میدهد .ظاهر اسالم که اصول سه گانۀ توحید و نبتوت و معتاد استت،

میدان تکامل فکری انسانها می باشد .خداوند با ظاهر ساختن دین مقدس اسالم و قرآن به
رهبری پیغمبر اکرم ،یک فضای وسیع نامتناهی برای مردم باز کرد .مکتب پیامبران گذشته
گرچه حق بود ،اما محدود بود .جمعیت معینی را در زمان معینی می توانست اداره کند .هتر
پیغمبری بر قوم خود که جمعیت محدودی بودند ،مبعو میشد و اگتر مکتتب او را ضتایع
نمیکردند و به اصالت خود باقی میگذاشتند ،زمان محدودی مردم را اداره میکترد .بعتد از
آن زمان مردم آینده ،مکتب وسیع تری الزم داشتند؛ زیرا از مکتب خود جلو افتاده بودنتد.
مثالً حضرت عیسی از بنی اسرائیل است .از افراد امت موسی ع به حساب میآید ،ولیکن از
نظر فکر و استعداد و از نظر آمادگی برای فراگیری علم و دانش از موسی ع جلوتر است .بته
مکتب موسی ع قانع نمیشود؛ زیرا کتابهای بیشتر و معارف زیادتر الزم دارد .لذا بته بنتی
یک ،» 17یعنی آمدهام تا بعضی چیزها که بر
اّلیَّ َُّح َّّرمََّّعَّلَّ َُّ
عضَّ م َّ
اسرائیل میگوید « :وََّّلََّّحَّ مَّلَّلَّ َُّک بَّ َّ

شما بنی اسرائیل حرام است ،حالل کنم .مثالً یکی از محرمات در سنت حضرت موسی ایتن
است که یک یهودی که پیرو دین موسی است ،روز شنبه حق ندارد کوچتک تترین کتاری،
گرچه جاروب کردن خآنهاش باشد ،انجام دهد .اگر زنی در سنت یهود ،روز شنبه غذا بپزد
و یا چادر خود را بدوزد و یا خآنهاش را جاروب کند ،فعل حرامی را مرتکب شده است .روز
شنبه میبایستی صرفاً به عبادت و توراتخوانی مشغول شود یا اگر زنی یتا متردی بتدکاره
شد ،مرتکب منافی عفت شد ،هیچ کس حق ندارد با آنها حرف بزند ،واال نجس متی شتود.
بایستی برود و غسل کند .بر اساس این دو سنت ،روز شنبه حضرت عیستی را دیدنتد کته
دست به پای مرد شلی کشید و او را شفا داد .علماء یهود او را محکوم به کفر کردند که چترا
روز شنبه کار کرده .کار قدغن است و باز روزی دیدند زن و مرد بدکاره را به حضور طلبیتده
و به آنها محبت میکند و به آنها پول میدهد و آنها را موعظه متیکنتد .دو مرتبته او را
محکوم کردند که چرا سنت حضرت موسی را شکسته است و با زن و مترد بتدکاره تمتاس
گرفته است .وقتی مردم ایراد گرفتند که چرا روز شنبه کار کردی؟ فعتل حرامتی مرتکتب
شدی .صدا زد ای ریاکارها! ای افعیها! شتنبه بایستتی در ختدمت متردم باشتد .متردم را
بپروراند نه اینکه مردم ،اسیر شنبه باشند گرچه در گرفتاری و بدبختی باشند .من شتنبه را
در خدمت این مریض قرار دادم و او را شفا دادم و شتما متریض را در استارت شتنبه قترار
می دهید .بیچاره مایل است شفا پیدا کند و همراه مردم به مسجد برود ،و در برابر اعتتراض
دیگر که چرا زن و مرد بدکاره ای را به حضور طلبیده و به آنها محبتت کترده فرمتود ،متا
پیغمبران طبیب ارواح مردم هستیم  .مرض های روحی و فکری مردم را معالجه میکنیم .آیا
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درست است که یک طبیب با خشونت و چوب و چماق با مریض تماس پیدا کند یا وظیفه
دارد با اخالق و مالیمت مریض را معالجه کند؟ مشاهده متی کنیتد کته عیستی پیغمبتر
با این دو سنت که مردم را در مضیقه قرار میدهد ،بسازد .این عدم سازش ،دلیتل جلتو
افتادن حضرت عیسی از حضرت موسی می باشد؛ یعنی مکتتب حضترت موستی بترای
حضرت عیسی فضای تنگی است که نمیتواند در آن مکتب ترقی کند .خدا به او مکتتب
وسیع تری می دهد .لذا گفته اند موسای پیغمبر در کالس ستوم ایمتان استت و حضترت
عیسی در کالس چهارم .اینکه می گویند عیسی به آسمان چهارم رفتته ،معنتایش ایتن
آسمان باالی سر نیست ،بلکه فضای تحول و تکامل است .یک کالس از پیغمبران دیگتر
باالتر است .پس مکتب های پیش از اسالم اگر هم سالم مانده باشد ،فضای کوچکی است
که ظرفیت ندارد تمام مردم را از نظر علم و دانش تغذیه کند و آنهتا را بپرورانتد ،چته
رسد که بعد از موسی و عیسی ،منافقین مکتب آنها را تحریف نمودهاند و ارزش علمتی
آن را از بین برده اند؛ ولیکن مکتب اسالم یک مکتبی است نامتناهی .قرآن بته رهبتری
امامهای معصوم تا بی نهایت علم و دانش و قدرت و حرکت و ثروت و عدالت و تقتوی در
اختیار مردم می گذارد و هرگز به بنبست نمی رسد .این اصول سه گانه یا بهتتر بگتوییم
اصول پنج گانه یعنی اصل توحید ،اعتقاد به نبوت و عتدالت ختدا و اعتقتاد بته زنتدگی
آخرت و اعتقاد به قرآن و امامت ،اصولی است نامتناهی .خداوند در این آیۀ شتریفه کته
میگوید آسمان را به هفت طبقه تقسیم کردم ،18در این آیه خبر میدهد که انسانهتا را
از مکتب تنگ زمینی و یا فضای آلوده به خرافات ،به فضای آسمان صتاف انتقتال دادم.

السامءََّّوََّّهَّیََّّ ُدَّخ ان » ،یعنی بعتد از دوران پیغمبتران گذشتته،
میفرمایدُ « :مَّثَّاستَّوَّیَّاَّلََّّ مَّ
افکار زمینی را به فضای آسمان انتقال دادم .این فضای آسمان ،مکتب اسالم استت .واال
تمامی انسانها و حیوآنها روی این زمین و زیر این آسمان زنتدگی متیکننتد .هتم در
زمین اند و هم در آسمان ،ولیکن آسمان به معنای فضای علم و دانش و ترقتی و تکامتل
محدود و نامحدود است .فضای مکتب اسالم نامحدود شناخته شده است که خداونتد بتا
کلمۀ عظیم آن را تعریف میکند.
فضای نامتناهی علمی دین مقدس اسالم:

 -18سَب َع سَمَواتٍ :سوره ملك3 ،؛ سوره طالق12 ،؛ سوره فصلت12 ،؛ سوره بقره.29 ،

بنابراین خداوند تبار

و تعالی با بعثت پیامبر خاتم ،یک فضای وسیع نامحدود بتر روی

بشریت باز کرد و همه کس را اجازه ورود به این فضا داد .مانعی سر راه مردم بهوجود نیاورد
که بگوید هرکسی چنین شرایطی داشته باشد ،حق دارد از مکتب اسالم استفاده کند و اگتر
چنین شرایطی نداشته باشد ،حق ورود به مکتب اسالم ندارد .کوچتکتترین شترطی و یتا
مانعی برای استفاده از مکتب اسالم ،سر راه دانشجویان بهوجود نیاورد .مبادا مردم در حبس
فکری قرار گیرند و از این مکتب محروم شوند .ظاهر اسالم را بر پایۀ قبول دو کلمه قرار داد
و شرط دیگری به وجود نیاورد .هرکسی شهادتین بر زبان جاری کند ،مسلمان استت .پتا
است .در حوزۀ والیت اسالم قرار می گیرد .کسی حق ندارد او را تکفیر و یا تخطئه کنتد .در
زمان پیغمبر مشاهده می کنیم که در این مکتب اسالم بهترین انسانهتا ماننتد اهتل بیتت
پیغمبر و بدترین آنها مانند ابوسفیان و معاویه و یا قاتل حمزه سید الشهداء قبول شدهانتد
و زندگی میکنند .همه یکنواخت وارد مسجد پیغمبر میشوند و نماز متیخواننتد و از نظتر
وسعت فکری هم به تمامی ملتها اجازه داده است ،از کتب اسالمی و مکتب اسالم استتفاده
کنند و مانعی سر راه آنها ایجاد نکرده است .در قرون بعد از پیغمبر اکرم که مستلمانان در
اوج عزت و عظمت قرار گرفتند و یک تمدن عظیم اسالمی به وجود آوردند ،ابتدا اهل کتاب
را (یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان) اجازه داد که در دینشان باقی باشتند فقتط مالیتات
دولت اسالمی را به حکومت اسالم بپردازند .این اجازه دادن به اهل کتاب در فضای حکومت
اسالمی ،به معنای مانع نتراشیدن سر راه ترقی و تکامل مردم است .یهودیان دین مسلمانی
را بخوانند و بدانند فکر کنند .مسیحیان و زرتشتیان هتم همتینطتور .بتر استاس همتین
تسهیالت ،دین مقدس اسالم در نصف قرنی ،حدود سه چهارم مناطق مسکونی آن زمتان را
فرا گرفت و بقیه را در شعاع هدایت خود قرار داد .کفار بتپرست را هم به عنوان بردگتی و
برده مسلمانان قبول کرد .شرایطی که از نظر مسائل جنگی و سیاسی بهوجود آورد بتر سته
قسم بود .شرط اول ،با تلفظ به شهادتین مسلمان شناخته می شتوند و در کشتور استالمی
قبولاند .کسی حق ندارد متعرض آنها شود .به این ترتیب مسلمانی را آسان قترار داد کته
هرکسی برای حفظ جانش این دو کلمه را بر زبان جاری کند ،گرچه در باطن مسلمان نباشد،
قبول است .شرط دوم ،قانون جنگ بتا سته طایفتۀ اهتل کتتاب .مستیحیان و یهودیتان و
زرتشتیان که این سه طایفه ،اکثریت جمعیت زمان را تشکیل میدهند .اجازه داد در کشتور
اسالمی در دین خود آزاد باشند و مراسم دین خود را به جا آورند ،فقط بته دولتت استالمی
مالیات بدهند؛ زیرا این مالیات حق حکومت است که مملکت را اداره می کند .در نتیجته آن
اکثریت که سه طایفۀ اهل کتاب بودند ،در فضای اسالم یا مکتب اسالمی قبول شدند و ایتن

در رحمت خدا به روی آنها هم باز بود .اجازه داشتند در کتب اسالمی و مکتتب استالم
مطالعه کنند تا وقتی که آن را به حقانیت بشناسند و قبول کننتد .شترط ستوم ،قتانون
رسول خدا با ملتهائی که بتپرستند و اهل کتتاب نیستتند ،آنهتا مخّیتر بتین دو راه
شدند .یا مسلمان شوند و یا اگر در حال جنگند ،کشته شوند و در صورت تستلیم ،بتردۀ
مسلمانان شناخته شوند .مسلمانان ،اسرای غیر اهل کتاب را اگر در حال جنتگ بودنتد،
می کشتند و اگر تسلیم میشدند ،به اسارت میگرفتند .اجازه نداشتند آنها را بکشند و
بعد از اسارت ،آن اسراء به عنوان برده ،غالم یا کنیز بین مسلمانان توزیع می شدند .هتر
مسلمانی مردی یا زنی از آنها را به بردگی میگرفت .نتان و غتذای او را متیداد و او را
اداره می کرد و در کارهای دامداری و کشاورزی او را استتخدام متی نمتود و بته محتض
مسلمان شدن دستور داشت که او را آزاد کند؛ زیرا مسلمانان تا زمانی حتق داشتتند از
بردگان استفاده کنند که شرایط آزادی در آنها پیدا نشده باشد و شرط آزادی ،مسلمان
شدن و قبول دعوت پیغمبر اسالم بود .خداوند در آیهای در ستورۀ نتور متی فرمایتد« :

متَّفَّیَّمَّخ یاَّ ،» 19یعنی اگر در این بردگان ،احساس رشد عقلی و قبول حتق
وهَّاَّن عَّلَّ َُّ
فَّکََّّتَُّب َُّ
نمودید ،طبق شرایطی آنها را آزاد کنید .یک هشتم بودجۀ بیتت المتال را بترای آزادی
همین بردگان معین فرمود و در حاشیۀ این یک هشتم که وظیفۀ دولت بود ،چهقدر زیاد
مردم را تشویق کرد که بردگان را آزاد کنند .ثوابهائی مقدر و مقرر فرمود .بترای آزادی
بردگان نذر می کردند .اگر حاجت آنها برآورده شود ،برده آزاد کننتد .یتا اگتر گنتاهی
مرتکب شدند ،به کفارۀ گناه و یا تر

نماز و روزه ،برده آزاد کنند .به مستلمانان اجتازه

نداد یک بردۀ عاقل مسلمان را به عنوان بردگی نگه دارند؛ بلکه تشویق نمود که بردگان
را به محض احساس قبول حق و انسانیت آزاد نمایند .با این سه شرط ،پایۀ صلح جهتانی
را در تمام کرۀ زمین استوار کرد .فقط کسانی که در حال جنگ بودند محکتوم بته قتتل
بودند .این زمینۀ مکتب اسالم بود که پیغمبر اکرم ،آن را برای مستلمانان مطترح کترد؛
ولیکن چون زعامت اسالم به دست نااهالن افتاد ،آنها گسترش اسالم را بر پایۀ استثمار
و استعمار قرار دادند .دوست داشتند تمامی کفار را به بردگتی بگیرنتد و از آنهتا کتار
بکشند و اجازۀ مسلمان شدن به آنها نمیدادند یا الاقل از پتذیرش مستلمانی ناراضتی
بودند .می گفتند عرب ،نژاد برتر است .سایر مردم بایستی در خدمت عرب باشند .حتتی
در تاریخ نوشتهاند که وقتی ابوموسی اشعری ایران را فتح نمود با خیل مردمتی عاقتل و
هوشیار روبرو شد .دید مردمی متفکر و دانا هستند .یا زود مسلمان میشوند و یا تن بته
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بردگی نمی دهند .برای خلیفه نوشت با چنین مردمی روبرو شدم که تسلط قانونی بر آنهتا
بسیار مشکل است ،هوشیار و دانا هستند .خلیفه یک چوب یک متر یا یک متر و نیمی برای
او فرستاد و گفت ،قد زنان و مردان ایرانی را با این چوب اندازهگیری کن .هتر کتس قتدش
بلندتر باشد ،او را به قتل برسان و کوتاه قدها را آزاد بگذار تتا در آینتده بترای مستلمانان
ساخته شوند و مخالفت نکنند .ابوموسی اشعری یا بعضی متفکرین دیگر برایش نوشتند کته
اگر ما با ملتهای مغلوب چنین رفتاری داشته باشیم ،تمامی آنها بر علیه ما قیام میکننتد
و ضبط و نظام آنها برای مسلمانان مشکل میشود .ما به این دلیل این همه فتوحات نمودیم
که مظهر عدالت و تقوی بودیم .با دو کلمۀ مسلمانی اسالم آنها را میپذیرفتیم یا بته اهتل
کتاب مهلتی میدادیم و سایرین را هم بته نتاحق نمتیکشتتیم و خلیفته را از ایتن عمتل
بازداشتند .این زمینۀ گسترش اسالم بود که با سیاست رسول خدا در جهان ،یک حکومتت
جهانی اسالمی به رهبری انسان کامل به وجود می آمد ،جنگ و نزاع خاتمه پیدا متی کترد و
کمکم درهای بهشت به روی مردم باز میشد؛ ولیکن خلفای ناالیق اوالً نتوانستند تمام کترۀ
زمین را فتح کنند و بسیاری از ملتها در کفر خود باقی ماندند ،ثانیاً کشورهائی را هتم کته
فتح نمودند نتوانستند به علم و عدالت اداره کنند .بر پایۀ استعمار و تبعیض نژادی حکومت
میکردند .در آینده چهقدر زیاد قیامها و نهضتها بر علیه ملت عرب بهوجود آمد و عاقبتت
هم کفار با سیاست و تدبیر خود بر مسلمانان غلبه کردند و با تجزیۀ ممالک اسالمی و تفرقۀ
مذهب اسالم ،کشورهای اسالمی را در انتهای ضعف قرار دادند .پس اسالم زمینته ای بترای
دنیا فراهم کرد که تمامی ملت ها بدون رنج و زحمت ،اجازه ورود به این مکتب پیدا کردنتد.
علوم و حقایق آن را گسترش دادند .آن که طالب دنیا بود ،برای دنیتایش از مکتتب استالم
استفاده کرد و آنکه طالب آخرت بود برای آخرت .این زمینۀ گسترش دعوت استالم استت

که مظهر رحمت عالمیان است .به این دلیل است که خداوند به پیغمبر اکرم میفرمایتد « :وََّّ
مَّاَّأَِّسَّلنَّاکََّّاَّ مَّلََِّّحَّةَّ لَّلعَّالَّیَّ ،»َّ20تو را رحمت تمامی اهل عالم قرار دادیم؛ یعنی وجود بابرکتی
و دین بابرکتی که تمامی بشریت را فرا میگیرد .برکات خود را در اختیتار تمتامی ملتتهتا
می گذارد .در این مکتب وسیع و عمیق ،خداوند در هر زمانی یک کتاب و یک استاد تعلتیم
دهندۀ کتاب که امام هر زمانی باشد ،در اختیار مردم قرار داد؛ مبادا مردم در بنبست فکری
و علمی قرار گیرند و مسئلهای را که طالب آن هستند ،در نظرشان مجهول بماند.
راه طبیعی برای نجات بشریت:
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راه طبیعی برای نجات هر انسانی از دایرۀ حاکمیت حاکمان و یا برده فروشان و یتا از
دایرۀ جهل و نادانی ،فقط و فقط علم و دانش است .تنها عاملی کته یتک آزادی طبیعتی
انسانها بهوجود میآورد و بدون زجر و فشار و قتل و کشتار ،آنها را از حبس خانههای
بندگی و یا بردگی انسانها و از حبسخانۀ جهل و نادانی نجات میدهتد ،علتم و دانتش
است .انسانها با اعمال قدرت ،تسلیم می شوند ،ولیکن آزادی پیدا نمتی کننتد .بترده و
بندۀ دیگران می شوند ،ولیکن آزادی پیدا نمی کنند .تسلیم بدون فکتر و آگتاهی بترای
انسان ،یک حبسخانه است و هرگز چهار دیواری زندان نمی تواند بشتریت را در دایترۀ
خود حبس نماید .انسانها مانند حیوانات نیستند که در سوراخ تنگی متمرکتز شتوند و
هرگز از آنجا خارج نشوند ،بلکه انسانها اسیر فکر و استعداد خود هستند .فکر انستان
مانند شعاع نور است .همانطور که چشم انسان برای دیدن یک فضتای روشتن وستیع،
راهنمائی مانند خورشید و ماه الزم دارد ،فکر انسان هم به همین کیفیت .فکر انستان از
چشم انسان بینهایت وسیعتر و بلکه نامتناهی است .انسان با فکر خود آن طرف کوههتا
و فضاها را می بیند ،ولیکن با چشم خود چند کیلومتر بیشتر نمی بینتد .بتا فکتر ختود،
ستارهای را رصد میکند و میدانی برای فرود سفینۀ خود در آن ستاره معین میکند و به
آنجا سفر میکند ،ولی با چشم خود ترس و وحشت دارد آن طرف کوهها یتا جنگتلهتا
برود .پس فضای فکر ،خیلی وسیع است .فضای وسیع فکر انستان فقتط مکتتب استت.
مکتبی که سرمایۀ علم و دانش و عامل پیدایش فکر و شعور است .مکتب محدود ،از این
حبسخانهها که دولتها میسازند ،خیلی بدتر و تنگتر است .انسان بترای فکتر ختود،
مکتب نامحدودی الزم دارد .مکتبی برابر همۀ کائنات .برابر آنچه هست و خواهد بتود و
ممکن است باشد .مکتبی نامتناهی برای دانشجو و دانشآموزی که در استتعداد فکتری
خود نامتناهی است و آن مکتب ،فقط و فقط مکتبی است که بهوستیلۀ قترآن و استاتید
قرآن به روی مردم باز می شود .مکتب قرآن و فضای علمی و فکری استالم بته هتدایت
اساتید بزرگی که خدا معرفی میکند و ختود را هتم در متاوراء آن استاتید بته عنتوان
بزرگترین استاد معرفی میکند ،یک مکتبی است نامتنتاهی .انستان مترقتی و تکامتل
طلب در این فضای نامتناهی تا ابتد حرکتات متادی و معنتوی دارد .فکترش فضتاها را
میشکافد .دل آسمانها و زمین را میشکافد .گتنجهتای علتم و دانتش را بته نمتایش
میگذارد و باز انسان را بهتر و بیشتر حرکت میدهد .پس تنها غذائی کته یتک قناعتت
قهری در انسان به وجود میآورد ،قناعتی نه بر اساس محرومیت که چون نداند و نتوانتد

نمیخواهد ،قناعتی بر اساس موفقیت که هر چه را دانسته ،توانسته و آنچه را توانسته ،بته
دست آورده و برای بهتر و بهتر شدن باز هم فضای حرکت و خط پرواز به روی او باز استت.
این مکتب ،مکتب اسالم به راهنمائی خدا و پیشوایان معصوم است .حقیقتاً فکر انسان را در
سه جهات نامتناهی آزاد میگذارد .گفتهاند « ،عملَّمااکنَّوَّماَّیکونَّوَّمَّاَّه وَّاکئ ن .»21همه جا
علم قرآن و علم ائمه اطهار ع به این سه کلمه تعریف شده است .ما کان ،حرکت فکتری تتا
ازل .تا هر جا میتوانی بروی و فکر کنی و بدانی .از همین جا که تو هستی و خلق شتدهای و
خواسته باشی گذشتهها و تاریخ را بدانی ،خطی به روی تو تا ازل و تا عمر خدا که بینهایتت
است باز میکند .ما یکون ،خط دیگر تا ابد .تا هر جا که میخواهی بدانی و متیتتوانی فکتر
کنی و بروی .این هم خطی است تا ابد ،یعنی فضائی نامتناهی و خط دیگر عمودی در عترض
و طول فضا که بخواهی حرکت کنی و یا در اعماق فضا .در هیچ جهتی از این جهات سه گانه
که طول و عرض و عمق است ،محدودیتی وجود ندارد .یا به دلیل کرویت عتالم ،در دو بعتد
حرکت می کند .خطی از مرکز به محیط دایره و خط دیگر از محیط دایره به مرکز .ایتن هتم
علم ما هو کائن است .علم ما کان یعنی گذشتهها تا بینهایت علم .مایکون یعنی آیندهها تتا
بی نهایت علم .کائن یعنی حرکت در اعماق فضا آن هم تا بی نهایت .یک چنین مکتبی فقتط
مکتب قرآن و اسالم به رهبری پیشوایان معصوم است .کسانی که علم قرآن را منحصر بته
علوم هدایتی می دانند نه علوم صنعتی و ساخت و سازندگی ،خیلی اشتباه می کننتد .متثالً
اسالم یک پزشک را ابتدا به تشریح ساخت بدن آگاه می کند و بعد با تشتریح طبیعتت بته
ساخت دوا و داروها و در انتها از مسیر آگاهی کامل به روح و بدن ،انسان را تتا مقتام خلتق
کردن و آفریدن باال میبرد .خیلی عجیب است! کسانی که سقراط و بقراط را که بتا دوا دارو
معالجه میکنند ،ماهرتر میدانند از عیسائی که از خا

و گل حیوان و انستان متیستازد و

آنها را به زندگی میرساند .پس الزم است اعتراف کنیم و اگر اعتراف نکنتیم دلیتل جهتل
ماست نه حقیقت و واقعیت .اعتراف به اینکه مکتب استالم ،مکتبتی استت نامتنتاهی و در

نامتناهی همه چیز قابل کشف و قابل تعلیم است .خداوند در این رابطه متیفرمایتد « :فَّم اذَّاَّ
الل ،» 22یعنی مگر بعد از حق به جز گمراهی چیز دیگری هست .مگر بعتد از
الض َُّ
بَّعدََّّالَّ َّّقَّاَّ مَّلَّ مَّ
علم ،به جز جهل چیزی هست یا بعد از قدرت و تکامل ،به جز نقص و ضعف چیتزی هستت.
 -21امام صادق ع  ،كافی ،ج  ،1ص  « :11وَ أَنَا أَعْلَمُ كِتَابَ اللَّهِ وَ فِيهِ بَدْءُ الْخَلْقِ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ فِي ِه
خَبَرُ السَّمَاءِ وَ خَبَرُ الْأَ ْرضِ وَ خَبَرُ الْجَنَّةِ وَ خَبَرُ النَّارِ وَ خَبَرُ مَا كَانَ وَ خَبَرُ مَا هُوَ كَائِنٌ أَعْلَمُ ذَلِكَ كَمَا أَنْظُرُ إِلَي كَفِّي إِنَّ اللَّهَ
يَقُولُ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْ ،من كتاب خدا را ميشناسم .آغاز آفرينش و برنامۀ كائنات در كتاب خدا است .اخبار آسمان،
اخبار بهشت و دوزخ ،آيندۀ زندگي و گذشتۀ گيتي در كتاب خدا است .من همۀ اين مسائل را ميدانم ،گويا كه در كف
دست خود مينگرم .آري خداوند تبارك و تعالي ميگويد :كتاب من بيانگر همۀ پديدهها است».
 -22سوره یونس32 ،

حق در این آیۀ شریفه یعنی همۀ هستی ها .آن چه هست و خواهد بود .آنچه هستت ،در
عالم خلق شده است و آنچه خواهد بود ،در علم خداست که خلق می شود .پس کستانی
که خیال می کنند بعد از قرآن و اسالم و اساتیدی مانند خدا و ائمه بته چیتزی احتیتاج
دارند ،در اشتباهند! الزم است به انتظار مکتب دیگر و امتامی دیگتری و ختدائی دیگتر
بنشینند .چنانچه موال امیرالمؤمنین در خطبهای که قاضیها و صاحبان خود رأی و خود
مختار را تعریف میکند ،می فرماید ،مگر خدا دین ناقصتی نتازل کترده ،از آنهتا بترای
تکمیل آن کمک خواسته است .پس اگر دین ناقص باشد ،ختم رسالت و نبوت غلط است.

ختم رسالت به معنای تکمیل علم و حکمت است .چنانچه میفرماید « :وَّ تَّ مَّمتَّلکَّمَّ َُّةَََِّّّبّکََّّ
صَّدقاََّّوََّّعَّدلَّ»َّ23
دنبالۀ تفسیر آیات سورۀ فصلت که طبق تفسیر ائمه اطهار ع ،انستانهتای پتیش از
ظهور اسالم را از آدم تا خاتم معرفی میکند و انسانهای بعد از ظهور اسالم را آستمانی

میداند ،الزم است طبقات هفتگآنهای را که در فضای مکتب اسالم بعد از ظهور ختاتم
پیغمبران به وجود آمده بررسی کنیم.
خداوند آنجا که با بعثت پیغمبر اکرم ،انسانهای زمان و آینده را به فضتای آستمان

السامءََّّوََّّهَّیََّّ َُّدخَّانََّّ...،فَّقضاه مَُّنَّستَّبعََّّس َّواتََّّ
علم انتقال میدهد ،میفرمایدُ « :مَّثَّاستَّویََّّاَّلََّّ مَّ
السمَّاءََّّالنَّیَّاَّبَّمَّصَّابَّیحََّّوَّ حَّفظ اََّّ،ذَّل کََّّتَّق دَّ َُّیرَّالعَّ َّزی زََّّ
کَّسَّاءََّّأَّ َّمرهَّاَّوَّ َّزَّی مَّنماَّ مَّ
ِفَّیومیََّّ،وََّّأَّوحََِّّفََّّ ُ َّّ
العَّل یَّ ،» 24یعنی بعد از انتهای دوران پیغمبران گذشته از آدم تا خاتم ،خداوند اراده کترد
افکار مردم را بسازد و در فضای علم و دانش آنها را ترقی دهد .مشاهده کرد که افکتار
مردم زمان از نظر ابتالء به خرافات و موهومات مانند کهانت و جتنگیتریهتا و ستحر و
جادوها مثل فضائی است که پر است از دود و گاز .فضائی که آلوده به دود و گاز و گترد و
غبار است ،فضای ترقی و تکامل و یا فضای قابل پرواز نیست و یا فضائی است خفقانآور
و قابل تنفس نمی باشد .فضای فکر انسانهای زمان بعثت پیغمبر اکرم ،چنین فضائی بود
که حضرت زهرا سالم اله علیها در سخنرانی خود به این فضا اشاره می کند .می فرمایتد:
بعضی پای بت ها معتکف می شوند و تمام عمر به بتپرستی مشغولانتد و بعضتی ماننتد
ایرانیان که مترقیترین مردم زمان بودند ،گرفتار آتشپرستیها و آتشکدههتا و گرفتتار
ثنویت بودند .قائل به دو خدا که یکی عامل خیر و دیگری عامل شر است و بعضی دیگتر
که در فضای بهترین و یا نزدیکترین دین الهی بودند مانند مسیحیت ،آنها هم گرفتتار
 -23سوره انعام113 ،
 -24سوره فصلت 11 ،و 12

خیاالت و جهاالتی مانند اقانیم ثالثه ،مانند اب و ابن و روح القدس بتوده و در شتعاع یتک
چنین عقاید خرافی که خدای متعال را از مقام ربوبیت و عظمتش تنزل داده و او را در صتف
صف یک مخلوقی معرفی میکنند ،خداوند پیغمبر اسالم را مبعو کرد تا با تعلیمات صاف و
صاف و مصفا و خالص این پیغمبر ،آن دود و گازها یا خرافات خفقتان آور را از افکتار متردم
بزداید و آنها را در فضائی صاف و روشن و هوائی طیب و طاهر و روحبخش بهسوی معرفتت
خدا و کرامت انسانیت و مدینۀ فاضله زندگی بهشتی حرکت دهد .در ایتن فضتای صتاف و
روشن که مردم را در فهمیدن و دانستن و تحقیق کردن آزاد گذاشت ،مردم از نظر فکتری و
علمی در هفت طبقه قرار گرفتند و هر طبقهای در دین مقدس استالم ،حکتم مخصوصتی و
رسالۀ معینی از پیشوایان دین در اختیار آنها قرار گرفت تا روزی که فرج جهتانی برستد و
صاحب دین قیام کند .در این فضای نامتناهی دین مقدس اسالم که گتاهی از آن تعبیتر بته
هفت آسمان و گاهی تعبیر به نه فلک میکنند ،انسانها از تولد تا وصول به انتهتای تکامتل
در نه طبقه قرار میگیرند .طبقه ابتدائی کودکستان شناخته شده .انسانهائی در این طبقته
زندگی میکنند که صد در صد طبیعی و مادی هستند .به جز دنیا و زندگی دنیتا و ثتروت و
مادیت چیزی نمی فهمند .کلمات دین و خدا و انستانیت و آخترت و حکمتت ،در نظرشتان
افسآنهای بیشتر نیست .با فکر و دانش خود و یا مکتبهای مادی و طبیعی کته بتهوجتود
میآورند ،غرق در مادیت و طبیعت هستند .خداوند زندگی آنها را میدان بازی و خود آنها

را به جای کودکان کودکستان معرفی میکند .میفرماید « :اَّن ممَّاَّالیاةَُّالَّنَّی اَّلَّع َّ
ب
اّلی نََّّ
السمَّواتََّّوََّّالَِّضََّّوََّّم اَّبَّیّنَّم اَّلَّعَّب یََّّ،26ذَّل کََّّظ نََّّ م َّ
در آیۀ دیگر میفرماید « :وَ مَّاَّخَّلَّقنَّاَّ مَّ
کَّفَّ َُّرواَّ »َّ27
وَ لَهتو » 25و

طبقات هفتگانه مسمانان تا وصول به مقام والیت:
یعنی ما آسمانها و زمینها را به این منظور خلق نکردیم که فقط میدان بتازی باشتد و
انسان هم کود

بازیگر .کفار خیال می کنند که این زندگی سراسر میدان بازی استت .ایتن

قسمت ابتدائی مکتبی است که خدا به وجود آورده .از آن تعبیر به کودکستتان متی کنتد و
میدان بازی آنها میدان لهو و لعب شناخته شده .بعد از این کودکستان ،قستمتی دیگتر از
بندگان خود را آسمانی معرفی می کند .آسمانی که به افکار متردم نزدیتک استت و متردم
میتوانند آن را ببینند و در فضای آن حرکت کنند .یک چنین فضائی را که فوق فکر کفار و
 -25سوره محمد30 ،؛ سوره حدید20 ،
 -26سوره دخان38 ،
 -27سوره ص27 ،

فوق دورۀ کودکستان است ،به عنوان سماء الدنیا تعریف می کنتد .متی فرمایتد « :وَََّّّزَّی من اَّ
السمَّاءََّّالَّنَّیَّاَّبَّمَّصَّابَّیحََّّوََّّحَّفظ اَّ ،» 28یعنی از این هفت آسمان و یا نه فلکی کته بترای شتما
مَّ
تعریف کردیم ،آسمان نزدیکتر به افکار مردم را بته چتراغهتای هتدایت کته علمتاء و
دانشمندان مکتب اسالم باشند ،زینت دادیم .این آسمان دنیا کتالس اول دیتن مقتدس
اسالم به هدایت ائمه اطهار ع است که باز از آن تعبیر میکنند به مکتب ایمان در فضتای
اسالم.
مسلمانان را به دو دسته تقسیم میکند .دسته اول که اکثریتاند و جز دنیتا چیتزی
نمیفهمند و تسلیم حکومت اسالمی هستند ،مسلمان معرفی میکند و دسته دوم را کته
اسالم را به حقانیت میشناسند ،پیغمبر اسالم را به نبوت و ائمۀ بر حتق را بته امامتت و
حقانیت میشناسند و از رهبری آنها و تعلیمات آنها استفاده میکننتد ،ایتن طبقته را
مؤمن معرف می کنند .مسلمانان کسانی هستند که با اکراه و اجبار طبیعی و یا حکومتی،
دین اسالم را به رسمیت شناخته اند؛ ولتیکن از نظتر عقتل و شتعور و علتم و دانتش و
دنیاطلبی ،از کفار و طبیعیون عالم جلوتر نیستند؛ بلکه مانند آنهتا غترق در مادیتت و
طبیعت اند .مسلمانانی مانند معاویهها ،ابوسفیآنها و امثال آنها که در فکتر و عقیتده و
عمل ،شاید در میان کفار و بتپرستان هم نمونه و نظیتر ندارنتد .ایتن طایفته مستلمان
شناخته شده اند؛ یعنی تسلیم حکومت اسالمی؛ ولیکن مؤمن شناخته نشتده انتد؛ زیترا
اسالم را به حقانیت نمی شناسند؛ بلکه رسوم و آدابی که برای آنهتا ستربندی باشتد و
بتوانند زندگی کنند .طبقۀ دوم که به عنوان آسمان اول در این مکتب شناخته می شوند،
مؤمنین به مقام والیت ائمه اطهار ع هستند .مؤمن کسی است که اسالم را بته حقانیتت
می شناسد و این شناسائی از شناخت مقام والیت جدا نیستت .هتر کتس استالم را بته
حقانیت بشناسد ،امامت را در این مکتب ،کامالً میشناسد و میداند .دین حق آن دینتی
است که امام معصوم میگوید نه دیگران .این طبقۀ والیتیها و یا دوستان ائمه اطهتار ع،
طبقۀ دوم بعد از طبقۀ اول هستتند کته آنهتا را کودکتان و میتدان زنتدگی آنهتا را
کودکستان شناخته است.
برای تشخیص دو طایفۀ مؤمن و مسلمان از یکدیگر ،بهترین آیه ،آیۀ سوره حجترات
و احادیثی است که این آیۀ شریفه را تأئید میکند .خداوند در این سوره از زبان اعتراب
سخن می گوید .آن اعرابی که فوج فوج تسلیم حکومت اسالمی شدند و حکومت اسالمی
در عالم دایر کردند ،اما در این مکتب اسالم حق و باطل و متؤمن و کتافر نشتناختند .از
 -28ر.ک پاورقی 27

انَِّفََّّ
ابَّأمََّّن ماََّّ،قُلَّلَّمََّّتُؤمََّّنُواَّ َّولَّکَّنََّّقُوَّلُواَّأَّسلَّمنَّاَّ،وََّّلَّ مماَّیَّد َُّخلََّّالَّیَّ َُّ
عر َُّ
زبان آنها میگوید « :قَّالَّتََّّالَّ َّ
کَّ،»َّ29یعنی این عربها خدمت تو ای پیغمبر میرسند و همه ادعا میکنند که ما مؤمن
قَُّلُ وبَّ َُّ
شدیم و ایمان آوردیم .خداوند ادعای آنها را رد میکند و میفرماید ،شما بگوئیتد « أَّس لَّمنَّا
» ،یعنی یا رسول اهلل ما تسلیم حکومت تو شدیم و دیگر با تو جنگ و نزاعی نتداریم .هنتوز
که ایمان داخل قلب آنها نشده ،چرا ادعا میکنند که مؤمن هستند؟ ادعای درستت آنهتا
این است که بگویند مسلمانیم .تسلیم حکومت استالم هستتیم .هتر وقتت نتور ایمتان در
قلبشان وارد شد و با آن نور ایمان ،حق و باطل شناختند و مردان حق را به رهبری انتختاب
کردند ،ادعا کنند که ما ایمان آوردیم .پس در این آیه خداوند ایمان را از اسالم جدا میکند.
مؤمنین کسانی هستند که اوالً نور ایمان که همان علم حق شناسی است ،در قلب آنها وارد
شده و ماهیت انسانی آنها را به ایمانی تبدیل کرده .حقیقت حق را در
خدا و اولیاء خدا را در

می کنند .حقانیت

میکنند .معنای دنیا و آخرت را میفهمند و خود را در طاعت ختدا

و اولیاء خدا قرار میدهند .از نظر روانی چناناند که از گنتاه و معصتیت وحشتت دارنتد .از
تقوی و عبادت استقبال میکنند .در راه اطاعت خدا خودکارنتد و بته ارادۀ ختود وادارنتد.
چنین افرادی که فکرشان از دایرۀ طبیعت و مزاجشان که دنیتا و شتهوت استت ،در دایترۀ
فطرت و عقلشان که معرفت خدا و حقانیت است ،وارد شده ،مؤمن هستند .کسانی هستتند
که از مکتب اسالم یک کالس باالتر رفتهاند و در مکتب ایمان قرار گرفتتهانتد .در تفکیتک
همین ایمان و اسالم از یکدیگر ،امام صادق ع مسلمانانی را که ائمته اطهتار را بته حقانیتت
میشناسند و دشمنان آنها را به عنوان مسلمان قبول دارند و آنها را مؤمن و اهل بهشتت
نمیشناسند ،این دو طایفه را تشبیه میکند به حاجیانی که به قصد زیارت خانه خدا حرکت
کردهاند .عدهای در راهند و هنوز به کعبه نرسیدهاند .وارد حرم شدهاند ،اما به مسجد الحرام
نرسیده اند .عدهای هم جلو افتادهاند و به مسجد الحرام رسیدهاند و به طواف مشغولند .امام
صادق ع ،شیعیان را تشبیه میکند به حاجیتانی کته از میقتات و حترم گذشتتهانتد و بته
مسجدالحرام رسیدهاند و سایر مسلمانان را تشبیه میکند به حاجیانی که از میقات گذشته،
وارد حرم شده اند ولی هنوز به مسجدالحرام نرسیدهاند .کعبۀ واقعی ،همان خانۀ کعبه و اهل
خانۀ کعبه است .این تشبیه در لسان امام صتادق ع ،تشتبیه متؤمن و مستلمان در مستیر
حق شناسی و تکامل ،به زائرانی است که بعضی به کعبه رسیدهاند و عتدۀ دیگتر وارد حترم
شده اند و به کعبه نرسیده اند .کسانی که اهل البیت را می شناسند و می دانند خانۀ خشک و
خالی مستحق زیارت نیست ،بلکه اصل ،صاحب خانه است .هر کس به زیارت خانه متی رود،
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منظورش صاحبخانه است نه در و دیواری که سنگ و کلوخ است و با سایر خانهها فرقی
ندارد .خدائی که در یک آیه ،بیت را معرفی می کند و می گوید به زیارت خانه برویتد ،در

نکَّال َّّرجسََّّأَّه لََّّ
هللاَّلَّ ُی ذهَّبََّّعَّ َُُّ
دیگر اهل البیت را معرفی میکند و میفرماید « :اَّن مم اََّّیَُّری َُّدَّ َُّ
وَََّّّی ُطَّهّ َّرَُّکَّتَّطه یاً » 30و در آیۀ دیگر معترض عربهائی میشود که دور خانه طواف میکنند
اجَّأَّه ََّّمَّن ََُّّأَّک َُّ ،» 31یعنتی
و رسول خدا را از مکه اخراج میکنند .متیگویتد « :وََّّاَّخ َّر َُّ
صاحبخانه را از خانه بیرون میکنید ،گناهش از جنگ در ماه حرام بزرگتر است.
پس آیات زیارت حج ،یک جا خانه را و یک جا اهل خانه را معرفی میکند و به داللت
قرآن ،اهل خانه ،رسول خداست و کسانی که در مقام و منصب او جتا گرفتتهانتد .بترای
وضوح این معنا ،والدت علی ع در خانۀ کعبه واقع شده است تا دنیا بفهمتد کته احتترام
خانه به خاطر احترام به صاحبخانه است .زیارت خانته مطلتوب نیستت ،بلکته زیتارت
صاحبخانه مطلوب است .پس کسانی که اهل البیت را متی شناستند یعنتی در مکتتب
والیت ائمه اطهار وارد شده اند .آنها را به حقانیت متیشناستند و دیگتران را منحترف
میدانند ،یک کالس باالترند از مسلمانانی که یک چنین عقل و شتعوری ندارنتد .یعنتی
مسلمانان دیگر فقط خانه را شناختند و یا جلد قرآن را به گردن خود آویختند ،ولتیکن
اهل خانه را که اساس عزت و عظمت خانه است نشناختهاند.
قرآن حمایل کردهاند و معنای قرآن ندانستهاند .هر کس فهم قرآنتی داشتته باشتد،
نمیتواند خود را از ائمه اطهار جدا کند و نمیتواند آن تشتکیالت استالمی بته رهبتری
معاویهها و یزیدها را به حقانیت بشناسد؛ گرچه میتواند به اسالمیت بشناسد .پس حتق
شناسان در مکتب اسالم که از نظر روانی ،معرفت به خدا و اولیاء خدا پیدا کردهاند و بته
همین کیفیت در عالم ،حق و باطل می شناسند ،یک کالس باالترند از کسانی که در ایتن
دنیاپرستی و طبیعت غرق شدهاند و به جز دنیا در دنیاپرستی چیزی ندانستهاند .خداوند
این کالس دوم حق شناسی را به عنوان آسمان اول میشناستد .متیگویتد ایتن کتالس
حقشناسی را بهوسیلۀ چراغهای هدایت زینت دادهاند تا آن چراغهای هتدایت ،فضتای
فکر مردم را روشن کنند و مردم را از باطلگرائی و شتیطانپرستتی بتاز دارنتد .صتعود
شیاطین به آسمان و شهابهائی که آنها را رمی می کنند ،در کالس حق شناسی استالم
است که خداوند می فرماید ،هر شیطانی که بخواهد حقایق دیتن را اختتالس کنتد و بتا
تظاهر در جلد دین ،بندگان خدا را گمراه نماید و آنها را از شناسائی حتق و اهتل حتق
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بازدارد ،ما بهوسیلۀ ستارگان آسمان او را طرد متی کنتیم و از حتوزۀ دیتن استالم اختراج
مینمائیم تا رسوا شود و نتواند بندگان خدا را گمراه کند .با این حساب مؤمنین از نظر روانی
روانی و فکری که مربوط به خلقت آنها میباشد ،از مسلمانان و سایر کفار ،یک پلته و یتک
یک کالس باالتر هستند و این باالتری مربوط به تربیت این دو طایفۀ متؤمن و کتافر استت.
کسانی که دعوت حق را میپذیرند و حاضرند در خدمت خدا و اولیاء خدا باشتند ،نورانیتت
قلبی پیدا میکنند .دلشان به نور علم الهی روشن میشود .این روشنائی را روح ایمتان هتم
می نامند .روح ایمان در وجود انسان ،مانند روح حیات در وجود حیتوان استت .فترق بتین
حیوان مرده و حیوان زنده ،همان روح حیات است .جنسیت روح ،چقدر ارج و ارزش دارد و
چقدر پربرکت و خاصیت است که مرده را زنده میکند و خوابیده را بیدار متیکنتد .همتین
تفاوت بین مرده و زنده ،از نظر روح حیات ،بین مؤمن و کافر هم وجود دارد .کافر در ارتبتاط
با حق و اهل حق مرده است .یک چنین عقل و شعوری ندارد که حق را به حقانیت و باطل را
به بطالن بشناسد؛ ولیکن مؤمن دارای عقل و شعور حق شناسی استت .خداونتد در بعضتی

نتََّّب َُّمس مَّعََّّم نَِّفََّّالَُّق ُب وََِّّ،»َّ32
آیات به پیغمبر اکرم میفرماید « :انکَّتنذَِّمنَّاکنَّ َّحیا"َّوََّّمَّاَّأَّ َّ
یعنی تو حرف حق را فقط به زندگان میفهمانی و میشنوانی .به کستانی کته در گورستتان
خوابیده اند Tنمی توانی حرف حق را بشنوانی .مسلم است که پیغمبر اکترم هرگتز مردگتان
گورستان را به دین خدا دعوت نکرده است .همه جا با انسانهای خیابان و بازار تماس دارد.
آنها را به دین خدا دعوت میکند .خداوند همین امت زنده را که زندگی متیکننتد ،بته دو
قسمت تقسیم می کند؛ مرده و زنده .یعنی زنده به عقل و شعور و روح ایمان .مرده به فقدان

هللاَّ َُّل َّن ُوِاََّّ،فَّم اَّ َُّلَّم نَّن ُ وََِّّ33
عقل و شعور و روح ایمان .جای دیگر میفرماید « :وَّ مَّنَّلَّمَّیَّعَّلََّّ َُّ
» ،یعنی کسی را که خداوند نورانیت نداده و چراغ قلبش را روشن ننمتوده ،از جتای دیگتر
نمیتواند روشنائی به دست آورد؛ زیرا این نور از جنس روح است .روح علم و حکمتت ،روح
قرآن ،که همان حکمت الهی است .افاضۀ روح ،همه جا بته دستت خداونتد متعتال استت.
انسانها در روح و روحانیت ،تصرف ندارند که به کسی بدهند یا از کسی بگیرند .با این روح
که شعاع قلب است ،فضای وجود انسان روشن می شتود .بتین کستی کته در یتک چنتین
روشنائی قرار میگیرد و کسی که فاقد این روشنائی است ،تفاوت آنها بتا یکتدیگر همتان
تفاوت شب و روز و یا تفاوت زمین و یا آسمان است .یک چنین انسانی کسی استت کته در
مکتب دین وارد شده .الفبای دین را که همان روح ایمان است از خدا یتاد گرفتته استت .از
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همین تحوالت هفتگآنهای که در آیات اول سورۀ فصتلت ذکتر شتده ،ایمتان شتروع
می شود .مؤمنی که قلبش به نور ایمان روشن است ،گرایش قلبی به ختدا و اولیتاء ختدا
دارد و از کفر و گناه متنفر و منزجر است و در این مکتب حرکات تکاملی خود را شتروع
میکند .در مسیر اطاعت خدا هر روز مستحق فیضی از فیوضات الهی میشود کته از آن
فیوضات ،تعبیر به معرفت و حکمت می شود .موال امیرالمتؤمنین ع در خطبتۀ اول نهتج

عرفََُّّت َُّ » ،یعنی اولین قدم ورود به دین ،معرفت به خداونتد
البالغه می فرماید « :اَّ مَّو َُّلَّالَّّینََّّمَّ َّ
متعال است .معرفت به معنای احساس وجود است .کسی که وجود خدا را در

میکنتد،

بین او و خداوند متعال یک عالمت و یادگاری مخابره شده است؛ مانند کسی کته ختواب
صادقی دیده باشد و در عالم خواب هدایت شود؛ یا مانند کستی کته از ختدا خواهشتی
نموده و دعایش مستجاب شده و می داند که خداوند خواهش او را اجانب نموده؛ یا مانند
کسی که نذر می کند و حاجتش برآورده می شود؛ وفای به نذر را بر خود واجب میدانتد.
این یک حکم واجبی است که از خدا می گیرد .چنین افرادی از درون قلب خود ،عظمتت
خدا را احساس میکنند .این احساس را معرفت مینامند؛ مانند کسی که متیدانتد پتدر
دارد ،اما پدرش را ندیده و نشناخته .از کودکی در جای دیگر بزرگ شده .فقط متیدانتد
که پدر دارد ،ولیکن یادگاری از پدر خود ندارد .بعد از مدتی از جانب پدر ،کاغذ و یا نامه
و هدیهای به طرف او ارسال میشود .با گرفتن آن نامه و هدیه ،رابطۀ قلبی و عقلی با پدر
خود پیدا میکند؛ یعنی وجود پدر و حیات پدر را احستاس متیکنتد و ختود را مکلتف
میداند به هر وسیله است ،پدر خود را از نزدیک ببیند و او را بشناستد .ایتن حالتت در
فکر انسانی که میدانست پدر دارد ،اما وجودش را احساس نکرده بود با حالتی که نامه و
هدیه از پدر خود دریافت میکند فرق دارد .پتس معرفتت بته معنتای احستاس وجتود
خداست نه تنها علم به وجود خدا .بین انسان و خدا پیامی مبادله می شود .حادثه ای بته
وجود میآید که صد در صد ادرا

میکند که این حادثه را خدا بتهوجتود آورده استت.

دعای او را خدا مستجاب نموده و از این قبیل ادراکاتی که بته معنتای احستاس وجتود
خداست ،نه تنها علم به وجود خدا .این قدم اوّل حرکت انسان در دیتن ختدا شتناخته
میشود .استفاده از مکتب دین و شعور باطنی در شناخت خدا و اولیتاء ختدا ،از همتین
حالت به بعد ،درجات و تحوالتی در وجود انسان پیدا می شود تا روزی که رابطۀ مستقیم
و رویاروئی با خدا پیدا کند که از آن رابطه تعبیر به لقاء اهلل میشود .خدا را با نتور قلتب
میبیند .از خدا میپرسد و جواب میگیرد .خداونتد او را بته مصتالح و مفاستد زنتدگی
هدایت میکند .این حالت که بین او و خداوند متعال ،معرفت کامل پیدا میشود ،آستمان

هفتم نامیده می شود .بین این حالت لقاءالهی با آن حالت ابتدائی معرفتت الهتی ،درجتاتی
پیدا می شود که نسبت هر درجه ای با درجۀ پائین تر ،نسبت آسمان به زمین است و با درجۀ
درجۀ باالتر ،نسبت زمین به آسمان .طبقات هفتگانۀ آسمان که در قرآن مطترح شتده ،در
لسان ائمه اطهار ع به این کیفیت تفسیر شده است .البته این آیات سورۀ فصلت در خلقتت
عالم و در تربیت انسانها ،هر دو مصداق را دارد .از نظر ارتباط آیات به خلقت عالم ،تفستیر
شناخته میشود و از نظر ارتباط آیات به تربیت انسانها و تکامل فکتری آنهتا ،تأویتل یتا
باطن آیات شناخته میشوند .ائمه اطهار ع که به ظاهر و باطن آیات آشتنائی کامتل دارنتد،
همانطور که قواعد تفسیری آیات قرآن را در اختیار علم گذاشتهاند ،قواعتد تتأویلی آن را
هم در اختیار علم گذاشتهاند .بعضی آیات قرآن فقتط در تأویتل مصتداق دارد ،در تفستیر
مصداق ندارد و بعضی آیات در هر دو جا مصداق دارد و نمایش پیدا میکند .درجات تحول و
تکامل ایمانی به طور اجمال در شرح دعای ندبه روشن می شود تا کیفیت حرکت انسانها به
دایرۀ حکومت امام زمان ع شناخته شود و شرایط ظهور آن حضرت ،کامالً روشن گردد.
یکی از آیاتی که فقط به درجات تکاملی انسانها مربوط می شود نه به طبیعت ،این آیتۀ

شریفه در سورۀ مؤمنون است که خداوند میفرماید « :وََّّلَّقَّدَّخَّلَّقَّنَّاَّفَّوقَّ َُّکَّستَّبعََّّطَّ َّرائَّقََّّوََّّم اَّ َّکُنم اَّ
عَّنََّّالَّلقََّّغَّافَّلَّیَّ ،» 34یعنی باالی سر شما هفت راه قرار دادهایم .بدیهی است که راه مربوط به
حرکات تکاملی انسان است .اگر این راه ،حرکت بهسوی این آسمان محسوس باشد ،حرکت
به آسمان محسوس ،مانند فضای ستارگان ،یا یک راه است که از یتک راه حرکتت کننتد و
خود را به آخر فضا برسانند و یا میلیونها میلیون راه است ،مانند حرکت از مرکز دایتره بته
محیط دایره .پس چطور خداوند می فرماید باالی سر شما هفتت راه قترار داده ایتم و متا از
مخلوقات خود غافل نیستیم .باالی سر انسان یعنی شخصیتهای بزرگی کته متا بتا آنهتا
فاصله فکری و وجودی داریم .در برابر آنها کود

کودکستان به حساب می آئیم تا به مقام

آنها و فکر آنها و قدرت و استعداد آنها برسیم هفت نوع تحول و تکامل داریم تا در انتها
چنان باشیم که آنها هستند و چنان بدانیم که آنها می دانند .از این درجتات هفتتگانتۀ
تکامل از کالسی به کالس دیگر ،تعبیر به هفت راه شده است ،والّا راه فضائی یکتی بیشتتر

نیست و آیۀ دیگر همان آیۀ سوره نباء است که خداونتد متی فرمایتد « :وََّّبنیَّن اَّف وقَّ َُّک س تَّبعاََّّ
ساج اََّّ َّو مَّهاج اً ،» 35یعنی باالی سر شما هفت آسمان بسیار محکم آفریتدیم و
شَّدَّاداََّّ،وََّّجَّعَّلنَّاَّ َّ

در این آسمانها چراغی بسیار تابان و تابنده .اگر این سبع شداد ،همین آسمانهای بتاالی
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سر باشد که هر آسمانی ،زمینی الزم دارد؛ آن هم به کیفیت طبقات کروی .بهطوری کته
طبقۀ پائینتر در مرکز طبقۀ باالتر مانند حلقۀ انگشتری در بیابان است .طبقات هفتگانۀ
آسمان که در برابر هر طبقهای از آسمان ،طبقهای زمین الزم است .طبق تفسیر حضترت
هشتم ع که می فرمایند آن طبقۀ هفتم زمین کروی است .آن قدر بزرگ است که شتش
طبقۀ آسمان و شش طبقۀ زمین و فضای ستارگان به همراه ستارگان در مرکز آن زمتین
هفتم ،مانند حلقۀ انگشتری در بیابان وسیع است .میدانیم که در طبقتات ایتن شتکلی
یک چراغی مانند خورشید کفایت نمی کند .خورشید فقط منظومۀ شمسی خود را روشن
می کند .اگر کسی از این منظومه به منظومۀ دیگر انتقال پیدا کند ،خورشید این منظومه
را به صورت ستاره ای بسیار ضعیف می بیند .پس آن خورشید که در این هفتت آستمان
همه جا را روشن کرده و در هر طبقه ای همان خورشید روشنائی می دهد ،مقام عصمت و
والیت است که از طفل کودکستان گرفته تا آن حالت و ساعت لقاء اللهتی کته ختدا را
چنان که شایسته است بشناسد ،همین مقام والیت است که چراغ هتای تابتان هستتند.
چراغ بسیار نورانی و تابنده ،امامهای معصوم هستند که در هتر کالستی در دنیتا یتا در
آخرت ،آنها مردم را هدایت می کنند و آنها راهنمای متردم هستتند .مربیتان دنیتا و
سالطین آخرت می باشند .رابطۀ آنها با غیر آنها مانند رابطۀ یتک پتدر دانشتمند بتا
کود

دو ساله و سه ساله است که در هر کالسی همراه این کود  ،پدر او می باشتد تتا

روزی که او را به خود مربوط کند و به مقام خود برساند.پس امثال ایتن آیتات بته ایتن
طبیعت که ستارگان و فضای ستارگان باشد قابل تطبیق نیستت؛ ولتیکن بته درجتات و
کالس های تکاملی انسانها قابل تطبیق است .بهترین حدیث در بیان درجتات تکتاملی
انسانها ،حدیث مربوط به حرکات تکاملی ابراهیم خلیل است .حدیث در کتاب کتافی از

اّتذََّّاَّ َّبراهَّیََّّ
بهترین احادیث در بهترین کتابها .امام ع میفرمایند « :اَّ مَّنَّهللاََّّتباِکَّوَّتعالَّ مَّ
اّت َُّذَُّهََِّّ ُس ولََّّقَّب لََّّ
اّت َُّذَُّهَّنَّبََّّیّاََّّقَّبلََّّأَّنَّیََّّمخَّ َُّذَُّهََِّّ َُّسولََّّ،وََّّا منَّهللاَّ مَّ
عَّبداََّّ،قَّبلََّّأَّنَّیََّّمخَّ َُّذَُّهَّنََّّبّیاََّّ،وََّّا منَّهللاَّ مَّ
اّت َُّذَُّهَّخَّلَّیالََّّقَّبلََّّأَّنَّیع ََُُّّاَّماماَّ(َّ،فل ّماََّجعَّلَُّا ألشتیاءَّقالََّّ:ا ّّنَّجاع ُُلَّ
أَّنَّیََّّمخَّ َُّذَُّهَّخَّلَّیالََّّ،وََّّا منَّهللاَّ مَّ
للنّاسَّاماماَّ)36فقالَّاینَّجاعلکَّللناسَّاماما"َّفلامَِّایَّعظمَّذلکَِّفَّنظرهَّقالَّوَّمنَّ َّذِییتَّق الَّ
لینالَّعهدیَّالظالیَّ ».
ترجمۀ حدیث :یعنی خداوند در اولین مرتبه و روزهتای اول ،ابتراهیم را بته بنتدگی
قبول کرد و به او نشان بندگی داد .بندگی هم در معنای اصیل خود به معنتای شتاگردی
استاد است نه بردگی موال .برده با بنده خیلی فرق دارد .برده فقط اطاعت متیکنتد .بته
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فکر تکامل یافتن و استاد شدن نیست؛ ولیکن بنده به صورت شاگردی اطاعت میکنتد کته
خود را به مقام استاد برساند .استاد هم به شاگرد خود یاد میدهد که او را بته مقتام ختود
برساند .پس این جمله که می فرماید در اولین روز ،خدا ابتراهیم را بته عبودیتت و بنتدگی
انتخاب کرد ،یعنی ابراهیم را پذیرفت که شاگرد خدا باشد .مدتی دوران شتاگردی ابتراهیم
می گذرد به مقام نبوت می رسد .نبوت از بندگی یک کالس باالتر استت .تمتامی متؤمنین و
مؤمنات بنده خدا هستند ،ولیکن به نبوت نرسیده اند که بته آنهتا وحتی شتود .مشتاهده
می کنید همان رابطه ای که پیغمبران با خدا دارند به آنها وحی می شود ،حضرت مریم هم با
خدا دارد .به حضرت مریم وحی می شود .به مادر حضرت موسی وحی می شود که کتود

او

چه کاره است .به او دستور میدهد بچۀ خود را به دریا بیانتدازد .کتدام متادر یتک چنتین
استعدادی دارد که کود

خود را به دریا بیاندازد و بداند که از طریق دیگر به او برمیگردد.

یا به حضرت مریم وحی می شود که بدون شوهر فرزندی به دنیا میآورد و آن فرزند ،پیغمبر
بزرگی خواهد بود .این حالت فراگیری مطلب از خداوند متعال را وحی مینامند و این کالس،
کالس نبوت ،زن و مرد ندارد .تفاوت زن و مرد ،در شغل نبوت است .متادر موستی ع ،متادر
عیسی ع ،مادر علی ابن ابیطالب ع و حضرت زهرا س ،خدیجه کبری سالم اله علیها ،در این
کالس ها هستند که مطلب را از خدا می گیرند ،ولیکن شغل نبوت ندارند .نبوت یا رستالت و
امامت مربوط به شغل انسانهائی است که کالس های تکاملی خود را گذرانیده اند؛ ماننتد ده
نفر دکتر که پنج نفر آنها شغل طبابت دارند و پنج نفر دیگر بیکارند .بتا یکتدیگر تفتاوت
کالسی ندارند ،بلکه تفاوت شغلی دارند .پس کالس نبوت باالتر از کالس عبودیت است .اول
عبد خدا شد ،یعنی شاگرد خدا و بعد کالسی باالتر رفت و به نبوت رسید .نبتوت آن حالتت
فراگیری علم و دانش از خداوند متعال است .وقتی که بندۀ خدا دوست دارد به خدای ختود
نزدیکتر شود و قرب و مقام پیدا کند ،این قرب و مقام ،بدون علم و تکامتل نفستانی قابتل
ظهور نیست .گویا شاگرد خدا به خدای خود میگوید کتابچهای و رسالهای به من بده تتا بتر
طبق دستورات آن تو را اطاعت کنم و یاد بگیرم .خدا به او رساله میدهد .کتابی یا صفحاتی
از علم در سینۀ او قرار میدهد و باز در این حدیث میگوید بعد از چندی ابتراهیم خلیتل از
مقام نبوت باالتر کشیده شد و به مقام رسالت رسید .رسالت یعنی مأموریتت اجتمتاعی تتا
همانطور که شخص رسول به دین خدا هدایت شده است و راه حرکت بتهستوی بهشتت را
فهمیده است ،مردم را نیز هدایت کند .یک پیغمبر الهی در زمانی مأموریت پیدا میکند کته
خودش کالسهای درسی و تکاملی الهی را خوانده و دانسته باشد .وقتی مجهتز بته علتم و
دانش میشود ،مأموریت اجتماعی پیدا میکند .پیغمبر اسالم چهل سال در ارتباط با خدا هر

روز مقام و درجه ای پیدا می کند تا روزی که حالت لقاءاللّهی بترای او دستت متیدهتد.
خداوند در غار حرا برای او جلوه میکند و بعد از چهل سال ،مأمور دعوت مردم می شود.
این بعثت یعنی مأموریت برای هدایت مردم و این هدایت وقتتی ممکتن استت کته اول
خودش به تمامی رموز و اسرار دین هدایت شده باشد .یک مدیر و مدبر و سیاستمتدار
اجتماعی میشود تا انسانها را به رشد کامل برساند و همینطور بعتد از دوران رستالت،
نشان خلیلیت و بعد از نشان خلیلیت ،نشان امامت .تنها پیغمبتری کته در دیتن ختود
مترقی و متکامل بوده و در هر زمانی به مقامی عالیتر نسبت به زمان قبل رسیده استت،
حضرت ابراهیم و پیغمبر اسالم بودهاند .به همین مناسبت دینشان حنیف شناخته شتده
ّلَّاَّب َّراهَّیََّّحَّنَّیف اً .» 37حنیف یعنی یک دین مترقی .دینی که به انسانها و زندگی
است « .مَّ مَّ

آنها رشد میدهد و میپروراند تا روزی که انسانها به انسانهای بهشتی و زندگی آنها
هم به زندگی بهشتی تبدیل شود .پس این آیات و احادیث برهانی است کامل بتر اینکته
دین خدا یک مکتب کالسیکی و تکاملی می باشد و این چهارده نفر معصتوم آموزگتاران
این مکتباند تا روزی که انسانها را به مقام لقاء اللّهی برسانند و زندگی بهشتتی بترای
آنها دائر کنند.
معنای خلیلیت هم در این حدیث شریف که نشان و مدالی بعد از نشان رسالت است
به معنای ورود انسان به کارهای خدا و تقدیرات خداوند متعال است .ورود انسان به یک
درجه و مقامی که در آن درجه و مقام ،نقشههای تربیتی خدا را میداند و متیشناستد و
درست میداند که خداوند چرا برای آن پیغمبر ،عمر طوالنی مقدر میکند و برای دیگری
عمر کوتاه .برای یکی از بندگان خود ،قدرت و ثروت مقدر میکند ،مانند داود و ستلیمان
و برای بندۀ دیگر از بندگان خود ،مصیبت و بال مقدر میکند ،ماننتد ایتوب پیغمبتر کته
ثروتش و فرزندانش از دستش میرود و آنچنان زمینگیر و عاجز میشود کته بایستتی
همسرش این طرف و آن طرف برود و برای او آب و غذا تهیه کند .سّر این تقتدیرات بتر
اکثریت اهل عالم مجهول است .بسیاری از مردم خیال میکنند این کمیها و زیادیهتا و
تغییراتی که در جامعه پیدا می شود ،گاهی یک سلطان ظالم بر اوضتاع مستلط استت و
گاهی یک سلطان عادل ،گاهی شخصیتی ماننتد پیغمبتر استالم در رأس قتدرت قترار
میگیرد و گاهی انسانی ظالم و بی دین مانند معاویه و عمر عتاص .گرچته متردم خیتال
می کنند که آنها بوده اند که یک چنین قدرت هایی به وجود آورده انتد ،ختود را مستلط
نمودهاند و یا این همه تصادفات و حوادثی که در عالم پیدا میشود .سترنخ تمتامی ایتن
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مقدرات به دست خداوند متعال است .تا او نخواهد و مقدر نکند ،برگتی از درختت ستقوط
نمی کند .آشنائی به تقدیرات الهی درسی استت بستیار عمیتق و مشتکل .وقتتی از متوال
امیرالمؤمنین ع دربارۀ قضا و قدر سئوال میکنند که قضا و قدر یعنی چه؟ خداوند چرا ایتن

طری قَّ َّوع ر َّف الَّ
این همه تقدیرات مختلف دارد؟ حضرت می فرماینتد « :حب ر َّعَّی قََّّفالتلج وهَّ َّ
تس لکوه ،» 38یعنی این آشنائی به قضا و قدر ،دریایی عمیق و رف است .غرق میشوید .بهتر
این است که از این راه عبور نکنید .گاهی بعضی پیغمبران در برابر تحمتل تقتدیرات الهتی،
مشکل پیدا می کردند .موسای پیغمبر آن همه برای امت زحمت کشیده .آنها را از بردگی و
اسارت فرعون نجات داده و اکنون به کوه طور رفته است تا بترای متردم کتتابی و قتانونی
بیاورد .ظرف این مدت چهل روزه مشاهده می کند که یک شیطان دغلی بنام سامری امت او
را گمراه کرده .آنها را به مکتب شر

و گوسالهپرستی کشانیده است .آنچنان ناراحتت و

عصبانی می شود که می گویند الواح تورات را که شاید سنگ نوشته هائی بوده است به زمین
انداخته و محاسن برادرش را میگیرد و میکشد .میخواهد او را به زمین بزنتد کته چترا در
برابر سامری نایستاده و با او نجنگیده است و باالخره این برادرش هارون است که قدری بتا
موعظه و نصیحت موسی را آرام میکند .میگوید دیدم اگر قیتام و اقتدام کتنم ،بتین بنتی
اسرائیل اختالف پیدا میشود .دو گروه میشوند و به جان یکدیگر میافتند .گفتم بهتر ایتن
است که صبر کنم تا ببینم دستور خدا چیست .موسی در اینجا غضبنا

میشود .شتاید از

سر این تقدیر بیخبر است که چرا شیطانِ زمان او یک چنین امکاناتی پیدا می کند که امت
را گمراه کند .وقتی که خداوند به موسی میگوید سامری امت تو را گمراه کرده ،میگویتد« :

اَّنَّهَّیََّّاَّ مَّل فَّتنََُّّکَََّّّتُذَّلََِّّباَّمَّنَّتَّشَّا َُّءَّوََّتدیَّمنَّتشا َُّء .»َّ39اینها همه فتنههای خودت میباشتد
که با این فتنه ها هر که را بخواهی هدایت میکنی و یا اگر بخواهی گمراه میکنی .چرا خبتر
ندارد که این تقدیرات عاقبت به نفع او و امت او تمام میشود .در اینجا خداوند به حضترت
ابراهیم اجازه داد که در نقشههای تربیتی خدا مداخله کند .کمی به استرار تقتدیرات الهتی
آگاه شود .مال

حق و باطل بشناسد .مال

حق و باطل ،غیر از حق و باطل است .شاید اگر

کسی به شما بگوید حکومت معاویه و یزید حق است ،نباید کسی اعتراض کند ،شما وحشت
پیدا می کنید که چگونه صالح مردم زمان در این است که علی بن ابیطالب ع شهید شتود و
معاویه بدون مزاحم در اریکۀ قدرت قرار گیرد .حق از کار برکنار شتود و باطتل جتای او را
بگیرد .درست است که ظاهراً عملی خالف قانون و منطق است ،ولیکن خدا چترا ایتنطتور
 -38بحار االنوار ،ج  ،3ص  ،123طريق مظلم فال تسكوه و بحر عميق فالتلجوه و سر اهلل فالتتكلموه
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مقدر میکند و خدا چرا اجازۀ شهادت موال را میدهتد؟ قتدرت دارد او را حفتظ کنتد و
امکانات بیشتری به او بدهد تا بر اریکۀ قدرت قرار گیرد ،ولیکن راه را برای معاویته بتاز
می کند .ظاهراً این تقدیر ،باطل است ،ولیکن در نقشۀ خدا حق است .ظهور حق و باطتل
در جامعه مانند ظهور شب و روز در طبیعت است .سلطان روز غروب متیکنتد و غایتب
میشود .ظلمت و تاریکی عالم را فرا میگیرد .اینها مسائلی استت کته در

آن بستیار

مشکل است .خداوند به ابراهیم ع اجازه داد که در خالل این تقدیرات وارد شود .ببیند و
بداند که چرا چنین و چنان شده ،مانند استادی که بعضی کارها را به شاگرد خود واگتذار
میکند و خودش به کار او نظارت دارد .پردهها از جلوی چشم ابراهیم ع برداشته شد .هر
کسی را در هر حالی بود ،مشاهده کرد .بنده ای در حال اطاعتت و آن دیگتری در حتال
معصیت .مطیع را دعا کرد و عاصی را نفرین نمود .چند نفر معصتیتکتار ،بته نفترین او
مردند .خداوند به ابراهیم ع فرمود ،بساط لعنت و نفرین خود را جمتع کتن .اگتر چنتین
باشد که هر کس گناهی مرتکب میشود من فوری جان او را بگیرم ،بایستی بساط خلقت
و آفرینندگی خود را برچینم .آنها مرتکب گناه می شوند و من به آنها مهلت میدهم تا
ضرر گناه را بچشند و توبه کنند .من خدای حلیم هستم .با بندگان خود مدارا میکنم .در
اینجا مشاهده میکنیم که ابراهیم ع سِر مهلتی را که ختدا بته گناهکتاران متیدهنتد
نمیداند و نفرین میکند و باز روز دیگر که خدا به او میگوید فرزند خود را قربانی کنتد،
سر قربانی را میفهمد و تسلیم میشتود .پتس در ایتن دو حتال فکتر ابتراهیم خلیتل
یکنواخت نیست .فکر روزی که فرزند خود را قربانی میکند ،بهتر و باالتر استت .خلیتل
یعنی مقامی پیدا کرده است که حق دارد وارد چون و چراها و تقدیرات ختدا گتردد و از
اسرار حکمت خدا سر در آورد و آخرین نشانی که خدا به او میدهد زمانی است کته بته
عنوان پیشوای علمی و عملی مردم انتخاب میشود ،یعنی ورود بته مکتتب امامتت ،نته
امامت کامل.
لذا در این حال تقاضائی میکند و آن تقاضا مورد قبول واقع نمیشود .وقتی به مقتام
امامت میرسد و میبیند مقامی است خیلی باال و واال ،عرضه میدارد پروردگتارا ،اجتازه
بده فرزندانی که از صلب من به دنیا می آیند و در طول تاریخ زندگی می کنند ،هر کتدام
در این مقام و منصب باشند .رهبر مردم و امام مردم .خداوند تقاضای او را قبول نمیکند.

الَّعَّهدَّیََّّ م
الظ الَّمَّیَّ ،» 40یعنی این منصب امامت و رهبری نصیب ظالم
میفرماید « :قالَّ لََّّیَّنَّ َُّ
نمی شود؛ گرچه فرزند ابراهیم باشد .این حاالت و مقاالت مختلف از درجات و تحتوالت
 -40سوره بقره123 ،

مختلف علمی و ایمانی که نصیب حضرت ابراهیم شده است ،حکایت می کند .پس الزم است
باور کنیم که دین خدا یک دایرۀ محدودی نیست که انسانها را در آن دایتره حتبس کنتد.
فقط مراسمی انجام دهند و بدون تکامل فکری و ایمانی داخل بهشت شوند .دین ختدا یتک
مکتب است .دارای کالسهای مختلف که آخرین کالس آن پیدایش معرفتت کامتل بته ذات
مقدس خدا و حالت لقاء اللهی میباشد.
شرح درجات تکامل تفسیر سبع سماوات:
نَّستَّبعََّّسَّواتَّ » 41مختصری به این درجات و
و در این رابطه در تفسیر آیۀ شریفۀ « فَّقَّضَّا َُّه مَّ
مراتب اشاره می کنیم و شرح مفصل آن در تفسیر سوره ق نوشته شده است تا این مراتب و
درجات را بدانیم و از این راه علت منزوی شدن ائمه اطهتار ع را در دوران زنتدگی و علتت
غیبت امام زمان را بشناسیم و بدانیم که همه اینها روی یک حساب و نظام عظیم و عجیبی
واقع میشود که به جز این قابل ظهور نیست.
خداوند با ظهور حضرت خاتم صلوات اله علیه و آله ،بشریت را به مکتب دین انتقال داد.
مانند این بود که انبیاء گذشته انسانها را و افکار آنها را آمادۀ ورود بته مکتتب نمودنتد و
پیغمبر اسالم در مکتب اسالم را به روی آنها باز کرد و مردم را مکلف به دانستن و فهمیدن
نمود .نه اینکه تنها دستوری را بگیرند و مراسمی اجرا کنند .لتذا حضترت ،مستاجد را بته
صورت مدارس درآورد .پیش از ظهور آن حضرت ،مساجد فقط معابد بود؛ یعنی جای سجده
و عبادت؛ ولیکن حضرت مساجد را به صورت مدارس ظاهر نمود .بعد از نماز یا مراسم دیگر،
باالی منبر میرفت .آیات قرآن را و حقایق علم را به مردم میآموختت .ستطح فکتر متردم
زمان را باال برد و انسانهای معاصر خود را جهانی و سیاسی تربیت کرد .هر وقت معجتزهای
از او میخواستند که مانند پیغمبران دیگر عصا و ید و بیضا داشته باشد ،مردم را بته آیتات
قرآن حواله میداد .می فرمود معجزۀ من قرآن است .اعجاز قترآن هتم بته علتم و حکمتت
شناخته می شود و با دیدن و شنیدن قابل در

نیست .معجزات پیامبران یک مظاهر دیدنی

بوده است که پیغمبران قدرت فوقالعاده خود را به مردم زمان نشان دهند تا مردم بترستند

ل بَّ أَّلایَّتََّّاَّ مَّلَّّتَّ َّویف اً ،» 42ما آن معجزات را
و مزاحم آنها نشوند .خداوند میفرماید « :وََّّمَّاََّّنُرسَّ َُّ

به این منظور ظاهر کردیم که سالطین زمان و یا انسانهای شترور و فتاجر را از تعترض بته
 -41سسوره فصلت12 ،
 -42سوره اسراء39 ،

پیغمبران برحذر داریم .بترسند و کاری به کار پیامبران نداشته باشند .آن همه معجتزات
نتوانست افکار بشر را تغییر دهد و قدری آنها را به معارف توحیدی آشنا کنتد .موستی
پیغمبر که با همان معجزات پیروزی خود را بر سلطان مقتدر زمان به دست آورد و امتت
اسرائیل را از بردگی و استثمار نجات داد ،امت او وقتی از دهی عبور متیکردنتد دیدنتد
بتپرستان هر کدام خدای کوچکی دارند و میپرستند به موسی گفتند تو چرا بترای متا
خدائی درست نمی کنی تا او را بپرستیم .از همان ضعف فکر ،سامری استفاده کرد .بترای
آنها گوسالۀ طالئی ساخت .پس معجزات نتوانست تحوالت فکتری و علمتی در تتاریخ
به وجود آورد و انسانها را به وجود خداوند متعال که یک قدرت محیط و مستلط استت
آشنا کند؛ ولیکن خداوند معجزۀ پیامبر اسالم را کتاب و درس و دانش قرار داد .آیتات را
و سورهها را میخواند و میفرمود این آیات و سورهها صنعت خداست که بتر زبتان متن
جاری می شود .با تعلیمات خود ،سطح فکر مردم زمان را باال برد .به کیفیتی کته تمتامی
مسلمانان بتها را شناختند و بتشکن شدند.
بساط شر

و بتپرستی برچیده شد و مردم فهمیدند که خداوند حقیقتی است کته

مشابهت با اجسام و مخلوقات عالم ندارد .پس انسانها بهوسیلۀ پیغمبر اسالم ،مکتبتی
شدند نه فقط مراسمی .دانستند که دین یک مسائل یاد گرفتنی است نه فقط یک ظواهر
دیدنی و مراسم عملی؛ ولیکن بین این امت مسلمان که آیات قرآن را حفظ کترده انتد و
میخوانند و ترجمۀ ظاهری آن را میدانند و ائمه اطهار ع که عتالم بته قترآن هستتند،
فاصله بسیار زیاد است .یک چنین فاصله های نقص و کمال را فواصل وجودی می داننتد،
مانند فاصلهای که بین یک کود

دو ساله یا سه ساله با پتدر دانشتمندش وجتود دارد.

ائمه اطهار ع همان پدرهای دانشمندند که عالم به علم قرآن هستند ،ولیکن مردم زمان
رسول خدا الفبائی از قرآن میدانند و با همان مقدار دانائی بر متردم زمتان ختود فتائق
آمدند و توانستند با تدبیر و سیاستی که از پیغمبر اسالم فرا گرفته اند و بتا یتک نظتام
قانونی و علمی که از تعلیمات آن حضرت یاد گرفتند ،بر کشورهای متمدن آن روز غلبته
کنند و بر ملت ها و فرهنگهای ناقص آنها حاکمیت پیدا کنند .بتا همته ایتنهتا از آن
مظاهر علم و دانش که ائمه اطهار هستند فاصله دارند .بایستی بشریت در مسیر حواد
و انقالبات و تحوالت و برخورد با حق و باطل به رشد واقعی خود برسند تا این فاصلههتا
برطرف گردد و موجبات حاکمیت مظاهر علم و دانش فراهم شود .بترای پیتدایش یتک
چنین رشد فکری ،خداوند برای ملت مسلمان و یا تمامی ملت ها حادثه مقدر کترد و آن
حادثه تحوالتی است که از مسیر انقالبات حکومتی و یا فرهنگی پیدا می شود .لذا ائمته

اطهار ع مانند یک پدر دانشمند و حلیم و صبور ،انسانها را در شعاع تعلیم و تربیتت ختود
قرار دادند و اجازه دادند که ملتها و جمعیتهتا برابتر عقتل و شعورشتان و برابتر فکتر و
استعدادشان حکومتهایی که میخواهند ،بهوجتود آورنتد تتا در مستیر پیتدایش همتین
حکومتهای مختلف عقل و دانشی پیدا کنند و عاقبت بفهمند که حکومت خدا و اولیاء خدا
بهوسیلۀ انسانهای معروف و متعارف قابل ظهور نیست .برای رسیدن به یک چنین رشتدی
که بزرگ ترین مظهر آن پیدایش حکومت ها می باشد ،خداوند بشریت را آزاد گذاشت و ائمه
اطهار ع را مأمور کرد که مانند یک پدر دنبالۀ این کودکان در حرکت باشند .به جا و به موقع
در هر زمان و مکانی که مناسب باشد ،حقایق علم را بازگو کنند و مردم را در شعاع تعلیمات
خود بپرورانند و به ثمر برسانند تا زمانیکه افکار آنها و استعداد آنها لیاقت پیدا کند کته
زیر کرسی خالفت و عرش حکومت اولیاء خدا باشد .در مسیر همین تقدیر تحوالت سبعهای
که در این آیه به آن اشاره شده است در جامعه اسالم و مسلمانان قابل ظهور است تتا روزی
که معنای بسیاری از آیات که حکومت را منحصر به خدا و اولیاء خدا میداند ظاهر گتردد و
مردم به عقل و استعداد خود بفهمند و بدانند که نجات بشریت از مهالک مادی و معنوی در
شعاع حکومت خدا و اولیاء خدا قابل ظهور است نه در شعاع حکومت انسان بر انسان ،گرچه
ظاهراً حکومتها دینی و اسالمی باشند.
در زمان پیغمبر اکرم و تعلیمات آن حضرت دو نوع تحول در جامعه بشری به وجود آمد.
تحول ابتدائی از شر

و بتپرستی به اسالم و تحول دوم از اسالم حکتومتی و قتانونی بته

دایرۀ والیت اولیاء خدا .در نتیجه بعد از رحلت پیغمبر اکترم تمتامی مستلمانان معاصتر آن
حضرت به دو دسته مسلم و مؤمن تقسیم شدند و ائمه این دو گروه را از نظر تحول و تکامل
فکری به کعبه و حرم تشبیه نمودند و فرمودند کسانی که والیت ما آل محمد علیهم الصلوه
و اسالم را شناختند و ما را بر حق میدانند ،مانند مسلمانانی هستند که با لبتاس احترام از
حرم گذشتند و به کعبه رسیدهاند و اما مسلمانانی که امتیاز عترت پیغمبتر را نشتناختند و
آنها را با مردم و مردم را با آنها مساوی میدانند ،کسانی هستند که فقتط جلتد قترآن و
ظواهر اسالم را شناخته اند و قبول کرده اند و یک نظام حکومتی اسالمی ساخته اند و دیگتر
عقلشان نمی رسد که در رأس این نظام چه کسی باشد .آنها در حرم حرکت می کنند .هنوز
به مسجدالحرام نرسیده اند .پس اولین تحول بعد از اسالم ،ایمان به خداوند متعال است .این
ایمان هم تا روزی که والیت ائمه را به رسمیت و علمیت بشناسند طول دارد و در این طتول
مدت درجاتی پیدا میشود که تا به آخرین درجه برسند.

در این مکتب افرادی مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار هستند و باز افراد سادهای
که ایمان قلبی به خدا دارند و روی حقجوئی و آخرتخواهی به جنگ و جهاد می رونتد؛
ولیکن هنوز عقلشان به مقام والیت ائمه اطهار نرسیده استت .در همتین رابطته بعضتی
احادیث فرمودند که اکثریت مسلمآنها به جز سه نفر یا به جز هفت نفر از ختط دعتوت
رسول خدا منحرف و منصرف شدند و این انحراف از شناختن مقام والیت بتود .43تمتام

لَّمولَّ » را نشناختند.
مسائل را قبول کردند ،اما غدیر خم و جملۀ « مَّنَّ َّکُنتََُّّمَّولءَّفَّهذَّاَّعَّ یَّ

مؤمنین آشنا به مقام والیت هم که در ابتدا هفت نفر بودند و در آینده زیادتر شدند ،بته
دو قسمت شدند .قسمت اول مؤمنین متعلم ،یعنی مؤمنینی که عترت رسول خدا را بته
علمیت می شناسند و آنها را به عنوان استاد میپذیرند و مؤمنین دیگری که ائمه را بته
حاکمیت و رهبری می شناسند نه به عنوان یک عالم و دانشمند که بایستی از آنها یتاد
بگیرندَُّ « .متَّعَّملَّعَّلَّسَّبَّیلََّّن اةَّ »َّ44نیستند .متعلمین زمان حضرت امیرع در ابتدا دو سته
نفر بودند و در آینده نفرات دیگری اضافه شدند که از حضرت سئواالت میکردنتد و یتا
سخنرانیهای آن حضرت را ثبت و ضبط می کردند .عبتداهلل بتن عبتاس در ختدمت آن
حضرت درس میخواند .سلمان و ابوذر هم به همین کیفیت .پس مؤمنین هم به دو گتروه
تقسیم شدند .مؤمنین متعلم متحول که در خط دانشجوئی فعالیت می کننتد و متؤمنین
غیر متعلم که فقط ائمه را به امتیاز امامت و رهبری می شناسند و نه به عنوان یک استاد
عالم و باز مؤمنین متعلم در آینده به دو گروه تقسیم شدند .گروهی کته بته فکتر در
اسرار والیت و مقام امامت و امتیاز امامها بر پیغمبران هستند .در واقع متعلمین عتارف.
یعنی صرفاً به نوشتن و خواندن و دانستن اکتفا نمی کنند ،بلکه دنبال کشف آثتار مقتام
توحید و والیت هستند .دوست دارند ختدا را بته آثتار وجتودیاش و ائمته را بته آثتار
امامتشان بشناسند .این حالت که اثری از آثار وجودی خدا را کشف می کننتد ،متثالً در
عالم خواب به والیت ائمه و یا نبوت پیغمبر آشنا می شتوند و متی داننتد ختدا آنهتا را
راهنمائی کرده است .مانند آن مسلمانی که در زمان امام هشتم ع در عالم خواب خدمت
پیغمبر اکرم رسید .خواب دید که طبق خرمائی در اختیار پیغمبر است تناول می کنتد و
در عالم خواب ،مشتی خرما از دست پیغمبر گرفت شمرد که هیجده دانه بتود .از ختواب
بیدار شد ولیکن سِر خوابش را نفهمید .تا اینکه خدمت امام هشتم ع رسید .حضرت را با
همان هیئتی که پیغمبر را در عالم خواب دیده بود ،مشاهده کرد کته طبتق خرمتائی در
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اختیار حضرت است .امام هشتم از آن طبق خرما مشتی به آن بنتده ختدا داد شتمرد کته
هیجده دانه بود .عرض کرد یابن رسول اهلل قدری بیشتتر بته متن محبتت کنیتد .خرمتای
بیشتری مطالبه کرد .حضرت فرمودند ،اگر جدم رسول خدا بیشتر میداد متن هتم بته تتو
بیشتر میدادم .فهمید که امام از خواب او باخبر است .یک چنین حالتی را عرفان میگویند.
میگویند .آثار وجودی رسول خدا را در عالم ختواب کشتف متیکنتد و آن حضترت را بته
حقانیت میشناسد .تا آن روز از مسیر تاریخ شناخته بود و بعد از خوابی که دید عتارف بته
مقام رسول خدا شد ،همینطور عارف به مقام امام هشتتم .رابطتۀ روحتی و روانتی امتام و
پیغمبر را با یکدیگر شناخت و رابطۀ این دو نفر را با خداوند متعال.
تکامل از علم به عرفان:
این حالت را که بین انسان و خدا و یا بین انسان و ائمه یک چنین آثاری در عالم ختواب
یا بیداری پیدا می شود ،عرفان می نامند .عرفان یعنی رابطۀ دو وجود بته یکتدیگر .اتصتال
روحی و فکری انسان به خدا و اتصال روحی ائمه به انسان .عرفا از یک چنین رابطتۀ روانتی
تعبیر به کشف و شهود میکنند .در نتیجه فالسفه و حکمتا را کته در ختط کشتف حقتایق
هستند ،به دو گروه تقسیم نمودهاند دو گروه اشراقیون و مشائیون.
اشراقیون حکمائی هستند که از مسیر کشف و شهود و رابطۀ روحی و روانی به حقیقتت
مربوط می شوند .آنها به روح و روحانیت ائمه اطهار ع اتصتال پیتدا متیکننتد .مشتائیون
کسانی هستند که از مسیر کتاب و استدالل و تفکرات عقلی و علمی رابطۀ علمتی بتا ختدا
پیدا میکنند نه رابطۀ عرفانی؛ ولیکن اشراقیون مدعی هستند کته رابطتۀ عرفتانی دارنتد؛
یعنی اتصال روحی و ایمانی به مقام والیت خدا و ائمه پیدا کردهانتد .ایتن رشتتۀ اتصتال را
اشراق می گویند ،یعنی نور والیت بر قلب آنها تابش میکند .موال امیرالمتؤمنین ع هتم در

نهج البالغه می فرمایند « :اَّ مَّو َُّلَّالَّّی نََّّمَّ َّعرفَّ ُت

َُّ، »َّ45یعنی قدم اول دین ،عرفان خداست؛ یعنتی

کشف اثر وجودی خدا .اثری بین انسان و خدا ،مانند رویای صادق و یا دعای مستجاب و یتا
مثالً کسانی که به امام زمان متوسل می شوند ،حضترت را ختواب متی بیننتد و حاجتشتان
برآورده میشد .پس از اینجا میتوانیم در میان مسلمانان سه تحول کشف کنیم .تحول اول
از شر

و کفر به اسالم .توحید یعنی مسلمانان چنان عقلی دارند که شر

غلط میدانند و همه آنها بتشکناند.

 -45خطبه 1

و بتپرستتی را

تحول دوم از اسالم به ایمان یعنتی کشتف حتق و باطتل در میتان مستلمانان و یتا
حکومتهای حق و باطل .مؤمنین کسانی هستند که میدانند اسالمِ تنها بترای ورود بته
بهشت کافی نیست ،بلکه اسالمی که توأم با ایمان است .مسلمانانی که در عالم استالم و
حکومتهای اسالمی حق و باطل میشناسند ،بد و خوب میشناسند ،والیت بر حق و یتا
حکومت به باطل می دانند ،بین حکمای بر حق و یا طاغوت ها امتیاز قائتل انتد .حقانیتت
پیغمبران و ائمه را در

می کنند .تحول سوم از ایمان به تعلتم .متوال آنهتا را تعریتف

میکند و میفرمایدَُّ « :متعَّملََّّعَّلََّّسَّبَّیلََّّنَّاةَّ ،»َّ46یعنی مؤمن دانشجو که میخواهد حقیقت
را در

کند .مؤمن عالم مؤمنی که تفسیر قرآن می دانتد .حتدیث و روایتت متی دانتد،

میخواند و مینویسد و یاد میگیرد.صاحب کتاب است .علم و دانش خود را در کتابهتا
به یادگار می گذارد .تحول چهارم از علم به عرفان .یک عالم عارف بتا یتک عتالم غیتر
عارف .شاید میتوانیم بگوییم که عبداهلل بن عباس شاگرد امیر المتؤمنین ع،یتک عتالم
است ولی عارف نیست ،ولیکن سلمان و ابیذر و عمار و مالک اشتر و کمیل ،عالم عتارف
هستند .رابطۀ روانی و وجودی با خدا و ائمه اطهار ع دارند .ائمه و دوستان آنها را اهتل
بهشت و دشمنان آنها را گرچه مسلمان باشند ،اهل جهنم می دانند و متی فهمنتد کته
بهشت و جهنم قضیه راه و بیراهه روی است ،نه لطف و بخششتی کته ختدا بته کستی
برساند و به دیگری نرساند .والیت را و توحیتد را بته عنتوان راه بهشتت و راه تکامتل
می شناسد .سعی دارد در راه حرکت کند ،ولیکن دیگران شاید این والیت و امامت را بته
عنوان راه و بیراهه نشناسند و خیال کنند نعمتهای آخرتی بخشتشهتائی استت کته
خداوند روی محبت و عداوت به کسی می دهد یا نمی دهد .شتناخت استالم و ائمته بته
عنوان راه تکامل کشف وجودی الزم دارد و یا به تعبیر دیگتر شتار وجتودی الزم دارد.
یعنی نیروی روح تقویت شود و انسان رابطۀ روحی و روانی با خدا و ائمه پیتدا کنتد نته
فقط رابطۀ علمی از مسیر خواندن و دانستن .در این رابطه در تعریف حضرت زهرا ستالم

نَّاللقَََّّّفُطَّ َُّم َّواَّعَّنَّمَّعرفَّتا ،» 47یعنی فاطمه
اله علیهم فرمودهاند که « وَّان مما َّّسیت فاطمةَّ،لَّ َّّ
را فاطمه نامیدهاند زیرا مردم به معرفت او تغذیه شدهاند و تقویت شدهانتد .علمتا کلمتۀ
نَّالناسََّّ َُّمنَّع واَّع نَّمَّعرفَّت اَّ»َّ«َّ.فط مَّوَّفط ام »
فطموا را به منعوا معنا کردهاند .گفتهاند « لَّ مَّ
درست در جهت خالف « منع َّوا » واقع استت .اگتر « فطم َّوا » بته معنتای « منع وا » بتود،
میتوانستند جای « فطموا » « ،منعوا » را به کار ببرند .هر دو لغتی است عربی ولیکن لغات
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و الفاظ هم مانند مخلوقات و موجودات عالم هر کدام شخصیت و موجودیت ختود را دارنتد.
هیچ کلمهای جای کلمه دیگر نمینشیند .خداوند متعال را به خالقیت و عالمیتت و قادریتت
تعریف می کنند .نمی توانیم کلمه خالقیت را جای قادریت و یا کلمه قادر را جای صانع بکتار
ببریم .هر کدام از آنها لطیفهای مخصوص به خود دارد که با همان لطیفته از ستایر کلمتات
ممتاز میشود .کلمۀ « فطمَّوَّفط ام » به معنای از شیر بازداشتن کودکان شیرخوار است بعتد
از آن که مدت شیر آنها کامل شده باشد و از شیر مادر عضالت و اعصاب آنها و بدن آنها
قوت گرفته باشد .شیر دادن کودکان شیر خوار و بازداشتن آنها را از شتیر ،بعتد از تغذیتۀ
کامل که دورۀ آن دو سال است ،فطم مینامند .با توجه به این حقیقت که انسانهتا دو نتوع
تغذیه الزم دارند؛ تغذیۀ بدنی و تغذیۀ روحی .بدن آنها از شیر و مواد غذائی دیگتر تغذیته
می شود و تقویت پیدا میکند و روح آنها از نور علم و دانش و ایمان و تقوی .شار روحی و
تقویت روحی و روشنگری قلب انسان به نور علم و والیت ،تغذیه روحی به حساب می آیتد.
بدن انسان به موادی از جنس خودش تقویت میشود .روح انسان هم به روحانیتی از جتنس
خودش تقویت می گردد .نیروی روح در وجود انسان مانند نیروی برق در ماشین آالت برقی

میباشد .ماشین آالت برقی گاهی با برق ضعیف حرکت میکند و گاهی با برق قویَّ .
چراغ برق ها گاهی نورش ضعیف است ،به اندازۀ شمعی سوسو می زنتد و گتاهی نتورش
قوی است ،همه جا را روشن میکند .پس اگر بخواهیم ماشین آالت برقی را تقویت کنیم این
تقویت بهوسیلۀ برق ممکن است .ولتا برق را باال می برند ،تقویت پیدا می کند و روشتن تتر
می شود .پائین می آورند ،ضعیف می شود .مخلوقات خدا هم مانند همین ماشین آالت برقتی
هستند .روح عالم مانند نیروی برق است که ذرات عالم بهوسیلۀ آن تقویت می شوند ،نیترو
میگیرند و حرکت میکنند .حشرات و حیوانات زنده میشوند .نیروی روح که منشاء حیتات
و حرکت در عالم میشود ،شدت و ضعف پیدا میکنتد .بعضتی انستانهتا از روحیتۀ قتوی
برخوردارند و روحیۀ عدۀ دیگر ضعیف است .پس اگر بخواهیم انسانها را تغذیته کنتیم تتا
تقویت روحی پیدا کنند بایستی روح آنها از روح کلی عالم تقویت شتود .تقویتت ارواح از
آن منبعی ممکن است که تمام نیروها به آن منبتع تعلتق یافتته و مبتداء تولیتد نیروهتا و
قدرتها و علم و حکمت در جهان بشریت است .تمامی انسانها در برابر مقام والیتت ائمته
اطهار ع مانند کودکان در دامن پدر و مادر قرار گرفتهاند .پدر و مادری کته مبتداء و منبتع
تولید نیروها و قدرتها و علم و حکمتها و تغذیه و تقویت روحی انسانهتا باشتند .مقتام
والیت ائمه اطهار عند و مخصوصاً حضرت زهرا سالم اهلل علیها که خداوند در کتاب خود آن
حضرت را مبداء و منشاء تمام فیوضات و برکات معرفی میکند و ائمه اطهار ع آن حضرت را

از نظر مقام و مرتبه و اتصال و ارتباط به ذات مقدس خدا اول میدانند و او را مادر اصتلی
خود میشناسند .در واقع حضرت زهرا ام االنبیاء ،ام االولیاء و ام المتومنین و المومنتات
کسی ایمان به خدا پیدا می کند که بهوسیلۀ این مادر بزرگ تغذیته روحتی شتود و
تقویت روحی پیدا کند و از مکتب آن حضرت و فرزندانش نیرو بگیرد .معرفت به ختدا و
ائمه پیدا کند .این معرفت یک مشت کلمتات و الفتاظ نیستت کته وارد حافظتۀ انستان

مواَّعَّنَّمَّعرفَّت ا » در معنای اصلی
میشود بلکه تقویت و تغذیه روحیاست  .پس کلمۀ « َّفُطَّ َّ
خود استعمال شده است .یعنی مردمی که بهوسیلۀ آن حضرت و ائمته اطهتار ع تغذیتۀ
روحی شده باشند و تقویت روحی پیدا کنند ،عقل و شعورشان استتحکام پیتدا کنتد و
دیگر آن خانم را به عنوان یک زن که دختر پیغمبر و یا همسر امام است ،تعریف نکننتد؛
بلکه به عنوان ولی بزرگی از اولیاء خدا و یک شخصیت عظیم الهی و آسمانی کته متادر
امامت باشد نه مادر امامها؛ یعنی ائمه اطهار ع سرمایههای وجتودی ختود را کته شتار
روحی و علم و حکمت باشد یا نور ایمان و تقوی ،تمامی این برکات روحی و معنتوی را از
مادر خود حضرت زهرا گرفته اند .لذا آن حضرت را بتا ایتن کلمته تعریتف کتردهانتد و

فرموده اند «:لَّهاَّأَّ َُّمومَّ َُّةَّالَّمئ

 ،» 48یعنی مادری امام ها متال آن حضترت استت کته همتان

49مادری امامت باشد ،واال اگر مادری به معنای تولد باشد ،امامهتا مادرهتای دیگتر هتم
دارند؛ مانند فاطمه بنت اسد و یا مادرهای دیگر .به این مناسبت پیغمبتر اکترم حضترت
زهرا را ام ابیها لقب داده است .یعنی این سرمایه های وجودی من از این دختتر بته متن

میرسد ،مانند تغذیۀ بدنی که از شیر مادر میرسد .پس « َّفُطَّمواَّعَّن مَّعرفَّتاَّ»َّیعینَّ«َّغُذیواَّ
بَّنوِهاَّوَِّوهحاَّوَّعلمَّهاَّوَّحمکت ا» .در این حدیث امام صادق میفرماید کسانی مؤمناند که
تغذیۀ روحی شده باشند و هر کس تغذیۀ روحی شود ،این غذای روح که تقویت روح بته
علم و حکمت است ،از این مادر روحانی نصیب او میشود .کسی داخل بهشت متیشتود
که از معرفت حضرت زهرا سالم اهلل علیها شار شده باشد و این معرفت درسی نیستت،
بلکه نیروئی و نوری از جانب خدا افاضه میشود که از آن تعبیر به روح ایمان متیکننتد.
لذا در این حدیث شریف کلمۀ « فطموا » با کلمۀ « ع ن » متعدی می شود کته بته معنتای
تکامل روحی است .وقتی گلها از درخت میروید یا میوهها از درختت پیتدا متیشتود،

جرة،
ظهور میوه را از درخت با کلمۀ « عَّن » ادا میکنند .متیگوینتد ،ظه رهَّالمث َّرةَّع ن الش َّ

یعنی میوه ها از درخت ها درآمد .حضرت زهرا شجرۀ والیتت استت .روح ایمتان از ایتن
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شجره می روید و ثمره می دهد .مؤمنین و مؤمنات را تشبیه به گل هتا و میتوههتای شتجرۀ
والیت کرده اند .بهطور کلی انسان بهوسیلۀ این دین و این مذهب بایستی تقویت شود .علتم
علم و حکمت فرا گیرد .رابطۀ روحی و روانی با ائمه اطهار پیدا کند .اگر یک چنین رابطتهای
رابطه ای پیدا شد ،حضرت زهرا را به عظمت والیتی می شناسند ،نه به عنوان یک خانمی که
که دختر پیغمبر یا همسر امام است .برهان این مقام برای حضرت زهترا ستالم الته علیهتا،
سخنرانی آن حضرت در مسجد است که هیچ کس جز امام معصوم نمتیتوانتد یتک چنتان
حقایق علمی را در سخنرانی خود اقامه کند که مانند قرآن و پیغمبران از آیندههتا و عتالم
غیب خبر بدهد و حقایق را آنچنان که هست برای مردم بازگو کند .این مرتبۀ چهارم اهتل
ایمان و عرفان است که از مقام والیت ائمه ،تغذیۀ روحی و علمی می شوند؛ مانند کودکی که

از شیر مادر تغذیه میشود و فطام پیدا میکندَّ « .فُطَّمواَّعَّنَّمَّعرفَّتا » ،یعنتی از شتیر علتم و

حکمت این مادر تقویت شدهاند و حسابشان از سایر کودکان جدا شده است.
یکی دیگر از تفسیرهایی که در لغت فطم و فاطمه در احادیث و روایتها گفته شده ،این

سمَّیتَّفاطمةََّّلََّّنَّّاَّفَّطَّمَّتَّشتَّیعَّتَّاَّع نََّّالنم اََِّّأَّیَّقطع ت ،» 50یعنتی
جمله است که فرمودهاندَّ ُ « :
فاطمه را فاطمه نامیده اند برای اینکه شیعیان و دوستان خود را از آتش قطع کترده استت.
کلمۀ « فطمت » را به « قطعت » تفسیر کرده اند و این « قطعت » لطیفه ای از معنای « فطمت
» میباشد .همانطور که کلمۀ « مُنعت » لطیفهای از معنای « فُطمت » میباشد؛ زیرا کستانی
که شار وجودی پیدا می کنند ،شعاع روحشان قوی میگردد .این شعاع ،روح حرارت آتتش
را کنار میزند و خنثی میکند .مانند داستان حضرت ابراهیم خلیل .حضرت ابتراهیم را کته
در میان آتش انداختند ،آتشها خاموش نشد .در همان فوران و شعلههای اول بتود ،ولتیکن
در بدن حضرت ابراهیم مقاومت به وجود آمد .مقاومت هم از تقویت روحی پیدا می شود .اگر
شعاع نور را در برابر حرارت آتش قرار دهیم ،شعاع نور بر حرارت آتش غلبه میکنتد؛ زیترا
حرارت از مسیر حرکت ذرات پیدا می شود .ذرات اکسیژن و ئیدرو ن که در نهاد خود قتوی
هستند به شدت میپرند و حرکت میکنند .از این پرش و حرکت ،حرارت پیدا میشود .اگتر
چراغی بسیار نورانی پر از تششع در برابر حرارت آتش قرار دهیم ،نور چراغ ،حرارت آتتش
را تضعیف میکند و اگر نور قویتر باشد ،حرارت را متوقف میکند .بتدن متؤمن کته شتار
روحی دارد و تقویت روحی پیدا کرده است ،قدرت روح و روشنائی نور ایمتان ،آتتش را در
محیط ارتباط با بدن سرد میکند و حرارت متوقف می شود .اگر آتش ابراهیم خاموش شتده
ن مُوسَي الرِّضَا َو مُحَمَّ ُد بْ ُ
ن
ِي بْ ُ
عل ُّ
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بود ،معجزه نبود .دو مرتبه آنرا روشن می کردند ،ولیکن آتش بته حتال ختود شتعلهور
است ،اطراف بدن حضرت ابراهیم سرد و سالمت است .شعاع روح و نورانیت ابتراهیم ع،
حرارت آتش را در محیط بدن خنثی میکند و متوقف میسازد .در احادیتث روز قیامتت
وارد شده است که تمامی انسانها برای ورود به بهشت از جهنم عبور میکنند .آیۀ قرآن

نکَّاَّ َّّل ََّّو َّاِدُه اَّاکنََّّ
در سورۀ مریم هم چنین حقیقتی را ذکر میکند و میفرمایتد « :وََّّاَّنَّمَّ َُّ
عَّلََََِّّّّب ّکََّّحَّمتََّّمَّقضََّّّیاً ،» 51یعنی همۀ انسانها بدون استثناء وارد جهنم میشوند و از جهنم
اّلی نَّ َّاَّت مق وا»،یعنتی بعتد از ورود بته جهتنم
عبور میکنند .آیۀ بعد میفرمایدُ «:مَّث َّن ُنَّ ّج یََّّ م َّ

پرهیزکاران را نجات میدهیم .در این رابطه حدیث شریف میگوید ،جهنم با مؤمن سخن
میگوید .به او میگوید « :ای مؤمنَّجزَّمینَّفانَّنوِکَّاطفاءَّانِی ،» 52یعنی جهنم به مؤمن
میگوید ای مؤمن تو نترس ،بیا عبور کن؛ زیرا نورانیت تو حرارت مرا خاموش میکند .در
این حدیث شریف هم غلبۀ نور بر نار را توضیح می دهد .نور بر نار غالتب استت .شتعاع
خورشید در فضای خالی از ماده و هوا سرد است ،اما وقتی به هوای زمین برخورد میکند
در مولکولهای هوا حرکت ایجاد میکند .از این حرکتت تعبیتر بته حترارت متیشتود.
دانشمندان خیال می کنند حرارت زمین از چشمۀ خورشید به زمین رستیده استت ،بتا
اینکه از چشمۀ خورشید نور میتابد و این نور در برخورد بتا متاده و جستم ،حرکتت و
حرارت تولید میکند .پس نور ،نار بهوجود میآورد و بر حرارت آتش غلبه میکند .مؤمن
که نورانیت وجودی دارد ،از حرارت آتش متأثر نمیشود .گاهی یک بهشتی ممکن استت
کنار یک جهنمی بنشیند .آن جهنمی هزاران درجه حترارت استت و بهشتتی سترد و

سالمت .پس در این جملۀ حدیث که میگویدَّّ ُ « :سیَّتَّفاطمةََّّلَّنهاَّفَّطَّمَّتَّشتَّیعَّتَّاَّعَّنََّّالنم اَِّ
» ،همین کلمه هم معنای شار روحی را می فهماند .وقتی متؤمن از نتور والیتت روشتن
میگردد ،شعاع وجودی او از یک شمع به میلیونها شمع تقویت میشود و این نور قتوی
آتش را کنار میزند و یا آن را در محیط حرکت خود متوقف میستازد .آیتات و اخبتار و
روایات همه جا حکایت دارند که ایمان ،یک شمع نور است .در دل مؤمن روشن میگردد
و این نورانیت بر نار غلبه پیدا میکند.
حرکات مؤمن در مسیر تکامل و ترقی ،هر روز در اثر تقویتت روحتی بهتتر و بهتتر
می شود تا روزی که ایمان و عقیدۀ او تبدیل به علم و حکمت می گردد .یعنتی حقتایق و
دقایق را و مصالح و مفاسد را و خوبیها و بدیها را آنچنان میفهمد و میداند که ختدا
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میداند .ذرهای در فهم و شعور او و یا تشخیص او اشتباه پیدا نمیشود .پیدایش یک چنتین
حالت را عصمت می نامند .معصوم ،انسانی را متی گوینتد کته در یتک آن زمتانی ،هزارهتا
سئواالت ضد و نقیض را جواب میدهد و ذرهای اشتباه نمیکند .او دیگر احتیاج به مطالعه و
تفکر ندارد .همینطور الزم نیست خداوند دستوری را و فرمانی را به او وحی کند .مثالً به او
بگوید گوشت خو

حرام است ،نخوری؛ یا بگوید شراب حرام است ،ننوشی؛ یا بگویتد ایتن

راه پر از خطر است ،نروی؛ زیرا دستورات همه جا از عالم به جاهل ابالغ می شود نه از عتالم
به عالم .امام های معصوم آنچنان به علم و دانش مجهزند که خداوند کار خود آنها و همتۀ
خالیق را به آنها واگذار کرده .عالم و آدم را به علتم و تتدبیر خودشتان اداره متیکننتد و
ذره ای اشتباه در فهم و تشخیص آنها پیدا نمی شود .عالم غیب بترای آنهتا ماننتد عتالم
فَّالغَّطاءََّّم ازدَّدتَََُّّّیَّقین اً ،» 53یعنی اگر
شهود است .موال امیرالمؤمنین ع میفرمایند « :لَّوَّ َّکُشَّ َّ

پردههای طبیعت را از جلو چشمم بردارم و ماوراء طبیعت را که وجود خدا و فرشتگان و یتا
اسرار علم و حکمت است ببینم ،بر یقینم اضافه نمیشود و علم تازهای پیدا نمیکتنم .امتام
نَّهللاََّّفَّ َّّوضَّاَّلَّیَّنَّاَّالَّمرَّ ،»54یعنی خداوند امر متدیریت
صادق ع در کتاب کافی میفرمایند « :اَّ مَّ
خود را و امر و نهی خود را به ما واگذار کرده است .انسانهای غیر معصوم در تحول و تکامل
هستند تا روزی که به آنها ملحق شوند .مرحلتۀ اول ایتن تحتوالت استالم استت؛ ماننتد
مسلمانانی که آشنا به مقام والیت نیستند .تحول دوم ،ایمان است .یعنی مؤمنی که از نظتر
شار روحی و تحول ایمانی به مقام والیت ائمه اطهار آشنا میشتود و آنهتا را بته طهتارت
ذاتی و عصمت میشناسد .تحول سوم بعد از ایمان ،آمادگی روحی و روانتی بترای پتذیرش
احکام و در

فرامین خداوند متعال است تا بتا ایتن احکتام و فترامین ،ختود را از گنتاه و

معصیت پا

کند و طهارت قلبی پیدا کند .مرحلۀ چهارم و پنجم و ششم ،آشنائی بته سته

کلمۀ حکمت است که با این آشنائی نقشۀ خلقت و تربیت بشر را می شناسد .این سه کلمتۀ
حکمت که به مراتب سهگانه قسمت می شود ،مرتبۀ اول از مرتبۀ دوم سبکتر و دوم از سوم
سبک تر است .یکی کشف علت غائی خلقت است .انسان آشنا شود و بفهمد که به چه دلیل
و منظور جهان و انسان خلق شده و هدف خدا از خلقت عالم و آدم چیست .در این تحتول،
انسان صد در صد میفهمد که انسان برای کسب علم و معرفت خلق شده .بته ایتن منظتور
خلق شده است که خود را و خدای ختود را و زنتدگی را و دنیتا و آخترت را بشناستد کته
چیست .کلمۀ دوم که از این کلمه قدری سنگینتر است ،کشف علت مادی یا کشف مصتالح
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و مواد ساخت عالم خلقت است .انسان در این تحول پنجم ،حقیقت ماده را میدانتد کته
چیست و همچنین حقیقت روح و نور را متیشناستد .اصتل نتور و متاده را در طبیعتت
هست میشناسد و تفاوت جنسیت روح و جسم را و یا نور و ماده را چنتانکته هستت و
خلق کرده است ،میداند و میفهمد .هرگز بین خالق و مخلوق تشابه وجتودی و جنستی
نمی شود و میداند که خالیق در جنسیت خود با وجود خداوند متعال تبتاین وجتودی و
جنسی دارند نه تشابه وجودی و جنسی .انسانهائی که به یک چنین درجهای از علتم و
دانش نرسیدهاند یا تعبدی خدا را منزه میدانند از شباهت به مخلوقات و یا اگر تفکری و
علمی میدانند مانند فالسفۀ یونان هستند که بین وجود خلق و ختالق تشتابه وجتودی
وتباین کمی و کیفی قائلند ،خواهی نخواهی اگر در حد تعطیل نباشند و قائل بته وجتود
خدا باشند ،در حد تشبیه قرار میگیرند .گاهی ایتن شتباهت آنقتدر قتوی استت کته
مخلوقی را به جای خالق می پرستند و گاهی این شباهت ضعیف است ،یعنی بترای ختدا
کمیت و کیفیت قائل نیستند .مخلوق را محصولی از کمیت و کیفیت میداننتد و ختدا را
منزه از کمیت و کیفیت؛ ولیکن شباهت وجودی قائلند .مانند شباهت مشتقات آب و یتا
خا

در جنسیت آب و خا

و عدم شباهت آنها در صتورتهتای مختلتف .آب روان و

قطعات یخ و یا برف و تگرگ و امثال آنها در صورتها مختلفند ولیکن در جنسیت آب،
یک حقیقت اند .مؤمن در تحول پنجم از حد تعطیل و تشتبیه ،ختواه تشتبیه جنستی و
وجودی باشد و یا تشبیه کمی و یا کیفی ،خارج می شود و خدا را در جنستیت وجتودی،
منزه از شباهت به وجود خلق می داند .در تحول ششم ،انستانهتای متؤمن بته تعلتیم
خداوند تبار

و تعالی ،آشنایی به کیفیت ساخت عالم و آدم پیدا می کنند .متی فهمنتد

چگونه روح با ماده ترکیب میشود و چگونه در ماده ،حیات و حرکتت پیتدا متیشتود و
چگونه خداوند سلول های حیاتی جسم را می سازد و آنها را با یکدیگر ترکیب میکند و
چگونه از ترکیب اصولی که در ذات خود میت اند ،حیات به وجود می آورد و در حالی کته
زنده اند ،آنها را به موت برمیگرداند .خلقت عالم و آدم را به کمیت و کیفیت و بر اساس
قانون و قاعدهای که خدا آنها را خلق میکند کشف میکند.
این تحول ششم است که در کتاب خدا به نام آسمان ششم معرفی شده است .تحول
هفتم ،حالت لقاء اللهی است .در این حالت بین انستان و ذات مقتدس خداونتد متعتال،
رابطۀ مستقیم پیدا می شود .خدا خود را به انسان معرفی می کنتد .در ایتن تعریتف بته
جنسیت وجودی خداوند متعال آگاهی پیدا میکند و چنان میشود که موال میفرماید« :

لوبَّحبَّقایقَّ
ونَّبَّ َُّمشَّاهَّدَّةَََّّّالعَّیَّانََّّ َّولکنَّتُدَِّکُ ََُّّالَُّق َُّ
افاَّعَُّب َُّدَّماَّلََّّاََِّّی ،»َّ55بعد میفرماید « :لََّّت َّرا ُهَّال َُّعَُّی َُّ
الَّیانَّ ،» 56یعنی خدا را به مشاهده چشم نمیبینم که صورت و قیافهای در برابر متن باشتد،
ولیکن قلب من به حقیقت ایمانی که دارد خدا را میبیند .رؤیت قلب با رؤیتت چشتم فترق
دارد .چشم در صورت و قیافه چیزی را میبیند و در جهت معین میبیند ،اما قلب کته یتک
جنسیت کروی است ،خدا را چنانکه هست همه جا متیبینتد .بتدون اینکته در صتورت و
قیافه ای باشد .در این رابطه حضرت زهترا ستالم اهلل علیهتا علتی ع را تعریتف متی کنتد.
نَّعَّلَّیَّ ًا مَّمسوسََّّب ذَّاتََّّهللاَّ »َّ57یعنی علی ع با ذات خدا تماس دارد .این حالت را
میفرماید « :اَّ مَّ
حالت لقاء الهی می گویند که در تحول هفتم پیدا می شود و بعتد از آن دورانتی دارد تتا در
عصمت کامل قرار گیرد و هر چیزی را چنانکه هست بداند و بفهمد .این تحوالت سبعه فقط
در مکتب اسالم به رهبری چهارده معصوم پیدا میشود.
در مکاتب دیگر و یا در تفکرات انسانها ،بدون ارتباط به مقام والیت قابل ظهور نیست.
لذا خداوند متعال در آیهای که قبالً تالوت شد بعد از آنکه فکر بشریت را برای ظهور دیتن

مقدس اسالم آماده میکند و آنها را به مکتب اسالم انتقال میدهد ،میفرماید « :فَّقَّض اَّ ُه مَّنَّ
ستَّبعََّّسَّ َّواتَّ »َّ58یعنی در این مکتب هفت دوره یا هفت کالس تحول و تکامل برای انسانهتا
مقدّر کرد .مکتب اسالم آخرین مکتب است .زمانی که انستانهتا آیتات قترآن و استالم را
چنان که هست بدانند و بفهمند دیگر مجهولی برای بشر باقی نمیماند .کتاب خدا و مکتتب
خداست که بهوسیلۀ پیغمبر اسالم و ائمه اطهار در کمال مطلق قرار گرفته است.
تا اینجا قسمت دوم شرح دعای ندبه به عنوان مقدمه به اتمام می رسد .مباحث گذشتته
برای ورود به حوزۀ والیت ائمه اطهار ع افکار مردم را آماده میکند ،یعنی فکر انستانهتا را
مکتبی و دانشجوئی بار میآورد و مردم را وادار میکند که خودشان را از دایرۀ تقلید و تعبد
خارج کنند و در دایرۀ مکتب و علم و حکمت قرار گیرند؛ زیرا تقلید و تعبد گرچه انستان را
به مکتب الهی می کشاند و یا در خط حرکت بهسوی مکتب ثابت نگه متی دارد ولتیکن ایتن
تقلید و تعبد کارساز نیست.
دین تقلیدی و تعبدی در برابر علم مقامت ندارد:
انسانهای مقلد و متعّبد اگر در برابر تبلیغات و تعلیمات عالم قترار گیرنتد ،عقیتدۀ
خود را از دست می دهند و تسلیم آن عالم می شوند گرچه آن عالم خالف عقیدۀ مقلد و یتا
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متعبد حرف میزند .کسانی که آشنائی به زندگی دشمنان دیتن ختدا دارنتد و آنهتا را
چنانکه هستند میشناسند ،فضائل آنها را میدانند و مطاعن آنهتا را متیشناستند.
مثالً معاویه را به سخاوت می شناسند .به تدبیر و سیاست می شناسند .به ستعۀ صتدر و
حوصله و ملکداری می شناسند .به زرنگتی متی شناستند ،ولتیکن هتدف او را از ایتن
سیاست ها و تدبیرها نمی شناسند .اینها که تا اندازهای به سیاست و تدبیر دشمنان ائمه
آشنائی دارند ،اگر با انسانی روبرو شوند که عقیده به حقانیت علی ع دارد امتا علتم بته
حقانیت و فضائل آن حضرت ندارد ،در میدان مباحثه ،مغلوب آن انسانی متیشتوند کته
زیرکی و زرنگیهای پیشوای خود معاویه را میشناسد ولیکن از فضائل و مناقب علی ابن
ابیطالب آگاهی ندارد .به همین دلیل با تبلیغات ،مردم را از والیت ائمه اطهار منصترف و
منحرف کردند ،با این که عقیده به حقانیت آنهتا داشتتند ولتیکن معرفتت بته آنهتا
نداشتند .عقیده داشتند به حقانیت و عصمت پیغمبر اکرم ولیکن عقیده علمی نبود بلکه
تقلیدی و تعبدی بود .تبلیغات منافقین را بر علیه رستول ختدا قبتول کردنتد .متثالً در
آخرین ساعت ها نزدیک به وفات پیغمبر که مسلمانان کنار بستر آن حضرت جمع شتده
بودند و حضرت در حال احتضار قرار گرفته بود ،سر و صدا راه میانداختند که چه کستی
جای پیغمبر نماز بخواند .گاهی به ابیبکر دستور میدادند برو با مردم نماز بخوان و گاهی
به دیگران و عمداً سر و صدا راه میانداختند که پیغمبر از دار دنیتا متیرود و جانشتین
خود را معین نکرده است .دستور موکّد نمی دهد که چته کستی جتای او نمتاز بخوانتد.
اختالف میان مسلمآنها می انداختند و طوری وانمود می کردند که رسول خدا از دار دنیا
میرود و خلیفۀ بعد از خود را معین نمیکند .در اینجا که پیغمبتر اکترم از آن اختتالف
اندازها آگاه شدند فرمودند قلم و کاغذ بیاورید تا وصیت نامۀ خود را کتبی بنویسم و بعد
از من یک چنین اختالفاتی ایجاد نکنید .وقتی که چنتین دستتوری دادنتد خلیفتۀ دوم
مشاهده کرد که اگر حضرت وصیت نامۀ خود را کتبی بنویسد ،تکلیف مردم صد در صتد
معین و مشخص می شود و دیگر جائی برای اختالف اندازی باقی نمی ماند .در اینجا گفت:

« دعوهَّانَّالرجلَّلیجرَّوَّقدَّغلبَّعلَّی

َّالوج ع ،» 59یعنی واگذار کنید ایتن مترد را هتذیان

میگوید ،تب و درد بر او غالب شده و بیحساب حترف متیزنتد .در همتین جتا بعضتی
مسلمانان گفتند بروید قلم و کاغذ بیاورید تا تکلیف ما را معین کنتد و عتدۀ دیگتر کته
منافق بودند گفتند ،حالش خوب نیست ،یاوه میگوید .درد و تب بر او غالب شده استت.
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در اینجا پیغمبر اکرم فرمود « :قومواَّعینَّ60فان َّلیوزَّعندَّنیبَّالاخ تال

» از اینجتا برویتد

بیرون .درست نیست که در حضور پیغمبر به اختالف حرف بزنید و هتر کتدام از شتما رأی
مخصوص اظهار کنید .پیغمبر اکرم دیدند که اگر این وصیت نامه را کتبی بنویسند بتاز هتم
هم منافقین نمی گذارند که وحدت فکری و عقیدهای در اطراف وصیت نامه پیدا شود ،بلکته
بلکه به دو دسته تقسیم می شوند .مسلمانان را به دو گروه قسمت میکنند .قسمتی طرفدار
وصیت نامه و قسمت مخالف وصیت نامه! به بهانۀ اینکه در حال شدت تب این وصتیت نامته
نوشته شده .روی میزان عقل و عصمت نبوده تفرقه اندازی میکننتد و ایتن اختتالف در آن
موقعیت زمانی اسالم را به نابودی میکشاند .حضرت خودداری فرمودند از ایتنکته وصتیت
نامه خود را بنویسند .به همان تبلیغات شفاهی اکتفا کردند و مقدرات مسلمانان را به ختدا
واگذار نمودند .این اختالف با پیشرفت منافقین برای رسیدن به مقاصد ختود دلیتل جهتل
مسلمانان به عصمت و علمیت پیغمبر اکرم بود .عقیده به نبوت آن حضرت دارنتد و یتا بته
تقلید و تعبد .او را پیغمبر خدا می دانند ولیکن عالم به حقانیتت حضترت نیستتند .وقتتی
منافقین میگویند تب و درد بر او غالب شده ،هذیان میگوید ،اکثریت مسلمانان این تبلیت
را قبول می کنند و از منافقین پیروی میکنند .پس بنابراین تقلید و تعبد به تنهائی کارستاز
نیست .تقلید در صورتی انسان را در دین خود ثابت نگته متیدارد کته در برابتر تعلیمتات
مخالف قرار نگیرد .به همین منظور همه جا فرهنگهای غلط و باطتل بتر ادیتان تعبتدی و
تقلیدی غلبه میکند.
در زمان ما غربیها که تا اندازهای در مسیر علم و تجربه پیشرفتهانتد و جلتو افتادنتد،
اکثریت مسلمانان را در اعتقاد به دین و مسلمانی متزلزل نمودهاند .دین اسالم را یک عمتل
ارتجاعی یا به عقیدۀ خودشان بنیادگرائی معرفی نموده اند و مردم را به دین مقدس استالم
بدبین کرده اند .اینطور وانمود کرده اند که نماز خواندن و روزه گرفتن یا به زیارت رفتن و یا
مراسم عاشورا ،ارتجاع و بنیادگرائی است .یعنی برگشت از مسیر علم و تمتدن بته جهتل و
نادانی .تنزل نمودن علما و دانشمندان و برگشت به یک مراسمی که دلیتل علمتی و عقلتی
ندارد بلکه صرفاً مردم را سربند میکند .یا به عقیدۀ خودشان دین را افیتون افکتار جامعته
معرفی میکنند .در نتیجه کسانی که عالم بته دیتن ختود نیستتند و دیتن را بته حقیقتت
علمیاش نمیدانند و در خط تعبد و تقلیدند ،در برابر تعلیمات و تبلیغات غربیها که مجهتز
به علم و تجربه هستند ،دین و عقیده خود را رها میکنند و وابسته بته فرهنتگ غربتیهتا
میشوند .پس آن قهرمانی که در برابر علم قرار میگیرد ،فقط علتم استت .نیتروی تعبتد و
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تقلید در برابر علم و دانش ضعیف می شود و مقاومت خود را از دست میدهد .به همتین
منظور ائمه اطهار ع تمامی همت و هدف خود را بعد از پیغمبر بر ایتن قترار دادنتد کته
حقیقت دین را به مردم تعلیم دهند .در آن میدآنها که مستلمانان بترای رستیدن بته
خالفت با یکدیگر در جنگ و نزاع بودند ،ائمه اطهار ع از فرصتها استفاده کردنتد و در
مسند تعلیم و تربیت نشستند .حقایق علتم و مکتتب را بته متردم آموختنتد و همتان
تعلیمات ،مایۀ بقاء و دوام دین مقدس اسالم قرار گرفت .پس تنها دینی که نجتاتبختش
است و صد در صد انسان را به سعادت ابدی میرساند ،دین علمی و عرفانی است .تعبد و
تقلید در ابتدای ورود به مکتب اسالم است نه اینکه برای نجات مسلمانان صتد در صتد
مفید و کافی باشد .مسلمانان وظیفه دارند دین اسالم را به حقیقت علمیاش بشناستند.
احکام را به حکمتی که دارد بشناسند نه فقتط در دایترۀ اجترای احکتام عمتر ختود را
بگذرانند.
پس این دعای ندبه بشریت را از ابتدای خلقت آدم در مسیر فکر و دانش و دعتوت و
تبلی به صورت کاروانی به راه می اندازد و هر روزی ،در هر زمانی ،بهوسیلۀ پیغمبتری از
پیغمبران و دانشمندانی که در خط انبیاء حرکت می کنند ،دری از علم و دانتش بته روی
مردم باز میکند .آنها را حرکت میدهد و جلو میبرد تا افکار آنها را در وجود مبتار
پیغمبر اسالم و ائمه اطهار ع متمرکز نماید .در همین جمالت بعد از داستان پیغمبتران و
اظهار این حقیقت که خداوند به وسیلۀ هر پیغمبری چه کتاری انجتام داد ،متی فرمایتد،
خداوند پیغمبران را یکی بعد از دیگری آورد و بعد از هر پیغمبری ،دانشمندی به جامعته
معرفی کرد که دین آن پیغمبر و کتاب او را حفظ کند تا مبادا صورت دین خدا که شتعار
است از افکار مردم محو شود و مردم در تاریکی مطلق قرار گیرند .خداونتد بته کفتار و
منافقین میدان می داد که هر چه میخواهند و میتوانند در راه کفر و گناه فعالیت کنند،
ولیکن به آنها اجازه نمیداد که خط پیغمبران را کور کنند و شعار دین خدا را که وجتود
یک پیغمبر در هر زمان یا وجود کتاب آسمانی در هر زمان است ،از بین ببرنتد .در ایتن

رابطه خداوند متعال میفرماید « :وَََِّّّفَّعنَّاَّفَّوقَّ َُُّکَّالطَّوََِّّ َُّخ َُّذواَّمَّاَّاتَّینَّ َُّاکَّبََُّّق مَّوةََّّ »َّ61

طور همان مقام نبوت و والیت است که تابلو آن ،کوه طور است .موسی در آن کوه بتا
خداوند تماس میگرفت و کالم خدا را میشنید .در اینجا خدا میفرماید ما این کوه طتور
را که نبوت و والیت باشد ،بر افکار مردم حاکم ساختیم و وادارشتان کتردیم کته اجبتار
دارید با قوۀ قهریۀ الهیه این مقام و عنوان نبوت را به رسمیت بشناسید و قبتول کنیتد.
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لذا هیچ امتی نتوانستند اسم و رسم پیغمبر خود را از افکار امت محو کنند ،گرچه در گناه و
معصیت آزادند ولیکن در محو اسم پیغمبران و آثار زنتدۀ آنهتا کته متردم را دعتوت بته
خداپرستی و قبول زندگی آخرت نموده اند و مجبور به قبول آن بوده اند ،آزاد نیستند .یهود
آن همه فساد و مفسده را برپا میکنند .نام حضرت موسی و کتاب او را نمیتواننتد از بتین
ببرند و همچنین مسیحیت.
با این همه ظلمها و جنایتها باز هم شعار حضرت عیسی و مریم را که انسانهای پا

و

مقدسند و یا انجیل را که کتاب مقدس میدانند ،نتوانستند و نمیتوانند از حوزۀ فکر متردم
محو کنند .وقتی فساد کفار به اینجا می رسد که شعار و آثار انبیاء را از بین ببرند ،خداونتد
آنها را سرکوب میکند و تا این اندازه به آنها اجازه نمیدهد که راه خدا و یا ختط دیتن را
کور کنند .حضرت ابراهیم خلیل برای شریعت حنیف خود تابلویی به نام خانۀ کعبته نصتب
نمود .آن را به عنوان خانۀ خدا به اهل عالم معرفی کرد .هنگام بنای کعبه و سپردن فرزندش
اسماعیل به خانۀ کعبه به عنوان اهل البیت دست به دعا برداشت ،عرضه داشت پروردگتارا،

َّعندَّ َّبیت کََّّاَّل ُح مَّرمََّّفَّاجع لَّأَّفئ دةَّم نََّّالنم اسَََّّت وَّیَّاَّل یَّمَّ
سکنتََُّّمَّنَّ َُّذ ََِّّّی میتََّّبَّ َّوادََّّغَّیََّّذَّیَّ َّزِع َّ
« اَّ ّ َّینَّأَّ َّ
اِزقهُمَّمَّنََّّالَّث مم راتَّ ،» 62پروردگارا ،من فرزند خود را به خانۀ تو سپردم .این خانته را امتن و
َّو َُّ
امان قرار بده تا کسی نتواند بر این خانه بتازد و خانه را و اهل خانه را از بین ببترد .دلهتای
بندگانت را متمایل به این خانه و اهل خانه کن تا از روی عشق و عالقه به زیارت خانه بیایند
و از مال و ثروت خود و یا ثمرات زندگی خود ،اهل خانه را تغذیته و تقویتت کننتد .دعتای
ابراهیم مستجاب شد .در طول تاریخ که هر شهر و دهی در معرض تاختت و تتاز ستالطینی
قرار میگرفت ،یک روز در اختیار این سلطان و روز دیگر در اختیتار ستلطان دیگتر ،هتیچ
قدرتی نتوانست خود را بر خانۀ کعبه و اهل خانۀ کعبه مسلط کند و شتعار و آثتار ابتراهیم
خلیل را که خط دین خدا بود محو نماید .هر وقت سلطانی عصبانی می شد که چرا نمیتواند
بر مکه و اهل مکه مسلط شود و چرا نمیتواند آنها را به بردگی بکشد و استثمار نماید ،بته
محض اینکه بر علیه خانه و اهل خانه تصمیم می گرفت ،سرنوشت بدی پیدا می کرد .پیش از
آن که خانۀ خدا را خراب کند ،نابود می شد .در نتیجه اسم آن خانه را بیت عتیق نام نهادند.
عتیق یعنی خآنهای که با اهلش و خانوادهاش در طول تاریخ آزاد بوده و هتیچ زمتانی زیتر
سلطۀ سلطهگران قرار نگرفته است.
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پس خداوند به اهل مکه و یا سایر کفار اجازه می دهد در کفر و گناه فعالیتت کننتد،
ولیکن اجازه نمیدهد اسم پیغمبران و آثار وجودی آنها را محتو نماینتد و اگتر روزی و
روزگاری هم بدعتها غلبه میکرد ،به میزانی که یک اگر نفر طالب حق و هتدایت باشتد
نتواند هدایت شود ،خداوند با مبعو نمودن پیغمبری آثار پیغمبتران گذشتته را زنتده
میکرد و آن را در مرئی و منظر مردم قرار میداد .در این جمالت امام میفرماید در هتر
زمانی خداوند مستحفظ و هدایتگری معرفی میکرد تا پرچم دین خدا را در برابر افکتار
مردم نصب نمایند و حجت بر بندگان خدا باشند .مبادا دین حق از قرار گاه خود که ختط
انبیاء باشد ،زایل و نابود شود که دیگر آیندگان آثتاری از انبیتاء و پیتامبران در اختیتار
نداشته باشند تا هدایت شوند و باطل بر حق غلبه کند تا آن را محو نماید.
همیشه در طول تاریخ خداوند پرچم حق را که همان پیغمبر و آثار پیغمبران استت،
در برابر افکار مردم به پای داشته اند تا هر کس طالب هدایت است ،بتواند هدایت شود و
وسایل هدایتی در اختیار داشته باشد .مبادا گمراهان و کافران روز قیامت بترای کفتر و
گناه خود عذری بیاورند که ای خدا پیامبری نفرستادی و عالئتم هتدایت در اختیتار متا
نگذاشتی .به همین کیفیت خداوند عنوان نبتوت را و شخصتیت پیغمبتران را در افکتار
مردم تاریخ با همان عظمت ابتدائی حفظ کرد و در انتها آنها را به پناه دعتوت حضترت
رسول اکرم کشانید که در این جمله می گوید تا اینکه عاقبت کار مردم را در مسیر افکار
دینی و در خط پیامبران ،در خانۀ حبیب و نجیب ختود حضترت محمتد ص آوردی و از
اینجا به بعد که مردم را به مکتب اسالم مربوط میکند ،خداونتد متعتال بترای هتدایت
افکار مردم نقش دیگری به کار می برد .دین مقدس اسالم به وسیله پیغمبر اکرم طتوری
تبلی می شود که به عنوان یک مکتب و دانشگاه با کتاب خود و آثار علمی خود در طول
تاریخ محفوظ بماند و در هر زمانی روشنتر و روشنتر شود تا از مستیر علتم و دانتش،
بشریت را به دایرۀ والیت دین اسالم بکشاند و در این خط والیت ،دنیا را پتر از عتدل و
داد کند.
تکامل علمی و عملی در خط اسالم و نشان و مدال انبیاء:
از اینجا به بعد دعای ندبه کیفیت حرکات علمی و عملتی پیغمبتر اکترم و ائمته
اطهار ع را روشن میسازد .ابتدا شخصیت خانوادگی و عظمت روحی حضرت رسول اکرم
را معرفی میکند و آن حضرت را به عنوان حبیب و نجیب معرفی میکند .کلمتۀ حبیتب
باالترین و بزرگ ترین کلمه ای است که در وصف یک پیغمبر ایتراد متی شتود .در میتان

یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر ،هیچ یک به عنوان حبیب و یا به عنوان دوست صمیمی
خدا که با خدا یگانگی داشته باشد ،معرفی نشده است .عنوان بزرگ تمامی پیغمبران نبی و
یا رسول بوده است .پیغمبرانی که مأمور اصالح خود و خانوادۀ خود بودهانتد و خداونتد روح
آگاهی به دین و احکام خود را به آنها داده و از طریق وحی و الهتام بته حکتم ختدا آگتاه
میشوند و خدا آنها را در دین خود روشن میکند .وظائف دینیاش را به او میآموزد و او با
همین آگاهی حق و باطل را می شناسد .می داند که بت و بتپرستی یا آدمپرستی و یا شاه و
سلطانپرستی ،همۀ این ها غلط است .انسانها همه وظیفه دارند خدای واقعی را کته ختالق
آنهاست بشناسند و فقط او را به ربوبیت و الوهیت انتخاب کنند .نبی میباشند نبی انسانی
را میگویند که الاقل به سه اصل اساسی در دین خدا آگاه میشود .این اصول سهگانۀ ما بته
صالح و سعادت هر انسانی است که باید آن را بفهمد و عمالً آن را رعایتت کنتد .خداونتد
ضمن آیه ای در سورۀ بقره می فرماید :مسلمانان یا یهودیان و یا انستانهتائی کته در ختط
تحقیقاند ،هنوز به دین واقعی خدا آشنا نشدهاند و همینطور نصرانیان ،هتر یتک از افتراد
بشر در صورتی که این سه اصل را رعایت کند و زندگی خود را بر مدار رعایت این سه اصتل
ادامه دهد اهل بهشتاند ،غم و غصهای نداشته باشد ،خوف و خطری متوجه او نمتیشتود و
آن سه اصل عبارت است از ،اصل اوّل ایمان به خداوند متعال .خدا را وسیلۀ امنیت ختود در
زندگی قرار دهد ودر هر حادثهای به خدا پناه ببرد .وابسته به ابرقدرتها و یا دینهای باطل
نشود .خدا را بر فکر و عقیدۀ خود حاکم گرداند .کلمۀ ایمان از امنیت مشتق است .یعنی به
پناه خدا برود نه به پناه ظالمها و طاغوتها و ادیان باطل.
اصل دوم ایمان به زندگی آخرت داشته باشد .بداند که انسانها ابدی هستند و مترگ و
نابودی ندارند که چنان شوند که گوئی نبودند .بر اساس این اصل بداند کته نتیجته اعمتال
نیک و نافع و نتیجه اعمال بد و مضر ،به خودش برمیگردد .انسانها اگتر آخترت را قبتول
نکنند ،زندگی را جدی نمیگیرند .مخصوصاً در خدمات اجتمتاعی و ختدمت بته ختانواده و
دیگران خیلی سست و تنبل میشوند .دنیا را آباد نمیکنند .میگویند چرا اینقتدر زحمتت
بکشیم ،دیگران ببرند و همچنین فکر و عقیدۀ خود را اصالح نمیکنند؛ زیرا میگویند ما که
نابود شدیم ،بد باشیم یا خوب باشیم ،نه ضرر بدیها به ما می رسد و نه نفع خوبیها؛ ولیکن
وقتی ایمان به زندگی آخرت داشته باشند و بدانند محصول هر علم و عملی ،خوب باشد یتا
بد باشد ،به خودشان برمیگردد و خود آنها هستند که از زندگی سود میبرنتد و یتا ضترر
میکنند ،زندگی را و مخصوصاً خدمات اجتماعی را جدی میگیرند و از ظلم و ستتم پرهیتز
می کنند .پس انسانی که ایمان به آخرت ندارد نمی تواند صالح و مصلح باشد .از هر راه باشد

طالب زندگی نقد دنیا میشود .میگویند اصل این است کته ایتن چنتد روزه را ختودم و
بچهام استراحت کنم ،گرچه از مسیر قتل و جنایت و استثمار باشد.
پس اصل ایمان به آخرت مانند اصل ایمان به خدا ،یگانه عامل اصالح کننتده علتم و
عمل انسان است .نتیجه این دو اصل و اعتقاد به آن ،عمل صالح است که اصل ستوم بته
حساب می آید .اصل ایمان به خدا ،ایمان به عالم آخرت و عمل صالح .این سه عنتوان در
هر شناسنامه ای نوشته شود و شناخته شود که در زندگی این سه اصل را رعایت نموده،

اهل بهشت است .در آخر همتین آیته متیفرمایتد « :لََّّخ و
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پیغمبران و مخصوصاً پیغمبر اسالم و ائمه اطهار همین سه اصل را در تعلیمات و تبلیغات
خود پرورش دادند .کسی که این سه اصل را در فکر خود رعایت میکند ،نبتی شتناخته
میشود و پیش از پیغمبر اسالم به نبوت انتخاب میشود و بعد از پیغمبر اسالم به متؤمن
و فقیه .عنوان دومی که برای پیغمبران معرفی کرده اند ،رسول و رسالت استت .رستول،
یک درجه باالتر از نبی است .نبی به کسی میگویند که در مکتب دین و رعایتت احکتام
خدا ،فکر خود را و عمل خود را اصالح نموده ،مرتکب گناه کبیره نمتیشتود و بته گنتاه
صغیره اصرار ندارد؛ ولیکن رسول به کسی می گویند که مأموریت اجتماعی پیدا می کنتد
و از جانب خدا مأمور می شود انسانها را به دین خدا دعوت کند و در برابر دعوت خود و
در برخورد با انسانها صبر و تحمل را پیشه خود سازد تا روزی که مکتتب ختدا را رواج
دهد .اکثریت پیغمبران فقط به همین دو عنوان معرفی شدهاند .یعنی نبتی و رستول .در
این جا سه نفر از پیغمبران نشان و مدال دیگری هم از خدا گرفتهاند .نشان و مدالی کته
خدا به پیامبران می دهد وصف و تعریف است .می گوئیم موسی کلیم اهلل ،ابراهیم خلیتل
اهلل ،عیسی روح اهلل ،محمد (ص) حبیب اهلل .این کلمات چهارگانه ،نشان و متدالی استت
که خداوند به این چهار نفر پیغمبر داده و امتیاز آنها را بر سایر پیتامبران نشتان داده و
این چهار نفر پیغمبر به اضافۀ نوح پیغمبر که او را نجی اهلل خوانده اند ،یعنتی از طوفتان
نجات یافته ،این پنج نفر را اولوالعزم می نامند .اوالً ایمانشان قوی و محکم بوده ،توکل به
خدا را جدی گرفتهاند ،از کسی نترسیده و نهراسیدهاند تا دین خدا را رواج دادهانتد .بتا
توجه به همین اوصاف و القابی که برای این پنج نفر پیغمبر گفته شده ،می توانیم درجه و
مقام آنها را و قرب و بعد آنها را به ذات مقدس خداوند متعال بشناسیم .نتوح پیغمبتر
نجیاهلل است .از طوفان که بالی الهی بوده ،نجات یافته .همراهان خود را هم نجتات داده
ن بِاللَّـهِ وَالْيَ ْو ِم الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا َفلَ ُهمْ أَجْرُ ُهمْ
ن مَنْ آمَ َ
ي وَالصَّابِئِي َ
َالنصَارَۀ
ن هَادُوا و َّ
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است .نجی اهلل امتیاز است که خدا انسان را نجات میدهد .ولیکن داللت زیاد بر قرب و مقام
نجی اهلل و ارتباط و اتصال او به ذات مقدس خداوند متعال ندارد .نمیفهماند که یک انستان
کامل و فارغ التحصیل در مکتب خدا بوده .کلیم اهلل هم امتیازی است برای حضرت موستی
که با خدا سخن گفته و خدا با او سخن گفته .قرب و بعد پیغمبران به ذات مقدس خدا ،مانند
قرب و بعد انسانهای یک مملکت به شخص اول آن مملکت است .یک نفر جانشین سلطان
میشود و ولیعهد او به حساب میآید و دیگری چند کلمه با سلطان حرف زده و سلطان با او
سخن گفته است .این چند کلمه سخن گفتن داللت نمیکند که او مانند خلیفۀ سلطان است
و سلطان می تواند مملکت را به او واگذار کند و او را جانشین خود بشناسد .همینطور کلمه
روح اهلل که این روح اهلل ،روح علم و حکمت است که از آن تعبیر روح القدس می کننتد .بته
معنای روح حیات نیست که هر انسانی و حیوانی به همراه خود دارد .از این جهتت او را روح
اهلل گفته اند که از ابتدای تولد ،تا روزگار وفات عالمانه و حکیمانه حرف زده است .ابتدا مادر
خود را تسلیت میدهد و آرام میکند که من مایۀ آبروی تو هستم نه مایۀ بیآبروئتی و بعتد
مردم زمان خود را که می خواهند حضرت مریم را به عمل نامشروع متهم کنند و فرزند او را
به رسمیت نشناسند ،آنها را قانع میکند .عالمانه و حکیمانه با آنها حرف میزند .میگوید
من پیغمبرم .مأمور خدا هستم .شما امت بنتی استرائیل را از خرافتات و موهومتات نجتات
میدهم .دین خدا را به شما تعلیم میدهم .از ابتدای تولد تا انتها گفتار و کردار و اعمالش به
صورت معجزه بوده است .از این جهت روح اهلل شناخته شده است .یعنی علم الهی در وجود
او قرار گرفت که توانست خود را و مادر خود را به پاکی معرفی کند ولیکن بتاز هتم انستان
کامل نیست که بتواند دین کامل خدا را از خدا بگیرد و تحویل افکتار متردم بدهتد و لقتب
دیگری برای حضرت ابراهیم است که او را خلیل اهلل نامیده اند .امام صادق ع ضمن حتدیثی
میفرماید ،اولین نشانی که خدا به ابراهیم ع داد ،نشان بندگی بود .او را عبتد ختود نامیتد.
دومین نشان ،نبوت بود .او را نبی اهلل نامید .سومین نشتان ،رستالت بتود .او را رستول اهلل
نامید .چهارمین نشان ،خلیلیت بود .او را خلیل اهلل نامیده و پنجمین نشان امامت بتود کته
خدا فرمود تو را امام مردم قرار میدهم و در همین جا که ابتدای ورود به حوزۀ امامتت بتود
مقام او خاتمه پیدا کرد .در اینجا الزم است قدری دربارۀ خلیلیت و حبیبیت بحث کنیم که
کدام یک از دیگری باالتر و مهمتر است.
ابراهیم خلیل پیش از آنکه به امامت انتخاب شود ،به نشان خلیلیت مفتخر شد .خلّت و
خلیلیت به معنای دوستی از دوستان شما است که روی اهلیت و یگانگی مختصتری کته بتا
شما دارد ،رفت و آمدش با شما زیاد می شود .از جانتب شتما اجتازه دارد در زنتدگی شتما

مداخله کند و در بعضی کارها محرم زندگی شتما باشتد .دوستت صتمیمی انستان کته
رابطهاش با انسان مانند رابطۀ زن و بچه و فرزندان است .نسبت به شتما و زنتدگی شتما
اهلیت دارد .شما اطمینان پیدا می کنید که کلید خانه و زندگی خود را به او بسپاری و یا
مخارج زندگی و زن و بچه خود را به او بسپاری و مسافرت کنی .تا انتدازهای بته استرار
زندگی شما عارف می شود ،ولیکن نه به آن مقدار که در زندگیخلیفه شما باشد و تمامی
مقدرات شما را به دست بگیرد .چنین دوستی خلیل شما است .خلیل و خلت و ختالل و
اخالل کلماتی هستند که از یک ماده مشتقاند .بعضی انسانها را اخاللگتر متینامنتد؛
یعنی کسانی که در زندگی شما مداخله میکنند ،بدون اذن و اجازه شما .به شما و زندگی
شما ایراد میگیرند .چرا بچۀ تو چنین است و فرزند تو چنان؟ نظر بته اینکته ایرادشتان
نابهجا است و بیشتر از اندازهای که حق دارند مداخله کنند ،مداخله میکننتد ،آنهتا را
اخالل گر مینامند .یعنی در خالل زندگی شما وارد میشود و ایرادات نابجا دارد و گتاهی
این مداخله مطلوب و مشروع است .از صاحبخانه ،روی دوستی و محبتتی کته بتا هتم
دارند ،حق مداخله در زندگی بته او داده متیشتود .مداخلتۀ مشتروع بته اذن و اجتازۀ
صاحبخانه و مداخلۀ نامشروع بدون اذن و اجازۀ صاحبخانه .کسی که به کیفیت مشروع
مداخله میکند ،صاحبخانه او را محرم زنتدگی ختود شتناخته و اجتازه داده استت در
زندگی او مداخله کند ،خلیل می نامند .اما کسی را که به کیفیت دوم بدون اذن و اجتازه
شما در زندگی شما مداخله میکند ،اخاللگر می نامند .خداوند متعتال بعتد از نشتان و
مدال رسالت که به ابراهیم خلیتل داده بتود و او مبتارزۀ ختود را بتا طتاغوت زمتان و
بتپرستی و بتشکنی شروع کرد و کامل گردانید تا جائی که اهل زمان با او جنگیدند و
او را میان آتش انداختند .بعد از تکمیل مرحلل رسالت به نشان خلیلیتت مفتختر شتد.
خداوند دری از درهای غیب را به روی او باز کرد .توانستت بنتدگان ختدا را چنتانکته

هستند ،اوضاع و احوال نیک و بد آنها را مشاهده کند .در این رابطه متیفرمایتد « :وََّّ
السمَّواتََّّوََّّالَِّضَّ ،»َّ64یعنی ما به این کیفیت مال هر حکمی
وتَّ مَّ
کَّذَّلَّکَََّّّنُرَّیَّاَّ َّبراهَّیََّّمَّلَّ َُّک َّ
و هر عزل و نصبی و مال

نجات و هالکت مردم را به ابتراهیم نشتان دادیتم و او را بته

مالکات زندگی وارد کردیم تا بداند چگونه و چطور و به چه دلیل ،انستان بهشتتی و یتا
جهنمی میشود.
حدیث در این رابطه وارد شده است که ابراهیم ع از خدای خود تقاضا کرد وضتعیتی
پیدا کند که هر انسانی را در هر جا و در هر حالی که هست ،مؤمن واقعی یا کافر واقعتی،
ن الْمُوقِنِينَ
ن مِ َ
ض َولِيَكُو َ
ۀلِكَ نُرِي إِبْرَاهِي َم َملَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ ِ
 -64سوره انعام73 ،؛ وَکَذَ

بشناسد .بعد از این تقاضا پرده از جلوی چشم او برداشته شد و هر انسانی را ،زن یا مرد ،به
آن حقیقت نیت و حقیقت کفر و ایمان میشناخت .روابط بد و خوبی که انسانهتا از طریتق
کفر و ایمان با خدای خود دارند ،این روابط و واقعیتها برای حضرت ابتراهیم آشتکار شتد.
توانست مردم را به حقیقتی که دارند بشناسد .بعضی انسانها را کافر شتناخت ،نفرینشتان
کرد؛ فوری مردند و بعضیها را مؤمن شناخت ،دعایشان کرد؛ رنگ و رونق پیدا کردند .ایتن
نفرین و دعاها بر اساس واقعیتی که در نظر او آشکار شده بود تکرار شد .چند نفر به نفترین
او مردند و نفرات دیگر رنگ و رونق پیدا کردند .خداوند به ابراهیم ع فرمود که بساط نفرین
خود را جمع کن .من تو را به واقعیتها و حقیقتها آشنا نکردم کته بالفاصتله کتافران را و
گناهکاران را لعنت کنی و یا برای مؤمنین صالح ،رنگ و رونق دنیائی بخواهی .من به بندگان
کافر خود مهلت میدهم تا روزی که توفیق توبه از گناه پیدا کنند تا به دلیل همتان توبته از
عفو من استفاده کنند .در اوایل زندگی مرتکب گناه می شوند و در اواخر زنتدگی فکرشتان
اصالح میشود و توبه میکنند .اگر بالفاصله بعد از گناه آنها را نابود کنم فرصتت و مهلتتی
برای توبۀ آنها پیدا نمیشود به آنها مهلت میدهتم .عتدۀ زیتادی از گناهکتاران در ایتن
فرصت و مهلت فکرشان اصالح می شود و توبه می کنند .عدۀ کمی هم تا آخر عمر به کفتر و
گناه اصرار دارند تا در انتها از توبۀ آنها مأیوس می شوم و مقدرات آنها بته عتالم آخترت
انتقال پیدا می کند .پس من خدای حلیم و کریم هستم .خیلی زود از کتافر و ظتالم انتقتام
نمی گیرم بلکه به آنها مهلت می دهم .همینطور بندگان مؤمن من .چه بسا بعضی از بندگان
مؤمن که به دلیل فقر و ناداری خدا را عبادت میکند و دائم به یاد خداست ،اگتر بتر طبتق
دعای تو فقر و ناداری را از او برطرف کنم و او را به ثروت و قدرت برسانم ،عاصی و گناهکار
می شود و محکومت آخرتی پیدا میکند ولی اگر در فقر بماند و یا فقرش زیادتر شودف بهتر
و بیشتر به خدای خود توجه پیدا می کند .اگر در دنیا عقب افتاده است در زنتدگی آخترت
جلو میافتد .مقامات آخرتیاش بهتر و بیشتر میشود .پس من صالح بعضی از مؤمنین را در
فقر و ناداری و یا مصیبتهای دیگر و صالح بعضیها را در رفاه و آسایش میدانم .ابراهیم در
این حال که تا اندازه ای به واقعیت ها و حقیقتها آگاه شد ،نتوانست معصیت معصیت کتاران
را تحمل کند .آنها را نفرین کرد .مثل اینکه از خداوند متعال اجتازه پیتدا کترد در ختالل
تقدیرات خدا مداخله کند و اسرار زندگی بعضی انسانها را بشناسد .به این مناسبت خلیتل
اهلل شناخته شد و کم کم از این صفت باالتر رفت تا جائی که حاضر شد زن و بچه خود را بته
سرزمین حرم که بیابانی بیشتر نبود بسپارد و یا یگانه فرزند خود را در راه خدا قربانی کند.
با این فداکاریها و صبر و استقامتها از جانب خداوند متعال اجازه پیدا کرد که بترای اهتل

ایمان و تقوی الگوی ایمان و تقوی باشد .آیندگان از زندگی او نقشه بترداری کننتد و در
خط او حرکت کنند .این الگو را خداوند در آیهای از قرآن منعکس میکند .میفرمایتد« :
ل .» 65ظاهر آیه یعنی نماز خود را از جای پای ابراهیم شتروع
اّت َُّذواَّمَّنَّمَّقَّامََّّاَّب َّراهَّیََّّ َُّمص م َّ
َّو مَّ

کنید که به این مناسبت در مقام ابراهیم بعد از طواف ،دو رکعت نماز طواف واجب شتده
است؛ ولیکن معنای واقعی آیه این است که در حرکت بهسوی خدا و ختط تکامتل ،راه و
روش ابراهیم خلیل را الگوی حرکت خود قرار دهید .مثل او و ماننتد او بتهستوی ختدا
حرکت کنید .مانند او توکل به خدا پیدا کنید .آثار و اعمال امامت او از زمانی شروع شتد
که زن و بچه خود را به حرم خدا سپرد .خانۀ خدا را تعمیر کرد و مراسم حج و قربتانی را
به نحو اکمل به مردم آموخت و نمونۀ یک قربانی کامل را هم به بندگان خدا نشان داد که
در راه خدا الزم است از هر چه دارید بگذرید ،نه تنها فقط گوسفندی و یا گتاو و شتتری
برای قربانی انتخاب کنید.
ابراهیم با یک چنین فداکاریها و اعمالی که روی علم و معرفت بته ختدا انجتام داد
وارد حوزۀ امامت شد و خداوند او را در مناسک و مراسم حج به عنوان امام بندگان خود
معرفی کرد و فرمود حرکت خود را بهسوی خدا ،از جای پای ابراهیم شروع کنید؛ یعنتی
مانند او و در خط حرکت او بهسوی خدا قدم بردارید؛ ولیکن هنوز ابراهیم خلیل با مقتام
چهارده معصوم عخیلی فاصله دارد .اگر کامالً در کمیت و کیفیت و در علم و معرفت و در
راه اطاعت و بندگی مانند حضرت خاتم بود ،دین کامل خدا بر او نازل میشد ،بهوسیلۀ او
نبوت خاتمه پیدا می کرد و خاتم پیغمبران شناخته می شد؛ ولیکن در عین حتال بته دو
درجه که مربوط به علمیت و معرفت و فداکاری او بوده از سایر پیغمبران جلتو افتتاده و
شیخ االنبیاء شناخته شده ،یعنی رئیس پیامبران ،و آن دو نشان یکی خلیلیت بوده کته
خدا اجازه داد حقیقت و واقعیت انسانها را چنان که هستند بشناسد و دیگر امامتت در
مسئلۀ حج بوده که خداوند در مسئله حج و بنای خانۀ کعبه و تسلیم زن و بچۀ خود بته
خانۀ خدا و همچنین قربانی عجیب خود که به معنای فدا کردن تمامی هستتی ختود در
راه خدا بود .خداوند اعمال و افکار و خط حرکت او را به عنوان الگتوی حرکتت بنتدگان
بهسوی خدا شناخت و به مردم دستور داد که در حرکت بهسوی خدا او را امام خود قرار

ل » ،یعنی خط حرکت را از جای پتای ابتراهیم
اّت َُّذواَّمَّنَّمَّقامََّّاَّ َّبراهَّیََّّ َُّمصَّ ّ َّ
دهند .فرمودَّ « :و مَّ
شروع کنید و سعی کنید مثل و مانند او باشید .و اما درجات و مقامات پیغمبر اسالم.
معانی حبیب اهلل :
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پیغمبر اسالم با ائمه اطهار ع به عنوان حبیب اهلل شناخته شدند .کلمۀ حبیب از محبتت
و محبوبیت و حُبّ و احباب ،یک ماده هستند که ترکیب متیشتود از حتاء جیمتی بتا بتای
مضاعف .این حبوبات و هسته درختها را و یا مغز گردوها را هم حبوبات نامیدهاند بته ایتن
مناسبت که تمامی حقیقت و موجودیت یک درخت و یا یک زراعت در همتین دانته و حبته
ذخیره شده .یک دانۀ گندم ،تمام درخت گندم است؛ اما صد من کاه گرچته از نظتر حجتم
چندین میلیون برابر دانه گندم است ،ولیکن ذرهای خاصیت گندم را ندارد .به این مناستبت
که تمامی موجودیت یک درخت یا بوته ،در حبۀ آن یا در هستۀ آن ذخیره میشود ،این دانه
را حبه می گویند .یعنی تمام موجودیت یک درخت و یا یک زراعت  .زمانی که ایتن محبتت
نمایش پیدا میکند و انسان تمامی ارزشهای ختود را و تمتامی موجودیتت ختود را بترای
محبوب خود به نمایش میگذارد ،این نمایش را که جُنگی از محبت است ،حُتب متینامنتد.
کلمه حُب که به وزن قفل است به معنای خالصه شدن همۀ محبتهتا و عشتق و عالقتههتا
است .انسان در ارتباط با خدای خود از نظر رابطه و فداکاریهایی که دارد ،گاهی قطرهای از
دریای وجود خود را در راه خدا بذل می کند و گاهی بیشتر و کمتر .یک میلیونیم مال ختود
را یا یک میلیونیم جان خود را در راه خدا بذل میکند .کمی خود را در راه خدا بته زحمتت
می اندازد و باز این فداکاریها از نظر خلوص و اخالص و از نظر هدفی که در فداکاریها دارد
خیلی زیاد با یکدیگر تفاوت دارد تا به جائی میرسد که موجودیتت ختود را در موجودیتت
خدا مستهلک میکند .منیت میرود ،هویت جای آن را میگیرد .از این استهال

تعبیتر بته

فناءَِّفَّهللا و بق اءَّبَّهللا میکنند .یعنی انسان ارزش خودی و انسانی خود را رهتا متیکنتد و
ارزش الهی و خدائی پیدا میکند .خودش در وجود خودش هیچ است و خدا در وجود او همه
چیز .آنچنان برای خدا خالص و مخلص می شود که همه جا جلتوه ختدائی دارد نته جلتوه
خودی و انسانی .در این حالت ،انسان عرش خدا می شود؛ یعنی تختت حکومتت ستلطنتی

خداوند متعال .خداوند که برای خود تخت سلطنتی معرفی میکند و میفرماید « :مَّالرحَّ َُّنَّعَّلََّّ
العَّرشََّّاستَّوَّی .» 66این تخت سلطنتی از جنس اشیاء نیست ،زیرا اشیاء جواهرات باشد و یتا
طال و نقره باشد و یا تختی نورانی مانند خورشید باشد برای او ارزشتی نتدارد .اینهتا همته
اشیائی هستند که خداوند برای نیاز انسانها آفریده است .در حدیث قدسی امام ع از قتول

بَّعَّب دَّیََّّ
خدا میگوید « :ق الَّهللاَّتب اِکَّوَّتع الَّ،لَّیس ُعینَّأَِّضََّّوََّّلََّّس ائََّّ َّولک نَّیَّس َُّعینََّّقَّل َُّ
ال ُ ؤمَّن ،»َّ67یعنی آسمانها و زمینها با این عظمت ،مناسبت با من ندارد .این لیاقت را ندارد
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که به آنها تکیه کنم و در آن جا بگیرم .تنها مرکزی که مناسبت با من دارد ،مرکزی کته
در آنجا جا میگیرم و به آنجا تکیه میکنم ،قلب بندۀ مومن است .متثالً اگتر متا یتک
میهمان عزیزیا شاه مملکتی را به مملکت یاخانه خودمان دعوت کنتیم ،بایستتی اتتاقی
بسازیم الیق مقام آن سلطان باشد و یا تشریفات دیگری که متناسب با او باشد؛ لذا برای
پذیرائی از یک سلطان بهترین قصرها و کاخها را معین میکنیم .میگتوییم آن ستلطان،
خداوند متعال است .چه جائی و چه کسی و یا چه چیزی در عتالم متناستب بتا اوستت.
تختی بسازیم مانند خورشید و ستاره و یا باغی و قصری مانند باغها و قصرهای بهشت تا
خداوند متعال را ساعتی در آنجا مالقات کنیم .خداوند در این حدیث می فرماید ،جتای
مناسب من فقط قلب بنده مؤمن است .قلب مؤمن است که عارف به خداوند متعال است
و در برابر او خضوع و خشوع دارد .پس این انسان مؤمن ،عرش خداست .یعنتی فرمتان
خدا از زبان او و بیان او و عمل او به مردم عالم ابالغ میشود .هر وقت دستوری و حکمی
که به مردم ابالغ میشود ،از قول امام و پیغمبتر باشتد آن حکتم حکتم ختدا شتناخته
میشود .اما اگر عین همان حکم به رأی خود آدم یا از قول کسانی گفته شود کته متأمور
خدا نیستند و عنوان نبوت و یا والیت و وصایت ندارند ،آن حکتم ،حکتم ختدا نیستت.
گرچه شبیه حکم خدا می باشد .پس اگر کافر یا منافقی به مردم بگوید نمتاز بخوانیتد و
روزه بگیرید به یکدیگر خدمت کنید ،انسانها به چنین احکتامی کته از کتافر و منتافق
صادر شده عمل کنند اجر آخرتی ندارند ،مستحق بهشت نمیشوند .زیرا به دستور یتک
منافق نماز خواندهاند نه به دستور خدا .به همین مناسبت خداوند در قرآن میفرمایتد« :
اَّلَّقََّّمَّنَََِّّّب ّکَّ ،» 68یعنی حق آن است که از خدا به تو میرسد .اگر از غیتر ختدا بته تتو
رسید ،گرچه دستور نماز و روزه و یا خدمات و انفاقات است ،ولیکن حکم خدا شتناخته
نمی شود و انسانها با اجرای آن دستورات متدین به دین ختدا نمتی شتوند و مستتحق
بهشت نیستند .به همین مناسبت حدیث داریم که امام می فرماید اگر انسانی بین رکن و
مقام ،آنقدر خدا را عبادت کند که پوست و استخوانی از او باقی بماند ولیکن والیت متا
اهل البیت را نداشته باشد ،از مسیر همان عبادت سرازیر جهنم میشود؛ زیرا او در ختط
توحید که وحدت با اولیاء خدا باشد قرار نگرفته .در بیراهه حرکت کرده است نته در راه
خدا .اگر کسی به او بگوید چه کسی به تو دستور داده نماز بختوانی و روزه بگیتری و یتا
ریاضت بکشی ،مانند مرتاضان هندوستان جوابی ندارد به غیر از اینکته بگویتد ختودم
خواستم و یا انسانی را معرفی کند که رسمیت الهی ندارد .پیغمبر خدا یا وصتی پیغمبتر
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نبوده است .پس او در همین احکام نماز و روزه و عبادتهای دیگر اطاعت خدا ننمتوده و در
راه دین خدا حرکت نکرده است .به این مناسبت خداوند انسان کامل را که همتین چهتارده
نفر معصوم هستند ،عرش خود شناخته؛ یعنی از راه آنها ،به زبان آنها و به اعمال آنها بر
سایر مردم حکومت میکند .هر کس در والیت آنها قرار گیرد ،بندۀ خداست و هر کتس در
والیت آنها نباشد ،بندۀ خدا نیست؛ بلکه بندۀ خود و یا شیطان است .یک چنین انسانی که
به این کیفیت مستهلک در ارادۀ خداوند متعال است ،اسباب و ابزار دست خداست .خدا بته
زبان او می گوید نه اینکه خودش بگوید .خدا به قلم او می نویسد نه اینکه خودش بنویستد.
خودیت خود را رها نموده .در اطاعت خداوند تبار

و تعالی خالص و مخلص شده است .یک

چنین انسانی حبیب اهلل است؛ یعنی اگر عالم خلقت را و تمامی نقشته هتای آفریننتدگی و
تربیتی خدا را به درختی یا زراعتی تشبیه کنیم ،این انسانی که حبیتب اهلل استت ،حبته و
هستۀ این شجرۀ عظیم است .به همین مناسبت خداوند از مؤمن ،تعبیر به خوشه متیکنتد.

سنَُّبّلََّّمَّائةَّحَّبمةَّ ،» 69یعنی در هر خوشهای صد دانه .این سنبله تعبیتر بته
کَّ َُّ
میفرمایدِ « :فََّّ ُ َّّ
مؤمن شده است .لذا ائمه در تمام حرکات و سکنات خود خودیتت ختود ،ندارنتد .اعمتال و
اقوال و افکارشان حجت است .خداوند ذرهای بر آنها ایرادی ندارد که چرا چنتین گفتتی و
چنان کردی ،ولیکن بر سایر پیغمبران گاهی ایراد می گیرد .پتس حبیتب اهلل ،حبتۀ وجتود
خداوند متعال است .تمامی صفات و اسماء خدا ،علم و حکمت و قدرت و تتدبیر و ستالمت،
همۀ اینها در وجود انسان کامل خالصه شده و به نمایش گذاشته شده است .خداوند آنها را
الگوی همۀ کائنات قرار داده  .دین خود را بهوسیلۀ آنها ختم نموده ،یعنی کامل کرده است
و همینطور حکومت خود را هم بهوسیلۀ آنها کامل میکند و به نمایش میگذارد .این است
که روز قیام آنها برای حکومت و برای احیای دین خدا قیامت نامیده شده است.
چگونه از مسیر انبیاءتاحضرت خاتم و از مسیر ائمته بته مدینته حکومتت امتام زمتان
میرویم :
در این جمالت امام ع خط حرکت انبیاء را ترسیم میکند .از پیغمبری به پیغمبر دیگر و
از وصیی پیغمبر به وصی دیگر .همینطور در هر زمان و دورهای امتها بهوستیلۀ پیغمبتران
خود قدمی جلوتر میروند .بهتر و بیشتر میفهمند .عقل و شعورشان قوت پیدا میکنتد تتا
این خط حرکت (که پیغمبران تاریخ هستند نه خطوطی مانند راه ها و جاده های کرۀ زمتین)
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منتهی میشود به وجود مبار

حضرت رسول اکرم .آن بزرگوار با علم و ایمان خود و بتا

سیاست و تدبیر خود و با برنامههای سیاستی و حکومت ختود ،مقصتد حرکتت تمتامی
پیغمبران است .وجود آن بزرگوار شهر علم است و وجود پیغمبران گذشته راه به ستوی
لَّبَِّبَُّا .»َّ70من شتهر
شهر است .لذا دربارۀ خود این جمله را فرمودند« :أَّانََّّمَّدَّین َُّةَّالعَّملََّّوََّّعَّ یَّ

علم هستم و علی ع در آن شهر است.
یعنی علم کامل خدا و دین کامل خدا و برنامههای حکومتی و تربیتی خداوند متعال،
بهوسیلۀ ایشان ظاهر می گردد و نظر به اینکه علم و حکمت الهی بهوستیلۀ آن بزرگتوار
کامل می شود ،نبوت هم بهوسیلۀ آن حضرت ختم می گردد .ختم نبوت به معنتای کمتال
نبوت است ،نه حد آخر نبوت .ختم هر چیزی زمانی است که آن صنعت یا آن کتابت و یا
آن برنامه تا انتها به طور کامل ختم میشود .تا زمانی که نقصی دارد و یا نیمه تمام استت
و تا زمانی که برابر ذرهای و قطرهای در بینهایت کسر باشد ،ختم نمیگردد و الزم استت
خداوند متعال باز مردم را در انتظار ظهور انسانی دیگر بگذارد تا بیاید آن کستریهتا را
هم جبران کند و دین خدا را ختم نماید .از این جهت ختم نبوت شده که دین خدا کامل
شده ،آنچه الزم بود و یا آنچه خدا از علم و حکمتت داشتته و خواستته ،همتۀ آنهتا
بهوسیلۀ پیغمبر در اختیار مردم قرار گرفته و اگر در آینده انسان کامتل دیگتری پیتدا
شود ،مانند شخص امام زمان ع که انسانی است کامل ،ظاهر می گردد .این انسان کامتل
چه علمی و چه دینی و چه حکمی بیاورد که در انبار خدا باقی مانده و به پیغمبتر استالم
نرسیده است؟ خداوند در تعریف دین می فرماید « :تَّ مَّمتَّلکَّمَّ َُّةَََِّّّب ّکَّ ،» 71یعنی دیتن ختدا

کامل شد .به مناسبت اینکه علم خدا و حکمت خدا با نزول قرآن کامل شده است ،نبوت
هم ختم گردیده .این قرآن ،خاتم الکتب و پیغمبر اکرم ،خاتم النبیین و امام ها هر کتدام
خاتم الوصیین .دین خدا را از نظر تبلی و تعلیم و تربیت انسانهتا کامتل نمودنتد و در
آینده از نظر حکومت هم دین خدا را کامالً پیاده میکنند و دین خدا وقتی کتامالً پیتاده
میشود و آنچنان اجرا میگردد که خدا خواسته و دانستته ،زنتدگی متردم هتم کامتل
می گردد و زندگی کامل یعنی زندگی بهشتی .دنیا را از این جهت دنیتا متی گوینتد کته
زندگی مردم ناقص است و مردم گرفتار مشکالت هستند و آخرت را از این جهت آخرت
میگویند که زندگی مردم کامل است .هر حکومتی به کمال خود میرسد و هتر علمتی و
صنعتی کامل می گردد .زمانی است که علماء علم طب ،قتدرت علمتی آنهتا در مستیر
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تربیت امام زمان ع آنقدر باال می رود که مردگان را زنده می کننتد و پیتران را بته جتوانی
برمیگردانند .پس رسول خدا و ائمه اطهار ع مقصد ختط حرکتت انبیتاء هستتند .در ایتن
جمالت می خوانیم که ای خدا ،مردم را در مسیر پیغمبران حرکت دادی تا اینکه آنها را بته
به حبیب خود و نجیب خود رسانیدی و آن بزرگوار چنان بود که خودت انتخاب کرده بودی.
بودی .سید و آقای تمامی مخلوقات بود و صافی تمامی همل صوفیان ،یعنتی پیغمبتران کته
صاف شدگان تو هستند ،این بزرگوار از آن صاف شدگان است ،یعنی نبوت خالص و رحمتت
خالص و علم و حکمت خالص و دین کامل خالص و بهترین ثمرهای بود کته از شتجرۀ نبتوت
چیدی و او را به اهل عالم معرفی کردی .بزرگوارترین انسانی بود که به او تکیه نمتودی او را
بر تمامی پیغمبران مقدم داشتی و او را بر جن و انس از بندگان خود مبعو نمودی .شترق و
غرب عالم را و یا شرق و غرب افکار را در شعاع والیت و حکومت او قرار دادی .براق خود را
که مرکب طی االرض و طی السماء است و در یتک آن و ثانیته انستان را بته انتهتای عتالم
می رساند ،در اختیار او قرار دادی .روح او را و یا علم او را به علم خود رسانیدی و علتم متا
کان و ما یکون را تا انتهای خلقت عالم و آدم به او بخشیدی و او را با رعب و ترستی کته در
دل دشمنانش انداختی ،یاری نمودی .فرشتگان را ،جبرئیتل و میکائیتل ،متأمور بته امتر او
نمودی و او را بهوسیلۀ فرشتگان یاری کردی و به او وعده دادی که دین او را بر تمامی ادیان
و اهل عالم پیروز گردانی و تمام بشریت را در شعاع حکومت دینتی او قترار دهتی ،گرچته
مشرکین یک چنین فتح و پیروزی را برای آن حضرت دوست نمیدارنتد .در ایتن جمتالت،
خصائص روحی و روانی آن بزرگوار را برای مردم توضیح می دهد .نکات جالب توجهی که در
این جمالت است یکی اینکه آن بزرگوار را بهترین ثمرۀ شجرۀ خلقت عالم و آدم میدانتد و
صافی همه صافان و پاکان می شناسد و دیگر اینکه مشرق و مغرب عالم ،زیر پای آن حضرت
قرار میگیرد و مطلب سوم تسخیر براق است که با کلمۀ « عرجت بروحه » ،معراج ستیری و
تکاملی آن حضرت را شرح میدهد و دیگر علوم گذشته و آینده تا انتهتای خلقتت عتالم و
آدم و کیفیت نصرت آن بزرگوار و تقویت آن حضرت بهوسیلۀ فرشتتگان .در ایتن جمتالت
ائمه اطهار ع خلقت عالم و آدم را به درختی تشبیه میکنند که آخرین و کاملتترین ثمترۀ
خود را در اختیار بشریت میگذارد .البته انسانها گرچه ظاهراً به صورت درختها نیستتند
که شاخه و برگی داشته باشند و یا ریشه و ساقهای بهوجود آورند ،ولیکن از نظر ارتبتاط بتا
یکدیگر و احتیاج به یکدیگر و تعاون و کمتک در تغدیتۀ یکتدیگر ،ارتباطشتان از ارتبتاط
شاخههای درختها به تنه و ریشه خیلی قویتر است .خداوند در سوره دهر متیفرمایتد« :

ه ،» 72یعنی ما انسانها را خلق کردیم و بته شتدت آنهتا را در
اهَّوََّّشَّدَّدانََّّأَّسَّ َُّ
نَّ َُّنَّخَّلَّقنَّ َُّ
اسارت و ارتباط با یکدیگر قرار دادیم .انسانها یک چنان ارتباطی و احتیاجی با یکدیگر
دارند که اگر یک نفر از آنها زندگی خود را به بیابان و صحرا انتقال دهد و بخواهد تک و
تنها زندگی کند ،در حد صفر و یا زیر صفر قرار می گیرد .شاید برابر حیوانات وحشی هم
نتواند به زندگی خود ادامه دهد؛ زیرا حیوانات مستقیماً به صحرا و بیابان مربوطنتد ،بته
یکدیگر مربوط نیستند .روزی آنها در بیابان و صحرا آماده میشود و بدون احتیتاج بته
کار و فعالیت از علف صحرا تغذیه میکنند ،ولیکن خداوند زندگی هر انسانی را از مستیر
احتیاج به انسانهای دیگر و کمک آنها دائر میکند .مواد اولیه زندگی را به صورت مواد
خام در طبیعت آفرید و اصالح آن را تا قابلیت استفاده و انتفاع به انسانها واگذار نموده
تا خودشان آنچه الزم دارند برای یکدیگر آماده کنند .پس رابطۀ انسانها به یکتدیگر از
اتصال و ارتباط شاخه و تنۀ درخت محکمتر و قویتر است .کتل آفترینش یتک شتجره
است .آخرین و بهترین محصول آن انسان است .انسانها را از ابتدای ظهور بته صتورت
انسان تا انتهای تکامل ،میتوانیم گتل و بترگ و شتجرۀ انستانیت و یتا میتوههتای آن
بشناسیم .انسانها ثمرۀ شجرۀ عالم خلقاند و از این انسانها ،بهترینها مؤمنین هستند
که مجهز به روح ایمان می شوند و از مؤمنین بهترین ها پیغمبران هستند که بته عنتوان
مربی اهل ایمان انتخاب می شوند و در میان پیغمبران بهترین آنها اولتوالعزم هستتند.
صاحب ارادۀ قوی که با قیام خود مسیر زندگی را عوض میکنند .کفتر و گنتاه را از بتین
می برند .ایمان و تقوی را رواج میدهند و از این پنج نفر اوالوالعزم که در درجات مختلف
قرار می گیرند ،بهترین آنها که شیخ االنبیاء شناخته شتده و در کتالس ششتم تکامتل
است ،حضرت ابراهیم خلیل است و آخرین و کاملترین ثمرۀ این شجره ،وجتود مبتار
حضرت رسول اکرم ص می باشد .لذا آن حضرت و جانشتینان او کته ائمته اطهارنتد ،در
مسیر حرکات تکاملی بشر به عنوان مقصد شناخته شده اند یعنی انسانها بته حرکتات
فکری و علمی و ایمانی خود ادامه میدهند تا به آنها برسند .وصول علمی و عرفانی بته
آنها پیدا کنند .در وضعی قرار گیرند که بدانند تا امروز در بیابآنها حرکت میکردنتد و
از این ساعت به بعد آنها را شناختند و آنها را به عنوان پیشوای تربیتتی و حکتومتی
انتخاب نمودند .به همان مدینۀ علم رسول رسیدند که حضرت خودش را تشبیه به شهر
تمدن میکند .میفرماید « :مدینةَّالع مل » ،یعنی شهری که انسانها خودکار و خود به خود
از مسیر حاکمیت علم و آزادی ،نظام مطلق پیدا می کنند و در این نظام مطلق به تمتامی
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مقاصد مادی و معنوی خود میرسند .تا زمانی که انسانها برای ایجاد نظام و تمدن احتیتاج
به مأمور و حکومت داشته باشند ،هنوز به شهری کته بته نتام مدینتۀ علتم رستول استت
نرسیده اند .مانند کود

کودکستاناند که الزم است مأموری باالی سرشان باشد و آنهتا را

به صالح و فساد آشنا کند .اما زمانی که به علم و دانش مطلق رستیدند کته همتان مدینتۀ
فاضله است و یا شهر والیت رسول خدا ،از این ساعت به بعد علم بر آنها حاکمیت دارد ،نه
انسان و یا یک حاکم دیگر.
زمانی که علم انسان بر انسان حاکمیت میکند ،یعنی به علم خود صالح و فساد زنتدگی
را میفهمد ،آزادی مطلق پیدا میکند و در عین آزادی مطلق ،نظام و امنیت مطلق به دستت
میآورد .پیدایش یک چنین حالی و حکومتی که آن را مدینۀ فاضله نامیدهاند ،زمانی استت
که انسان یا انسانها به نیروی علم و عرفان ،متصل به روحانیت پیغمبر و ائمه اطهار شتوند.
پس والیت آنها مقصد حرکت تکاملی و علمی انسانها میباشد و آنها بهتترین و آخترین
ثمره از شجرۀ خلقت عالم و آدم هستند.
خداوند در سورۀ سباء ،آنها را به عنوان مقصد معرفی میکند و سایر انستانهتا را بته
صورت بیابان و یا روستائی که انسانها را به مقصد میرساند .خداوند مسافرین خط تکامتل
را در این آیۀ شریفه تشبیه به مسافرینی میکند که در بیابان و صحرا بهسوی شهر بزرگتی
که می توانند زندگی کنند حرکت می کنند .به مسافرین دستور می دهد که از بیابان لختت و
عور به سوی مقصد حرکت نکنید ،بلکه از راهی که هر چند کیلومتری ،روستتائی و شتهری
باشد .بتوانید آب و غذای خود را تأمین کنید و نیرو بگیریتد تتا بته شتهر بتزرگ برستید.
انسانهائی که بهسوی شهری حرکت میکنند ،اگر از بیابآنهای لخت و عور کته فاقتد آب و
آبادی است حرکت کنند ،پیش از رسیدن به شهر بزرگ هال

متی شتوند؛ ولتیکن اگتر از

جادهای عبور کنند که سر هر فرسخی یا دو فرسخی روستائی باشد ،میتوانند تجدید حیات
کنند .نیرو بگیرند و به سفر خودشان ادامه دهند .در این آیۀ شریفه طبق تفسیر امام صادق

ع که خداوند میفرمایدَّ « :وجَّعَّلنَّاَّبیّنُمَّوََّّب یََّّال ُق رَّیَّال م یتََّّبََِّّکن اَّقُ ریََّّظ اهَّرةََّّوَّق دمِانفیاَّالَّ مس یََّّ
س ُیواَّفَّیَّاَّلَّیَّالَّ َّوََّّأَّ مَّایماََّّأمَّن یَّ .»َّ73امام صادق علیه اسالم می فرمایند آن شهرهای بابرکت کته

مردم اجبار دارند خود را به آن شهر برسانند تا به آستایش و آرامتش برستند ،حکومتت و
والیت ما آل محمد ص است .آن شهر بابرکت ،دایرۀ والیت ما می باشد که وقتی مردم به این
دایره انتقال پیدا کردند زندگی دنیائی آنها که توأم با رنج و مشقت است ،تبدیل به زندگی
بهشتی می شود .از غمها و غصه ها و مصیبتها و کمی و کمبتودیهتا و مترگ و مترضهتا
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میرهند .در امنیت کامل قرار میگیرند؛ ولیکن خداوند بین ما و متردم ،افترادی کته در
مکتب والیت ما تربیت شدهاند و از مکتب ما مایه گرفتهانتد ،ایتن افتراد را بته صتورت
روستاها و شهرهای کوچکی معرفی میکند که بین مردم و والیت ما واقع شتدهانتد .بته
انسانهائی که در ابتدای مسافرت هستند و تازه به حد بلوغ رسیده اند دستور می دهتد
که از مسیر همین انسانها و علمائی که قدم به قدم شما را به شهرهای بزرگ راهنمتائی
میکنند حرکت کنید .از بیابآنهای لخت و عور حرکت نکنید که اسیر دزدان و غارتگران
می شوید .مکتبهای غیر اسالمی یا ضد اسالمی را تشبیه به بیابتآنهتای لختت و عتور
میکند که فاقد آب و علف است ولیکن مکتبهای دینی و اسالمی به رهبری ائمه اطهتار
ع را تشبیه به راهی میکند که از روستاها و شهرهای آباد می گذرد تا انسان را به مقصد
برساند .یعنی شما مردم اگر از طریق بت و بتپرستی وارد شدید به آن شهر بزرگ الهی
نمی رسید .توی راه هال

می شوید .دیتن و ایمانتتان غتارت متی شتود و یتا از طریتق

مکتبهای باطل و توأم با خرافات مانند بودا و مسیحیت و یهودیت و سایر استثمارگران،
اگر از طریق آنها وارد شدید ،باز هم توی راه غارت می شوید .سرمایۀ دیتن و انستانیت
شما غارت می گردد .به جائی نمیرسید و اگر از مکتب مسلمانانی وارد شوید که ختود را
از مکتب والیت جدا کردهاند و به انحراف رفتهاند .در این راه هم غارت متیشتوید و بته
مکتب والیت ما نمیرسید ولیکن اگر از مسیر علما و دانشمندان مکتب ما وارد شتوید و
از هدایت و تربیت علمای شیعه استفاده کنید .آنها مانند همان روستتائی هستتند کته
شما را به روستای دیگر هدایت میکنند و از آن روستا به روستای دیگر .این علما شما را
به مکتب ما هدایت میکنند .آنچه خود دانسته انتد بته شتما متیآموزنتد و آنچته را
ندانسته اند شما را به مکتب ما و روایات و احادیث ما هدایت میکنند تا بدانید تنها ختط
و راهی که از آن راه سالم به حکومت ما می رسید ،خط علمتاء مکتتب شتیعه استت .در
اینجا استثمار نمی شوید .سرمایه های مادی و معنوی شما غارت نمی شود ،بلکه شتما را
قدم به قدم هدایت می کنند تا به دایرۀ والیت علی و اوالد علی ع که همان حصن والیت
خداوند متعال است ،برسانند.

همانطور که در این آیۀ شریفه که خداوند میفرماید « :سَّ َُّیواَّفَّی اَّلَّی الََّّوَّأَّ مَّایم اََّّأمَّن یََّّ
» ،از این مسیر اگر بهسوی ما حرکت کنید سرمایههای عقل شما و دانش شتما و فهتم و
شعور شما غارت نمی شود .سالم و در امن و امان به مکتب ائمه هتدایت متی شتوید کته
مکتب آنها همان مدینۀ فاضله علم رسول اکرم است و همان شهر بهشت و عالم آخرت
است که فرج شما در آنجا میرسد و بته تمتامی مقاصتد متادی و معنتوی ختود قائتل

می شوید .زیرا حقیقتاً تا به امروز تجربه شده است که مکتب های مادی گری و کفر و الحتاد،
بندگان خدا را استثمار میکنند و عاقبت آنها را به بردگی و ذلت میکشانند .مکتتبهتای
مسیحیت و یهودیت هم انسانها را در بیابتآنهتای خشتک پتر از ختس و خاشتا

قترار

می دهند .در این مکتب ها هم به جز خرافات و موهومات چیزی بهره شما نمی شود و عاقبت
در وادی جهل و نادانی هال

میشوید .مکتبهای ابوحنیفههتا و متالکیهتا و شتافعیهتا،

مکتبهایی که خود را مسلمان میدانند و از مکتب والیت ائمه اطهار جدا شدهانتد ،در ایتن
مکتبها هم به جز مبتال شدن به بدعتها و جهل و نادانیها چیزی نیست .پیشتوایان ایتن
مکتبها اگر عالم و عارف بودند ،خود را از خط والیت جدا نمیکردنتد و بتا ائمته اطهتار ع
حسادت و رقابت روا نمیداشتند؛ بلکه آنها هم مانند قطّاع الطریقهائی هستند که سرمایۀ
دین و عقل مسافرین مستضعف را غارت میکنند و آنها را به استتثمار متیکشتند .تنهتا
مکتب حیات بخش که انسانها را به یک اصول عالی اسالمی الهی آشنا می کنتد و ذرهای از
خرافات و موهومات و بدعت در آن راه ندارد و انسانها را از راه روشن و جادۀ مستتقیم بته
والیت ائمه اطهار ع مربوط میکند ،همین مکتب شیعه از مسیر علما و دانشتمندان متذهب
شیعه است .این طایفه در خط انبیاء و اولیاء انجام وظیفه می کنند .مردم را هتم بته مکتتب
اصیل اسالمی هدایت می کنند .آنها را در انتظار فرج ،بهوسیلۀ امام زمان قرار می دهند تتا
هر روز چراغ امید مردم روشن تر گردد و به آیندهها بهتر و بیشتر امیدوار .در انتها تحویتل
حکومت امام زمان ع شوند .در این موقع فرج جهانی می رسد و مشکالت از زنتدگی متردم
برطرف میگردد.
ازمسیر دین اسالم به رهبری امام معصوم ،شرق و غرب عالم و شرق و غرب افکتار فتتح
میشود :
و اما مطلب دوم این جمله است که می فرماید ،شترق و غترب عتالم را در اطاعتت آن
حضرت و در دین آن بزرگوار قرار میدهد .یعنی آن حضرت با دینی که از جانب ختدا آورده
است فاتح شرق و غرب عالم خواهد بود .هیچ کس از دایرۀ حکومت و حاکمیت آن بزرگتوار
خارج نخواهد شد ،زیرا هر کس آنچه بخواهد و آنچه متیطلبتد ،از مادیتات و معنویتات،
تمامی آن خواهش ها در مکتب اسالم به رهبری ائمه اطهار ع تأمین میشود .انسانها از نظر
سرمایههای مادی و معنوی با یکدیگر اختالف دارند .همانطور که در مادیتات مختلتفانتد،
یکی ثروتش زیاد است و دیگری کم .یکی از آنها با ثروت خود ده نفر و صد نفر را میتواند

اداره کند و آن یکی با ثروت بیشتر ،جمعیتت زیتادتر را اداره متیکنتد تتا برستیم بته
ثروتمندی که برابر احتیاجات تمام اهل عالم ثروت و قدرت دارد .می تواند تمتامی اهتل
عالم را به مقاصد و حوائجشان برساند .فقر و نادانی را از جهتان بشتریت برطترف کنتد.
شاید یک چنین ثروتمندی اگر پیدا شود می تواند ادعا کند که تمامی اهل عالم بهستوی
او حرکت کنند و حاکمیت او را بر خود بپذیرند تا هر کتدام بته ثتروت و قتدرت کامتل
برسند .فرض کنید ثروتی که برای تمامی اهل عالم در طول مدت صد سال الزم است در
اختیار آن یک نفر قرار گرفته است ،پس او میتواند تا صد سال تمامی جمعیتها را اداره
کند و فقر و نادانی را برطرف سازد .ثروتهای معنوی هم مانند ثروتهای مادی به همین
کیفیت قابل تکثیر و تقلیل است .بعضی ها وسعت علمی و فکری آنها به میزانتی استت
که صد نفر و دویست نفر را میتوانند اداره کنند و بعضیها بیشتر و بیشتر تا میرسد به
دانشمند و قدرتمندی که ثروت علمی و و استعدادش و صبر و حوصلهاش بینهایت است
و نامحدود .یک چنین دانشمندی میتواند ادعا کند که من پیشتوای تمتامی بشتریت از
اولین و آخرین تا ابد خواهم بود و میتوانم تمامی انسانها را از نظر مادی و معنتوی بته
بینهایت ثروت و قدرت و علم و حکمت برسانم .البته کسی که صاحب یک چنین ثتروت
و قدرت نامتناهی باشد بر تمامی جمعیتها حق والیت و حاکمیت پیتدا متیکنتد؛ زیترا
جمعیت ها گرچه زیادند ،میلیاردها میلیارد ،ولیکن هر چته باشتند عددنتد و عتدد بته
بی نهایت نمی رسد .همه جا بی نهایت بر اعداد حاکمیت دارد .تقسیم بینهایت بتر عتدد،
خارج قسمت بینهایت است .لذا پیغمبران گذشته با اینکه پیغمبتر بودنتد و متصتل بته
منبع فیض الهی بودند ،در عین حال حاکمیتشان و مکتبشان و جمعیتشان محدود بتود.
پیغمبر یک روستا ظرف مدت صد سال یا پیغمبر یک شهر و یک مملکتت ظترف متدت
دویست سال و صد سال ،گرچه ثروت و قدرت ختدا نامحتدود استت ولتیکن از مستیر
محدود و کوچههای تنگ و باریک به طور محدود در اختیار مردم قرار متیگیترد ماننتد
لولههای ده اینچ و صد اینچ و هزار اینچ کته بته اقیتانوس متصتل استت .آب اقیتانوس
بی نهایت است ولیکن از لوله های تنگ و محدود به طور محدود در اختیتار متردم قترار
می گیرد و باز هم نمی تواند تمامی بیابآنها و زمین هتا را مشتروب نمایتد .آن اقیتانوس
نامتناهی ذات مقدس خداوند متعال است .فتیض حکتومتی و تربیتتی خداونتد متعتال
بهوسیلۀ انسانها در اختیار مردم قرار می گیرد .پس انسانهای وابسته به خداوند متعال
و مرتبط به وحی و الهام مانند همان لولههای آب ده اینچ و صد اینچ و هزار اینچ هستند
که به آن اقیانوس نامتناهی متصلاند .گرچه اقیانوس فیض خدا بینهایت استت ،ولتیکن

مجاری ،تنگ و باریک است .آدم ابوالبشر پیغمبتر استت ،ولتیکن بعتد از دویستت ستال
محرومیت ،با اینکه بهشت را دیده بود ،فقط یک کلمه فهمیتد و بته آن کلمته عمتل کترد.
پیغمبر فرزندان خود و فرزندان طبقه دوم و سوم خود شناخته شد و آن یک کلمه ،ارتبتاط
به شجره والیت ائمه اطهار ع و خودداری از نافرمانی آنها .گناه آدم این بود کته شتاید بته
خیالش آمد که او با اولیاء خدا که زیر سایۀ والیت آنها بایستی انجام وظیفه کند ،چه فرقی
دارد؟ ظاهراً به قد و قیافۀ همان انسانهای نورانی بهشت است .مثل و مانند آنهاست .چترا
بایستی از آنها اطاعت کند این رقابت و یا خدای نکرده حستادت ،باعتث محرومیتت او از
زندگی بهشتی و هبوط او در این زندگی دنیائی شد .خداونتد بته آنهتا فرمتود در همتین
تبعیدگاه دنیا باشید .من برایتان کتاب و هدایت میآورم .اگر از مسیر هتدایت متن حرکتت

ینَّ ُه دیََّّ
کردید ،دو مرتبه به زندگی بهشتی برمیگردید « .قَُّلنَّاَّاهبَّ َُّطواَّمَّّنَّاََّجَّیع اََّّفَّاَّ مم اَّی أأتَّیََّّن م َُّکَّم ّ َّ
هَّیَّ ََّّزن ُونَّ .» 74آدم بعد از دویست سال که در محرومیت بته
فَّمَّنَّتَّبَّعََّّ َُّهدَّایََّّفَّالََّّخَّو ََّّعَّلَّیَّمَّوََّّلَّ َُّ
سر برد ،این دو کلمه را فهمید .یکی اینکه انسان اگر با اولیتاء ختدا رقابتت کنتد گناهکتار
میشود و از بهشت والیت آنها محروم میشود .اگر دوست دارد به بهشت موعتود برگتردد
بایستی در اطاعت آنها باشد .یعنی آدم دو کلمه را فهمید .گناه و توبته از گنتاه .گنتاهش
حسادت و رقابت و توبهاش توسل به اولیاء خدا .میتوانیم از توبۀ آدم ،گناه آدم را بشناسیم.
وقتی که آدم در سرزمین کربال حادثه ای دید و دلش شکسته شد ،فوری جبرائیل به او یتاد

داد که توبه کند .به او گفت اگر میخواهی به بهشت موعود برگردی این کلمات را بگتو « .ایَّ
حَّیدَّحبقَّمحمدَّصَّ،ایَّعالَّحبقَّع ل »75...تا آخر .اگر گناه آدم ،خوردن گندم بود ،توبهاش هم
بایستی تر

یک چنین گناهی باشد؛ زیرا توبه از جنس گناه است .کسی که از دزدی توبته

می کند ،باید بگوید خدایا نفهمیدم ،دزدی کردم .یا اگر از شرابخواری توبه میکند ،بگویتد
نفهمیدم شراب خوردم؛ یعنی گناهکار در توبۀ خود بایستی گناه خود را یادآوری کنتد و از
گناهی که مرتکب شده است ،توبه کند .شرابخوار نمیتواند بگوید ختدایا نفهمیتدم غلتط
کردم ،دزدی کردم! باید بگوید غلط کردم ،شراب خوردم .توبۀ آدم توسل به خمستۀ طیبته
بود .گناهش هم رقابت با آنها بوده است .با این استعداد آدم مأموریت دارد دو کلمته را بته
فرزندان خود ابالغ کند .هر پیغمبری در زمان و مکان محدود و بر جمعیت محتدود والیتت
پیدا می کند؛ زیرا بیشتر از آن ،استعداد علمی و معنوی ندارد .موسی و عیسی پیغمبر بنتی
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ۀ

اسرائیلاند .امت های دیگر که بنی اسرائیل نیستند ،پیغمبر دیگری دارنتد .روی همتین
حساب دینشان و زمانشان و نبوتشان ،بعد از چندی خاتمه پیدا میکرد و الزم متیشتد
خداوند پیغمبر دیگری بیاورد تا میرسد به حضرت رستول اکترم .خداونتد دیتن او را و

او را و علم و حکمت او را و صبر و حوصلۀ او را با کلمات نامتناهی معرفی میکند « .وََّّم اَّ
َِّحَّة لَّلعَّالَّمَّیَََّّّ«َّ»76وَّمَّاَّأَِّسَّلنَّاکََّّا ملَّاکََّّف مةَََّّّلَّلَّنماسَّ »َّ77و امثال آنها.
أَِّسَّلنَّاکََّّاَّ مَّل َّ
از همه باالتر ختم نبوت .یعنی نبوت کامل شد بهوسیلۀ آن حضرت .این نبوت وقتتی
کامل میشود که بتواند علم کامل الهی را حکومت و تربیت کامل الهی را ثروت و قتدرت
کامل الهی را در اختیار مردم قرار دهد .یعنی اقیانوسی باشد که به اقیانوس وجود ختدا
وصل شده است و می تواند تمامی حکمت و رحمت خدا را به جامعه بشریت برساند .لتذا
شرق و غرب عالم به وسیله آن بزرگوار فتح میشود و این شرق و غترب عتالم دو معنتا
دارد .یکی شرق و غرب کرۀ زمین ،یعنی آن بزرگوار با دین خدا فتاتح زمتین استت نته
اینکه در زمان حکومت او باز هم در گوشه و کنار دنیا حکومتهائی باشد که به استتقالل

حکومت کنند و خداوند فرمود « :لََُّّیظه َّرَُّهَّعَّلََّّالَّّینََّّ َُّلکّ

،»َّ78یعنی این دین بر تمتام ادیتان

غلبه کند و غلبه بر ادیان یعنی بر تمام کرۀ زمین و معنای دوم شرق و غرب عالم ،شترق
و غرب افکار است .یعنی انسانها از نظر علم و استعداد نامتناهی هستند .همه چیز را به
طور مطلق و نامتناهی میطلبند .انسانها ضد محدودیتاند .ثروت مطلق و علم مطلتق و
قدرت مطلق الزم دارند .الزم است دینی و پیشوائی داشته باشند که در موجودیت الهی
خود نامتناهی باشد و بتواند تمامی انسانها را به زندگی مطلوب و ایدهآل آنها که همان
بی نهایت ها باشد برساند .دین محدود و انسان محدود نمتی توانتد بتر افکتار نامحتدود
حاکمیت پیدا کند .لذا دین آن بزرگوار دین ابد است .در زندگی دنیا از نظر هتدایت بته

علم و حکمت ،کامل است که گفتند « اَّلَّسالَّ َُّمَّیَّعَّلُ َّواَّوََّّلََّّیُعلََّّعَّلَّی

 .»َّ79اسالم همه جا دست

باال را میزند .هیچ مکتبی پیدا نمیشود که برابر اسالم یا بهتر و باالتر از اسالم باشد و از
نظر حکومت هم کامل است .زمانی که حکومت اسالمی به رهبری انسانهای معصوم دایر
گردد ،شرق و غرب افکار را فرا می گیرد .مردم زمان را با فتح کرۀ زمین ضبط می کنتد و
در حاکمیت خود قرار می دهد .مردم تاریخ را هم با زنده شدن تمام امتوات بته زنتدگی
برمیگرداند .اولین و آخرین پیغمبران و مرسلین علما و مجتهتدین در شتعاع تربیتت و
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حکومت آنها انجام وظیفه میکنند تا به ثمر برسند .حدیث در کتاب مجمع البحرین از قول
مسلمانی که عرض کرد یا رسول اهلل اجازه بدهید برویم مکتب یهودیتت و مستیحیت درس
بخوانیم و به مسلمانان بیاموزیم .حضرت فرمود آنچه انبیاء آوردهاند من صاف و خالصش را

آوردهام .به خدا قسم اگر موسی در زمان من باشد چارهای به جز اطاعت متن نتدارد « .لق دَّ
اتَّیتکَِّباَّبَّیضاءَّنقَّی ََّّاماَّوهللاَّلوَّاکنَّمویسَِّفَّزماینَّملَّیسع َّالاَّاتباعی .»َّ80پس خداوند شترق و
غرب کرۀ زمین و افکار جمعیت کرۀ زمین را در اختیار آن حضرت قرار می دهتد و او فتاتح
مشارق و مغارب است.

تَّبَّ َُّروح ََّّ
جملۀ دیگر در این تعریفات این است که میفرماید « :وََّّسمَّرتََُّّ َُّلَّال َُّاق َّوََّّعَّ َّرج َّ
اَّلََّّسَّائَّکَّ» َّ
عروج و معراج حضرت رسول :
یکی از امتیازات وجودی حضرت رسول اکرم علیه الصلوۀ و الستالم کته مخصتوص آن
حضرت و اهل بیت عصمت و طهارت است ،تسخیر براق است کته بتهوستیلۀ آن ،حضترت
رسول اکرم بر همۀ کائنات محیط و مسلط شده و در مقام لقاء اللهتی قترار گرفتته .از نظتر
ارتباط به ذات مقدس خداوند متعال چنان وضعی پیدا کرده است که بین او و خداوند متعال
واسطهای در کار نبوده ،بلکه خود آن حضرت ،بین خدا و همۀ کائنات به عنوان واسطۀ اصلی
شناخته شده است .تا آن روز جبرائیل برای او پیام آورده و واسطه وحی بوده استت و از آن
ساعت معراجی به بعد ،رسول خدا بین خدا و جبرئیل و میکائیل و تمامی فرشتتگان مقترب
خدا واسطه شده است .داستان معراج حضرت رسول اکرم مشعر به این حقیقت است که آن
بزرگوار در خط عروج و تکامل بهسوی خداوند متعال از همۀ کائنات و مخلوقات و فرشتگان
مقرب و عرش و کرسی و لوح و قلم جلو افتاده .از همه کس و همه چیز ستبقت گرفتته و در
حال مواجهه و مالقات با خداوند متعال واقع شده است .چنتان حتالتی کته بتین او و ختدا
فاصله ای نیست که در آن فاصله ،واسطه ای در کار باشد .با خدا میگوید و می شنود .سئوال
میکند جواب میگیرد .بین او و خداوند متعال کلماتی امثال ربی ،ستیدی و متوالی مبادلته
میشود .خداوند متعال به مقام آن حضرت احترام میگذارد .خصوصی با آن حضترت حترف
میزند .محرم اسرار خداوند متعال است .مانند بنده یا بردهای که در مسیر تکامل و ترقتی و
کسب درجات رعیت را پشت سر میگذارد و محرم اسرار مقام سلطنت میگردد و نفتر دوم
بعد از شاه مملکت قرار میگیرد .سلطان اصلی و حقیقی ،سلطان ازلی و ابتدی ذات مقتدس
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خداوند متعال است .انسانها در طریق تقرب و تکامل بهسوی خداونتد متعتال و کستب
درجات و مقامات ،هر روز به مرتبهای و یا درجهای نایل میشوند .ترقی و تکامل ،دانائی و
توانائی پیدا میکنند تا روزی که از مخصوصین و مقربین درگاه خدا به حساب آمتده ،در
مقام خالفت الهی مینشینند .خداوند آنها را به علم و قدرت و حکمت مجهز متیکنتد.
مدیریت همۀ کائنات و مخلوقات را به آنها واگذار میکند .انستان کتاملی هستتند کته
لکهُمَّأََّجَّ َُّعونَّ » 81قرار میگیرند
مصداق کامل « فَّسَّجَّدََّّالَّالَّئَّکَّ َُّةَّ َُّ

برای تعریف این مقام و این منصب الزم است مختصری فرشتگان و رابطۀ آنها را بتا
کائنات بشناسیم و بعد از این شناسائی این حقیقت برای ما کشف میشتود کته چگونته
فرشتگان مسخر اولیاء خدا و یا در اطاعت و فرمان آنها هستند.
بهطور کلی عالم خلقت از دو اصل بهوجود آمده .اصل ماده و مادیت و اصل مجتردات
و روح و روحانیت .این دو اصل حقیقتی است که هر مخلوقی از مخلوقات خداوند متعال،
ترکیبی از این دو اصل است .اصل مادیت که پیکرۀ موجتودات و مخلوقتات عتالم از آن
ساخته میشود و اصل روح و مجردات که از آن زیبائی ،دانائی و توانائی در پیکترۀ عتالم
پیدا می شود .این حقیقت را می دانیم که موجودیت هر مخلوقی محصول کمیت و کیفیت
است .کمیت تنها بدون کیفیت و یا کیفیت تنها بدون کمیت قابتل ظهتور نیستت .از آن
ذرات اولیه عالم خلقت گرفته ،یعنی ذرات غیر قابل تجزیه ،ذراتی آنقتدر کوچتک کته
حجم و حدّش مساوی و برابر است ،از آن حجم کوچک گرفته تا حجم بتزرگ عتالم کته
شاید شعاع آن از مرکز تا محیط میلیون ها سال نوری فاصله باشد و کسی جتز خداونتد
متعال از این فاصله آگاهی ندارد .فاصله آنقتدر زیتاد استت کته از استتعداد شتمارش
انسانها بیرون است .از آن حجم کوچک گرفته تا آن حجم بزرگ کتل عتالم آفترینش،
محصول کمیت و کیفیت است .کمیت مربوط به حجم و حدود موجودات است که محدود
و محصور بین ابعاد ثالثه است.
کیفیت مربوط به اتصاالت و ارتباطات موجودات و ذرات عالم با یکتدیگر و پیتدایش
حیات و حرکت و نورانیت و ظلمانیت و رنگ و رونق و زیبائی است .نمیتتوانیم کیفیتت
بدون کمیت و یا کمیت بدون کیفیت ایجاد کنیم .زیرا ایتن کمیتت و کیفیتت ،محصتول
هندسه و تقدیر و زیبائی موجودات عالم است .زیبائی تنها بتدون حجمتی کته زیبتائی
داشته باشد قابل ظهور نیست و یا حجم تنها بدون زیبائی قابل رؤیت نمتی باشتد .یتک
ذرهای بسیار کوچک به تنهائی قابل نمود و نمایش نیست مگر اینکه بتا متادۀ دیگتری و
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مواد دیگر مربوط شود و در این ارتباط حجم مخصوصی پیدا کند و به شکل خاصتی نمایتان
شود تا ما آن را ببینیم و تعریف کنیم و او را از نظر حجم و کمیت به نامهای کره یا مربع یتا
مثلث و یا مکعب و سطح و امثال آن تعریف کنیم .از یک ذرۀ تنها به تنهائی شکل و هندسه
قابل ظهور نیست .این دو اصلی که مبداء کمیت و کیفیت است یکی به نام ماده و دیگری به
نام روح مجرد و یا نور مجرد شناخته شده است .ارتباط دو متاده بتا یکتدیگر یتک رشتته
اتصالی الزم دارد که آن رشتۀ اتصالی مانند مالطی است که دو قطعه سنگ یا آجر را به هتم
مربوط می کند .ماده در ذات خود و در وجود خود بسیار خشک و خشن است که هرگز مواد
عالم در وضعیت ابتدائی قابل ارتباط و اتصال به یکدیگر نیستند .رشتۀ اتصالی مواد عالم که
روح استمسا

نامیده شده است از مجردات گرفته می شود .خداوند بهوستیلۀ روح مجترد

مواد عالم را شار میکند .بین آنها بهوسیلۀ شار نیترو جتاذب و مجتذوب و یتا غالتب و
مغلوب به وجود میآورد .مواد عالم را به یکدیگر مربوط ساخته ،از این ارتباط و اتصال ،ایتن
همه خالیق و عجایب می سازد .اگر نمونه و مثالی در عالم ظاهر ،پیدا کنیم که معرف واقعیت
این دو اصل باشد ،یعنی یکی روح مجرد مبداء کیفیتها و دیگر متاده و متواد عتالم مبتداء
کمیتها ،نمونۀ آن در صنایع انسانها ،همین نیروی برق و ماشتین آالت برقتی متیباشتد.
ماشینآالت برقی محصولی از کمیت و کیفیت است .کمیت ،حجم این ماشتینآالت استت و
کیفیت ،برق آنها که در آنها حیات و حرکت و خاصیت به وجود می آورد .کسانی که نیروی
برق را در اختیار دارند ،جان صنایع بشری و انسانی را در اختیار خود گرفتته انتد کته اگتر
بخواهند در این صنایع برقی و ماشین آالت حیات و حرکت بهوجود میآورند و آنها را زنده
میکنند و اگر بخواهند حیات و حرکت را از آنها میگیرند و آنها را به عالم مترگ انتقتال
می دهند .شما تمامی موجودات عتالم را از آن ذرات کوچتک تتا کترات بتزرگ ،متاههتا و
خورشیدها و ستارهها و هر چه هست از جمادات و نباتات و حیوانات ،از نظر حجم تن و بدن
مانند همین صنایع برقی بشناسید و آن روح کلی و روح مجرد عالم را مانند نیروی برق بته
حساب آورید .نیروی مجرد و یا روح بزرگی که از یک طرف مربوط به ارادۀ خداونتد متعتال
است که در این ارتباط فرشته شناخته می شود و از طرف دیگر مربوط و متصتل بته ذرات و
مواد عالم و مخلوقات جهان است و در این ارتباط و اتصال روح شناخته میشود .خداوند هر
جا بخواهد مادهای به حرکت درآورد و یا جسمی و یتا حجمتی بستازد و در آن روشتنائی و
زیبائی و رنگ و رونق بهوجود آورد ،روشنائی و زیبائی آن از مبداء مجردات که روح یتا نتور
نامیده میشود ،گرفته میشود و حجم آن هم از ذرات و مواد عالم بتهوجتود متیآیتد .روح
مجرد مبداء کیفیتها است .از روشنائی عرش و چشمۀ خورشید گرفتته تتا نیتروی بستیار

ضعیفی که در ماده ای و یا حشرهای تمرکز یافته .همۀ اینها از مجردات کیفیت می گیرند.
انسانها که شاگردان مکتب خدا هستند در مکتب تربیتی خداوند متعال هر روز مجهتز
علم و قدرتی میشوند که بر اساس همان علم و قتدرت آفریننتدگی و ستازندگی پیتدا
می کنند .درست شاگردان مکتب خدا مانند شاگردان مکتتب یتک دانشتمند هستتند.
دانشمندی که به جای استاد شناخته شده مجهز بته دانتائی و توانتائی استت .هتر روز
قسمتی از دانائی و توانائی خود را در اختیار شاگرد متیگتذارد .از مستیر دانتائی بته او
توانائی میدهد .دانائی و توانائی مالزم یکدیگر هستند ،اال اینکه دانائی بر توانائی مقتدم
است .به قول حکیم دانشمند فردوسی که در شعر زیبای خود میگوید توانا بود هتر کته
دانا بود به دانش دل پیر برنا بود .شاگردی تا روزی که در مقام استاد قرار میگیرد علتم
استاد را ،فن و هنر استاد را کامالً یاد میگیرد و استاد او را در جای خود مینشاند ،ادامه
دارد  .خداوند متعال همان استاد عظیم الشأن است که مجهتز بته بتینهایتت دانتائی و
توانائی است .شاگردان مکتب این استاد ،همین انسانها هستند .طبیعت هم کتابی است
که مجهز به صفحات و عبارات و کلمات در اختیار شاگردان است .هر روز صفحهای از آن
صفحات را میخوانند و کلمهای از آن کلمات را فرا میگیرند .همینطور خداوند کمکتم و
به تدریج سطح فکر و دانش این شاگردان را باال و باال می برد تا روزی که در مقتام لقتاء
اللهی قرار میگیرند و در مکتب استاد خود فارغ التحصیل میشوند .علتم الهتی را فترا
می گیرند و دنبالۀ علم ،قدرت سازندگی و آفرینندگی خدا را به دست میآورند .در ایتن
حال انسانها مجهز به همان روح اعظم می شوند .روح اعظم در عالم خلقت مانند نیروی
برق در ماشین آالت برقی است .انسانی که مجهز به آن روح اعظم متیشتود ،کته از آن
تعبیر به اسم اعظم میکنند ،جان همۀ ذرات و موجودات و مخلوقات ،هر چته هستت در
زمین و آسمان در اختیار همین صاحب روح اعظم است .با یک چنین سرمایه ای انستان
کامل مجهز و مسلط بر همۀ کائنات میشود .مجهز به ارادۀ کن فیکونی خداونتد متعتال.
یعنی هر چه میخواهد میسازد .بین خواستن و شدن فاصلهای نیست .به مخلوقات عالم
بخواهد جان میدهد یا بخواهد جان میگیرد و چون مجهز بته علتم و حکمتت خداونتد
متعال است ،ذرهای خالف مصلحت و حکمت سخنی نمیگوید و یا عملی انجام نمیدهتد.
این تجهیز به روح اعظم را سجدۀ فرشتگان می نامند .فرشتگان همان عتواملی هستتند
که خدا بهوسیلۀ آنها در هر موجودی حیات و حرکت بهوجود متیآورد و انستان کامتل
همینطور .تسخیر براق یعنی تسخیر همین روح اعظم در اختیار حضرت رسول اکرم ص.
انسان با داشتن این روح اعظم ،مجهز به بال و پری می شود که در یک آن و یک ثانیه از

ابتدای عالم به انتهای عالم می رود .همه کس و همه چیز را می داند و می خواند بتا دانستتن
یک چنین دانائی و توانائی زندگی بهشتی برای انسان به وجود می آید و برای کسانی کته در
در مکتب تربیت یک چنین انسانهائی هستند زندگی بهشتی ساخته می شتود کته دیگتر
کمبودی در وجود خود نمی یابند که چیزی را ندانند یا نخوانند یا نتوانند یا نخواهند .دانائی
و توانائی آنها هماهنگ با همبینهایت استت و بتا همتان دانتائی و توانتائی ،خلیفتۀ ختدا
میشوند .ادارۀ خلق عالم به آنها واگذار میشود تا روزی که بندگان خدا را به ثمر برسانند.
معراج روحانی و یا جسمانی :

در اینجا جملۀ دیگری که در این عبارات پیغمبر اکرم را تعریف میکند ،میفرماید « :وََّّ
جتَّبَّ َُّروحَّ ََّّاَّلَّ سَّائ ک » ،یعنی تو روح پیغمبر را به آسمانها باال بردی .مسئلۀ معراج را به
عَّ َّر َّ
روح و روحانیت پیغمبر مربوط می کند و در این مسئله بتین علمتا و دانشتمندان اختتالف
به وجود آمده که آیا معراج پیغمبر اکرم ص مستقیماً روحانی بوده؟ یعنی خداونتد روح او را
به آسمانها برده و بدن او در همین عالم در رختخواب خوابیده بوده استت .تقریبتاً نمونتۀ
معراج روحانی ،همین خواب دیدن است .انسان که در عالم خواب است ،خواب می بیند .هتر
چه میبیند و هر چه میگوید و هر چه میشنود با روح خود انجام میدهد .آنجا که در عالم
خواب می بیند کسی را کتک می زند یا دیگری او را کتک می زند و یا در عالم خواب می بیند
به فالن شهر رفته و یا به فالن مملکت رفته و یا بعضی مردگان را خواب میبیند ،ایتن ستفر
عالم خواب یک سفر روحی است .به بدن مربوط نیست؛ زیرا بدن در جتای ختود خوابیتده
است و انسان خود را در شهر دیگر میبیند و در آنجا فعالیت میکند .میگویند همینطتور
معراج پیغمبر اکرم یک مسافرت روحی بوده است .او با روح خود به آسمانها رفتته و همته
جا و همه چیز را دیده است .استدالل آنها به مسائلی و آیات و روایاتی مانند همین جملته
جتَّبَّ َُّروحَّ ََّّاَّلََّّسَّائ ک » و یا پیغمبر اکرم نماز را تعریف میکنتد،
است که امام میگوید « :عَّ َّر َّ

الصلوةَّمعراجَّالؤمن ،» 82یعنی نماز نردبان عروج مؤمن به آسمانها است .بدیهی
میفرمایدَّ « :
است که انسان در نماز ،زمانی که توجه به خدا دارد ،این توجه بهوسیلۀ روح انسان است نه
بهوسیلۀ بدن .پس تمام این حرکات و موفقیتها و گفتنیها و شتنیدنیهتا بتهوستیلۀ روح
پیغمبر بوده است .روح پیغمبر در حال مالقات با خدا واقع شده است .روح ،اسم اعظم عالم
است که انسان با روح خود سوار روح می شود نه اینکه با بدن خود سوار روح شتود .روح از
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جنس نور است .آیا انسان میتواند با بدن خود مرکبی از نور داشتته باشتد و بته جتائی
برود؟ ممکن نیست .ولیکن با روح خود میتواند مرکبی از روح داشته باشد و بته جتائی
برود و از این قبیل امتناعاتِ عروج جسمانی را مطرح میکنند و میگویند معراج پیغمبر
اکرم فقط روحانی بوده است و با روح خود فرشته وحی را می بیند .قرآن را و پیام الهتی
را از او میگیرد و از این قبیل .میگویند تمتامی کمتاالت و ترقیتات انستان ،مخصوصتاً
ترقیات روحانی که مخصوص پیغمبران و روحانیون است ،بهوسیلۀ روح انجام می گیترد.
برای نمایش کیفیت واقعی معراج پیغمبر اکرم ص الزم است در چند مورد بحتث کنتیم،
گرچه بحث آن بسیار طوالنی و مفصل است .کتاب های قطتوری الزم استت کته انستان
بتواند معراج را چنان که هست و بوده در آن کتاب بنگارد .کتابهائی مانند تفسیر سورۀ
اسری ،برهان معراج و شق القمر و کتابهای دیگری از این قبیل داستان معراج حضترت
را تا اندازهای روشن کرده است.
ابتدا الزم است در این مسئله بحث کنیم که آیا انسان موجودی از بدن و ماده خالص
است و یا موجودی از روح خالص؟ آیا روح انسان از بدن انسان قابل تفکیک است؟ یعنی
روح انسان از بدن جدا شود ،باز انسان انسان باشد و یا بدن انسان از روح فاصله بگیرد،
باز هم این بدن بیجان انسان باشد و یا انسان موجودی است مرکب از روح و بتدن؟ نته
روح به تنهائی انسان است که روحانیت داشته باشد و علم و حکمت داشته باشد ،نه هم
بدن به تنهائی انسان است .بلکه حیات انسان خاصیت ترکیبی روح با بدن است .فالسفه
و عرفا نظر به اینکه می گویند مبداء آفرینش یک اصل و یک حقیقت است ،عقیده دارند
که روح انسان یا نفس انسان و بدن انسان ،هر سه از یک اصل و از یک حقیقت بهوجتود
آمده و قابل تفکیک نیست .مثالً همانطور که ما نمیتتوانیم آب را از آب بگیتریم و یتا
جسم را از جسم جدا کنیم ،زیرا دادن و گترفتن دو اصتل و دو حقیقتت الزم دارد .اگتر
پارچهای را رنگ کنیم میتوانیم رنگ را از پارچه بگیریم ،اما پارچهای را که از نخ و پشم
ساختهایم نمیتوانیم نخ و پشم را از پارچه بگیریم ،زیرا پارچه خودش نخ و پشتم استت
خود را از خود نمیشود گرفت .نور را از نور نمیشود گرفت ،ولیکن نور را از ماده میشود
گرفت .فالسفه عقیده دارند که جسم و نفس و روح و عقتل و شتعور ،همتۀ اینهتا یتک
حقیقت است .مادیون اسم آن یک حقیقت را ماده می نامند و می گوینتد صتفات متاده،
الزمۀ ذاتی ماده است نه اینکه صفات مانند حیات و حرکت به ماده داده می شود و نه هم
از ماده قابل سلب است .روی این حساب میگویند انسان گرچه از نظر شکل ،بدن استت
اما در حقیقت ،یک حقیقت است که همان روح مجرد باشد .پس روح به تنهتائی انستان

است ،همانطور که بدن به تنهائی انسان است و این دو از یکدیگر قابل تفکیک نیست .بدن
خالصه می شود ،روح می شود .باز روح خالصه می شود ،علم متی شتود و بتاز علتم خالصته
می شود ،معرفت می شود و معرفت خالصه می شود ،یقین می شود و یقین خالصه می شود ،به
مبداء عالم متصل میگردد و یا به تعبیر آنها در مبداء عتالم مستتهلک متیگتردد .ماننتد
قطره ای که وارد دریا می شود .دیگر قطره نیست ،بلکه دریا است .روی ایتن حستاب روح از
بدن قابل تفکیک است .در حالت جدائی ،انسان است .به هر جا برود ،انستان استت .آنهتا
عالم آخرت و زندگی بهشتی را مربوط به روح خالص میدانند .میگویند انسانها در بهشت،
بدن نیستند که یک چنتین غتذاهای متادی گوشتت و بترنج الزم داشتته باشتند ،بلکته
غذاهایشان غذاهای روحانی است.
بی شک آفرینش ،محصولی است از کمیت و کیفیت .کمیت مربوط به حجم موجتودات و
ابعاد ثالثۀ آنهاست .محصولی است از طول و عرض و عمتق و در داختل ایتن ابعتاد ،یتک
موجود مجسم .این طول و عرض و شیئی محدود را کمیت می نامند .کمیت فقط مربتوط بته
حجم موجودات و جسم آنهاست ،ولیکن در برابر این کمیت ،کیفیت هتم هستت .کیفیتت
مربوط به زیبائیها و حیات و حرکت و رنگ و رونق متیباشتد کته از آن تعبیتر بته عترض
میکنند.
هر جسمی محصولی است از کمیت و کیفیت نه کمیتها بدون کیفیت قابل ظهور استت
و نه هم کیفیت بدون کمیت قابل ظهور میباشد .هر دو یکدیگر را الزم دارند تتا جتائی کته
یک ذره بسیار کوچک غیر قابل تجزیه در ذات خود و نهاد خود نیرو و انتر ی دارد کته بتا
داشتن آن نیرو جاذب و یا مجذوب است.
دو مادهای را که میگویند مثبت و منفی ،این مثبت و منفی مربوط به دو نیروی غالتب و
مغلوب است .یعنی مادۀ مثبت نیروی غالب دارد .مادۀ منفی نیتروی مغلتوب و در ایتنجتا
بررسی میکنیم که چه چیزها از اجسام عالم و مواد آن قابل تفکیک است و ماده نسبت بته
آن بین نفی و اثبات قرار میگیرد .و چه چیزها از ماده قابل تفکیک نیست و ماده نسبت بته
آن بین نفی و اثبات قرار نمیگیرد .بیشک مشاهده میکنیم که موجودات عالم نستبت بته
بعضی حاالت و حرکات ،بین نفی و اثبات قرار می گیرنتد و نستبت بته بعضتی از حتاالت و
حرکات ،بین نفی و اثبات قرار نمی گیرند .مثالً جسم انسان از نظر جستمانیت ،بتین نفتی و
اثبات قرار نمیگیرد .نمیتوانیم جسمانیت را از جسم سلب کنیم؛ یعنی چیزی باشد و جسم
نباشد و باز نمیتوانیم جسمانیت را در جسم اثبات کنیم؛ یعنی جستمی بتدون جستمانیت
باشد ما به آن جسمانیت بدهیم .همینطور جسم نسبت به ابعاد ثالثه .نمی تتوانیم متاده ای

تصور کنیم فاقد ابعاد و یا ماده ای تصور کنیم به اضافۀ ابعاد .ماده به دلیل مادیتت ،بعتد
است و ابعاد به دلیل بعد ،ماده است .آیا شما میتوانید ابعادی تصتور کنیتد یتا بستازید
بدون ماده و یا مادهای بدون ابعاد؟
البته ممکن نیست .ولیکن همین ماده یا اجسام ،نسبت به حیات و حرکت بین نفی و
اثبات قرار میگیرد .ماده به اضافۀ حرکت ،مادۀ متحر

و جسم به اضافۀ حیتات ،جستم

زنده و باز همان جسم منهای حیات ،جسم مرده و یا مادۀ منهای حرکت ،مادۀ ستاکن .از
این سلب و اثبات ها کلمۀ نقیضین یا ضدین پیدا شده استت؛ زیترا موجتودات عتالم در
ارتباط با یکدیگر یا ضدین هستند یا نقیضین .ضدین یعنی دو شئی موجتود غیتر قابتل
اجتماع .نقیضین یعنی مثبت و منفی و غیر قابل اجتماع .ضدین یعنی یتک وجتود و دو
حقیقت بین نفی و اثبات و غیر قابل اجتماع .نقیضین مانند یک جسم مرده و زنده یعنی
یک جسم در حال حیات و همان جسم در حال موت و یا یتک متاده در حتال حرکتت و
همان ماده در حال سکون یا مثالً هوا در حال روشنائی و همتان هتوا در حتال تتاریکی.
موضوع یک حقیقت است که در دو حال قرار متیگیرنتد ،امتا ضتدین دو موضتوع و دو
موجودند که قابل اجتماع نیستند .ضدین مانند رنگ سرخ و رنگ سفید و یا ستفیدی و
سیاهی و نقیضین مانند حی و میت .در اینجا میگوئیم که این جسم که پیش از این زنده
بود چه سرمایه ای به همراه داشت و االن که مرده است چه سترمایه ای را از دستت داده
است؟ اگر می گویید به دلیل جسمانیت ،زنده بوده است ،تا زمانی که دلیل باشد ،متدلول
هم بایستی باشد .یک موجود مرده ،جسم است اما حیات نیست و یتک موجتود زنتده،
جسم است ،حیات هم است .در اینجا امام باقر ع برای رد مادیون و فالسفه که قائل بته
یک اصل هستند و می گویند در ابتدای آفرینش یک حقیقت بیشتر نیست که همان یک
حقیقت به این صورتها ظاهر میشود ،به آنها میفرماید :83اگر آن یتک حقیقتت و آن
اصل اول ،در ذات خود مرده است ،پس هر جا برود ،مترده استت .حیتات از کجتا پیتدا
می شود و اگر آن یک حقیقت ،در ذات خود زنده است ،هر جا برود زنده است .پس مرگ
از کجا پیدا میشود؟ همینطور جستم ظلمتانی و نتورانی اگتر اصتل اول در ذات ختود
روشنائی است ،پس جسم تاریک از کجا پیدا میشود و اگر در ذات خود تتاریکی استت،
پس روشنائی از کجا ظاهر میشود؟ پیدایش این دو حتال در یتک جستم ،برهتان ایتن
حقیقت است که این صفاتی که در جسم ظاهر میشود و یا از بین میرود ،مبداء ایتن دو
حال ،دو اصل است.خداوند از یک اصل جرمانیت و جستمانیت متیستازد و از آن اصتل
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دیگر به اجرام و اجسام و یا مواد عالم حیات و حرکت میدهد؛ زیرا از یتک حقیقتت مجترد
بسیط ،پیدایش دو حالت و دو صفت محال است .کوچک ترین تغییر و تغیر در عالم ،پیش از
پیش از ظهور تغییر و تغیر ،الاقل سه اصل الزم دارد .اصل اول عامل « مغیر» ،یعنی عتاملی
عاملی که در این جسم یا در این ماده تغییر بهوجود متیآورد .متثالً آب را تبتدیل بته یتخ
می کند و یا یخ را تبدیل به آب می کند .اصل دوم « ،شئی تغییرپذیر » ،یعنی جستمی و یتا
مادهای که در آن تغییر پیدا میشود .جسمی که رنگ پیدا میکنتد ،زینتت و زیبتائی پیتدا
میکند و سادهتر از همه یخی که تبدیل به آب میشود و یا آبی که تبدیل به یخ متیگتردد.
اصل سوم « ما به التغییر » و یا به فارسی مایۀ تغییر ،یعنی چیزی که با آن در این ماده و در
این جسم و یا در این آب ،تغییر به وجود آورده ایم .ساده ترین تغییرها ،تبدیل آب به یخ و یا
تبدیل یخ به آب است .بی شک آب ،مادۀ سیالی است که اتصال به یکتدیگر نتدارد تتا بته
صورت جسمی محکم به نام یخ درآید و همچنین یتخ ،جستمی استت محکتم .متصتل بته
یکدیگر است .روان نیست تا به صورت آب درآید و قابل آشامیدن باشد .فرض کنید شما در
جائی هستید که به جز یخ چیزی ندارید .مانند قطبین .میخواهید از این یتخهتا آب تهیته
کنید .شما که میخواهید یخها را تبدیل به آب کنید ،عامل مغیر هستید؛ یعنی شما هستید
که آب میسازید .اگر شما یا عامل دیگر نباشد تا ابد این تغییر قابل ظهور نیستت و همتین
شما که عامل مغیر هستید از یخ تنها نمیتوانید آب بسازید ،مگر از اصل دیگری که حرارت
باشد استفاده کنید .حرارت ،غیر از یخ است و یخ غیتر از حترارت .یتخ هتا تغییرپذیرنتد.
حرارت ها مایۀ تغییرند و انسان عامل مغیر .کل کائنات به همین شکل است .در اینجا امتام
باقر ع به فالسفه یا طبیعیون میگوید ،اصل اول آفرینش در ذات خود اگر زنده است ،متوت
از کجا پیدا میشود و اگر مرده است ،حیات از کجا پیدا میشتود؟ پیتدایش ایتن دو حالتت
موت و حیات و امثال آن ،برهان این حقیقت است که اوالً اصول آفرینش متعدد است ،الاقل
دو اصل ،و عالوه اصل دیگر که عامل آفریننده است و ثابتت متی شتود کته ایتن حیتات و
حرکتها وحی و میتها و نورانیت و ظلمانیت ،همۀ اینها خاصیت ترکیبتی استت از آن دو
اصلی که با یکدیگر ترکیب شده اند مانند ترکیب حرارت با یخهتا .نته یتخهتا بته تنهتائی
حرارتاند و نه حرارت به تنهائی یخ و نه عامل آفریننده به تنهائی هر یک از اینها.
خداوند در قرآن میفرماید اصل ماده را آفریده و اصل دیگر به نام روح خلق کرده و این
روح را با ماده ترکیب میکند و از این ترکیب ،موجودات زنده و یا متحر

پیدا میشتوند از

آن جمله انسان .نه روح به تنهائی حیات و حرکت است ،زیرا اگتر روح بته تنهتائی زنتده و
متحر

و یا عاقل و عارف بود الزم نبود که خدا از مواد عالم جسمی به صورت انسان بسازد

و به آن حیات و حرکت بدهد ،و همینطور اگر ماده به تنهائی حیات و حرکت بتود ،الزم
نبود خدا روحی بیافریند و از آن حیات و حرکت بهوجود آورد.
پس نه روح به تنهائی انسان است ،زیرا اگر روح ،انسان بتود الزم نبتود ختدا بتدن
بیافریند ،و نه بدن به تنهایی انسان است .اگر بتدن ،انستان بتود الزم نبتود ختدا روح
بیافریند .انسان معجونی است و یا محصولی است از ترکیب روح با بدن .دلیل دیگتر بتر
اثبات اینکه بدن به تنهائی انسان نیست ،حیات و حرکت و علم و شعور نیست ،روح هتم
به تنهائی انسان نیست ،پیدایش همین دو حالت ،در روح و بدن است.
ما انسانها اگر روح خالص هستیم و روح به دلیل روحانیت ،حیات و حرکت و علتم و
شعور است ،پس چرا بعد از خوابیدن با اینکه روح هست ،حیات و حرکت و علم و شتعور
نیست و با اینکه بدن است ،حیات و حرکت نیست؟ زیرا در حال خواب یا مرگ ،روح کته
همان انسان است از بدن جدا شده است .از بدن جدا میشتود نته اینکته از ختود جتدا
میشود.
ما آنجائی که خوابیم و خواب نمیبینیم و مردهایم و نمیدانیم که مردهایم و از مرگ
خود خبر نداریم ،در آنجا روح هست ،ولیکن این انسان نیست .بدن هم است و انستان
نیست .انسان وقتی پیدا می شود که دو مرتبه روح به بتدن برگتردد ،بیتدار شتود و در
قیامت زنده شود .پس حیات و حرکت در جهان آفرینش محصولی است از دو اصل فاقتد
حیات و حرکت یعنی جسم و روح.
با این بحث ثابت می شود که معراج روحی پیغمبر اکترم ،معتراج روح و بتدن استت.
معراج بدنی آن حضرت هم ،معراج روح و بدن است .کستانی کته ایتن دو را از یکتدیگر
تفکیک می کنند و دو عقیده و دو مکتب بهوجود میآورند و بر یکدیگر میتازند ،عدهای
میگویند معراج جسمانی بوده ،با همین جسم به آسمانها رفته و باز عدهای متیگوینتد
روحانی بوده ،با روح خود به آسمانها سفر کرده و هر دو یکدیگر را تکتذیب و تخطئته
میکنند ،در اشتباهاند .معراج پیغمبر اکرم ابتدا تکامل علتم و استتعداد استت و بعتد از
تکامل دانش و استعداد ،حرکت انتقالی به آسمانها میباشد .حرکات تکاملی ،مقتدم بتر
حرکات انتقالی است .سیر معراجی هم مانند مسافرت شما از شتهری بته شتهری یتا از
مملکتی به مملکت دیگر میباشد .شما پیش از ایتن مستافرت الزم استت بته کمیتت و
کیفیت حرکت و یا شهر و مملکتی که به آنجا میروید ،آشنائی داشتته باشتید .بدانیتد
یک چنین شهر و مملکتی هست که اگر به آنجا مستافرت کردیتد ،آستایش بیشتتری
خواهید داشت .بر اساس فهم و شعور خود به آن شهر مسافرت میکنید؛ اما اگتر ماننتد

شیرخوار ندانستی و نفهمیدی که شهر دیگری هست و متیشتود بته آنجتا رفتت،

کود

حرکت شما ممکن نیست و اگر کسی شما را به آن شهر ببرد ،او می فهمد که به شهر دیگتر
دیگر رفته ،اما شما که بچه بغل هستید نمی فهمید .مادری همراه کود
شهر دیگر می رود .مادر می داند به کجا رفته ،اما کود

شیرخوار ختود بته

نمی داند .در اینجا می گوئیم کود

مسافرت نکرده ،بلکه مادر او به سفر رفته است .حرکت به آسمانها هم یک نوع مستافرت
است که خداوند امکان آن را در قرآن به انسانها وعده داده است که آنها را به آسمانهتا
ببرد و در میان ستارگان سیر دهد .این مسافرت هم مانند مستافرت هتای معمتولی ،ابتتدا
معرفت الزم دارد .مقصد حرکت را بدانی چیست و زندگی در آنجا چگونه استت .همچنتین
راه حرکت را بدانی .از کجا و چطور است؟ وسایل حرکت را بدانی که با چه وسیلهای میشود
میلیونها سال نوری را در یک ثانیه طی کرد و به محض اراده کردن از ابتدای عالم در انتهتا
قرار گرفت .این سفر عجیب و عظیم هم ،شناسائی الزم دارد .ابتدا درس عالم شناسی زمین
و آسمان شناسی و یا طبقات آسمان و زمین و بعد آشنائی به این حقیقت کته در آن عتوالم
نعمتها و منافعی هست که در این عالم نیست .زندگی در آنجا خیلی بهتر و عالیتر است .
پس کسانی که به سفرهای فضائی می روند الزم است اول فضا را و عوالم فضا را به تمام معنا
بشناسند و دیگر عوامل حرکت .مرکب حرکت معراجی بایستی چه چیزی باشد؟ چه نیروئی
و چه سرعتی؟ موانع حرکت چیست و چگونه می شود موانع را برطرف کرد و یا عامل حرکت
و مرکب آن چیست؟ چگونه در یک ثانیه میشود به آن طرف میلیونها سال نتوری انتقتال
یافت؟
کسی می تواند به معراج برود که خلقت عالم و آدم را با تمامی کمیتها و کیفیتهتایش
بشناسد .حرکت به سوی مجهوالت ممکن نیست و یا یک حرکت سفیهانه است کته انستان
حیران و سرگردان میشود .پس پیغمبر اکرم پیش از آنکه سیر انتقالی داشته باشد و با بدن
خود در آسمانها سیر کند ،بایستی حرکت علمی خود را به کمال رسانیده باشتد .یعنتی او
عالم خلقت را خیلی بهتر و عالیتر بشناسد ،از شهری که در آن شهر زندگی کترده استت.
کسانی که به اسرار حرکت آگاهی ندارند خیال میکنند معراج جسمانی ممتنع استت .متثالً
اگر به کسی بگوئی کوه دماوند را از آنجا بردار و ببر به کویر همه متیخندنتد .متیگوینتد
کسی که یک چنین دستوری را می دهد دیوانه است! اما خدا می تواند به علی بتن ابیطالتب
بگوید که این کوه را از اینجا بردار و جای دیگر بگذار یا میتواند به حضرت موستی بگویتد
با عصای چوپانی خود دوازده خیابان از این دریا باز کن؛ زیرا مأمور ،کیفیت حرکت و کیفیت
معجزات را میداند .بر خدا ایراد نمیگیرد که چطور با عصای چوپانی با فرعون بجنگم و یا از

دریا خیابان باز کنم؟ چون میداند ،میتواند .پس دانائی را معراج تکاملی و یا سیر روحی
میدانیم؛ زیرا همۀ ادراکات مغزی و قلبی ما به کمک روح انجام متیگیترد .اگتر روح در
نباشد تکامل ممکن نیست .ابتدا سیر تکتاملی و یتا ستیر روحتانی آن بزرگتوار انجتام
میگیرد ،یعنی به اسرار عالم خلقت و کیفیت حرکتهای آنی و یا وستایل حرکتت آگتاه
میشود و بعد از این آگاهی آن مرکب را به نام براق در اختیارش میگذارنتد .در تعریتف
سرعت حرکت براق گفتهاند « خُطا ُهَّمدَّبرصه  ،»84یعنی سرعتش برابر دید است؛ یعنی بتا
همان سرعتی که میبیند و میداند ،میرود.شما به سرعت دیدن خود توجته کنیتد .بته
آسمان نگاه کنید .بالفاصله ستارههائی را میبینید که میلیونها سال نوری از شما فاصله
دارند .اگر با همان سرعتی که می بینید بروید ،در یک ثانیه ،آن میلیتونهتا کیلتومتر را
پشت سر می گذارید .سرعت های آنی با نیروی روح مجرد انجام می گیرد و حرکتت ایتن
نیروها آنی است .بدون فاصله .پس اختالف در معراج پیغمبر که یکتی بگویتد جستمانی
بوده و دیگری بگوید روحانی بوده و در نتیجتۀ دو عقیتده و دو متذهب ستاخته شتود،
درست نیست .جسم و روح هر دو با یکتدیگر هستتند .ابتتدا تکامتل روحتی و کستب
معلومات است و بعد از تکامل حرکت انتقالی.
بعضیها میگویند حرکت اجسام با سرعت نور و یا باالتر از سرعت نور محال استت؛
زیرا خواهی نخواهی این اجسام در حرکات سریع خود با متوادی کته در فضتا هستتند
برخورد می کنند و این برخورد ،مایۀ متالشی شدن اجستام و یتا انفجتار آن متیشتود.
میگویند این شهابهای آسمانی سنگ هائی است که در فضاتکون پیتدا متی کنتد و در
حرکات خود ،تحت تأثیر جاذبۀ کرۀ زمین و یا کرات دیگر قرار میگیرد و به طرف زمتین
جذب می شود .هر چه به زمین نزدیکتر می شوند ،سرعت حرکتشان زیتادتر استت .در
این حرکت ،سنگهای فضائی با مولکولهای هوائی تصادم پیدا کنند و آتش متیگیرنتد.
پیش از رسیدن به کرۀ زمین ،دود و بخار میشود .همانطور که شما دو عدد سنگ را بته
یکدیگر می زنید ،از این تصادم ،جرقه تولید می شود .آن سنگ های فضائی هم که با مواد
هوائی تصادم پیدا میکند ،آتش می گیرد .پس اگر کسی با بدن خود ،با سترعت آنتی ،از
مغرب به مشرق یا از زمین به آسمان حرکت کند ،بدن او با مواد هوائی یا فضائی برخورد
می کند ،متالشی می گردد و یا آتش می گیرد .مخصوصاً سرعتی به این کیفیت کته شتما
میگوئید در یک چشم به هم زدن تخت بلقیس را از یمن به فلسطین آوردند و یا پیغمبر
شما در یک آن به انتهای عالم رسید.رجسمی که با این سرعت حرکت می کنتد ،اگتر در
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فاصلۀ هر یک میلیون کیلومتر یک مادهای باشد ،این جسم در یک آن بتا تمتامی آن متواد
تصادم پیدا میکند و منفجر میگردد .پس چطور ممکن است که یک چنین ستفر عجیتب و
و عظیمی واقع شده باشد و یا در یک آن تخت بلقیس را از انتهای دو سه هزار کیلومتری به
کیلومتری به فلسطین انتقال دهند .بنابراین یک چنین ستفرهائی ممتنتع استت .خرافتات
است .علم آن را قبول نمی کند .البته کسانی که طبیعی هستند و فقط روی عوامل طبیعتت
بحث میکنند ،از قدرت قاهرۀ خداوند متعال بی خبرند .مجبورند یتک چنتین ستفرهائی را
بهوسیلۀ جسم یا بدن ممتنع بدانند .چون آنها اسیر علت و معلولهتای طبیعتی هستتند،
می گویند زمین جاذبه دارد .نمی گذارد کسی به هوا بپرد و کرات دیگر همچنتین و ختواهی
نخواهی فضای محیط به ستارگان پر است از ذرات اثیریه و یا مولکول های هتوائی .اگتر بتا
سرعت متعادل حرکت کنند مانند سفینههای فضائی متالشی نمیشود و آتش نمتیگیترد و
اگر با سرعت نور و یا باالتر از سرعت نور حرکت کنند ،بالفاصله منفجر میشوند .اگر آنهتا
به قدرت قاهرۀ خدا عالم و عارف باشند ،میدانند خدائی بر این کائنات محیط و مسلط است
که تمامی کرات و کائنات در حیطۀ قدرت و تصرف او پرکاهی هم سنگینی ندارد .او در یتک
آن از ابتدا تا انتهای عالم یک چنان تونل هوائی و فضائی می سازد که در داخل این تونل در
فاصلۀ میلیاردها سال نوری ،ذره کوچکی هم از مواد عالم وجود ندارد ،چه برسد به اینکه پر
از ذرات اثیریه باشد .این تونل فضائی در یک آن مانند تونل های دریتائی استت کته بترای
حضرت موسی بهوجود آورد و آبها مانند کوه روی یکدیگر قرار گرفت .دیتواری از آب بته
ارتفاع الاقل هزار متر یا بیشتر .ته دریا فوری به صورت بیابان خشکی درآمد .بنی استرائیل
عبور کردند و فرعونیان در آنجا غرق شدند .چرا چشم خود را روی هم میگذارنتد .منکتر
یک چنین عجایب تاریخی میشوند و چرا فکر نمیکنند که یک چوپان بیابانی چگونه برابتر
قدرت زمان غلبه کرد .همۀ آنها را در دریا غرق نمود .خدائی که از دریای احمتر بالفاصتله
تونل دریائی باز می کند ،در فضای آسمانها نیز به همین شکل از ابتدا تا انتهای عالم ختالء
مطلق است و ذرهای هم تحت تأثیر جاذبهای قرار نمیگیرد ،بلکه بر همته جاذبتههتا غالتب
است .اگر یک چنین قدرتی حاکم بر طبیعت نباشد ،تمامی وعده هائی که خدا و یا پیغمبران
دادهاند تبدیل به اکاذیب یا خرافات میشود.
با اینکه خداوند هر جا در قرآن ادعا کرده است که چنین و چنان میکتنم ،متردههتا را
زنده میکنم و شما انسانها را بر آسمانها حاکم میگردانم .نمونههای آن را هتم در تتاریخ
نشان داده است .چرا شما ملت مسیح به عیسی و مریم این همه احترام متیگذاریتد؟ هنتر
آنها چه بوده است .هنر آنها اعجاز الهی .بدون شوهر بچهدار شده و بدون پتدر بته دنیتا

آمده است .صنعتش معجزات بوده است که مرده را زنده نموده و کور متادرزاد را چشتم
داده است و از این قبیل معجزات تاریخ .پس خدا آنچه در قرآن میگویتد ،قتدرت دارد
به ثمر برساند .نمونههای آن را هم در تاریخ نشان داده است .بنابراین وعتدههتای ختدا
دروغ نیست ،صدق است و حقیقت است.
علم ما کان و ما یکون چیست:
از دیگر جمالت این فراز مجهز شدن به علوم گذشته و آینده و زمان حال است کته
از آن تعریف میکنند به علم « ماَّاکنَّوَّمایکونَّوَّماهوَّاکئ ن » ،یعنی انسان به گذشتههتا
تا نزدیک به ازل آگاهی پیدا کند که چه بوده و چه شده؟ عالم خلقت و همۀ کائنتات و از
جمله انسانها چگونه و چطور بهوجود آمدهاند؟ گذشتتههتا از ابتتدای خلقتت عتالم را
آنچنان بداند که گوئی خودش ساخته است و آن را به وجود آورده است .این آشنائی به
گذشتهها آنچنان که بوده ،علم ماکان است و همچنین آشنائی به آیندههتا کته انستان
بداند در مسیر این خلقت و تربیت عاقبت کار آدم ها و عالمها چه می شود ،آیا همینطور
بین تولد و مرگ قرار میگیرند که بیایند و بروند؟ یک حرکت لغو و عبثی که به نتیجته و
فایدهای نرسد و یا اینکه هدفی و عاقبتی در کار است .عالمها و آدمها مانند کتاروان در
خط تکامل حرکت میکنند و این حرکت بدون مقصد ممکن نیست .قهراً مقصد از مستیر
آبادتر و بهتر است .مقصد مانند شهر بزرگ و آباد است و مستیر حرکتت ماننتد بیابتان
خشک بیآب و علف .علم ما یکون به معنای این است که انسانها بداننتد عاقبتت ایتن
عالمها و آدمها که در خط تکامل و تحویل و تحول حرکت می کنند چه میشود .آیندهها
را آنچنان بداند و بشناسد که گذشتهها را دیده و شناخته است .مجهتولی در وضتعیت
آیندهها نداشته باشد و اما علم ماهو کائن .یعنی آشنائی به عالمهتا و آدمهتای موجتود.
انسان از هندسۀ ساخت عالم و آدم باخبر باشد .بداند که ختدا آستمانهتا را چگونته و
چطور ساخته است .زمین ها را همچنین .انسانی که به ایتن سته کلمته (علتم ماکتان و
مایکون و ماهو کائن) آشنا می شود ،مجهولی در عالم خلقت ندارد .همه چیز در برابتر او
واضح و روشن است .گذشته ها مانند آیندهها و آیندهها مانند گذشته ها و موجتودیهتا

فَّ
آنچه پیش پای اوست .نمونۀ فرمایشات موال امیرالمؤمنین ع که می فرماید « :لُ وَّ َّکُش َّ
الغَّطَّاءََّّمَّاازدَّدتََُّّیَّقَّین اَّ ،»َّ85یعنی اگر پردههای طبیعتت را از جلتوی چشتمم بردارنتد کته
 -85شرح غررالحكم و درر الكلم ،شماره 7309؛ کشف االسرار ،ج  ،1ص 38

آینده ها و گذشته ها و موجودیها هر چه است بتدانم و ببیتنم ،بتر یقیتنم چیتزی اضتافه
نمیشود؛ یعنی همه چیز را چنان میدانم که دیدهام .بر علمتم اضتافه نمتیشتود .حقیقتتاً
حضرت رسول و ائمه اطهار در خبرهای غیبی خود این ادعا را ثابت کرده اند .شتاید حتدود
چندین هزار خبر غیبی از حواد زمان تا ظهور امام زمان دادهاند که همۀ آنها چنان واقتع
شده است که خبر داده اند .از جزئیات و کلیات حواد خبر داده اند .پیغمبر اکرم بته عمتار

یاسر فرمود « :تَّقَُّتلَّکََّّالفَّئَّ َُّة البَّاغَّیَّ َُّةَّوَّتکونَّأخرَّزادکَّضَّیاحاََّّم نَّل ن ،» 86یعنتی ای عمتار آن
لشگر طغیانگر متجاوز بعد از من تو را میکشند .آخرین بهرهای کته از دنیتا داری ،شتربتی
شیر است که مخلوط با آب میباشد .این جمله در فکر عمار یاسر بود تا زمانی که در جنتگ
صفین با معاویۀ بن ابی سفیان به زمین افتاد .موال علی ع در حال احتضار باالی سرش حاضر
شد .در همین حال مسلمانی شربت شیری تقدیم عمار نمود که بیاشامد .وقتی چشمش بته
آن شربت شیر افتاد گفت « :صدقَّایخَِّس ولَّهللا » .برادرم رسول خدا راست گفت .ستاعت
مرگ من است .شربت را آشامید و از جاهائی که زخم خورده بتود ،شتکمش را پتاره کترده
بودند ،خارج شد و از دنیا رفت .یک چنین خبر غیبی که در آن دقیقه آخر عمر یک چنتین
لیوان شیری آماده می کنند ،از عجایب علم است .علم به جزئیات آنقتدر مهتم استت کته
عدهای گفته اند خدا از طریق کلیات به جزئیات آشنا می شود .علم به جزئیات مثل این است
که از تمامی نفسهائی که شما در عمر میکشید ،هر نفس در چه زمانی و در چه حالی واقتع
می شود و در فاصلۀ میلیون ها ساعت عمر ،شما در هر ساعتی چه حادثهای می بینتی ،یتک
چنین علمی را علم به جزئیات می نامند .البته خدائی که آنها تعریف می کنند نمی داند ،نته
خدائی که قرآن تعریف می کند .پس رسول خدا و ائمه اطهار به راز یک چنین علومی آگاهی
دارند .نقشۀ خلقت عالم و آدم را در دست دارند و همچنین نقشۀ تربیت و تکامل بشر را در
اختیار دارند .حواد جزئی هم دائم به آنها مخابره می شود .پس آنها مجهولی در خلقتت
عالم و آدم ندارند .ائمه اطهار روی علم خود حرکت کرده اند و یک چنین حواد بتهوجتود
آوردهاند نه اینکه دم به دم خدا به آنها دستور دهد و نسخه برای آنها بنویسد .لذا افرادی
که مجهز به چنین علمی هستند ،مجهز به یتک چنتان کمتال کته ختدا خبتر داده استت
می باشند ،همانطور که دین و مکتب کامل خدا بهوسیلۀ آنها به وجود آمده ،حکومت کامل
الهی هم که تمامی عوامل مرگ و مرض را در حکومت خود از بین میبرند و مردگان را هم به
زندگی برمیگردانند ،یک چنین حکومتی هم بهوسیلۀ آنها دائر میشود .دلیتل همتۀ ایتن

کَّیَّتََّّ» ،یعنی کلنگ
بحثها یک جمله در زیارت جامعه است که میخوانیم « بَّ َُّکَّبَّدَّءَّهللاَّوََّّبَّ َُّ
 -86الغدیر ،ج  ،9ص  21و 22؛ تاریخ طبری ،ج  ،3جزء  ،0ص 21

خلقت عالم و آدم ،به نام شما ،یا بهوسیلۀ شما زده شده است و بهوسیلۀ شما این خلقت
به هدف واقعی خود میرسد و کمال پیدا میکند .پس آنها مجهز به این سته علمنتد« .
نَّوََّّمَّا َُّهوََّّاکئَّنَّ».
کو َُّ
مَّااکنََّّوََّّمَّایَّ َُّ
نصرت خدا چگونه است :
جملۀ دیگر در این فراز این است که امام در تعریتف رستول ختدا و موفقیتت او در

رصتَّ َُّ بَّ َّلرعبَّوََّّحَّفَّفَّتَّ ََُّّبَّ َّئَّیلََّّوََّّمَّیکئَّیلََّّوََّّاَّل ُسَّ َّّومیََّّمَّنَّمَّالَّئَّکَّت کََّّ».
زندگی میفرمایدُ « :مَّثَّنَّ َّ
یعنی پروردگارا ،تو این پیغمبر بزرگوار را از مسیر ترس و وحشتی کته از او در دل کفتار
قرار دادی ،یاری نمودی و او را بهوسیلۀ جبرائیل و میکائیل و فرشتگانی کته مشتخص و
معین بودند یاری فرمودی و او را در سایۀ حمایت و حفاظت این فرشتگان قرار دادی.
این جمله مربوط به کیفیت نصرت خداوند تبار

و تعالی است که خدا انسانها را در

میدان جنگ چگونه و چطور یاری میکند؟ آیا خودش با کفار میجنگد ،آنها را میکشد
و یا فرشتگان ،افرادی مانند سربازان هستند که با نیزه و شمشیر از آستمان بته زمتین
می آیند و پیغمبران را یاری می کننتد؟ کیفیتت نصترت فرشتتگان را در ایتن جمتالت
یادآوری می کنند و شناختن این کیفیت توقف دارد که ما فرشتگان را از نظتر جنستیت
بشناسیم و بدانیم که آنها چه وسیلههتائی هستتند و خداونتد چگونته بتهوستیلۀ آن
فرشتگان ما را یاری میکند .مردم اینطور خیال میکنند که وقتی خدا چیزی یا کسی را
خلق می کند و یا صنعت و معجزه ای به وجود می آورد ،این صنعت و خلقت بدون وسیله و
بدون اسباب و ابزار آفرینندگی و سازندگی میباشد .میگویند ما آدمها برای ستازندگی
احتیاج به آب و هوا و نور و فضا و حرارت و برودت داریم ،ولیکن خداوند برای ستازندگی
احتیاج به وسیله و یا عاملی غیر خود ندارد .خودش به تنهائی دشمنان را نابود میکند و
دوستان را میپروراند و از این قبیل مسائل دیگر .با اینکته خداونتد همته جتا کیفیتت
ساختن و سازندگی خود را از مسیر اسباب و مسببات گزارش میدهد ،ولیکن استباب و
ابزاری که در اختیار خداوند متعال است با استباب و ابتزاری کته در اختیتار انستانهتا
میباشد ،فرق میکند .خداوند اگر بخواهد کسی یا چیزی را قوی کند ،بایستی نیروئی در
وجود او بیافریند .به او قوت و قدرت بدهد تا شخص ضعیف ،قوی گتردد و یتا دو مرتبته
همان نیروئی که داده است از او بگیرد تا شخص قوی ،ضتعیف گتردد .یتا اگتر بخواهتد
مرده ای را زنده کند ،این مرده به تعارف زنده نمی شود که خدا بگوید زنده باش ،آن هتم

زنده شود یا بگوید مرده باش ،آن هم بمیرد .در تعریف ایتن جملته از قترآن کته خداونتد

ون .»َّ87امام ع می فرمایند این جمله اگر چته
می فرمایند « :اَّذَّاَّأََِّّادََّّشَّیئاََّّ،أَّنَّیََُّّقولََّّ َُّلَّ َّکُنَّ،فَّیَّ َُّک َُّ
چه در قرآن به صورت لفظ است که خداوند کلمۀ « کن » بر زبان خود جاری کند و به محض
این کلمه ،موجودی که الزم دارد خلق شود  ،این کلمه فعل خداست؛ یعنی زود مرده را زنده
میکند و یا مخلوقی را خلق میکند .برای آفریدن و ساختن مانند انسانها معطلی ندارد که
در هر آنی یک واحد از کارها را انجام دهد تا طوالنی شود ،بلکه در یک آن میلیونها واحتد
ضد و نقیض برای ساختن کسی یا چیزی به کار میبترد .متیفرمایتد ،کلمتۀ « کتن » فعتل
خداست « .یَکون » هم محصول آن فعل است .پس اگر خدا بخواهد مردهای را زنده کنتد بتا
لفظ زنده باش ،زنده نمی شود ،بلکه حیات وسیله ای الزم دارد که از آن وسیله تعبیر به روح
می کنند .خداوند چیزی که به معنای روح است یا به معنای نور و نیرو است ،می آفریند و آن
را در جسم مردگان قرار میدهد .با این افاضۀ روح در بدن مرده ،مرده هم زنده میشود .یتا
زمانی که به حضرت عیسی اجازه می دهد مرده ای را زنده کند یا مریضی را شفا بدهد ،همان
نیروی روح را که مانند نیروی برق بر وسائل برقی محیط و مسلط است ،در اختیتار حضترت
عیسی می گذارد و حضرت عیسی با آن نیرو ،مادۀ مرض را در وجود مریض متیکشتد و بتا
افاضۀ نیرو او را تقویت می کند و به سالمتی برمی گرداند .پس خدا یا خلق ختدا هتر کتدام
چیزی بسازد و خلق کند ،وسیله هائی برای سازندگی و آفرینندگی الزم دارد .خداوند همته
جا در تعریف صنایع خود ،آن وسیلهها را یادآوری میکند .میگوید شما انسانها را از خا
آفریدیم .روح در تن شما دمیدم .شما را به این کیفیت مهندسی نمودم .ممکن است بگوییم
خدا برای آفریدن و خلق کردن به خا
آب هستیم ،تو نباید احتیاج به آب و خا

و آب چه احتیاجی دارد؟ ما انسانها محتاج خا

و

داشته باشی و ما انسانهتا بترای حرکتت دادن

صنایع برقی خود به نیروی برق احتیاج داریم ،تو نباید احتیاج داشته باشی .خودت زنده کن
و خودت بمیران .بدون اینکه این وسائل در اختیار تو باشد .خداوند جواب می دهد فرق بین
ما و شما در آفریدن و خلق کردن این است که شما برای آفریدن احتیاج به استباب و ابتزار
توسلی و مواد اولیه که در صنعت الزم است دارید و من مانند شما برای آفریدن به اسباب و
ابزار توسلی نیاز ندارم ،بلکه به همان مواد اولیه که انسان از ترکیب آنها با یکدیگر ساخته
میشود .پس من اگر بخواهم به شما انسانها بدنی و جسمی بدهم ،بترای ستاختن ابتدان و
اجسام این مواد را الزم دارم بایستی موادی که از اجتماع آنها اجسام پیدا می شود بستازم
و با آن مواد بدن شما را درست کنم و همچنین اگر بخواهم به شما انسانها حیات و حرکتت
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بدهم ،حیات و حرکت با تعارف و بدون وسیله قابل ظهور نیست .اصل دیگری به نام روح
می سازم .روحی بسیار مجرد و لطیف و آن روح را به دل مواد عالم و اجسام جهان افاضه
می کنم ،با افاضۀ آن روح در بدن ها حیات و حرکت پیدا می شود .ولیکن من کته ختدای
هستم به اسباب و ابزار توسلی مانند داس و چکش و چیزهای دیگر احتیاج ندارم؛ زیرا با
هر مخلوقی از همان مخلوق نزدیکتر هستم .پس خداوند اگر بخواهد انسانی را نیرومند
کند و یا نیروی او را بگیرد و او را به ضعف برگرداند .این تقویت بهوستیلۀ روحتی پیتدا
میشود که خدا آن را در دل انسان میدمد .دل انسان و بدن انسان را با آن روح و نیترو
شار میکند و آن انسان قوت و قدرت پیدا میکند و باز بتا گترفتن همتان نیترو و روح
حیات انسان را به ضعف و ناتوانی برمی گرداند .درست صتنایع ختدا در طبیعتت ماننتد
صنایع ما انسانها می باشد ولیکن صنایع خدا بی نهایت لطیف است که ما نمی توانیم بتر
آن وسیلههای لطیف مجرد ،به نام روح حیات و نور و روشنائی ،تسلط پیتدا کنتیم .ایتن
روشنائی که در فضا به وسیلۀ خورشید پیدا می شود ،چندین میلیون مرتبه از نور اول که
خدا در طبیعت آفریده است بزرگ تر شده .مثالً ما مواد عتالم آفترینش را در آن وضتع
ابتدائی که قابل تجزیه نیست نمی بینیم و نمی توانیم تصرف کنیم .زیرا آنقتدر کوچتک
است که دیگر قابل تجزیه نیست .حدش با حجمش مساوی است .پس اگر ختدا بخواهتد
آن مواد را در اختیار ما بگذارد تا ببینیم و بشناسیم ،الزم است از طریق تراکم متواد بتا
یکدیگر و ارتباط آنها با هم حجم بزرگی مانند سنگ و کوه و درخت بسازد و در برابر ما
به نمایش درآورد .مجردات هم از نظر لطافت خیلی لطیفتر از ذرات اولیته هستتند کته
برای ما انسانها قابل رؤیت نیست .خدا نور مجرد یا روح مجرد را اگر بخواهد برابر چشم
ما به نمایش درآورد ،بایستی هیکلی از مواد و ذرات عالم بستازد .نتور مجترد و یتا روح
مجرد را به آن هیکل افاضه کند تا ما از طریق دیتدن ابتدان ارواح را بشناستیم و یتا از
طریق تابش نور بر اجسام و ذرات هوائی نور را ببینیم و بشناسیم و بعد کشف کنیم کته
طبیعت از دو اصل به وجود آمده .یکی مواد طبیعت و دیگر آن اصل بسیار لطیف و مجرد
که به تنهائی قابل تجسم و تراکم نیست .از نظر اینکه حیتات بته وجتود متی آورد ،روح
نامیده می شود و از نظر اینکه روشنائی بهوجود میآورد ،نور نامیده متی شتود و از نظتر
اینکه مواد عالم را رنگین میکند ،رنگ نامیده میشود و از نظر اینکه اجستام را حرکتت
میدهد ،نیرو نامیده می شود .آن اصل مجرد در ذات خود یک حقیقت است .یک حقیقت
مجرد بسیط نامتناهی .به ظاهر و باطن عالم وجود احاطه دارد .مواد عالم نمیتواننتد راه
ورودی آن اصل مجرد را که فرشته هم نامیده می شود بهوجود خود ببندند .درِ بستتهای

در برابر ورود و خروج آن روح مجرد پیدا نمیشود .از دل کوهها بتا همتان سترعت حرکتت
میکند که از دل هوا یا فضای خالی .یک چنین اصل مجتردی بته نتام روح و فرشتته و یتا
نام های دیگر نامیده می شود .حقیقتش یکی است .یک جنس استت ،لتیکن در ارتبتاط بتا
موجودات مخلوقات و آثار مختلفی که از آنها در عالم پیدا میشود و اسمهای مختلفی پیدا
میکند .از نظر اینکه نظام روح و نیرو به دست خداوند متعال است و اوست که بهوسیلۀ این
روح و نیرو ،نظام در عالم بهوجود میآورد ،از این نظر فرشته نامیده میشود؛ زیرا استباب و
ابزار ارادۀ خداوند متعال است .قهراً هر حادثهای بهوسیلۀ آن پیدا شود ،عالمانه و حکیمانته
است و از نظر اینکه با افاضۀ آن در دل ذرات و مواد جهش و حرکت پیتدا متیشتود ،نیترو
نامیده میشود یا به عربی قوت نامیده میشود که میگوئیم « لَّح ولَّولَّق وةَّالاَّبهللا » و از
نظر اینکه در دل ذرات و مواد مرده و یا ابدان مرده با افاضۀ آن حیات پیدا متیشتود ،روح
نامیده میشود .از نظر جنسیت و حقیقت یکی است و یک حقیقتت استت ،ولتیکن از نظتر
ظهور و بروز آثار بهوسیلۀ اجسام عالم نامهای مختلفی پیدا متیکنتد .ایتن روح مجترد در
اختیار خدا مانند نیروی برق در اختیار کسانی است کته نیتروی بترق را بته اختیتار ختود
میگیرند .خداوند با این نیرو افرادی را تقویت میکند و افرادی را تضعیف مینمایتد .وقتتی
بخواهد لشگری را یاری کند ،سربازان خود رادر میدان جنگ یاری کند ،قلتب آنهتا را بتا
افاضۀ همین روح تقویتی ،قوی می کند .آنچنان قوی می شوند که گوئی زمام هر چیتزی در
اختیار آنهاست .به اصطالح ما مردم روحیۀ سرباز را باال میبرد .سرباز الهی پیش از ورود به
میدان جنگ ضعیف است ،می ترسد ،ولیکن به محض اینکه اطاعت خدا را بر خوف نفستانی
خود مقدم بدارد و وارد میدان جنگ شود ،بالفاصله قلب او و بدن او شار می شود ،روحیته
پیدا می کند و به همین کیفیت روحیۀ کفار را از قلب آنها متی گیترد .بتا ستلب روح و یتا
تضعیف آن دل کفار را ضعیف می کند و با تقویت روح دل سربازان خود را قوی می کنتد .در
نتیجه سربازان اسالم هر چه بیشتر قوی میشوند .روحیه پیدا میکنند .بیبا

وارد میتدان

جنگ میشوند و در برابر ،روحیۀ دشمن ضعیف میشود .ترس و وحشت آنها را میگیرد ،از
میدان جنگ فرار می کنند .امام که از این لطیفه خبر دارد که خدا و پیغمبر را یاری نمتوده،

یکئیلََّّ»َّ .
رصتَّ ََُّّبَّ َّالرعبَّ َُّوَّحَّفَّفتَّ ََُّّبَّ َّائیلََّّوََّّمَّ َّ
میفرماید « :وََّّنَّ َّ
فرشتهها چیستند ،افرادند یا اطوار:

جبرائیل و میکائیل و فرشتگان دیگر همان نیروهای تقویت و تضتعیف هستتند کته
خدا آن را در دل بندگان خود میدمد و با این دمیدن این همه نیروها و آثتار و حتواد
پیدا میشود.
در این رابطه بد نیست داستانی از موال امیر المؤمنین ع نقتل شتود یتا جملتهای از
فرزند برومندش حضرت مجتبی ع که پدر بزرگوار خود را تعریف میکنتد و آن داستتان
این است که یک روز قرص نان جوی را به دست موال ع دادند .ایشان قرص نان جو را بتا
فشار زانو شکست تا تناول کند .یک نفر عرض کرد یا امیرالمؤمنین ،مگر دستهای شما
همان دستها نیست که در خیبر با آن سنگینی را از جا کند و آن در ستنگین را ماننتد
سپر به دست گرفت و با کفار جنگید؟ یک چنان دستت نیرومنتد بتا دو انگشتت ختود
می تواند قطعۀ آهنی را بشکند چه برسد به قرص نان جو که ما مشاهده کتردیم کته بتا
دست خود نتوانستی بشکنی ،از فشار زانو استفاده کردی .سِرّ این کار چیست؟ در آنجا

آنقدر قوی هستید و در اینجا اینقدر ضعیف .موال ع فرمودنتد « :قلع تَّببَّخَّی َّبق وةَّ
ِبنَّیةَّلَّبقوةَّجسدانَّیةَّ،»َّ88یعنی من در خیبر را به قدرتی که در بازویم و بدنم موجود بود
نکندم ،بلکه با نیروئی از جانب خدا که در دست من و بدن من قرار گرفت کندم .حضرت
در این جمالت نشان میدهد که چگونه وقتی وارد میدان جهاد میشود با نیتروی الهتی
قوی میگردد و دست و بازویش پر از قدرت می شود .لذا میگوید در خیبر را با قوۀ الهی
کندم .قوۀ الهی اینجا چه بود با اینکه حضرت با دست خود در خیبر را کنده و از آن بته
جای سپر استفاده کرده .در سنگینی که گفته اند چهل نفر مرد قوی الزم بوده کته آن را
جابهجا کند.
پس در آن دستها قدرت الهی پیاده میشود .ولتا نیروی دستش باال میرود .برابتر
هر حادثهای که قرار میگیرد ،به اندازۀ همان حادثه قدرت پیدا میکند و باز موال حضرت
مجتبی ع در صبح شبی که پدر بزرگوارش را دفن کرده بود ،در مسجد کوفه ستخنرانی
کرد .در تعریف پدر بزرگوارش فرمود ،پدرم هر وقت وارد میدان جنگ میشد ،جبرائیتل
در طرف راست او و میکائیل در طرف چپ او و عزرائیل پیشاپیش او حرکت میکترد .در
اینجا جبرائیل و میکائیل و عزرائیل یک هیوالها و یا صورتهائی نیستند کته در طترف
راست و چپ آن حضرت شمشیر بزنند ،بلکه با همان نیروهای تقویتی آنچنان دستهتا
قوی میشود که با یک ضربت ،بدن دشمن را که مجهز به زره و کاله خود آهن استت ،دو
شقه میکند و یا و عزرائیل هم نیروئی است که جان کفار را میگیرد .تضعیف نیروها بته
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دست عزرائیل است و تقویت نیروها به دست جبرائیل و میکائیتل؛ ولتیکن هتر سته یتک
حقیقت هستند که در وجود موال ع متمرکز میشوند .حضرت در عین حال که با دستهتای
دستهای قدرتمند خود ،سرباز دشمن را شقه میکند ،با همان نیروئی که شار شده استت،
است ،قدرت قلب دشمنان خود را تضعیف می کند و در دل آنها وحشت می اندازد .بنابراین
کیفیت نصرت خداوند متعال به این شکل انجام میگیرد که با تقویت نیرو در میدان جنتگ،
دل دوستان را قوی میکند و با تضعیف نیرو ،دشمنان را به ضعف میکشاند.
وعدههای خدا به حضرت رسول :

جملۀ دیگر در این دعای شریفه این کلمه است که می فرمایتد « :وََّّ َّوعَّدت ََُّّأَّن ََّّتُظه رََّّدَّین ََُّّ
کون » .آیهای از آیات قرآن است که امام ع در دعتای ندبته آورده
ش َُّ
عَّلََّّالَّّینََّّ َُّلکّ َّوََّّلَّوَّکَّ َّرهَّ اَّل ُ َّ
ولَّبَّالهُ دَّیَّوََّّ
اّلیَّأَِّس لَََِّّّ ُس َُّ
است .آیۀ شریفه که ظاهراً در سورۀ فتح است میفرمایدُ « :ه وَّ م َّ
لکّ ََّّوََّّلَّوَّکَّ َّرهََّّاَّل ُشَّ َّکُونَّ ،»َّ89یعنی خداوند دیتن حتق را کته مایتۀ
دَّینََّّالَّ َّّقَّ،لََُّّیظه َّرَُّه عَّلََّّالَّّینََّّ َُّ
سعادت و نجات بشریت از مهمالک دنیا و آخرت است ،بر حضرت رسول نازل کترد تتا ایتن
دین پا

را بر تمامی ادیان و مراسمی که بشریت را محاصره کترده و آنهتا را از تکامتل و

سعادت بازداشته ،پیروز گرداند .یعنی فقط دین مقدس اسالم به رهبری امام هتای معصتوم،
حاکم بر عالم می شود .دینهائی که به رأی و فکر انسانها بهوجود آمده و خرافات است و یا
اگر دین الهی بوده مخلوط به رأی و فکر انسانها شده و بدعت ها در آن راه یافته است ،این
دین ها که در واقع حکومت شیاطین به نام دین بر جامعه بشریت بوده ،همۀ این دین ها محو
و نابود میشود و بشریت الزام و اجبار پیدا میکند که یا در محرومیت مطلق بماند یا به دین
خدا درآید؛ یعنی دین اسالم را به رهبری ائمه اطهار قبول کنتد .ایتن وعتده ای استت کته
خداوند تبار

و تعالی به تمامی پیامبران داده .موعود این وعده و اجرا کننتدۀ وعتدۀ ختدا

حضرت ولی عصر امام زمان عجل اله تعالی فرجه میباشد .در زمان آن بزرگتوار بته محتض
ظهور آن حضرت ،قدرت و مهلت از کفار گرفته میشود .همه جا آیتات و احادیتث توضتیح
می دهد که این فرصت و مهلت دنیائی که کافر و مسلمان از آن برخوردارند ،هتر دو طایفته
نیرو دارند .قدرت و ثروت دارند .با یکدیگر در جنگ و مبتارزه هستتند .گتاهی مستلمانان
پیروز میشوند و گاهی کفار غلبه میکنند .این قدرت و مهلت از کفار سلب میگردد .ستفرۀ
طبیعت از جلوی آنها برچیده می شود .ثروت و نعمت از آنها گرفته می شود و زندگی آنها
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تا حد صفر تنزل پیدا می کند .در بعضی احادیث مربوط به ظهور امام زمان این جمله بته

فراَّ ،» 90یعنی دست آنهتا را از تصترف در
کار رفته است که میفرمایدَُّ « :ی َّر َُّجَّ أَّیدَّیَّمَّص َّ

نعمتهای خدا کوتاه میکند .قدرت و ثروت آنها را به حد صفر میرساند ،یعنی هتیچ و

این جمالت تفسیری از آیۀ قرآن است که خداوند میفرماید « :قَُّلَّمَّنَّح مَّرمَََّّّزین ةََّّهللاََّّال م یتَّ
ّلینََّّأمََّّنُواَِّفََّّالَّیَّاةََّّالَّنَّیَّاَّخَّالَّصَّةََّّیَّومََّّالقَّیَّمَّةَّ ،» 91یعنی
الرزقَََّّّقُلَّهَّیَّ لَّ م َّ
الط َّّیباتََّّمَّنََّّ َّّ
خرجََّّلَّعَّبَّادَّهََّّوََّّ مَّ
أَّ َّ
به مردم بگو این ثروت و نعمت دنیائی را چه کسی بر بندگان ختدا حترام کترده استت.
خداوند این همه ثروت و نعمت را در کرۀ زمین برای اهل ایمان و تقوی آفریده و همۀ این
نعمتها روز قیامت به طور خالص در اختیار مؤمنین قرار میگیرد و دستت کفتار ختالی
می ماند .این آیۀ شریفه دو لطیفۀ عمیق و عجیب دارد .لطیفۀ اول ایتن استت کته ختدا
می فرماید ثروت های کرۀ زمین ،مال اهل ایمان است .اگر کفار استفاده می کنند ،غاصبانه
تصرف کرده اند .کفار از ضعف ایمان و ضعف تشکیالت مالکان اصلی کرۀ زمین کته اهتل
ایمان هستند ،استفاده کردند و صحراها و دریاها و سایر نعمتتهتا را بته تصترف ختود
درآورده اند ،پس تصرف کفار ،غاصبانه است .کرۀ زمین متال خداستت و متال ختدا بته
بندگان خدا و اولیاء خدا می رسد .درست نیست که خداوند ثتروت و نعمتت ختود را در
اختیار دشمنان خود قرار دهد تا آنها با استفاده از این ثروتها و نعمتها با اولیاء ختدا
بجنگند و این همه مفسده و فساد در دنیا به پا کنند .تصرفات کفار در ثروتهتای کترۀ
زمین مانند تصرفات شیاطین وسوسهگر در دل مؤمنین و افکار آنها میباشد .شتیاطین
با تبلیغات خود ،با وسوسههای خود ،بندگان مؤمن خدا را که مجهتز بته علتم و دانتش
نیستند ،گول میزنند و آنها را گمراه میکنند .در بعضی آیات قرآن مشاهده متیکنتیم
که شیاطین با خدا خط گرو می کشند .شیطان به خدا میگوید بنتدگان تتو را محاصتره
میکنم .عقل آنها را میدزدم .آنها را گمراه میکنم .از چپ و راست و از پشت سر و از
روبرو خودم را بر بندگانت مسلط می کنم و آنها را از خط اطاعت تو برمتیگتردانم و در
اطاعت خود قرار می دهم و در انتها کاری می کنم که اکثریت بندگان تو به جهنم کشیده
شوند و بهشت تو خالی بماند و یا آنجا که شیطان به خدا میگویتد ختدایا مترا تتا روز
قیامت مهلت بده .عمر مرا طوالنی کن تا از زمان هبوط آدم تا زمان ظهور قیامت مهلتت
داشته باشم .زنده بمانم تا بتوانم بندگان تو را گمراه کتنم .آدم و اوالد آدم را بته جهتنم
بکشانم .شیطان از خدا مهلت میخواهد و خدا هم به شیطان مهلت میدهد .شتیطان در
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این آیات مانند دزدی میماند که به پدر و مادر میگوید ،شما از اینجا بروید تا ثروت شما را
سرقت کنم و کودکان شما را بربایم .آنها را گمراه کنم و به بردگی بکشم .پدر و متادر کته
صاحب خانه هستند ،به شیطان می گویند باشد! خانه و کودکان در اختیتار تتو .هتر کتاری
میخواهی بکن .بچههای ما را گمراه کن .ثروت ما را سرقت کن .ما به تو کتاری نتداریم .بتا
اینکه پدر و مادر ،قدرتمند و نیرومندند ،به جای اینکه شمشیر بکشند ،گردن دزد را بزننتد
که تو چه کاره هستی ،صاحبخانه را از کار برکنار کنی و خانه و اهل خانه را به تصرف ختود
درآوری؟ خانۀ خود را و کودکان خود را تحویل سارق متیدهنتد .او هتم ثتروت را سترقت
میکند و کودکان را به بردگی میکشد .در راه منافع خود استخدام میکند .آن صاحبخانته
خداوند متعال است و آن خانه ،کرۀ زمین و ملک خداست و این انسانها بنتدگان ختدا بته
جای کودکان خداوند متعالاند .دزد این خانه و کودکان ،شیطان است .شیطان در شیطنت و
گول زدن و گمراه کردن ،قوی و نیرومند است .به خدا می گوید تمتامی بنتدگانت را گمتراه
میکنم .ثروت آنها را سرقت میکنم .عقل و دین آنها را میدزدم .همۀ آنها را بته جهتنم
می کشانم .داغ همۀ آنها را به دل پدر و مادرشان و یا امام و پیغمبرشان میگتذارم .اجتازه
نمیدهم یک نفر از آنها بهشتی شود ،بلکه همۀ آنها را به جهنم میکشانم و بعد میگویتد
خدایا برای اینکه بتوانم تمامی بندگانت را به جهنم بکشانم ،دیتن آنهتا و ثتروت آنهتا را
بدزدم ،از تو مهلت و قدرت میخواهم .تو میتوانی االن جان مرا بگیری تا نتوانم بندگان تتو
را گمراه کنم ،اما به من تا روز قیامت مهلت بده ،قدرت و ثروت بده ،فطانت و زرنگی بده تتا
بتوانم آنها را گمراه کنم .خداوند به جای اینکه به او پرخاش کند و او را نابود کند تا نباشد
که بتواند مردم را گمراه کند ،به او یک چنین مدت طوالنی از هبوط آدم تتا قیامتت مهلتت
میدهد و این همه ثروت و امکانات هم در اختیار او میگذارد تا کامالً قدرت و فرصت داشته
باشد ،بتواند بندگان خدا را گمراه کند بهطوری که مردم می گویند شیطان با اسم اعظم هتر
کاری بخواهد میکند .این مطالب ترجمۀ ظاهر آیات قرآنی است که شیطان با ختدا بحتث و
جدال دارد .میگوید « :أَّنظَّرینََّّاَّلََّّیَّومَََّّّی ُبعََّّثُونَّ .»َّ92اگر حقیقت مطلب چنین باشد کته ظتاهر
آیات نشان میدهد ،این فرصت و مهلت و قدرت کته ختدا بته شتیطان آدم ربتا و آدم دزد
میدهد ،غیر عقالنی و غیر قانونی است .مؤمنین و مسلمانانی که گول شیطان را خوردهاند و
به جهنم کشیده شدهاند ،میتوانند بگویند ای خدا تو یتک چنتین دزد مستلحی را بتر متا
مسلط کردی .او زرنگ بود و ما ساده بودیم .او دانا و توانا بود ،ما ضعیف بتودیم .او قتدرت و
ثروت داشت ،ما فقیر بودیم .خدایا تو چنین دزد نیرومندی را بر ما بندگان ضتعیف مستلط
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نمودی .ما را به کفر و گناه کشانید و عاقبت هم به آتش جهنم .در اینجا ایتراد بنتدگان
ضعیف ،عقالنی و منطقی می باشد .بایستی ببینیم و بدانیم که جواب خدا و جواب اولیتاء
در برابر اعتراض بندگانی که به کفر و گناه کشیده شده اند و در انتهتا بته آتتش جهتنم
مصادیق شیطان و شیطنت:
الزم است ابتدا بحث کنیم شیطان کیست و چیست و شیطنت چته معنتائی دارد و
بحث دوم اینکه چگونه خداوند تبار

و تعالی به یک چنین دزدان غتارتگتر فرصتت و

مهلت میدهد ،به آنها قدرت میدهد تا بتوانند بندگان خدا را گمراه کنند و در انتها که
شیطان و شیطنت و مهلت شیطان را دانستیم و شناختیم ،در این مطلب بحث کنیم کته
آیا این شیطنتها و فساد و مفسدهها و کفر و گناهها به نفع جامعۀ بشریت تمام شده یتا
به ضرر آنها تمام شده است .در صورتی جواب خداوند متعال مورد قبول عقتل و عقتال
قرار میگیرد که ثابت شود که همۀ این حادثهها و مفسدهها و گول زدن و گول خوردنها
به نفع جامعۀ بشریت و به نفع بندگان مؤمن خدا بوده .اگر چنین بود و چنین نمتیشتد،
هرگز عقل و شعور بندگان مؤمن خدا رشد نمیکرد و بته ثمتر نمتیرستید و در نتیجته
زندگی بهشتی قابل ظهور نبود.
بی شک شیطان بزرگ که همه کس از آن نالیده اند و از دست آن بته ختدا شتکایت
کردهاند و پیغمبران و ائمه اطهار ع آن را شیطان بزرگ شناختهاند و جنگ با او را جهتاد
اکبر نامیدهاند ،همین نفس امّاره یعنی خودیت خود من و خودیت خود شما و هتر کستی

که خود را در برابر خدا و قانون مطرح میکند .حضرت یوسف میگوید « :اَّ مَّنَّالَّنمفسََّّلَّ مم َّاِةََّّ
بَّلس وءَّ ،» 93یعنی هوای نفس من یعنی خود من .خود من یک شیطان قتوی هستتم کته
خودم را وادار به بدیها و معصیتها میکنم و پیغمبر اکرم بته ستربازانی کته از میتدان
جنگ با شمشیر برگشته اند و میخواهند در مدینه با خیال راحت بخوابند ،حضترت بته
آنها هشدار می دهد که گرچه از جهاد کوچک برگشتید و دشمن را سترکوب نمودیتد،
ولیکن جهاد بزرگ باقی است .با خیال راحت نخوابید .عرض کردند ،یتا رستول اهلل ،چته
جهادی از این جهاد بزرگتر بود که دست و پای ما قطع شد و سر ما را بریدند؟ حضترت
فرمود ،جهاد با نفس؛ یعنی جهاد با خودیت خود .همین خودی که االن نمیداند که جهاد
اکبر جهاد با نفس است .یعنی خود را کشتن ،هوی نفس را کشتن و خود را تسلیم ختدا
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نمودن .در حدیث عقل و جهل ،امام صادق ع عقل و جهل را تعریف متیکنتد .متیفرمایتد،
جهل که از مادۀ تلخ و شور انتخاب شده ،هفتاد و پنج لشکر دارد و عقل هم کته از دریتای
شیرین انتخاب شده ،هفتاد و پنج لشکر دارد .این دو قهرمان با یکدیگر در جنگند .جهلتی
جهلی که امام می فرماید ،در وجود انسان است نه در آسمان و زمین و یا کوه و دریا .عقلتی
هم که آن حضرت میفرماید ،در وجود انسان است ،همین انسان است که بهوسیلۀ او عقل و
جهل و علم و معرفت و این همه کتابها و مکتبها بهوجود آمده استت .انستان از دو اصتل
ساخته شده که این دو اصل اگر از یکدیگر جدا باشند ،هیچند .با جدائی آنهتا از یکتدیگر
مرگ پیدا می شود و اگر در یکدیگر ادغام شوند و با یکدیگر ترکیب شوند ،علم و جهتل در
وجود انسان پیدا می شود و آن دو اصل یکی مادیت وجود انسان است ،یعنی بدن و متزاج و
مقتضیات مزاج و اصل دیگر روح و روحانیت انسان است ،یعنی عقل و شعور و فهم و دانش.
این همه مقتضیات که امام ع از آنها تعبیر به جنود عقل و جهل میکند ،در وجتود انستان
همراه انسان زنده می شوند .وجود انسان میدانی است بسیار وسیع .از کل آفرینش وسیع تر
و باالتر است .در این میدان وسیع که وجود انسان باشد ،دو اقتضا با یکتدیگر در جنگنتد و
هر دو اقتضا هم در بیرون وجود انسان یاران و انصاری دارند که هر کدام از آنها بته کمتک
لشکریان خود میروند .اقتضای ماده و مزاج که امام تعبیر میکند به کفر و تکبر و استتکبار
و سفاهت و حماقت و تا هفتاد و پنج صفت از صفاتی که همۀ آنها به اقتضای جهل یعنی به
اقتضای نفس اماره در وجود انسان ظاهر می شود .مثالً همین کفر را در نظر بگیریتد .یعنتی
چه و از کجا پیدا می شود؟ کفر یعنی قبول نکردن شکر منعم .منکر شدن حق متنعم .کتافر
باالتر از خود و بهتر از خود برای خود قبول ندارد.
هرگز حق بهتر و باالتر از خود را منظور نمیکند و دوست ندارد زیر بار حاکمیتت ختدا
برود .میخواهد خود بر خود حاکم باشد نه غیر خود بر خود .وجود ختود را و علتم و عمتل
خود را پردهای روی حقوق حقداران قرار میدهد .مبادا برای کسی حقی بشناسد و جز خود
دیگری را قبول کند .کافر کسی است که خدمت دیگران را منظور نتدارد ،حتق دیگتران را
مستور نگه میدارد و حاضر نیست حق ذیحق را بشناسد و قبول کند .بزرگتترین حتق در
عالم ،حق خداوند متعال است که او را از نیستی به هستی آورده و ایتن همته امکانتات در
اختیار او گذاشته و به او وعده داده است که عاقبت او را به بهشت ببرد .کافر این حق بزرگ
را قبول ندارد .میگوید خودم هستم .هر چه هست خودم .غیر خودم را قبتول نتدارم .ایتن
مسئله از کجا پیدا می شود که می گوید جز خودم را قبول ندارم؟ منشاء و مبدأ این مستئله
کجاست؟ این مسئله به تعلیم پیدا شده یا به تفکر یا به اقتضاء نفس؟ ختوب دقتت کتن از

خودت برای خودت در وجود خودت پیدا شده است .تقریباً حیوانات ایتنطتور هستتند.
حیوانات هرگز به علم و عمل خود نشانگر قدرت و عظمت خدا نمیشوند .فقط همّشتان،
شکمشان و علفشان می باشد .نه حق چوپان خود را می شناسند نه حق خدای ختود را؛
زیرا در اقتضای حاکمیت یک اصلاند که آن مادیت و طبیعت آنها باشد .لذا انسانهتای

کافر ،تشبیه به حیوانات شده اند .خداوند فرمود « :أَّولَّئ کََّّاکَّلَّنع امََّّب لَّ َُّهَّأَّضم
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منشاء پیدایش کفر ،طبیعت انسان است؛ یعنی اقتضای مزاج و مادیت .ایتن طبیعتت بتر
انسان حاکم است .در قضاوت ابتدائی اجازه نمی دهد که انسان حق ذیحق را قبول کند
و زیر بار حاکمیت غیر خود برود ،هر چند آن غیر ،خدا باشد .ایتن اقتضتای کفتر کته از
طبیعت انسان پیدا میشود ،این همه یاران و انصار هم در خیابانها و بازارها دارد؛ یعنتی
تمامی انسانهائی که مانند من محکوم به اقتضای طبیعت ختود هستتند .غیتر ختود را
قبول ندارند .آنها نیز که مانند من و جنس من هستند ،مرا تقویت متی کننتد و تبلیت
میکنند .اینجا دو رقم شیطان را بشناسید ،بقیۀ ارقام هم از این قبیل شتیطان مخفتی،
یعنی همین عاملی که در درون من است ،ندانسته و نشناخته مرا وادار به کفر متیکنتد.
اجازه نمیدهد زیر بار حق بروم .این شیطان ،مخفی است؛ یعنی شیطان جنی و شتیطان
ظاهری هم همین کافری یا منافقی که رفیق من شده ،زیر پای من نشستته ،کفتر مترا و
گناه و معصیت مرا تشویق و ترغیب میکند .پس کفر از درون وجود من سر زد و خودیت
من مرا وادار به کفر نمود که زیر بار حق نروم و اما ایمان.
در همینجا که میگوئی چرا حاکمیت کسی را قبول کنم و زیر بار حق بروم ،اقتضتاء
دیگری در وجودت پیدا می شود که از آن اقتضاء تعبیر به وجدان می کننتد و در قترآن،
فطرت نامیده شده است .خداوند می فرماید طینت وجود هر انسانی را بتا کلمتۀ حتق و
حق شناسی و توحید خمیر کردهام .فطرت و فطیر ،آن آردی را میگویند کته بتا روغتن
مخلوط شده .تمام ذرات آن چرب است .در زبان فارسی هم یتک چنتین نتانی را فطیتر
می نامند .خداوند خمیرۀ وجود ما را یعنی همین نفس اماره را و همین طینت ابتتدائی را
که در شجرۀ وجود انسان مانند هستۀ درخت و یا بذر گندم استت ،بتا روح و روحانیتت
خمیر نموده؛ یعنی مخلوط کرده است .هر وقت انسان با گناه و معصیتی روبرو می شتود،
دو اقتضا در سازمان وجود او به فعالیت مشغول میشوند .مثالً میخواهد مالی را سترقت
کند یا انسان بی گناهی را به قتل برساند .هوی نفس او را تشویق می کند .دنیا و ثروت را
در نظرش جلوه میدهد .رفیق ناجور هم او را تقویت میکند .از آن طرف عقل و وجتدان
 -94سوره اعراف179 ،

انسان را باز میدارد .مسئولیت گناه را به نظر انسان میآورد .مجتازات گنتاه را و حاکمیتت
خدا و یا حاکمیت اولیاء خدا را به نظر انسان میآورد .امتر و نهتی در وجتود انستان ،زنتده
می شود .یک امر و نهی بی سر و صدا در داخلۀ وجود ،اقتضای نفس ،گناه را جلوه میدهتد.
میدهد .وجدان و فطرت و یا روح و روحانیت ،نهتی از گنتاه را و مستئولیت گنتاه را جلتوه
میدهد.اقتضاء فطرت از بیرون تقویت میشود .خدا و اولیاء خدا و بندگان متؤمن ختدا کته
لشکرهای خدا هستند ،نهی میکنند .مسئولیت را در وجود انسان جلوه میدهند .بهشتت و
جهنم را ،عاقبت و قیامت را به رخ انسان می کشند .در این جنگ داخلی کته بتزرگ تترین
میدان جنگ است ،یعنی خودت با خودت در جنگ و نزاعند ،خداوند دستتور متیدهتد« :
ک .» 95خودتان را بکشید .خدایا تو مرا خلق کردی ،چرا دستور کشتن خودم را به
اقَُّتَّلُواَّأَّنَُّفس َُّ

خودم میدهی؟ خودکشی حرمت دارد .خدا و رسول خدا و همه کس نهی کرده اند .خداونتد
میفرماید ،هوای نفست را بکش .همین هوای نفسی که تو را به کفر میکشاند بکش .شما در
اینجا این دو شیطان را بشناسید .قد و باالی آنها را ،خاصیتهتا و فعالیتتهتای آنهتا را
بررسی نمائید و این دو شیطان را در برابر حاکمیت حق قرار دهید .ببینید چطور بتا ختدا و
اولیاء خدا و با دین و قانون و با بزرگان ،در جنگ و نزاعاند و در عین حال کته متیجنگنتد
فرصت و مهلت می خواهند .کافر به زبان طبیعت می گوید ،ای خدا به من عمر و میدان بتده،
مرگ و مرض به سراغ من نیاید و آن رفیق همراهم به همین کیفیت .هر دو با عوامل مرگ و
مرض ضدیت می کنند؛ یعنی فرصت و مهلت زندگی ابدی می خواهنتد .خداونتد در تعریتف
لفَّستَّنَّةََّّ،»َّ96یعنی هر کدام دوست دارند هتزار ستال
یهود میفرماید « :یَّ َّودََّّأَّحَّ َُّد َُّهَّلَّوَّیُ ّعم َُّرَّأَّ َّ

مهلت داشته باشند و زندگی کنند .خدا با این دو شیطان چه کند؟ در همینجا جواب تسلط
شیطان بر انسان و مهلتی که خدا به شیطان میدهد ،روشن می گردد .من که خودم کتافرم،
گناهکارم ،در حاکمیت هوای نفس میباشم ،به زبان طبیعت و مزاج یا هر چه هست ،از ختدا
فرصت و مهلت می خواهم با عوامل مرگ و مرض ضدیت می کنم .همچنین رفیق متن بترای
من و من برای رفیق شیطانی خودم .هر دو با عوامل مرگ و مرض که فرمتان ختدا و تقتدیر
خداوند متعال است ،جنگ و نزاع داریم .مهلت می خواهیم .آیا حکمت این است که خداوند
از قدرت خود استفاده کند ما دو نفر شیطان را نابود کند و به زندگی ما خاتمه دهتد کته در
این صورت اکثریت عالم بایستی در آن واحد نابود شتوند و خداونتد هتم در بعضتی آیتات
میفرماید اگر شما را به کسب و کارتان موأخذه کنم ،کسی را در روی زمین باقی نمیگذارم.
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ظلمَّهمَّ ،مَّاَّتَّرَّکََّّعَّلَّیَّاَّمَّنَّدَّاب م ةَّ ،»َّ97یعنی اگر ختدا فتوری بته فکتر
هللاَّالَّنماسََّّبَّ َُّ
« َّولَّوََّّیُ َّوأَّخَّ َُّذَّ َُّ
مجازات ظالمان باشد بایستی تمام جنبندگان را نابود کند و هیچ کس حق حیات نتدارد.
پس بهتر این است یا خدا انسان را خلق نکند یا به او فرصت و مهلتت بدهتد .در برابتر
گناهکاران صبور و حلیم باشد .شاید در انتها که با خطرات گناه روبرو شتد توبته کنتد و
برگردد و خدا توبه او را بپذیرد ،یا اگر توبه نکند به جهتنم کشتیده شتود؛ زیترا در آن
صورت که به کفر و گناه و خطراتی که به چشم خود میبیند از کفر و گناه پیدا شده ،بتاز
هم به کفر و گناه ادامه می دهد ،مستحق عذابی است که خود بترای ختودش بته وجتود
آورده .باید در عذاب جهنم زنده بماند و عذاب بکشد ،شاید روزی برگردد .ایتن مهلتت
بهتر است که بمیرد و نابود شود؛ زیرا اگر در کفر بماند که مستحق رحمت ختدا نیستت.
لطف و رحمت خدا به عدم تعلق نمیگیرد .کافر از نظر انسانیت مانند عدم استت و مگتر
توبه کند .در هر جائی که حالتی در انسان پیدا شود که گرایش به خدا پیدا کند ،ختدا او
را می گیرد و می پذیرد .این که گفته اند دم مرگ توبه قبول نیست ،خدا نمی گویتد توبته
قبول نیست ،میگوید توبه نیست که قبول شود .نبودن توبه غیر از رد توبه و عدم قبولی
آن میباشد .میفرماید« :

یتَّاَّذَّاَّحَّضََّّأَّحَّدَّ َُُّهَّالَّوتََُّّ98
السَّی ّئَّاتََّّحَّ م َّ
َّولَّیسَّتََّّالَّموبَّ َُّة لَّ م َّّلینََّّیَّعمَّلونََّّ مَّ

» ،یعنی این توبۀ در مقابله با قدرت ،توبه نیستت .چقتدر احادیتث و آیتات داریتم کته
بسیاری از جهنم به بهشت کشیده می شوند .از دایرۀ عذاب جهتنم ختالص متی شتوند.

ک عَّائ دونَّ » 99و اساستاً
خداوند در تعریف آنها می فرمایتد « :اَّ مَّان َّاکَّش َُّفوَّالع ذَّابََّّقَّلَّیالََّّاَّن م َُّ
حکمت عذاب ها در دنیا و آخرت ،گرچه عذاب ها نتیجۀ عمل انسان است ،بترای همتین
است که شاید بهسوی خدا برگردند .آن گرایش قلبی غیر از توبۀ زبانی است .توبۀ زبتانی
را ندامت میگویند ،توبه نمیگویند .توبه به سه اصل استوار است .اول مترض گناهتت را
بشناسی ،همانطور که سل و سرطان را میشناسی .دوم دکتر معتالج را بشناستی .چته
کسی می تواند این مرض را معالجه کند .سوم به دکتر مراجعه کنی .این سه اصل بتا هتم
مصداق توبه را تشکیل می دهد .اهل جهنم مرض خود را نمی شناسند که چترا جهنمتی
شدم .دکتر معالج را هم نمی شناسند که کیست .باز هم خیال می کنند همتان بتت هتا و
انسانهائی هستند که آنها را پرستیده اند .در صورتی که این دو شناسائی نباشد ،مرض
را نمی شناسد و دکتر معالج را که خدا باشد نمی شناسد ،مراجعه به دکتر ممتنع میشود.
پس توبه نیست .پس با این حساب ما انسانها هستیم که به شیطانها یعنتی بته هتوای
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نفس خودمان و رفقای بد خودمان مهلت میدهیم .خداوند چارهای نتدارد بته متا مهلتت و

فرصت بدهد ،شاید بهسوی خدا برگردیم و توبه کنیم .میفرمایدَّ « :ولََُّّنذَّیقَّّنمَُّمَّمَّنََّّالعَّذَّابََّّالَّدینََّّ
دونََّّالعَّذَّابََّّالَّک ََّّلَّعََّّل مهُمَّیَّرجَّ َُّعونَّ ،» 100یعنی پیش از آنکه به عذاب آخرت برستند ،متا
الَّدینََّّ َُّ
عذاب دنیا را به آنها میچشانیم .شاید در اثر این ضربهها و عذابها توبه کننتد ،بتهستوی
خدا برگردند و اکنون که شیطان را شناختی که نفس اماره و رفیق بد است ،انصاف میدهتی
که خداوند باید به آنها مهلت بدهد نه اینکه آنها را نابود کند؛ زیترا شتیاطین خودشتان
جهنم می سازند .خودشان خودشان را عذاب می کنند .باید هوای نفس خود را بکشتند .بته
پناه خدا بروند تا خدا آنها را از شر خودشان برهاند.
پیروزی دین خدا بر ادیان :
این آیۀ شریفه که خداوند به پیغمبر اکرم می فرماید ،وعده دادی که دینش را بر تمتامی
ادیان پیروز گردانی ،به وجود مبار

امام زمان ع تفسیر شده است .این آیه ،نظیتر آن آیتۀ

الی َُّنَّ ُلک
یتَّلََّّتَّک َُّونََّّفَّتن َّوََّّیَّ ُک ونََّّ ّ َّ
وهَّح م َّ
دیگری است که خداوند میفرمایدَّ « :وق اتََّّلُ َُّ

ِلَّ»،
ََُّّ ّ َّ
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یعنی با کفار در جنگ و جدال باشید تا روزی که بساط فتنه و شیطنت از عالم برچیده شود
و دین خداوند متعال کلیت پیدا کند .یعنی همه جا و بر همه کس دیتن ختدا حتاکم باشتد.
مصداق این آیات ،دوران ظهور امام زمان ع است که دورۀ حکومتت آن حضترت را « یتوم
الدین » نامیدهاند .در تفسیر آیتۀ شتریفهای کته خداونتد متؤمنین را تعریتف متیکنتد و

اّلینَََّّّیُصَّدَّّقَُّونََّّبَّیَّومََّّالَّّینَّ ،» 102امام باقر ع میفرماید « :واّلینَّیصدقونَّبَّیومَّقَّی امَّ
میفرمایدَّ « :و م َّ
القامئ،» 103یعنی یوم الدین روز قیام قائم است .مسلم است که آن حضرت زندگی بشتریت را
پر از عدل و داد میکند .حدیث مشهور از پیغمبر اکرم که میفرماید « :ی الءَّالاِض قس طاَّوَّ
عدلَّکامَّملئتَّظلامَّوَّجوِاَّ ،» 104این زندگی انسانها است که پر از عدالت میشود ،همانطور
که پر از ظلم و جور شده است .کرۀ زمین به معنای طبیعت چیزی نیست که پتر از قستط و
عدالت شود .ظلم و ستم و قسط و عدالت ،مربوط به انسان و زندگی انسان استت .کافرهتا و
ظالمهای پیش از ظهور ،جامعۀ بشریت را در سراسر عالم پر از ظلم و جور میکنند .ظلتم و
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جور همه جا حاکم میشود .امام زمان ع به عکس آنها ظلم و جور را از جامعتۀ بشتریت
ریشهکن می کند و جامعه را پر از قسط و عدالت متینمایتد و ایتن قستط و عتدالت در
ممکن است که تمام ادیان باطل و خرافی از بین برود؛ زیرا بزرگتترین عامتل ظلتم بته
یهودی ها ،دین یهودیت است .همچنین به مسیحیهتا ،دیتن مستیحیت .در دینتی کته
یزید را امیرالمؤمنین خود بشناسند ،با حفظ این عقیده چطور متیشتود عتدل و داد در
آنها برقرار گردد و هکذا در مملکتی که بت پرستتی یتا آدمپرستتی و خرافتات دیگتر
داشته باشد ،با حفظ یک چنین ادیان باطل چطور می شود آن مملکت را پر از عدل و داد
نمود؟ عدل و داد خاصیت دین خدا به رهبری امامهای معصوم است و این دیتن ،ظلتم و
ظالم را نمیپذیرد .معاویهها و یزیدها را نمیپذیرد .خرافات و اباطیتل را و بتدعتهتا را
نمیپذیرد .پس غلبۀ دین خدا در این دو آیه ،برهان این حقیقت استت کته امتام زمتان
تمامی ادیان باطل را از بین میبرد و پیروان ادیان را ملزم و مجبور میکند کته یتا دیتن
اسالم را به رهبری ائمه قبول کنند و یا در کفر و محرومیت و عذابهتای دیگتر معتذب
باشند .در تمامی اخبار و روایات مربوط به ظهور امام زمان آمده است کته آن بزرگتوار،
دست کفار را از تصرف در نعمتهای خدا کوتاه میکند .همانطور که ختدا متیفرمایتد
ثروت های زمین را برای مؤمنین خلق کرده ام ،کفار حق ندارنتد استتفاده کننتد و بعتد
می فرماید « :خَّالَّصَّةََّّیَّومََّّالقَّیَّم ِة ،» 105قیامت در این آیه صریح است که قیام امتام زمتان ع
است .آن حضرت تمامی ثروت کرۀ زمین را در اختیار اهل ایمان قرار میدهتد و زنتدگی
کفار را به صفر میرساند.
و باز خداوند در یکی از آیات میفرماید :مسیحیها تا روز قیامت بر سایر کفار برتری

ثَّعَّلَّیَّمَّاَّلََّّیَّومََّّالقَّیَّمَّةََّّمَّنَّیَّ ُس وَُّمهُمَّ
دارند .106در آیۀ دیگر راجع به یهودیها میفرماید « :لَّیَّبعَّ مَّ
سوءََّّالع ذَّابَّ ،» 107یعنی تقدیر خدا این است که یهودیها تتا روز قیامتت در شتکنجه و
َُّ
عذاب باشند ،نتوانند به آرامش و آسایش زندگی کنند .پس این دو آیتۀ شتریفه کته در
یکی میگوید مسیحیها تا روز قیامت بر کسانی که کافر به مسیح هستند برتری دارند و
در آیۀ دیگری میفرماید یهودیها تا روز قیامت در شکنجه و عذابند ،نشان میدهد کته
قیام امام زمان قیامت است؛ زیرا بعد از قیام آن حضرت ،مستیحیتی وجتود نتدارد کته
برتری داشته باشد و همچنین یهودیتی نیست که در شکنجه و عذاب باشد .هر کتس از
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آنها مستحق لطف خدا باشد ،مشمول عفو آن حضرت قرار متیگیترد .دیتنش استالم بته
رهبری ائمه است و هر کس مستحق عفو نباشد ،در شکنجه و عذاب دائمی به سر متیبترد.
میبرد .نان و آبی و یا وسایل زندگی در اختیار آنها نیست که بتوانند در مقابتل مستلمین
مسلمین عرض اندام کنند .پس این دو آیهای که غلبۀ دین را نشان میدهد با آن دو آیتهای
آیهای که عمر یهودیت و مسیحیت را فقط تا روز قیامت می شناسد و آیۀ دیگر کته تمتامی
ثروت های زمین ،روز قیامت خالص در اختیار مؤمنین قرار می گیرد که خداوند می فرماید« :
خَّالَّصَّةََّّیَّومََّّالقَّیَّمَّةَّ ،»َّ108این پنج آیه قیام آن حضرت را قیامت می داند .درست نیست که بتاز
آن حضرت مانند سایر پیامبران و ائمه ع ،به کفار و منافقین میدان و مهلت بدهتد تتا بتا او
بجنگند یا مؤمنین زمان را در فشار و اذیت قرار دهند .او برای تمامی اهل عالم فرج استت.
تمام آیاتی که می فرماید :زمین را متقین به ار می برنتد ،عاقبتت بته نفتع متقتین تمتام
میشود ،109تفسیر به قیام آن بزرگوار شده است به ضمیمه احادیث و اخباری که میفرمایتد
وقتی آن حضرت ظاهر می شود ائمه اطهار هم به همراهش هستند رستول ختدا و حضترت
زهرا با آن حضرت است .حضرت عیسی با آن بزرگوار است 110و آن حضرت خون انبیتاء را از
دشمنان آنها مطالبه می کند .پس همۀ این دالئل و مسائل نشانگر این حقیقتت استت کته
قیام آن بزرگوار قیامت است .پس مصداق کامل غلیۀ دین خدا بر تمامی ادیان بتا قیتام آن
حضرت قابل وقوع است .دین آن حضرت دین خداست و فضای دین خدا از نظر وستعت در
برابر افکار بشر مانند فضای آسمان در برابر چشم مردم است .شما به فضا نگاه کنیتد .یتک
فضای وسیع نامتناهی به روی شما باز است .اگر مرکبی و قدرتی داشته باشتید تتا انتهتای
فضای نامتناهی (فضای نامتناهی انتها ندارد) می توانید حرکت کنید .هرگز با متانعی روبترو
نمی شوید که شما را از حرکت باز دارد و در یک جا متوقف نماید .همانطور که فضای مقابل
چشم انسان نامتناهی است و حرکت در این فضا تا ابد ادامه دارد .فضای مقابل فکر انستان
هم بایستی نامتناهی باشد .فکر انسان در حرکات علمی خود بهسوی کشف مجهتوالت تتا
رسیدن به معلومات مانند چشم انسان است .اگر با مانعی روبرو شود یعنی بتا یتک مستئلۀ
غیر قابل حلّی روبرو شود و بن بست علمی پیدا کند ،این بن بست علمی برابر فکتر انستان
مانند یک دیواره بتونی و یا سلسله جبال مرتفعی است که برابر چشم انسان قرار میگیرد و
او را از حرکت بازمیدارد .فضائی که فکر انسان در آن فعالیت میکنتد تتا تمتام مشتکالت
 -108سوره اعراف32 ،
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علمی را حل نماید و بن بست علمی و فکری پیدا نکند ،ایتن فضتای نامتنتاهی مکتتب
اسالم به رهبری امام های معصوم ع است .انسانها را تا بی نهایت باال متی بترد .آنهتا را
مجهز به علم نامتناهی و قدرت نامتناهی می کند .قدرتشان در مسیر صنعت و سازندگی
برابر قدرت خداوند متعال است .با توانائی و دانائی خود ،مردگان را زنده میکننتد و بته
حیات برمی گردانند .موانع طبیعت را از پیش پا برمیدارند .حتاکم بتر زمتین و آستمان
میشوند .طبق وعدهای که خداوند متعال در حدیث نافله 111به بندگان ختود متیدهتد و

باالتر از حدیث در آیۀ سورۀ بنی اسرائیل به پیغمبر اکرم دستور میدهد میفرمایتد « :وََّّ
جدَّبَّ ََّّانَّفَّّلََّّلَّکََّّعَّسََّّأَّن یَّبعَّثَّکَََِّّّبَّکََّّمَّقَّاماَّمَّح َُّموداَّ ،» 112یعنی شبهتا حرکتت
مَّنََّّالَّل میلََّّفَّتَّ مَّ
کن ،نافله بخوان .نمازهای مستحبی یا دعاهای مستحبی را تکرار کن ،شاید در اثر تکرار
مستحبات از نماز و دعا خدا تو را به یک مقام پسندیده ای برساند .این مقام محمود ،چه
مقامی است؟ فقط یک کرسی از طال و نقره نیست که انسان روی آن بنشتیند و بنتدگان
خدا از ترس یا طمع پای آن کرسی صف بکشتند ،بلکته مقتام محمتود ،علتم و قتدرت
نامتناهی است که در مسیر اطاعت و بندگی خدا به انسان تعلق می گیرد .رابطۀ انسان با
خدا و رابطۀ خدا با انسان ،رابطۀ استاد و شاگرد است .استاد و شتاگرد هدفشتان یکتی
است که استاد میخواهد شاگرد خود را به علم و قدرت و هنر خود مجهز کند تا بتوانتد
شاگرد خود را جای خود بنشاند .هدف شاگرد هم این است که مجهز بته علتم و قتدرت
استاد شود تا مانند استاد خود دانا و توانا گردد .هر جا مکتبی و استاد و شتاگردی پیتدا
میشود ،به منظور این است که استاد ،شاگرد خود را از ختط مکتبتی کته در اختیتار او
میگذارد ،او را باال ببرد تا او را به علم و قدرت خود مجهز کند و جای ختود بنشتاند تتا
خلیفه خدا باشد.
دین اسالم و قرآن به رهبری خدا و ائمه اطهار مکتبی است که بتین ختدا و انستان
بهوجود آمده .خداوند متعال و ائمه اطهار ،اساتید این مکتب هستند و انسانهای متؤمن
و صالح ،شاگردان این مکتب در محضر اساتید می باشند .این مکتب ،مجموعه ای است از
همین دعاها و نمازها و نیازها و بیان حقتایق .مکتبتی استت هتم قتد عتالم آفترینش.
همانطور که در جهان آفرینش ،تمامی حقایق هست و مجهولی وجتود نتدارد ،در ایتن
مکتب هم تمامی حقایق گفته شده مجهولی باقی نمانده است .سّری در عالم یا در علتم
خدا وجود ندارد که گفته نشده باشد .خداوند علم نامتناهی خود را در ایتن قترآن قترار
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 -112سوره اسرا (بنی اسرائیل)79 ،

داده و مجهولی باقی نگذاشته است .به پیغمبر اکرم دستور می دهتد همته شتب نمازهتا را
بخوان .نافلهها را بخوان .مستحبات و واجبات را بخوان و بدان .آنچه در قرآن است ،بخوان و
بخوان و بدان تا در مسیر خواندن و دانستن ،به اسماء و صفات من مجهتز شتوی .ارادۀ تتو
برابر اراده من ،قدرت تو برابر قدرت من ،برکات وجودی تو برابر برکات وجودی من باشد تتا
تا از همان راه که خالیق به خدای خود محتاجند و جز خدا آقا و موالئی ندارند ،به تو هم ،ای
پیغمبر ،محتاج باشند و بدانند که جز تو و دین تو آقا و موالئی ندارند .آنچه میخواهند در
فضای دین تو قابل ظهور است .ادیان دیگر و یا انسانهای دیگر یتک حتبسخانتۀ فکتری
هستند .خودشان محدودند .علمشان و کتابشان و مکتبشان محدود است .یک حبسخانتۀ
فکری است که انسانها در این حبسخانه دور میزننتد .راه خروجتی ندارنتد .متیرونتد و

غ ،أَّعَّی َُّدواَّفَّی ا ،» 113یعنتی
برمیگردند ،سر جای اول هستندَُّ « .لکممَّاَّأََِّّا ُدَّواَّأَّنَّیَّ َُّر َُّجواَّمَّّنَّاَّم نَّ َّّ
یک بن بست فکری .هر وقت حرکتی انجام میدهند تا از این بن بست فکتری نجتات پیتدا
کنند ،سرشان به دیوار دایرۀ محیط حرکت میخورد و دو مرتبه به جتای اول برمتیگردنتد،
زیرا بن بست است .بن بست فکری بزرگترین حبسخانۀهای است که بعضی انسانها را تتا
ابد در خود حبس میکند .خلود در جهنم به معنای خلود در جهل است نته خلتود در یتک
ساختمانی یا در و دیوارهای بتونی و غیر قابل خروج .پس دین مقدس اسالم که همین کتاب
آسمانی و مجموعه روایات و احادیث و دعاها و زیارتها میباشد که از ائمه اطهار ع رستیده
است یک مکتب است و انسان مؤمن شاگرد این مکتب ،بایستی سر نخ مقدرات ختود را بته

دست خدا بدهد .در مسیر این مکتب حرکت کند ،خدا او را به آن مقام محمود متیرستاند.
اولین کسی در میان انبیاء که کامالً در خط این مکتب حرکت نموده و به انتها رسیده استت،
پیغمبر اسالم است .سایر پیغمبران و مؤمنین دیگر شاگردان تو راهی هستند .در کالسهای
اول و دوم و یا سوم و چهارم این مکتب .پس فضای علمی و فکری مکتب قرآن بته رهبتری
ائمه تا بینهایت باز است .انسانها را در بن بست فکری و علمی قرار نمیدهد .بشریت اجبار
دارد حبسخانه های فکری خود را به صورت مذهب یا غیر متذهب و یتا قتانون و مقتررات
بشکند و بهسوی این مکتب حرکت کند ،والّا در حبس دائم به سر ببرد .پتس ایتن دیتن بتا
تجهیزات علمی و فنی خود که انسان را به علم و هنر خداوند متعال مجهز میکنتد ،لیاقتت
دارد دین ابدی انسان باشد و بر همه ادیان غالب گردد .این قسمت معنای کامل ایتن جملتۀ

شریفه در دعای ندبه و قرآن است که میفرماید « :وََّّ َّوعَّدتَّ ََُّّأَّنََّّتُظهرََّّدَّیَُّن ََُّّعَّلََّّالَّّی نََّّ ُلکّ ََّّوََّّل وَّ
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الشَّکُونَّ .»َّ114جملۀ بعد این است که میفرماید « :وََّّذَّلَّکََّّبَّعدََّّأَّنَّبَّ موأَّأتَّ ََُّّ َُّمبَّ مَّوأََّّصَّدقََّّم نَّ
کَّ َّرهََّّ ُ َّ
أَّه َّ» َّ
جایگیری حضرت رسول در بیت عصمت و طهارت:
ترجمۀ ظاهر این جمله این است که می فرماید :خاتمیت این پیغمبتر و ابتدیت ایتن
دین در زمانی بهوجود آمد و استحکام پیدا کرد که تتو دیتن پیغمبتر اکترم را در بیتت
مخصوص به او و خانوادۀ مناسب او جا دادی؛ یعنی رسول خدا زمانی این عظمت را پیتدا
کرد و این دین را کامل گردانید که خداوند او را به بیت خود و خانوادۀ خود مربوط کرد و
در خانوادۀ خود او را پناه داد .این جملۀ شریفه از عجایب دعای ندبه است کته موقعیتت
رسول خدا و ائمه اطهار ع را روشن میگرداند .در این جمله اوالً دین خداوند متعال را به
صورت یک خانه و خانواده تعریف می کند .خانواده ها را و خانته هتا را بته ایتن کیفیتت
میشناسیم که از پدر و مادر و فرزندان و خانۀ مسکونی تشکیل میگتردد .یتک چنتین
محل و منزلی که پدر و مادر با فرزندان در آنجا زنتدگی متیکننتد ،ختانواده شتناخته
می شود .خانۀ بدون اهل خانه قابل تصور نیست .بیت بدون اهل البیت بیابان به حستاب
میآید .اگر کسی در بیابان قصری بسازد که در آنجا کسی نیست و کستی نمتیتوانتد
سکونت کند ،آن قصر با بیابان هیچ فرقی ندارد .قصر به دلیل قصرنشتین هتا قصتر بته
حساب میآید .خانهها نیز به دلیل اهل خانه ،خانه به حساب میآید .شما هتر وقتت بته
زیارت خآنهای میروید منظورتان زیارت اهل خانه است نه دیتواری از خشتت و گتل و
زمانی که به زیارت خآنهای می روید و بعد می شنوید که صاحبخانه مسافرت کرده و یا
از دنیا رفته است ،کسی در خانه سکونت ندارد ،برمیگردید .میگوئید موفق بته زیتارت
نشدم ،صاحبخانه نبود .خداوند تبار

و تعالی هم در عالم آفرینش یک خانواده استت.

خدا به جای پدر اصلی این خانواده است .پدری مهربانتتر از تمتامی پتدران و متادران.
داناتر و تواناتر از همۀ پدران و مادران .خداوند اب االباء و اب االمهات است .یعنتی پتدر
مربی همه پدران و مادرها.
و در اینجا این حقیقت را هم الزم است بدانیم که پدر و مادر به دلیل تربیتت اوالد،
پدر و مادر شناخته می شوند نه به دلیل تولید .اگر پدر و مادر بته دلیتل تولیتد ،پتدر و
ن کُِّلِهِ َولَ ْو کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ،
علَي الدِِّي ِ
ن الْحَقِِّ لِيُظْهِرَ ُه َ
ۀ وَدِي ِ
ل رَسُوَلهُ بِالْهُدَي
 -114سوره توبه33 ،؛ سوره صف :9،هُ َو الَّذِي أَرْسَ َ
خداوند رسول خود محمد را باهدايت و دين حق فرستاد تا دين خود را بر همه اديان غالب کند گرچه مشرکين را خوش
نيايد.

مادرند میتوانیم به حیوانات هم پدر و مادر بگوییم .میتوانیم پدر و مادر حیوانات را پتدر و
مادر بشناسیم .آیا حیوانات و چهارپایان در تاریخ ،به نام پدر و مادر خوانده شدهاند؟ کستی
گفته است این گاو و شتر ،پدر فالنی و آن گاو و شتر دیگر فرزند اوست؟
حیوانات مولد هستند اما مربی نیستند .عنوان پدر و مادر بر آنها قابل اطتالق نیستت.
نیست .اگر بچهای را بعد از تولد بالفاصله کنار کوچه بگذارند و دیگری بیاید و بچه را تربیت
کند و به ثمر برساند ،پدر اصلی و واقعی همان کسی است که بچه را تربیت نموده ،نه کستی
که بچه را به دنیا آورده است .لذا عنوان اصلی پدری و مادری بر خداوند متعال قابل اطتالق
است که میگوییم « امحلدَّهللَِّبَّالع الی » .خداوند شاید به حضرت عیسی فرمتود کته اگتر
بگویند پدر تو کیست ،بگو پدر من خداست و گاهی حضرت عیسی خدا را بته عنتوان پتدر
آسمانی خود تعریف می کند و این جمله در نسخه های انجیل خیلی تکرار شتده استت کته
حضرت عیسی ع می گوید پدر آسمانی من .شاید هم مسیحیت از همین جمالت ،عیستی را
پسر خدا دانستهاند و اینطور تعریف کردهاند که خدا پدر مولد حضرت عیسی است و رابطۀ
جنسی بین خدا و خلق خدا قائل شده اند .خدا منزه است از اینکه بتا انستانهتا جنستیت
داشته باشد و یا انسانها با خداوند متعال شباهت جنسی داشته باشند .بین وجود خداوند
متعال و وجود مخلوقات تباین وجودی است .دو وجتود متبتاین قابتل اتصتال بتا یکتدیگر
نیستند ،مانند نور و ظلمت .نور و ظلمت دو جنسند .با یکدیگر مخلوط نمیشوند .هر جا نور
باشد ،ظلمت نیست و هر جا ظلمت باشد ،نور وجود ندارد .اختالط دو جنس با یکدیگر مانند
اختالط آب و خا

است .آب و خا

شدهاند .آب هم جسم است ،خا

اختالف جنسی ندارند .هر دو ماده اند .از ماده درستت
هم جسم است .با یکدیگر مخلوط میشوند .گیاه و علتف

تولید میکنند و یا زوجیتهتا و زن و مردهتا هتر دو جستمند .در جنستیت و جستمانیت
مساویاند با یکدیگر .اختالط پیدا میکنند .فرزندان را تولید میکنند ،ولیکن نور و ظلمت با
یکدیگر مخلوط نمی شوند .هر جا نور است ،ظلمت نیست و هر جا ظلمت است ،نتور وجتود
ندارد .رابطۀ وجودی خدا و رابطۀ جنسی خدا با خلق خدا مانند رابطۀ نور با ظلمت است .نته
مخلوط به یکدیگر میشوند و نه هم کنار یکدیگر قرار میگیرند .خداونتد یتک ذات مجترد
پا

نامتناهی بینهایت لطیف است و قابل اتصال با موجودات عالم نیست و موجودات عتالم

متصل به ذات خدا نمی شوند .دو جنس متباین نه به یکدیگر قابل تبدیل اند و نه هتم قابتل
ترکیب .تبدیل و ترکیب از مسیر تجانس دو حنس پیدا می شود ،مانند تبدیل خا

به آب یا

تبدیل آب به خا  .تبدیل آهن به طال و تبدیل طال به آهن و یا ترکیب دو فلز با یکدیگر که
از آن تعبیر به آلیا میکنند .پس ذات خدا قابل ترکیب با ذات خلق نیست و همچنتین ذات

خلق قابل تبدیل یا ترکیب به ذات خدا نمی باشند .دو جنس متباین از ازل تا به ابد؛ پس
امکان ازدواج و تولید بین خدا و خلق خدا وجود نتدارد ،بنتابراین خداونتد پتدر مولتد
عیسی نیست ،بلکه آفرینندۀ حضرت عیسی می باشد .رابطۀ بین عیسی و ختدا ،رابطتۀ
مصنوع با صانع است .صانع صنعت خود را میسازد نه اینکه از وجود ختود ختارج کنتد.
تمامی کائنات و مخلوقات صنعت خدا هستند .همۀ آنهتا را خداونتد از روح و متاده بتا
یکدیگر ترکیب نموده و این همه خالیق را ساخته است .پس اگر در زبان حضرت عیسی
یک چنین جمله ای بوده است که گفته پدر آسمانی من ،منظورش پدر مربی است نه پدر
مولد .تمامی پیامبران تربیت شدگان خداوند متعتال هستتند .خداونتد آنهتا را خلتق
می کند و تربیت می نماید .فرق بین پیامبران و ستایر متردم ایتن استت کته پیتامبران
مستقیماً شاگرد خدایند .خداوند به آنها میآموزد .به آنهتا درس متیدهتد .آنهتا را
تربیت میکند .علم و حکمت به آنها میآموزد .زبان و بیتان بته آنهتا یتاد متیدهتد.
مل الَُّقرأنََّّ،خَّلَّقََّّالَّنسَّانََّّ،عََّّل ممَّ ََُّّالبَّیَّانَّ ،» 115یعنی خدا قرآن را
چنانکه میفرماید « :اَّ مَّلرحَّ َُّنَّ،عَّ مَّ

میآموزد .خدا به انسان سخن گفتن میآموزد .یک روز مستلمانی از فصتاحت و بالغتت
پیغمبر اکرم تعجب کرد .دید با اینکه درس نخوانده و قلم و کاغتذ بته دستت نگرفتته،
چقدر فصیح و بلی میگوید و مینویسد .گفت « :م نَّادب ّ کَّایَِّس ولَّهللا؟ » ،یعنتی چته
کسی این فصاحت و بالغت را به تو آموخت که اینقدر زیبا سخنرانی می کنتی و حترف
می زنی .جواب داد « :ادبینَِّبَّفاحسنَّتأأدییب » 116،یعنی پروردگار بته متن کتالم و بیتان
آموخت و خیلی خوب مرا تربیت کرد .پس خداوند متعال ،پدر مربی انستان استت .اگتر
حضرت عیسی یک چنین تعبیری داشته و گفته پدر آسمانی من ،یعنی پدر مربتی متن.
خداوند متعال از نظر تربیت ،مربی تمامی موجتودات و مخلوقتات استت .در میتان ایتن
مخلوقات و موجودات و مخصوصاٌ انسانها افرادی پیدا می شوند که اهلیت با ختدا پیتدا
میکنند .خدا و آنها و آنها و خدا مانند یک خانوادهاند .لذا آنها را اهل اهلل میگویند و
یا اهل بیت اهلل می گویند .خانۀ کعبه که بیت اهلل است محل سکونت ختدا نیستت ،بلکته
محل سکونت تربیت شدگان خدا می باشد .به همین منظور همه جا بیتت و اهتل البیتت
گفته اند .خداوند در آیهای در سورۀ بقره متعرض مشرکین قریش میشتود .متیفرمایتد
شما که به خانۀ کعبه اینقدر اهمیت می دهید ،چرا اهل خانه را از خانه بیرون میکنیتد؟
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اجَّأَّه ََّّمَّن ََُّّأَّک
خر َُّ
فرمودَّ « :واَّ َّ

َُّ ،» 117یعنی گناه خارج کردن صاحب کعبه و اهل خانه ،از تر

حج بزرگتر است.
و این جمله را وقتی فرمود که قریش پیغمبر اکرم را از مکه اخراج نمودند .مجبور شد به
شد به طرف مدینه هجرت کند .سِر تولد موال ع در خانۀ کعبه همین استت کته ایتن خانتۀ
کعبه ،یک خانۀ مسکونی است .خانه زاد دارد .بیت و اهل البیت .در اینجا الزم است بتدانیم
بدانیم خدا و اولیاء خدا یک خانواده هستند .اولیاء خدا تربیت شدگان خدا هستند .به جای
فرزندانی که با پدر و مادر خود اهلیت دارند .به همین مناسبت آنها را آل اهلل و اهل اهلل و یا
اهل البیت می نامند .پس برای تعریف این جمله در دعای ندبه شما خدا و اولیاء ختدا را بته
صورت یک خانواده به نظر بیاورید .چه کسانی هستند که خانوادۀ خدا به حساب میآینتد.
بیتشان بیت خدا و بیت خدا خانۀ آنها شناخته میشتود .داستتان ستد ابتواب از مستجد
حضرت رسول اکرم در مدینه به همین منظور به وجود آمده که رسول خدا علیته الصتلوه و
السالم میخواهد بیت اهلل را و اهل بیت اهلل را از سایر مردم مشخص نماید و به دنیا بفهمانتد
که حساب اهل البیت از سایر مردم جداست .در همین رابطه این جمالت قابل تفسیر استت

که معصوم ع میفرمایدَّ« :بَّ مَّوئَّ ََُّّ َُّمبَّ مَّواءََّّصَّدقَّم نَّأَّه

ََّّ» .پس تنها خانوادهای کته متیتواننتد

رسول خدا را و دین او را و کتاب او را و سیاست و تدبیر او را و رفتار و اخالق او را و اینکه او
رحمت واسعۀ الهی است ،آن تنها خانواده که می توانند این پیغمبر را با تمامی سرمایه هتای
وجودی از علم و حکمت و ایمان تحویل بگیرند و بپرورانند تا به ثمر برسانند ،اهل البیتاند.
یعنی حضرت زهرا سالم اله علیها و شوهرش و فرزندان معصومش .خداوند همتانطتور کته
خودش بهوسیلۀ همین پیغمبر اکرم ،علت محدثه و یا مؤسس دیتن استالم ،شتناخته شتد،
علت مبقیّه هم الزم داشت .علت مبقیّه ،چندین هزار برابر از علت محدثه ،الزمتر و واجبتر
است .علت محدثه مانند نهال و یا بذری است که در زمینی کاشته میشود .اگتر بته محتض
کاشتن آن را واگذار کنند ،طبیعت و حواد طبیعت آن بذر را از بین میبرد .پتس دهقتانی
الزم است که دائم از باغ و زراعت خود سر بزند و به جا و به موقع آبیاری کنتد ،سمپاشتی
کند ،حشرات و حواد طبیعت را از آن باغ و زراعت بگرداند تتا آن را بپرورانتد و بته ثمتر
برساند .همانطور که که علت مؤسس و علت محدثه ،خدا و رسول خدا بوده اند ،علت مبقیۀ
دین خدا بایستی از جنس همان علت محدثه باشند .اوالً بفهمند و بدانند چه امانتی را از چه
کسی تحویل گرفتهاند و وظیفه آنها برای حفظ امانت و پرورش آن چگونه و چطتور استت.
پس افرادی از اجناس خود پیغمبر که از نظر علمی و فنی و معرفت سنخیت با رسول ختدا و
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دین خدا دارند ،الزم است که این دین را تحویل بگیرند ،به جا و به موقع آن را بپرورانند
و آبیاری کنند .با تعلیمات و تبلیغات خود و فداکاریهای خود گاهی به صلح و گاهی بته
جنگ و گاهی به حلم و صبر و مدارا با دشمنان دین ،پشتت کتار ایتن شتجرۀ طتوبی را
بگیرند تا روزی که به ثمر برسانند .ثمرۀ این شجره ،همان حکومت جهانی امام زمتان ع
است که از مسیر پرورش معارف قرآن و پرورش انسانهائی که معرفت بته ائمته اطهتار
علیهمالسالم داشته باشند ،ظاهر می گردد .خداوند در آیاتی که در سورۀ مدّثر است بته

پیغمبر اکرم میفرماید « :لََّّ َُُّ َّّرکَّبَّ ََّّلَّسَّانَّکََّّلََّّجعَّلَّبَّ ََّّ»َّ118تا اینکه متیفرمایتدُ « :مَّثَّ أَّأ مَّنَّ
عَّلَّینَّاَّبَّیَّان ََُّّ،»َّ119یعنی عجله نکن .دینت را به اهل البیت بسپار و برو .ما خودمان این دین
را بعد از تو میپرورانیم و حقایق آن را به ثمر میرسانیم تا روزی که در مستیر فرهنتگ
این دین و قرآن ،حکومت جهانی امام زمان و یا ملک عظیم الهی ظاهر گردد .پس بر خدا
واجب و الزم بود در هر فصل و زمانی ،انسانی مانند خود پیغمبر بپروراند و دین ختود را
تحویل آن انسان بدهد که کامالً از جنس و سنخ رسول خدا باشد .علمش مانند علم او و
سایر سرمایههای وجودیاش برابر با سرمایههای وجودی پیغمبر باشد.
خداوند میدانست در آینده چه علمائی و دانشمندانی و یا چه فقهائی پیدا میشتوند
که در مکتب اسالم و ائمه پرورش پیدا میکنند ولیکن یک نفتر از همتان چهتارده نفتر
معصومی که اهل اهلل هستند و لیاقت دارند دین خدا را تحویل بگیرند و بپرورانند ،بتاقی
گذاشته تا در روزگاری که مصیبت جهانی زیاد می شود ،کفر و شیطنت سراسر عتالم را
میگیرد ،دنیا پر از ظلم و جور میگردد و کار از دست همه خارج میشود و دیگر زنتدگی
برای کسی قابل دوام نیست ،در آن زمان باز انسانی از قماش همان اهل البیت و از جنس
و سنخ آنها الزم است ظاهر سازد و حیات دین خود را تجدید نماید .چنانکه در قترآن

ِضَّبَّعدََّّمَّوَت ا ،» 120یعنی بدانید که خداوند زمین را بعد
میفرماید « :اعلَّ َُّمواَّأَّ مَّنَّهللاََّّ َُّییََّّالَّ ُ َّ

از مرگ زنده می کند .امام می فرماید :مرگ زمین به مرگ اهل زمین است و مترگ اهتل
زمین به مرگی دینی است که به انسانها حق حیات می دهد و در ایتن موقتع ایتن آیتۀ
شریفه تفسیر شد به امام زمان ع .فرمودند امام زمان کسی است که خداوند در این آیته
او را معرفی میکند و اوست که زمین را بعد از مرگ زنده میکند یعنی دین خدا را زنتده
میکند و به ثمر میرساند.

 -118سوره قیامت10 ،
 -119سوره قیامت19 ،
 -120سوره حدید17 ،

پس تنها خانوادهای که میتواند رسول خدا را و دین او را ،کتاب و سیاست و تدبیر او را
و رفتار و اخالق او را و اینکه او رحمت واسعۀ الهی است ،با تمامی سرمایههتای وجتودی از
علم و حکمت و ایمان تحویل بگیرند و بپرورانند تا به ثمر برسانند ،اهل البیتتانتد ،یعنتی
حضرت زهرا س و شوهرش و فرزندان معصومش.
معنای اصیل بیت و اهل البیت :

تَّ َُّلَّوََّّ
جملۀ بعد در این دعای شریفه ،اشاره به خانۀ کعبه است که می فرماید « :وََّّجَّعَّل َّ
اِاکََّّوََّّ َُّهدیَّ لَّلعَّالَّمَّیَّ » تا آخر .یعنی پروردگارا ،تو برای دوام
اّلیَّبَّبَّ مَّکةََّّ َُّمبَّ َّ
لَّهُمَّاَّ مَّولََّّبَّیتََّّ َُّوضَّعَّ لَّلَّنماسَّ م َّ
و بقاء دین و رواج مکتب این پیغمبر بزرگوار ،یک خانههای را و یتا یتک ختانواده ای را بته
عنوان یک تابلو و شعار که نمایشگر دین باشد و دیتن ختدا را تترویج کنتد ،قترار دادی.
خانههای که از ابتدای خلقت ،آن را برای بشریت ساختی و بنا نمتودی .خانتههتای کته در
سرزمین مکه بنا شده .برای اهل عالم با برکت و منشاء خیر و هدایت است و آیات روشتنی
که دلیل عظمت توحید و نبوت و امامت است ،در این خانه قرار دادی و وعده دادی هر کتس
وارد این بیت شود ،در امن و امان است .امنیت طبیعی و الهی دارد و باز این خانه یا خانواده
را تعریف کردی و فرمودی ،خداوند اراده کرده است که از شما اهل البیت تمامی پلیدی ها و
نجاست ها و رجاستها را بزداید و خانوادۀ بیعیب و نقص و مبری و منتزه بته اهتل عتالم
معرفی کند.
تا اینجا ائمه اطهار ع و خانۀ کعبه را تعریف میکند .اوالً الزم است این حقیقت را بدانیم
که بیت به معنای خانواده است نه تنها خانههای که با سنگ و گل ساخته شده باشد .معروف
است در لسان عرب میگوید بیت من بیت شما ،بیت سلطان ،بیت پیغمبران .از خانوادۀ خود
و زن و بچۀ خود ،تعریف به بیت میکنند و هر جا کسی میگوید خانۀ من یعنی خانوادۀ متن
و خانواده یعنی پدر و مادر و فرزندان خانه .مرد تنها خانواده به حساب نمیآیتد ،همچنتین
خانۀ یک زن تنها یا یک پسر و دختر تنها بدون پدر و مادر .ختانواده یعنتی زن و شتوهر و
فرزندان .این معنای حقیقی و واقعی بیت استت؛ زیترا حقیقتتاً هتر چیتزی در عتالم یتک
مشخصات اصیلی دارد که همراه آنها شناخته می شود .وقتتی متی گوینتد درختت یعنتی
شجرهای با برگ و بار و میوه و یا وقتی میگویند خورشید یا ماه و ستاره یعنتی یتک جترم
نورانی یا می گویند حیوان یا انسان یعنی یک موجتود زنتده متحتر  .مجستمۀ حیتوان را

حیوان نمی خوانند یا درخت خشکیدۀ بدون برگ و بار را درخت نمی شناسند .همینطور
خانه به ضمیمۀ اهل خانه ،به حساب میآید.
مخصوصاً کلمۀ بیت معنای اصلی حقیقی آن خانواده استت .یتک چهتار دیتواری در
که کسی نمی تواند در آنجا سکونت کند ،خانه به حساب نمی آید .لذا ابراهیم خلیل کته
اولین تعمیر کننده خانه کعبه بود ،دیوار شکسته اش را باال بترد و ستقف و دری بتر آن
استوار کرد ،اول این بیت اهلل را با اهل البیت معرفی کرد ،یعنی خانواده اش را به بیت اهلل
سپرد .در واقع ابراهیم ع خانواده ساخت نه خانه .خانۀ منهای خانه نشینی ،خانه نیست.
به نص آیات قرآن و شواهد تاریخ ،مسلم است که خانۀ کعبه پیش از ابراهیم بنتا شتد و
اول کسی که آن را بنا کرده آدم ابوالبشر بوده .ابراهیم نمیگوید که من خانه را ساختم و
یا خداوند نمی فرماید ابراهیم خانه را ساخت .خداوند فرمود ابراهیم دیوارهای شکستته

خانۀ کعبه را باال برد و سقفی بر آن استوار کترد « .وََّّاَّذَّیَّرف َُّعَّاَّب َّراهَّ َُّیَّالقَّ َّواع دََّّم نََّّالبَّی تََّّوََّّ
ل ،»َّ121یعنی ابراهیم و اسماعیل پایههای خانه را باال بردند و دلیل دیگر این است
اَّسَّ َّاعی َُّ
که پیش از ورود حضرت ابراهیم و اسماعیل و هاجر ،آن سرزمین بتا آن خانتههتای کته
ظاهراً خراب شده است به عنوان حرم خدا و به عنوان بیت اهلل الحرام معروف بوده نه بته

عنوان مسجد الحرام؛ زیرا ابراهیم میگویدََِّّ « :ب مناَّاَّ ّ َّینَّأَّسکَّنتََُّّمَّنَّ َُّذ َِّّی یتََّّب َّوادََّّغ یََّّذَّیَّ َّزِعََّّ
َّعندَََّّّبیتَّکََّّاَّل ُحَّ مَّرمَّ ،» 122یعنی پروردگارا من و زن و بچه خود را در این بیابتان خشتک بته

بیت الحرام تو سپردم یعنی خانوادهام را به خانههای سپردم که تو به آن حرمتت دادی و
به ساکنین این بیت ،وعدۀ امنیت دادی .از این آیات معلوم می شود که خانۀ کعبه پتیش
از ابراهیم ساخته شده و در میان پیغمبران به بیت اهلل الحرام مشهور بتوده .اگتر عمتوم
مردم از یک چنین مرکزی آگاهی نداشتند حتماً پیغمبران و مأمورین الهی از این مرکز با
خبر بوده اند و مراسم و مناسک حج را به جا میآوردند؛ زیرا از طریق روایات که حقیقت
تاریخ را برای ما بازگو میکند مشخص شده است که اولین کسی که مناسک حتج را بته
جا آورد و بعد از طواف نساء با همسر ختود آشتنا شتد ،آدم و حتوا بتودهانتد .خداونتد
میفرماید « :اَّ مَّولََّّبَّیتََّّ َُّوضَّعَّ لَّلَّنماسََّّ،»َّ123یعنی اولین خانههای که برای مردم ساخته شد.
در اینجا بحثی الزم است تا بدانیم آیا اول مردم خلق شدهاند بعد خانه بترای آنهتا
ساخته شده ،یا اول خانه بهوجود آمده ،صاحب خانه اول است ،بعد خانه ساخته میشود؟
خداوند می فرماید اولین خانههای که برای مردم ساخته شده .الزم بتوده استت بگویتد
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اولین مردمی که خانه برای آنها ساخته شده آن مردم چه کسانی بوده اند که خانته بترای
آنها ساخته شده ،در این رابطه بحثهای عمیق و علمی قابل ظهتور استت کته انستان در
مسیر حکمت خانه سازی قرار گرفت و معلوم شد که اول انسان بوده ،بعد خانه برای انستان
انسان ساخته شده و دیگر کلمۀ امّ القری یعنی ،مادر آبادی ها نه مادر زمتینهتا .قریته بته
معنای شهر یا روستا و آبادیهائی است که در سطح کرۀ زمین ساخته میشود ،نه اینکه بته
معنای کرۀ زمین باشد .به این مناسبت ام القری لقب یافته که اولتین ختآنهتای بتوده کته
ساخته شده و بهوسیلۀ همین خانه ،خانه سازی در عالم بهوجود آمده؛ زیرا انسانها از نظتر
روانی چنین شناخته شدهاند که بدون الگو نمیتوانند عملی انجام دهند و برای خود چیتزی
بسازند یعنی انسان بدون تعلیم و بدون الگو و نمونه به ابتکار فکر ختود نمتی توانتد خانته
بسازد .شاید شما باور نکنید که اگر کودکی را بعد از تولد کنار نهر آبی رها کنند این کود
یک چنین فهمی پیدا نمیکند که من تشنهام و این نهر آب ،تشنگی را برطرف میکند .مگر
اینکه آنجا انسانی یا حیوانی آب بیاشامد و آن کتود

آب ختوردن را بیتاموزد .موفقیتت

انسانها در کارها همه جا از مسیر تعلیم و تربیت است .حیوانات ،غریزی وادار بته کارهتای
مخصوص به خود می شوند؛ ولیکن غریزه عامل تحریک و تحر

انسانها نیستت .داستتان

هابیل و قابیل در اینجا کفایت می کند که قابیل ،برادرش هابیل را به قتل متی رستاند و آن
قتل را هم از کشتن یا کشته شدن حیوانات یاد گرفته است .بعد از کشتن برادر نمیداند که
چه کار کند تا بدن برادر از نظر پدر ،مستور و مکتوم باشد .مسئلهای استت بستیار ستاده.
می تواند نعش برادر را در دره ای بیاندازد .خا

روی آن بریزد یا با گیتاه و علتف بپوشتاند.

گفتهاند چهل روز سرگردان بوده که با نعش برادر چه کند .خداوند کالغی را به راهنمتائی او
مأمور کرده است .کالغ جلوی چشم قابیل ،به پنجۀ خود چالهای میکند و کالغ مرده را دفن
میکند .بعداً قابیل میگوید وای بر من ،من به اندازه کالغ شعور ندارم که بدن برادرم را دفن
کنم .پس خداوند متعال در اولین مرتبه در این سرزمین مکه یک خانوادهای بهوجتود آورده
و برای آن خانواده ،خانه ساخته و آن خانه را به عنوان الگوی خانه سازی به انستان معرفتی
کرده است .انسانها از روی آن نقشهبرداری کرده اند و برای خود خانه ساخته انتد بته ایتن
مناسبت ام القری شناخته شده است .یعنی متادر همتۀ خانتههتا و آبتادیهتا و شتهرها و

مملکت های کرۀ زمین .ام القری هم تفسیری از همین آیۀ شریفه است که می فرمایتد « :اَّ مَّولََّّ
بَّیتََّّ َُّوضَّعَّ لَّلَّنماسَّ .»َّ124الزم است در اطراف این حقیقت که آیا خانه بوده یا خانواده بحث خود
را ادامه دهیم.
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روشن است که خداوند متعال ،آدم و حوا را از دل آب و خا

به وجتود آورد؛ یعنتی

آنها را مانند گیاه و علف و یا حشرات دیگر در زمین متکون کرده .آنها بته صتورت دو
از دل خا

کود
دو کود

روئیدند و به راه افتادند .الزم است بدانیم که آیا خداوند متعال ایتن

را در باغی به نام باغ بهشت رها کرد که در همان جا بخورند و بچرند و زندگی

کنند و در آینده در اثر گناه و معصیت ،آنها را از باغ بهشت اخراج نمتود و یتا ایتن دو
کود

را از همان ابتدا تحویل انسانهای بهشتی داد تا انسانهای بهشتی آدم و حتوا را

تربیت کنند و به ثمر برسانند تا به حد تکلیف برسند .اساساً بهشت بدون انسان بهشتت
به حساب نمیآید بلکه جنگل و بیابانی بیشتر نیست .
و همه جا تقدیر خداوند متعال بر این جاری است که انسان را تحویل انسان میدهتد
و این برنامه را درباره حیوانات هم اجرا می کند .بچتۀ هتر حیتوانی را تحویتل متادرش
می دهد .بچۀ گوسفندان تحویل گوسفندان و بچه های گترگ و پلنتگ تحویتل گترگ و
پلنگ .هیچ وقت حیوانی را و یا مخصوصاً انسانی را در همان ابتدای تولد بدون سرپرست
رها نمیکند؛ بلکه کودکان را تحویل پدر و مادر میدهد .و مخصوصاً انسان که همته جتا
موفقیتش و آشنائیاش به زندگی از مسیر تعلیم و تربیت است و نمتیتوانتد بتر استاس
غریزه فعالیت کند .گر چه غریزهها و اقتضاهای وجودی انسان هتم ،مربتی و سرپرستت
الزم دارد .در اینجا نمیتوانیم بگوییم خداوند آدم و حوا را در یک بتاغی بته نتام بتاغ
بهشت رها کرد ،بدون اینکه در آن باغ انسانهای بهشتی باشند و زندگی کنند .زنتدگی
انسان منهای انسان در حد صفر است .باغ بهشت ،بدون انسان ،بیابان است و بیابان بته
اضافۀ انسان ،بهشت است پس الزم است بگوییم که خداوند متعال این دو کتود
نام آدم و حوا در دل خا

متکون ساخت و آنها را مانند گیاه و علف از ختا

را بته
آفریتد و

تحویل انسانهای بهشتی داد تا آنها را بپرورانند و مبدأ نسل انسانهای آینده باشتند.
احادیث و اخبار هم در این رابطه داریم که وقتی یتک انستان بهشتتی آرزو متی کنتد
فرزندی داشته باشد ،پسر یا دختر ،خداوند به آنها فرزند میدهد نه از طریتق حمتل و
زایمان ،بلکه به کیفیت روئیدن گیاه و علف .همانطور کته گلتی را در گلتدان پترورش
میدهند ،کودکی را هم در گلدان به همین کیفیت و یا در باغ بهشتی خود خلق میکنند
و پرورش میدهند و به ثمر میرسانند .در این رابطه انساهای بهشتی که همین امامهتای
معصوم باشند ،بر طبق وعده ای که از خداوند متعال داشته انتد کته خداونتد بته آنهتا
سلطنت عظیمی وعده داده بود ،خداوند برای وفا نمودن به وعدۀ خود مقرر و مقدر کترد
که سلطنت عظیمی برای آنها دایر گرداند و آنها مربی انسانهائی باشند که در آینتده

پایه و مایۀ قدرت آنها و سلطنت عظیم باشند .لذا در ابتتدا سترزمینی را کته بتا دالئلتی
می شود گفت همین سرزمین کعبه بوده است ،به صورت باغ بهشت دائر کردند .انسانهتای
انسانهای بهشتی در آنجا ساکن شدهاند و خداوند بذر و نهال آن سلطنت عظیم را که بته
آنها وعده داده بود ،در همین باغ بهشت برای آنها کشت نمود .نهال شجرۀ بشریت را بته
نام آدم و حوا غرس کرد و کشت نمود و این دو کود

را در آن زندگی بهشتی در سترزمین

کعبه ،تحویل مربیان بهشتی او داد .چقدر زیاد روایات و آیات داریتم کته مشتعر بته ایتن
حقیقت است که خداوند آدم و حوا را در زندگی بهشتی با پنج تتن آل کستاء آشتنا کترد.
روایت دارد که آدم و حوا قصری را مشاهده کردند و در آن قصر خانمی را دیدند با جتالل و
شکوه بر عرش قدرت و سلطنت تکیه زده ،گوشوارههائی در گوش دارد ،گلوبندی به گردن و
تاجی روی سر .تعبیر کردند که آن خانم فاطمه زهرا س است و تاج سر او پدرش رسول خدا
می باشد ،گردن بندش شوهرش علی ابن ابیطالب و گوشوارههایش امام حسن و امام حسین
ع .از همان ابتدا معلوم است که تاج سر حضرت زهرا پدرش و زیورهتای دیگترش شتوهر و
فرزندانش هستند ولیکن مطلب را در لباس تشبیه و امثال برای مردم تعریف میکنند.
آدم و حوا در محل کعبه ،تحویل انسانهای بهشتی شدند:
در هر صورت انسانهای بهشتی در این مرکز به نام کعبه یک زندگی بهشتی دائر نمودند
و خداوند آدم و حوا را آفرید و تحویل آنها داد تا آنها را بپروراننتد و بته ثمتر برستانند.
کودکانی در دامن مربیان بهشتی خود به نام حضرت زهرا و موال علی ابن ابیطالب و حسنین
و امامهای دیگر تربیت شدهاند تا به حد بلوغ و تکلیف رسیدند.
روایات داریم که در محل خانه کعبه خیمه سبزی نورانی به پا نموده بودند که نور آن تتا
شعاع چندین کیلومتر که سرزمین حرم شناخته شده است تابش متی کترد .آدم و حتوا در
دامن مربیان بهشتی خود به سنین عقل و بلوغ رسیدند و در این متدت استم هتر کستی و
چیزی را از مربیان خود یاد گرفتند.

لکمها ،» 125یعنی خداوند اسم هر چیتزی را بته آدم
خداوند میفرمایدَّ« :وَّعَّ مَّملَّأدَّمََّّالَّسَّاءََّّ َُّ

آموخت .و این را هم میدانیم که سادهترین تعلیمتات کته برنامتۀ دوران کودکستتان و یتا
دبستان جوانان است ،تعلیم اسماء است .کودکان ما هم در دامن پدر و مادر اولین چیزهتائی
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را که یاد می گیرند ،اسم اشیاء و اشخاص است .می دانند که این فرش و آن قالی استت و
این چراغ است آن رادیو و آن چیزهای دیگر.
تعلیم و تعلم اسم خیلی ساده است .در برنامه تعلیماتی اسالم هم دستور داده اند که
کودکان را از چهار سالگی تا هفت سالگی به کلمات و اسماء آشتنا کنیتد .استم ختدا و
پیامبران و چیزهای دیگر .تعلیم اسماء تعلیم الفبای علوم است نه اینکه علتم واقعتی و
حقیقی باشد .خیلی زود میفهمیم که این ماشین است آن هواپیما .ولتی اگتر بختواهیم
بداینم چگونه و چطور ساخته شده است مدت الزم دارد .اسم هر کسی و هر چیزی را به
آدم و حوا آموختند .آدم و حوا که به اصطالح ما به حد بلوغ رسیدند و جوانان برومنتد و
نیرومندی شدند و از آن جمله مربیان خود را که همان انسانهتای بهشتتی بودنتد بته
عنوان مربی و یا پدر و مادر شناختند مشاهده کردند که این مربیان بر هر کتاری دانتا و
توانا هستند .زمان و مکان ،کوه و صحرا و دریا آنها را اطاعت می کنند به هر کسی و هر
چیزی فرمان می دهند .به پرنده های بهشتی فرمان می دهند ،بالفاصله بتا گوشتت هتای
لذیذ خود سر سفرۀ آنها می نشینند .مشاهده کردند که مربیان بهشتی بی نهایت مجهز
به علم و قدرت هستند .بخواهند به آسمان بروند ،فوری رفتند ،به شترق و غترب عتالم
بروند فوری رفتند .عالم طبیعت مانند کف دست آنها در اختیار آنها قرار دارد .والیتت
تکوینی دارند ،مانند والیت خداوند تبار

و تعالی .خداوند میفرماید « :اَّذَّاَّأََِّّادََّّشَّیئاََّّأَّنَّ

ن ،» 126یعنی آنچه را خدا بخواهد به محض خواستن شدن است و ایتن
یََُّّقولََّّ َُّلَّکُ نَّفَّیَّک َُّو َُّ
مربیان بهشتی هم به همان کیفیت ،هر چه بخواهند میشود .همانطور که فرزندان بعتد
از آنکه به سن جوانی و زندگی رسیدند ،آرزو دارند که پتدر و متادر ،ثتروت ختود را و
زندگی خود را به آنها واگذار کنند و آنها را مانند خودشان به وستایل زنتدگی مجهتز
نمایند ،آدم و حوا هم به همین کیفیت یک چنین امید و آرزوئی در آنها پیتدا شتد کته
مجهز به ثروت و قدرت پدر و مادر بهشتی خود باشند .نمیدانستند که یک چنین قدرت
و ثروتی ،علم و معرفت کامل و ایمان کامل و عقل کامل الزم دارد .قدرت و ثروت بهشتی
به انسانهائی داده می شود که در کمال مطلق باشند و به اسرار توحید و ارادۀ الهی آشنا
باشند .انسانهای ابتدائی کودکستانی میتوانند در ستایۀ تربیتت و اطاعتت بهشتتیان،
زندگی بهشتی داشته باشند ولیکن ممکن نیست مانند آنها مجهز به اسماء اعظم ختدا
باشند که هر چه بخواهند موفقیت داشته باشند .یک چنان تجهیزات ،نمونته تجهیتزات
بهشتیان ،درس و دانش و تربیت الزم دارد .بایستی دوره ببینند تا به یک چنان معتارفی
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برسند .آدم و حوا آرزومندند و یا ایراد و اعتراض دارند که چرا مربیان بهشتتی ،تجهیتزات
وجودی خود را تحویل آدم و حوا نمیدهند .مربیان بهشتی به آنهتا گفتنتد شتما اگتر در
اطاعت پدر و مادر ،باشید این زندگی بهشتی برای شما دوام پیدا میکند و در انتهتای دورۀ
دورۀ تربیت و تکامل مانند ما مجهز به ارادۀ خدا می شوید و همین توفیقات را پیدا میکنید
ولیکن راهش تعلیم و تربیت و تسلیم به مقام خدا و اولیاء خدا میباشتد .الزم استت ماننتد
شاگردی در اطاعت استاد باشند تا آن موفقیت را پیدا کنند .موفقیتهتای علمتی و هنتری
مانند مال و ثروت نیست که فرزندان از پداران خود به ار ببرند ،بلکه از طریق شتاگردی و
اطاعت امکان پذیر است؛ ولیکن در آدم و حوا حالت رقابت و یا شاید حسادت به وجود آمتد
که چرا پدر و مادر مضایقه میکنند و آن موفقیتها را به فرزندان خود نمیرسانند .روایتات
داریم که گناه آدم و حوا حسودی بود و روایتهای دیگر داریم که گناه آنهتا تکبتر بتود و
بعضی روایت ها می گوید گناه آنها ادعای مقام والیت بود و تمامی این احادیث یک معنتا را
پرورش میدهد ،زیرا کسانی که با اولیاء خدا رقابت میکنند که چرا آنها معجزه دارند و متا
نداریم و آنها میدانند و ما نمیدانیم ،پیدایش این رقابت مربوط به دین است که به حقیقت
ایمان و تقوای اولیاء خدا آگاهی ندارند و نمیدانند که آن موفقیتها مولود تعلتیم و تربیتت
است .و تعلیم و تربیت از مسیر تسلیم و انقیاد به مقام استتاد ممکتن استت نته از طریتق
حسادت و رقابت در نتیجه الزم شد که از آن زندگی بهشتی محتروم شتوند و در وضتعیت
زندگی دنیائی قرار گیرند تا حواد طبیعی و مزاجی آنها را پرورش دهد و به ثمر برستاند.
اولیاء بهشتی که در همان خیمۀ نورانی بهشتی در جای خانۀ کعبه زندگی میکردند ،از نظتر
آدم و حوا غایب شدند و آدم و حوا بدون سرپرست و مربی در وضعیت زندگی دنیتائی قترار
گرفتند و چون به بیابآنها و صحراهای دنیا آشنا نبودند ،هر کدام از طرفی رفتند و یکدیگر
را گم کردند .در فراق یکدیگر و در فراق مربیان بهشتی و زندگی بهشتی قرار گرفتند .ایتن
درد و رنج فراق را گفته اند .دویست سال طول کشیده و گفته اند یکتی از گریته کننتدگان
بزرگ عالم که در گریستن نمونه و نظیر نداشتند ،آدم و حوا بودهاند که در فراق یکتدیگر و
بهشت و مربیان بهشتی مدت دویست سال گریستند تا حالت توبه و برگشت به مبدأ کته از
آن محروم شده و فرار کرده بودند برای آنها حاصل شد.
پس حرکت انسانها بهسوی زندگی از دایرۀ والیت اولیاء خدا و زندگی بهشتتی شتروع
شده و تا به این دایره برنگردند زندگی بهشتی آنها دایر نمی شود .در همان جا کته خیمتۀ
سبز بهشتی بر پا کرده بودند به دستور خداوند خانههای به نام خانۀ کعبه ساخته شد تا اثتر

وجودی اولیاء خدا باشد و انسانها بفهمند که بایستی بهسوی همتین خانته یتا همتین
خانواده برگردند و به زندگی موعود خود برسند.

در همین رابطه ائمه ع در قسمتی از دعای ندبه این جمالت را میفرمایند « :وََّّجَّعَّلتََُّّ
وََّّلَّهُمَّاَّ مَّولََّّبَّیتََّّ َُّوضَّعَّ لَّلَّنماسَّ ،»...یعنی پروردگارا تو برای اهل بیت علیهمالستالم ایتن خانتۀ
کعبه را به عنوان یک تابلو هدایتگر یا به عنوان خانههای که نشانگر اهتل خانته استت

ِلَّعَّلََّّالَّنماسََّّحَّ َُّجَّالبَّیتََّّ
قرار دادی و به تمام کرۀ زمین اعالمیه صادر کردی و فرمودی « :وَّ ّ َّ
ینَّعَّنََّّالعَّالَّمَّیَّ ،»َّ127یعنی حق خدا بر مردم این
مَّنََّّاستَّطَّاعََّّاَّلَّی ََّّسَّبَّیالََّّوََّّمَّنَّکَّفَّرََّّفَّاَّ مَّنَّهللاََّّغَّ یَّ
است که در صورت استطاعت و توانائی ،بهسوی خانۀ کعبه حرکت کنند ،به زیارت خانتۀ
خدا بروند و طواف و سعی را مطابق دستور الهی به جا آورند و کسانی که به ایتن قتانون
الهی کافر شوند و بگویند این چه کاری است که ما به سرزمین خشک بیآب و علف سفر
کنیم و در آن هوای گرم و سوزان ،دور خآنهای که از سنگ و خا

بنا شده طواف کنیم

و مال خود را و گوسفندان خود را قربانی کنیم ،کسانی که با این ایترادات و اعتراضتات،
دستور الهی را نادیده و ناشنیده بگیرند و اعتنا نکنند ،بدانند که آنها به خدا محتاجاند
که الزم است به خانۀ خدا بروند .خدا به آنها محتاج نیست که منت آنها را بکشد و بتا
ناز و کرشمه ،آنها را به زیارت خانۀ خود بیاورد و در برابر سئواالتی که شده و یا خواهد
شد که چرا یک خانۀ سنگ و کلوخی ،این همه ارزش و عظمت پیدا نمتوده کته تمتامی
انسانها و مخصوصاً پادشاهان و قدرتمندان ،با لباسهای ابتدایی کته دو قطعته بیشتتر
نیست ،با لغو همۀ تعینات و خودخواهیها و کبر و غرورها ،پای پیاده و برهنه ،بتهستوی
خانۀ خدا حرکت کنند ،از چند فرسخ به خانۀ کعبه حریم خانۀ ختدا را رعایتت کننتد و
بردهمانند و بندهوار به طرف خانۀ خدا بروند ،خداوند جواب میدهد که این خانتۀ اولیتاء
خداست .خانۀ انسانهائی است که راه بهسوی خدا هستند و مردم بهوستیلۀ آنهتا بتا
خدای خود آشنا میشوند .لذا در برابر بیت ،اهل البیت را معرفی کرد .اهل البیتت یعنتی
صاحبخانه .بیت هم یعنی خانه و آن صاحبخانهها که انسانهای کامل هستند ،مکتب و
دانشگاه دین اند .انسانها را به علم خدا و قدرت خدا و دین خدا و مکتب و فرهنگ خدا
هدایت می کنند .معارف الهی و انسانی به آنها می آموزند تا با این آموزش ها یک تمتدن
انسانی ،به نام مدینۀ فاضله ظاهر گردد و انسانها از این زندگی توأم بتا رنتج و مشتقت
دنیائی و از توحش و وحشیگری نجات پیدا کنند و در حتاالت و حرکتات یتک انستان
بهشتی قرار گیرند .باید از این اساتید دانش بیاموزند تا خداوند بتواند در مسیر عقتل و
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شعور آنها زندگی بهشتی برایشان دایر سازد و آنها را از ذلت و فقر و فالکت برهانتد .لتذا
در متن دین و دعوت اسالم خانۀ کعبه ،دانشگاه است .دانشگاه پرورش انسان و ایمان .ایتن
مراسم که در اطراف کعبه بهوجود آمده ،مانند طواف و سعی و قربانی و وقوف بته عرفتات و
مشعر ،الفبای آن دانشگاهی است که بدون ورود به آن دانشگاه و تعلیم و تربیت انسانهتا،

زندگی بهشتی و تمدن انسانی قابل ظهور نیستَّ .
پس در متن و محتوای قرآن ،مراسم کعبه به عنوان یک دانشگاه و مکتب شناخته شده
که اساتید آن رسول خدا و ائمه اطهار ع اند .حدیث در کتاب کافی از امام باقر ع نقل شتده
که راوی میگوید ،حضرت کنار کعبه ایستاده بودند و ستعی و طتواف حتاجیهتا را تماشتا
می کردند که این همه برای استالم حجر مزاحم یکدیگر می شوند و ازدحام پیدا متی کننتد.

حضرت سری به بیاعتنائی تکان دادند و فرمودند « :هَّکَّذَّاَّاکَّن ُواَّیَّجَّونََِّّفَّ الَّاَّهَّلََّّّیةَّ،فَّمَّاَّجَّاءََّّبَّ ََّّ
الَّس الَّم ،» 128این که همان حج زمان جاهلیت است .پیش از ظهور اسالم می آمدنتد طتواف
می کردند و قربانی می کردند .پس اسالم چه چیز تازه ای آورد و چته انقالبتی در عربستتان
بهوجود آورد؟ اگر آمد که همین حج جاهلیت را تصدیق و ترسیم کند ،چنتین حجتی قتبالً
وجود داشته و انسانها طواف و سعی داشتند! راوی می گوید خدمت آقا عرض کتردم یتابن
رسول اهلل ،چه عیبی دارد حج اینها که شما به بیاعتنائی نگاه کردید و آن را نتاچیز و بتی
ارزش شناختید؟ بیچارهها با دقت طواف میکنند ،سعی به جا میآورند و قربانی متیکننتد.
مگر حج غیر از این ها چیز دیگری هست که شما به آن اعتنا نکردید؟ حضرت فرمود اساس
حج تماس با ما اهل بیت است .هرگز کسی به خانۀ خشک و خالی نمیرود و خانتۀ ختالی را
زیارت نمی کند؟ هر جا به زیارت می روند ،منظورشان اهل خانه است نته در و دیتوار خانته.

خداوند همراه بیت ،اهل البیت معرفی میکند « .امناَّامرواَّانَّیأأتونن اَّاه لَّالبَّی تَّبعرض ونَّعلَّین اَّ
ولیتمَّوَّیستئلونناَّعنَّحالهلمَّوَّح رامم ،»َّ129یعنی مردم مأمور نشدند که فقط دور خانه طواف
کنند بلکه مأمور شدند بعد از طواف و سعی ،با ما اهل البیت تماس بگیرند .ما را بشناستند.
در محضر ما حاضر شوند و دین و والیت خود را به ما اهل البیت عرضه کنند .مسائل حالل و
حرام خود را از ما بپرسند تا با کوله باری از علم و معرفت و درس حکمت و والیت بته وطتن
خود برگردند .همین حدیث شریف از کتاب کافی ،یکی از اسرار بزرگ حج را برای ما روشن
می سازد که این خانۀ کعبه ،دانشگاه است و اهل بیت اساتید این دانشتگاهانتد .حاجیتان از
مسیر حرکت به خانۀ کعبه الزم است خود را به دانش و دانشگاه استالمی برستانند .یعنتی
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صاحبخانه ها را بشناسند و از مکتب آنها استفاده کنند .اصل در هتر زیتارتی ،زیتارت
امامها و مکتب آنها است که راه بهسوی بهشت است نه زیارت جماد و نبات و حیتوان.
انسانهائی که چارهای جز قبول والیت آنها نیست .اگر این والیت را پذیرفتند و در این
مکتب ،تربیت شدند ،زندگی معنا و محتوا پیدا می کنند و عاقبتت بته زنتدگی بهشتتی
میرسند و اگر این معنا و محتوا را نشناختند و والیت اولیاء خدا را رها کردنتد ،بته جتز
آتشسازی و آتشسوزی محصولی برای خود پیدا نمیکنند و در ارتباط با ایتن حتدیث،
آیۀ ملک عظیم ،قابل تفسیر و ترجمه است.
مراسم حج ،پایه و مایۀ سلطنت عظیم آل محمد ع است :
خداوند در قرآن خبر میدهد که روزی سلطنتی بهوجود میآورد و ستلطانهتائی را
ظاهر میسازد که حاکمیت بر تمامی افراد بشر و حاکمیت بر آسمانها و زمتینهتا پیتدا
میکنند .یک حاکمیت و سلطنتی که فاقد مرز زمتانی و مکتانی و انستانی متی باشتند.
سلطنت و حکومتی که از نظر زمان نامحدود و ابدی است .مرگ و مرض و ضعف و پیتری
در آن سلطنت وجود ندارد .مانند سلطنت های دنیا نیست کته هتر کتدام چنتد ستالی
حکومت کنند بعداً با مرگ طبیعی و یا قتل اجتماعی از بتین برونتد .پتس آن ستلطنت
عظیم یعنی نامتناهی است .انتها و آخر ندارد .نه سالطین آن حکومت ،گرفتتار مترگ و
مرض می شوند و نه هم انسانهای وابسته به آنها گرفتار مرگ و مرض می شوند .مرگ و
مرض و قتل و کشتار و جنگ و نزاع از جامعه بشریت برطرف می شود .و اما عظیم از نظر
مکانی ،سلطنتی نیست که فقط در یک گوشهای از کرۀ زمین و حاکمیت بر یتک قطعته
زمین باشد .مانند سالطین ایران و عراق و مصر ،هر کدام در گوشتهای چنتد صتد هتزار
کیلومتری حکومت میکنند و بر سایر کشورها حاکمیت ندارند و آن سلطنتی که خداوند
در این آیۀ شریفه وعده میدهد از نظر مکانی نامتناهی است ،یعنی سلطنت بر زمینها و

ِضََّجَّیع اََّّقَّبضََُّّ ََُّّ
آسمانها بدون رنج و زحمت و در تعریف قدرت آنها میفرمایتدَّ « :والَّ ُ َّ
السمَّ َّواتََُّّمَّطوَّ مَّایتَََّّّبَّی َّمینَّ َّ ،» 130یعنی سلطنت الهی چنان است کته تمتام کترۀ
یوم َّالقیامة َّ َّو مَّ
زمین و آسمانها در قبضۀ تصرف اوست .هم بر زمین حاکمیت دارند هم بر آستمانهتا.
آنقدر که بر کرۀ زمین تسلط دارند و بدون رنج و زحمت به هر جا بخواهند میروند و بتا
هر کسی هم بخواهند تماس میگیرند ،بر آسمانها هم حاکمیت دارند .کرات آسمان کته
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هر کدام یک جهان عظیمی می باشد مانند کره زمین ،در اختیار آنها است و مرکبهائی که
در اختیار دارند از نوع مرکبهای معمولی نیست که چقدر جان کندن الزم دارد که ختود را
به جائی برسانند .مانند معراج پیغمبر و براق پیغمبر است .در هر یک ثانیه صدها هزار ستال
نوری سرعت حرکت دارد .بدون اینکه رنج و زحمتی بهوجود آورد .پس سلطنت آنها از نظر
مکانی و مملکتی فاقد مرز است .انتهای مکانی ندارد حاکمیت بر آستمانهتا و زمتینهتا و
همچنین از نظر انسانی.
تمامی انسانهائی که در زمان ظهور زندهاند و امام ،کرۀ زمین را فتح میکند ،تحویل آن
حضرت میشوند .انسانهای تاریخ هم به زندگی برمیگردند .هیچکس در دل ختا

پنهتان

نمیماند .هیچ انسانی در دل تاریخ گم نمیشود .تمامی بشریت از ظهور آدم و حوا تا ظهتور
آن سلطنت ،به زندگی برمیگردند و این سالطین بر آنها حاکمیت دارند .حاکم بتر ظتاهر و
باطن مردم .هر انسانی را از خود او بهتر می شناسند .احتیاج به شتاهد و بینته و پرونتده و
امثال آنها نیست .انسانهای عادل و مؤمن مظلوم را در رفاه آسایش کامل قرار میدهنتد و

انسانهای کافر ظالم را در محرومیت مطلق .در تعریف قدرت آن حضرت گفتتهانتد « :ی ر َّ
ایدیَّالکف اَِّص فراَّ ،» 131یعنی قدرت و ثروت کفار را تا حد صفر تنزل میدهتد .آنچنتان در
ضعف و ناتوانی که قدرت ندارند ریگی به طرف کسی بپرانند چه برستد کته نتان و آبتی در
اختیار داشته باشند و تمامی آتش ها و وسایل ظلم و ستمی که در تاریخ بهوجود آوردهاند و
با آن بندگان خدا را کشته و یا عذاب کردهاند به خودشان برمی گردد.
زندگی آنها همان جهنمی میشود که خدا تعریف کرده است .این ملک عظیمتی استت
که خداوند به این چهارده معصوم و دوستان آنها وعده داده است و فاتح این ملک عظتیم،
امام زمان ع خواهد بود که در آخر الزمان ظاهر میشود .لذا خداوند در این آیات میفرمایتد
بعضی از بندگان خدا این سلطنت و امامت را قبول دارند .پیش از ظهور بته امتامهتا بیعتت
میکنند و در خدمت دین آنها هستند و بعضی انسانها تا بتوانند بتا ایتن دیتن و امامتت
مبارزه میکنند و مردم را از دین خدا باز میدارند .کیفر آنها همان آتتشهتائی استت کته
پیش از ظهور بهوسیلۀ آن آتشها کرۀ زمین و جمعیت زمان را ظالمانه و جابرانه به ختون و
آتش می کشند .خبر ندارند که تمامی ظلم ها و عذابها که از آنها به بندگان مظلتوم ختدا
رسیده ،از این بندگان مظلوم به خود آنها بر میگردد و مجبورند در عتذاب ابتدی معتذب
باشند .پس خداوند این زندگی دنیا را در مقدمۀ زندگی آخرت قرار داده ،مانند کودکستتانی
که پیش از دبستان و دبیرستان در اختیار کودکان قرار میگیرد.
-131

در بعضی روایات و اخبار که بهوسیلۀ آیات قرآن هم تأئید متی شتود ،متیفرماینتد،
وقتی امام زمان ظاهر می گردد این کرۀ زمین ،گنج های ختود را در اختیتار آن حضترت

میگذارد .گاهی بعضی عبارتها به این کیفیت است که میفرماید « ،یلقیَّالَّی َّالاِضَّافالذَّ
کب دها ،» 132یعنی کرۀ زمین ،پارههای جگر ختود را در اختیتار آن حضترت متیگتذارد.
پاره های جگر زمین چه کسی یا کسانی هستند و یا گنج های کرۀ زمین که در اختیار آن
حضرت قرار می گیرد چیست؟ بعضی خیال می کنند از نوع طال و نقره است .اینطور فکر
میکنند که آدمهای تاریخ که پولهای طال و نقره خود را در دل خا

دفن کردهانتد و از

دنیا رفتهاند ،این گنجها در اختیار امام زمان قرار میگیرد .حضرت و یاران حضرت ،محل
آن گنجها را میدانند و آنها را استخراج میکنند .امام زمان در حکومت خود احتیاج به
یک چنین پولها و طال ونقرهها ندارد .او مجهز به علم و قدرت خداونتد متعتال استت و
دوستان خود را هم به همان قدرت مجهز می کند .آن یک قدرتی است که وقتی انستان
در دل کویر بنشیند ،با ارادۀ قاهرۀ خود بدون رنج و زحمت ،آن کویر را تبتدیل بته بتاغ
بهشت می کند .انسانهای معجزه گر احتیاج به این طالها و نقره ها و اسکناسها ندارنتد.
گنجهائی که زمین در اختیار امام زمان می گذارد ،ایتن شخصتیت هتای عظتیم ایمتانی
هستند .انسانهای قدرتمند و دانشمندی که در تاریخ به علم و قدرت و ایمان شتناخته
شده و از دار دنیا رفته اند؛ مانند انبیاء و اولیاء و انسانهای سالم و صالح .لذا در عبتارت
روایت می گوید زمین پاره های جگر خود را در اختیار آن حضرت می گتذارد .پتاره هتای
جگر کرۀ زمین ،آدم های صالح و مؤمن هستند که هر انسانی برابتر جهتانی ارزش دارد.
تمامی افراد نخبه و برجستۀ تاریخ که در رأس ایمان و تقوی بودهاند ،امثال موستیهتا و
عیسیها و سلمانها و ابیذرها و زنهای مؤمنۀ صالحی کته در عفتت و تقتوی و علتم و
دانش نظیر نداشته اند .همین ها گنج های زمین هستند که در دل خا
قیام آن حضرت در گورستآنها آرمیدهاند.

دفناند .به انتظار

خرج تََّّ
خداونتد در قترآن متیفرمایتدَّ « :وأَّ َّ

ِضَّأَّأثقَّالَّها ،» 133یعنی زمین بارهای سنگین خود را خارج متی کنتد .بارهتای ستنگین
الَّ ُ َّ
زمین ،شخصیت های بزرگ الهی و آسمانی هستند و امام زمان بهوسیلۀ آنها یک مدینۀ
فاضله بهوجود می آورد .هر یک از آنها لیاقت دارند صدها هزار انسانهای عقب افتتاده
را به علم و عدالت خود بپرورانند و به زندگی بهشتی برستانند .سترمایۀ هتر حکتومتی
انسانهای مملکت هستند نه مال و ثروت .اگر یک حکومت ،انسانهای ستالم و صتالح و
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برجسته ای دارد که خدمت می کنند و نظام و امنیت به وجود می آورنتد ،آن حکومتت قابتل
دوام است و سلطانی که چنین افرادی دارد ،حکومت آرامی برای خود و دیگتران بتهوجتود
میآورد .اگر افراد یک حکومت ،انسانهای کتمکتار و بتدکار و ختائن و ختائفی باشتند آن
حکومت قابل دوام نیست .چهقدر بایستی خون دل بخورد تا بتواند بهوستیلۀ یتک چنتین
افراد فاسدی یک حکومت قابل دوامی بهوجود آورد .پس ثروت ستلطانهتا و بتزرگتترین
سرمایۀ سلطنت آنها انسانهای صالح و عالم و عادل هستند و چنین انسانهائی کته عتدۀ
آنها در تاریخ زیاد است و در دایرۀ حکومتهای زمان خود نتوانستهاند علم و هنر ختود را
به نمایش بگذارند ،از دار دنیا رفتهاند و در دل خا

ذخیره شدهاند .خداوند آنهتا را زنتده

می کند و تحویل امام زمان عج و ائمه دیگر علیهم اسالم می دهد .سلطنتی به وجود می آورد
که در رأس آن میلیونها نفر انسانهای سالم و صالح و عادل هستتند .احتیتاج نتدارد کته
بهوسیلۀ مأمورها بر کار آنها نظارت کند .یک چنین افرادی که دوره دنیا را دیتدهانتد و در
انتظار عدل جهانی و زندگی بهشتی از دنیا رفتهاند ،گنجهای کرۀ زمین هستند و یا به تعبیر
آن روایت ،پاره های جگر زمین هستند که خداوند آنها را از دل ختا

بیترون متیآورد و

تحویل امام زمان عج میدهد.
معلوم است حکومتی که در رأس آن خدا و ائمه اطهار علیهم السالم هستند ،با آن علتم
و قدرت نامتناهی که دارند و افراد وابسته به آنها ،در رأس حکومت آنها میلیونها میلیون
انسانهائی مانند سلمان و ابی ذر و مقدادند ،چه عظمتی پیدا میکند و چگونه در کرۀ زمین
آسایش و آرامش بهوجود میآید .پس روایتها و اخباری که میگوید زمین پارههتای جگتر
خود را و یا گنجهای دل خود را در اختیار امام زمتان متیگتذارد و خداونتد هتم در قترآن
میفرماید زمین بارهای سنگین خود را بیرون میدهد و به آن حضترت متیستپارد ،افتراد
برجسته تاریخ هستند که در دل خا

دفن شدهاند .پیغمبر اکرم آنجتا کته اولیتاء ختدا و

یک الَّث ّقلَّیَّ،کََّّابََّّهللاَّوََّّع تَّتَّ134
امامهای بعد از خود را تعریف میکند ،میگوید « :اَّ ّ َّینَّتََِّّکََّّفَّ َُُّ

» ،من دو یادگار بسیار سنگین در اختیار شما امت میگذارم ،یکی کتاب خدا و دیگر عتترت
من .از این انسانهای وارستته و برجستته ،ماننتد امتامهتا ،تعبیتر بته ثقلتین متیکنتد.
شخصیتهای بسیار سنگین و پر وزن .این سنگینی مربوط به حجتم بتدن انستان نیستت.
مربوط به عظمت روحی آنهاست .یعنی هر یک از آنها با کل بشریت برابری می کننتد و از
کل بشریت سالمتر و سنگینتر هستند .تعبیر به ثقل اکبر و ثقل اصغر میکنند .علتی ع یتا
قرآن ،ثقل اکبر است ،یعنی از کل بشریت باالتر و مهم تر .یک چنین افرادی کته آمتده انتد
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دورۀ زندگی دنیا را دیدهاند و به انتظار آن حکومت از دنیا رفتهاند ،گنجهای زمتین و یتا
بارهای سنگین زمین هستند که همه تحویل آن حضرت می شتوند .ایتن استت معنتای

خرج تََّّ
گنجهایی که در اختیار آن حضرت قرار میگیرد و یتا خداونتد متیفرمایتدَّ « :وأَّ َّ
أَّثقَّالَّهاَّ » 135
در بعضی روایتها و احادیث در کتاب الزام الناصب ،از حج اکبر تعبیتر بته قیتام آن
حضرت و حکومت آن بزرگوار شده است .کلمۀ حج اکبتر ،در ستورۀ برائتت استت کته

خداوند می فرمایتدَّ « :وأَّذَّانََّّم نََّّهللاَّ َّوَََِّّّ ُس ولََّّاَّلََّّالنم اسََّّی ومََّّال َّّجِ الَّک ََّّأَّ مَّنَّهللاََّّب رَّیََّّم نََّّ
سولَّ ،» 136یعنی این اعالمیهای است از جانب خدا و رسول .ختداو رستول از
شکَّیََّّوَََِّّّ َُّ
اَّل ُ َّ
مشرکین بیزارند .یعنی خدا و رسول ،مسئول مقدرات آنها نیستتند .کفتار و مشترکین
حق ندارند وارد حرم شوند و در مراسم حج اکبر شرکت کنند.

قرب ُ واَّالَّس جَّدََّّال َّرامَّ ،» 137کفتار و مشترکین نجتس
فرمود « :اََّّن مم اَّاَّل ُشَّ َّکُونََّّن سََّّفَّالَّیَّ َّ

هستند ،حق ندارند در مراسم حج شرکت کنند .امام صادق ع مصتداق ایتن آیته را بته
روزگار قیام امام زمان تطبیق میکند .میگوید حج بزرگ ،دوران حکومت و ستلطنت آن
حضرت است .سلطنت و حکومتی که فتح اکبر نامیده شده .تمتام کترۀ زمتین و تتاریخ
بهوسیلۀ آن حضرت فتح میشود و تمامی انسانهائی که اهل ایمان و تقوی بودهانتد و از
دنیا رفته اند و یا در زمان ظهور زنده هستند ،به آن حضرت ملحق می شوند .روایتهتای

دیگر هم گفتهاند که « الَّی

َّیمعَّعصابةَّالق ،» 138یعنی تمامی گتروههتائی کته بتر حتق

بوده اند و اهل حقاند و انسانهائی که مؤمن و صتالح هستتند ،بته آن حضترت ملحتق
میشوند .خدا میداند شاید میلیونها انسان در دل خا

ذخیرهانتد کته بته انتظتار آن

حضرت از دنیا رفته اند .همۀ آنها زنده می شوند و ملحق به آن بزرگوار می شتوند .امتام
صادق ع می فرمایند معنای حج اکبر و عدم ورود کفار و مشرکین در حتج اکبتر ،آن روز
ظاهر می شود؛ زیرا حج درست ،زیارت و معرفت اهل بیتت استت و خانتۀ امتن و امتان،
امام های معصوم هستند که می توانند امنیت مادی و معنوی بسازند .خانۀ خشک و خالی
نمیتواند امنیت بهوجود بیاورد .چقدر زیاد در تاریخ  ،بندگان خدا در مسجدالحرام قتتل
عام شدهاند .خانههای که از نظر قانون ،کسی حق ندارد پشه و مگسی را بکشد ،چگونته
این همه انسانها کشته می شوند؟ پس کجاست مصداق این آیۀ شریفه که می فرمایتد« :
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َّومَّنَّدَّخَّ

ََُّّاکَّنََّّأمَّن ا » 139امام صادق ع میفرماید :مصداق کامل حج اکبر و حرم امتن و امتان،

روز قیام امام زمان است ایشان ،مالک حرم و صاحب حرم هستند .تمامی انسانهای نخبه و
نخبه و برجستۀ تاریخ و زمان ظهور ،به آن حضرت ملحق میشوند و مصتداق ملتک عظتیم
ظاهر میگردد .در آن ملک عظیم ،کافر و منافق حق ورود ندارد .چنانکه خدا میفرمایتد« :
قرَّب ُواَّالَّسجَّدََّّالَّرامَّ » .حجی که در زمان ما ،انجام میگیرد از نظر قانون ،یتک
میفرماید « :فَّالَّیَّ َّ
یک نمایش امنیت و قدرت است ،ولیکن از نظر مصداق و عمتل حتج امتن و امتان نیستت.
مصداق کامل حج اکبر و حرم امن و امان ،روزگتار ستلطنت آن بزرگتوار استت کته در آن
سلطنت ،میلیون ها انسان بدون پلیس و پاسبان و بدون مأمور کنار یکدیگر زندگی می کنند
و یک مدینۀ فاضله و یا شهر بهشت به وجود می آورند .این حج کوچک زمان متا ،نمونتۀ آن
حج اکبر است که بهوسیلۀ آن حضرت دایر می گردد .روایت دیگر که مؤید این معنا است در
کتاب احتجاج طبرسی رحمۀ اهلل علیته استت .در تفستیر ایتن آیتۀ شتریفه کته خداونتد

یوا فَّیَّاَّلَّیَّالََّّوََّّ
میفرمایدَّ « :وجَّعَّلنَّاَّبَّ َّیّنُمَّوََّّبَّیََّّالَُّقرَّیَّاَّل میتََّّبََِّّکنَّاَّفَّیَّاََّّقُریََّّظَّاهَّ َّرةَّوَّقدمِانفیاَّالَّ مَّس َّیس ُ
أَّ مَّایماََّّأمَّنَّیَّ » 140که تفسیر مفصل گذشت ،در آخر بحث امام صادق به اییحنیفیه می فرمایتد،
شهر امن و امان ،دایرۀ والیت محمد و آل محمد ص است و شتهرهای تتوی راه دوستتان و
شاگردان این مکتب می باشند .مسافرین هم کسانی هستند که با اقرار و اعتتراف ،بته ایتن
شهر امن و امان یعنی والیت اهل البیت با هدایت علماء و مجتهدین ،از شهر و دیار خود بته
این شهر امن و امان حرکت میکنند و توشۀ مسافرت آنها والیت و معرفت اهلالبیت است.
با یک چنین اعتماد و ایمانی میروند و برمیگردند .سرمایۀ دینشان و عقلشان و معرفتشان
محفوظ است .بهوسیلۀ شیاطین غارت نمی شود؛ بلکه بهتر و بیشتر تقویت متیشتود .یتک
چنین حاجیانی میروند و برمیگردند ،دینشان و فکرشان و عقلشتان تقویتت متیشتود و
فردای قیامت در این دایره ،زندگی بهشتی آنها دایر می گردد .پس امام صادق ع می فرماید
آن شهرهای بابرکت والیت ما اهل البیت است و این شهرهای توی راه ،شتاگردان متا اهتل
بیت هستند و مسافرین به طرف این شهر ،دوستان و دانشجویان مکتب والیت هستتند .در
دنیا دینشان و فکرشان و فرهنگشان محفوظ است .با تبلی بیگانگان غارت نمی شتود و در
آخرت هم زندگی امن و امانی پیدا میکنند که خدا از آن زندگی تعبیر به بهشتت متیکنتد
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جملۀ بعد که در تفسیر بیت اهلل گفته می شود و اثبات می شود که هر کس داخل این
بیت شود از همه بدیها و پلیدیها پا

و مطهر میگردد ،این جمله است کته فرمتود« :

نکَّ َّّالرجسََّّأَّهلََّّالَّبَّیتََّّوَََّّّیُطَّهّ َُّرَُّکَّتَّطه یاََّّ143
هللاَّلََُّّیذهَّبََّّعَّ َُُّ
دَّخَّ ََُّّاکَّنََّّأمَّنَّا » 142و فرمود « :اَّن ممَّاَّیَُّر َُّیدَّ َُّ
در این جمالت خداوند وعده میدهد که هر کس با بیت اهلل تماس بگیترد و بته اهتل

بیت اهلل ارتباط پیدا کند ،خداوند متعال او را از همه بدیها و پلیتدیهتا پتا

و مطهتر

می گرداند .درست بایستی این حقیقت را بدانیم که این کدام بیت است که اهتل البیتت
آن پا

و مطهرند و هر کسی به زیارت آن بیت برود خداوند به او وعدۀ امنیت و طهارت

میدهد؟ آیا فقط خانۀ کعبه است که هر کس به خانتۀ کعبته بترود ،از همته بتدیهتا و
پلیدیها پا

و مطهر است و یا اینکه بیت فقط خانۀ کعبه نیست ،بلکه انسانی است کته

بیت اهلل شناخته شده و وابستگان به آن انسان ،اهل بیت اهلل اند و این اهل بیت اهلل یعنی
انسانهائی که وابسته به آن بیت اهللاند و به تقدیر و تعلیم خداوند متعال از همه بدیهتا
و آلودگیها پا

و مطهر میشوند و بر اساس همین طهارت اهل بهشتاند.

ابتدا الزم است بحثی درباره طهارت ایراد شود و بعداً معلوم گتردد کته یتک چیتنن
طهارت مطلوب و معروف ،در کدام بیت قابل ظهور است .کلمات طهتارت کته بته معنتی
پاکی و پاکیزگی و به معنای برطرف شدن آلودگیهائی است که در بتدن انستان و روح
انسان و فکر انسان پیدا میشود .برطرف شدن این آلودگیها را در مراحل سهگانتۀ بتاال
طهارت می نامند .به تعبیر دیگر برای بیان پاکی و پتاکیزگی در مراحتل مختلتف ،لغتات
مختلف هم وضع شده است .مراحل مختلفی که انسان در آن مراحتل بایستتی طهتارت
پیدا کند و پا

و پاکیزه شود ،یکی مرحلۀ مزاج و بدن انسان است و دیگر مرحلۀ روح و

فطرت انسان و سوم مراحل علم و حکمت و اخالق انسان است .انسان در این سه میدان،
آلودگی پیدا می کند و این آلودگی باعث دوری و محرومیت از لطف خدا می شود .کلماتی
که برای تطهیر در این سه مرحله به وجود آمده ،یکی لغت نظافتت استت و دیگتر لغتت
طهارت و سوم لغت تزکیه که خداوند بترای هتر یتک از ایتن میتادین ستهگانته ،لغتت
مخصوصی وضع نموده و برای تطهیر میادین سهگانۀ وجود انسان ،لغات سهگانه را به کار
برده است.
اول کلمۀ نظافت .نظافت ،الفبای طهارت است .نظافت به معنای این است که متزاج و
بدن انسان ،آلودگی پیدا نکند .موادی که بدن انسان را آلوده می کند و یا مزاج و طبیعت
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انسان را آلوده می کند ،به کار نبرد .تن انسان و لباس انسان ،همه جا بایستی پا
باشد .هر چیزی که بدن و لباس انسان را آلوده میکند ،مانند چر
مسائل دیگر که انسانها بدن و لباس خود را از آن آلودگیها پا
قابل ظهور است .چر

بدن و لباس بهوسیلۀ آب پا

و نظیتف

و کثافت و گرد و غبار و
میکنند و این پاکی با آب

می شود و یک چنین انسانی را نظیف

مینامند و این شستشوی با آب را نظافت مینامند .پیغمبر اکرم (ص) فرمودند « :الَّنمظَّاف َُّةَّم نََّّ
الَّیَّانَّ» 144
نظافت و پاکیزگی از لوازم ایمان است .و این همه دستورات در فقته استالمی بتهوجتود
آمده و اصرار کرده اند که همه جا و مخصوصاً هنگام ظهور و حضور در مساجد بدن و لبتاس
خود را پا

و مطهر داشته باشید .بعضی آلودگیها هست که اگر در بدن و لباس پیدا شتود

پیش از شستشو ،انسان حق ندارد در نماز و یا در مساجد حاضر شود .آلودگیهائی که مانع
ورود در نماز و یا مساجد می شود ،نجاست می نامند .مانند مدفوع انسان و حیوانتات حترام
گوشت و مانند خون از انسان و حیواناتی که تنفس دارند و دارای خون جهنده هستند.
خون جهنده از حیوانات حرام گوشت و یا حالل گوشت و یا انستان ،از نجاستات استت.
همچنین مردار و سگ و خو

و کافر .اگر بدن و لباس انسان به موادی از این نجاسات آلوده

شود ،نجس است؛ پیش از تطهیر ،حق ورود به نماز و یا مسجد ندارد .بایستی بدن و لبتاس
خود را شستشو کند .محرمات هم طبیعت و مزاج انسان را نجس متیکنتد ،ماننتد گوشتت
حرام و گوشت درندگان و یا حیواناتی که حرام گوشت شناخته شدهاند و یا مال حرام کته از
راه دزدی و سرقت به وجود آمده باشد .این محّرمات نیز متزاج و طبیعتت انستان را آلتوده
می کند که بایستی از خوردن محرمات اجتناب کنند .مبادا گوشت و خون بدنشان آلوده بته
محرمات گردد که این آلودگی خون و مزاج کمکم آلودگی فکری و وجدانی به وجود می آورد
و آن آلودگی ،مایۀ هالکت است.
مرحلۀ دوم رفع آلودگی را طهارت مینامند .آلودگی که مانع ورود انسان به نماز میشود
و انسان مأموریت پیدا میکند به قصد قربت وضو بگیرد یا غسل کند .یک چنین تطهیری را
طهارت می نامند؛ مثالً کسانی که جنب شده اند ،نجس نشده اند و یا کسانی که واجب استت
وضو بگیرند و یا تیمم کنند و وارد نماز شوند ،نجس نشدهاند که بهوسیلۀ غسل یا وضو پا
شوند ،ولیکن انسانهائی که جنباند و یا زنانی که عادت میشوند ،بر آنها واجب میشتود،
غسل کنند .یا اعمالی که وضو و تیمم را میشکند ،بر انسان واجب میشود دو مرتبته وضتو
بگیرد یا تیمم کند .یک چنین اعمالی آلودگی روحی به وجود متی آورد .کستالت روحتی در
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انسان پیدا میشود و او را از ارتباط با خدا و اولیاء خدا بازمیدارد .وقتی انسان بخواهد با
بزرگان تماس بگیرد ،کسانی که در جامعه ،بزرگ و بزرگوارند و شخصیت دارند ،موظتف
بدن و لباس خود را با شستشو پا

و نظیف کند و به مجلس بزرگان برود و کستانی کته

بخواهند با اولیاء خدا یا با خداوند متعال تماس بگیرند و در محضر آنها حاضتر شتوند،
یک چنین افرادی بایستی سعی کنند بدن و لبتاس ختود را از نجاستات یتا حتوادثی و
اعمالی که سبب غسل و وضو میشود ،پا

و مطهر کنند .در حال جنابت و یتا در حتال

عادت کسی حق ندارد در محضر پیغمبر یا امام و یا در نماز که محضر خداستت و یتا در
مساجد که خانه خداست ،وارد شود مگر اینکه لباس و بدن خود را از نجاسات پا

کنتد

و همچنین روحیه و روح خود را از آلودگی جنابت و عادت و یا اعمالی که وضو را واجتب
میکند ،پا

و مطهر گرداند .پس برای ورود در مساجد و یا ورود به محضر ائمه اطهتار ع

یا برای ورود در محضر خدا که نماز است ،در دو مرحله طهارت و پاکیزگی الزم است .هم
بدن و لباس و هم طبیعت و فطرت که آن را روح وجدان می نامند .اگر کستی جنتب یتا
عادت باشد به حمام برود و بدن خود را شستشو کند ،با این شستشو آلتودگی بتدنی او
برطرف میشود ،ولیکن آلودگی روحی که جنابت و عادت باشد ،به حال خود باقی استت.
ولی اگر به قصد اطاعت و بندگی ،بر طبق دستور خدا غسل کند ،بدن ختود را شستشتو
نماید ،هم طهارت بدنی و هم طهارت روحی پیدا می کند .کفار فقط نظافت و پتاکیزگی را
قبول دارند .بدن و لباس خود را از نجاسات پاکیزه میکننتد و متیشتویند ،ولتیکن بته
آلودگی روحی و فکری کتاری ندارنتد .جنابتت و عتادت نمتی فهمنتد .غستل و وضتو
نمی شناسند و طهارت روحی و فکری پیدا نمی کنند .یک زن و مرد کافر گرچه هر روزی
چند مرتبه خود را شستشو کنند ،باز هم جنبند و عادت اند .نجس شناخته متی شتوند.
مگر اینکه در خط اطاعت خدا و به عنوان امتثال امر خدا غسل کنند یا وضو بگیرنتد .در
این صورت جنابت و عادت آنها برطرف می شود و طهارت روحی پیدا می کننتد .عمتوم
مردم نظافت دارند اما طهارت ندارند .بندگان مؤمن و مخلص خدا هم نظافت دارند و هتم
طهارت دارند.
و اما مرحلۀ سوم که تزکیه است اختصاص به انسانهای عالم و عارف و اولیتاء ختدا
دارد که آنها از نظر فکری و علمی هم پا

و مطهرند .برای آنها حالت لقاء اللّهی پیتدا

میشود .این تطهیرات و تنظیفات سهگانۀ باال یعنی طهارت مزاج و بدن و طهتارت روح و
وجدان و طهارت علم و دانش از خرافات و موهومات ،همۀ اینها در مکتتب اهتل البیتت
قابل ظهور است .خداوند می فرماید هر کس اهل بیت شناخته شود یعنی وابستتگی بته

خدا و ائمه اطهار پیدا کند ،ما او را پا

و مطهر میگردانیم .آلودگیهای مزاجتی و فکتری و

علمی و وجدانی و اخالقی او را برطرف میکنیم تا قابلیت ارتباط با خدا و اولیتاء ختدا پیتدا
کند و اجازۀ حضور در محضر آنها را داشته باشد.
تطهیرات فکری و علمی را تزکیه مینامند .تزکیه و زکات که یکی از احکام مهتم دیتن
مقدس اسالم است ،مربوط به رشد فکری و علمی و رشتد اجتمتاعی انستانهتا متیشتود.
دانه های گندم که می روید ،از این رویش تعبیر به تزکیه می کنند .وقتی دانۀ گندم زیر خا
می رود ،به تمامی امالح و موادی که ضد خورا

و غذای انستان استت و قابلیتت استتفاده

ندارد ،آلوده می شود .مخلوط با خا ها و آبهای کثیف و امالح دیگر میشود .بعد خداونتد
به ارادۀ قاهرۀ خود ،این دانۀ گندم را میرویاند .تمام مواد و امالح ضتد ختوراکی را از دانتۀ
گندم میزداید و با آن مواد و امالح خوراکی که پا

و مطهر است ،آن را میرویاند و به ثمتر

می رساند .مثالً آب و کودی که پای درخت و یا بوتۀ هندوانه و خربزه می ریتزیم ،ایتن آب و
کود هیچ تناسبی به غذا و خورا

انسان ندارد .چهقدر فاصله استت بتین آب و کتود پتای

درخت ،و سیب و گالبی و یا میوههای دیگر .انسان هم به همین کیفیتت ،رویتش و روئیتدن
الزم دارد .هر علمی ،هر عملی ،هر نوع مال و ثروتی و هر فکری که رابطه انسان را از ختدا و
اولیاء خدا جدا میکند ،تمامی اینها به منزلۀ آب و کودی است که تحویل فکر انستان و یتا
معده و مزاج انسان می شود .این آب و کودها هم بایستی از فکر انستان و نفتس او و روح و
اخالق او زدوده شود .انسان هم ،مانند بوتۀ گندم و درخت میوه ،رویش و روئیدن الزم دارد.
از این روئیدن ها تعبیر به تزکیه می شود .حضرت زهرا سالم اهلل علیها که حکمت احکتام را
بیان میکند کلمۀ زکات را « مامنتَّللعدد » 145میداند و « الزاکةَّمامنهََّّللعدد .» 146کلمۀ منمات از
نماء بهوجود آمده ،به معنای رشد و نمو .گیاهی که میروید و به ثمر میرسد یا زراعتتهتا و
درختها و یا رشد حیوانات ،از این رشد و رویش تعبیر به نماء میکنند و منمات مانند کلمۀ
مفتاح به اصطالح ادبیات عرب ،اسم آلت است ،یعنی اسباب و ابتزار روئیتدن و رویانیتدن،
حضرت زهرا در اینجا زکات را و یا همۀ صدقات را ،اسباب و ابزار رشتد فکتری و عقلتی و
اجتماعی انسان می داند .وقتی انسان زکات می دهد و یا صتدقات و نتذورات دیگتر ،بترای
خدمت به مردم و جلب رضای خداوند متعال از مقداری مال خود میگذرد ،با همین گذشتت
خداوند او را میرویاند؛ یعنی قدرت فکر و عقل او و علم و دانش او را زیاد میکنتد .محبتت
مردم را در دل او جا میدهد و محبت او را در دل مردم .محبت خود را در وجود او متمرکتز
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میکند .یک چنین انسانی در انتها مظهر رحمت خدا میشود .یک نفر استت ،امتا تمتام
بشریت است .مانند درختی است که کل آفرینش و موجودات عالم ،شتاخ و بترگ ایتن
میشود .پس انسانها در این مدت عمر از تولد تا مرگ و در ستطح کترۀ زمتین ماننتد
زراعتها در اختیار خداوند متعالاند .همانطور که این درختها و زراعتها ،آب نظیف و
لطیف الزم دارد ،فقط آب مقطر که آب خالص است جذب میکند و آب تمیز ،چتهقتدر
زیبا گیاه و علف را میرویاند و سبز و خرم میکند و آبهای آلوده مانند آبهای شتور و
تلخ و کثیف یک چنین خاصیتی ندارند ،انسان هم برای رشد خود ،علم خالص الزم دارد.
مکتب قرآن به رهبری ائمه اطهار ع همان آب مقطر و آب باران است .به ایتن مناستبت
حضرت زهرا را حوض کوثر نامیدند و علی ع را ساقی کوثر.
علم خداوند متعال ابتدا در بیت خدا که وجود حضرت زهرا سالم اهلل علیهتا استت،
تمرکز پیدا می کند .بهوسیلۀ شوهرش و فرزندان معصتومش ماننتد آب بتاران در فکتر
انسانهای مؤمن و متقی جاری میشود و به ارادۀ خدا این دلها میروید .عقلشان قدرت
پیدا می کند ،روحشان قدرت پیدا می کند و در انتها مظهر لطف و رحمت خدا می شتوند.
انسانهائی می شوند پا

و مطهر ،چنان که خداوند در قرآن می فرماید که وقتی در رأس

قدرت قرار گیرند ،تمام دنیا و مردم را به پاکی و عدالت دعوت می کننتد ،دیتن ختدا را
حیات میدهند و انسانهای بهشتی می سازند تا بهوسیلۀ آنهتا زنتدگی بهشتتی دایتر
گردد .با این حساب مراحل سهگانۀ نظافت و طهارت و تزکیه ،فقط در مکتب اهل البیت و
با علوم و اخالق آنها که آب حیات است ،قابل ظهور میباشد .مکاتب دیگر که ختارج از
دایرۀ والیت اهل البیت است ،هر روز بر آلودگی انسانها در مراحل سهگانۀ باال میافزاید

تا عاقبت نجاست مطلق میشوند و خداوند متیفرمایتد « :اَّن مم اَّاَّل ُشَّ َُّکونََّّن سََّّف الََّّیَّ َّقربُ وَّ
الَّسجَّدََّّال َّرامَّ ،» 147مشرکین نجساند ،حق ورود به مسجدالحرام ندارند .امام صادق ع در

تفسیر این آیه می فرماید ،دایرۀ والیت و مکتب ما همان مسجدالحرام است که کفتار بتا
اعتقاد به کفر ،هرگز در دایرۀ والیت و مکتب ما وارد نمی شوند و نمیتوانند وارد شتوند.
مگر اینکه توبه کنند و ایمان به خدا و والیت اهل البیت بیاورند.

لتَّأَّج رََّّ َُّمحَّ مم دَّ
فراز بعد در این دعای شریفه این جمالت است که میفرمایندُ « :مَّثَّجَّعَّ َّ
صَّلَّواَّتُکََّّ...مَّ َّو مَّدَّتُکََِّّفََّّکََّّابَّکَّ » الی آخر.
اجر رسول خدا و اولیاء خدا چیست:
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تو ای خدا مزد پیغمبر اکرم را یک چنین فرمانی قرار دادی که مودت اهل البیت باشتد.
باشد .در تاریخ مشهور است که مسلمانان معاصر پیغمبر به عقیتدۀ خودشتان پتولی جمتع
آوری کردند تا در برابر زحمات و خدمات رسول خدا که آنها را از ذلت و بردگتی جاهلیتت
نجات داده است بپردازند و حق آن بزرگوار را اداء کنند .شاید هم در همتین جتا منتافقین
نقشهای کشیده بودند که خدمات آن حضرت را به صورت کاستبی جلتوه دهنتد و نمتایش
دهند که پیغمبران هم مانند سایر کاسبها ،خدماتشان و زحماتشان بترای ایتن استت کته
ثروتی به دست آورند و یا به ریاست و حکومت برسند .برای رد یک چنین خیانتی و تهمتی

همه جا پیغمبران به مردم ابالغ نمودهاند و گفتهاند « :لَّأَّستئََّّلُ َُّکَّعلی َّمالَّان أَّجرَّیَّأَّنَّأَّجرَّیََّّاَّ مَّلَّ
عَّلََّّهللاَّ ،» 148ما از شما مردم مزدی نمیخواهیم .نمیخواهیم کاسبی کنیم و از مال و ثتروت
شما استفاده کنیم .اجر ما با خداوند متعال است؛ زیرا وقتی دین ختدا بته صتورت کاستبی

درآید و دینداران و مروجین طوری نمایش دهند که برای پول و ریاست خدمت متی کننتد،
اگر یک چنین هدفی از خدمات آنها کشف شود  ،پرده و حجاب هدفهای آخرتتی استت.
بیشتر مردم را تشویق به کاسبی و دنیا داری می کنند و هدفهای آخرتی را از افکار متردم
محو نموده و همه را تشویق به کاسبی و دنیا داری و هدفهای مادی و دنیائی میکنند .خواه
هدفشان ریاست باشد و یا پول و ثروت .لذا پیغمبران همه جا ابالغ کردند که ما مأمور ختدا
هستیم .اجر و مزد ما و یا حکومت و ریاست ما به دست خداوند متعال است.
ما در دنیا مأمور خدمت و هدایت هستیم تا مردم را به زندگی بهشتتی بکشتانیم .ائمته
اطهار علیهم السالم به شدت نهی فرمودند از اینکه دینداری و یا خدمات دینی بته صتورت
کاسبی درآید و خادمان دین که شغل پیغمبران را دارند و در خط آنها حرکتت متیکننتد،
خدماتشان جنبه های مادی پیدا کند و معلوم شود که آنها هم برای ریاست و مال و ثتروت
خدمت میکنند.

لذا احادیث در کتابهای معتبر فرمودند « :لعنَّهللاَّالست أألکیَّبناَّاه لَّالبَّی ت ،» 149یعنتی

خداوند کسانی را که دین و والیت ما و محبت ما را سترمایۀ ختورد و ختورا

ختود قترار

می دهند ،تظاهر به دین ما میکنند تا با این تظاهر پولی از مردم بته جیتب بزننتد ،چنتین
افرادی را خداوند لعنت فرموده و از رحمت خود دور نموده است ،زیرا حقیقتتاً وقتتی دیتن
داری و خدمات دینی به صورت کاسبی و دنیاداری درآید ،پیش از آنکه ترویج شود ،تضییع
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میگردد و پیش از آنکه مردم را جلب نماید ،آنها را میرمانتد .در لستان ائمته بستیار
تأکید شده است که یکی طبابت یکی روحانیت به صتورت کستب و کاستبی در نیایتد.
طبیب خود را آماده خدمت کند و شرط و قراری با مردم نگذارد که هر کس دوست دارد
معالجه شود ،بایستی مبلغی بپردازد و در نتیجه فقرا از طبابت محروم شتوند و ستالمتی
خود را از دست بدهند .روحانیت هم به همین کیفیت بلکه شدیدتر و باالتر .روحانی اگتر
در برابر خدمات خود شرط و قراری بگذارد و مردم را ملزم کند که در برابر استفادههتای
دینی بایستی مبلغی بپردازند ،یک چنین شرط و قراری مایۀ محرومیت کسانی می شتود
که نمیتوانند مبلغی بپردازند تا از درس و دانش دین استفاده کنند .درست مانند کستی
که سر چاهی ایستاده ،مشاهده میکند انسانی ته چاه افتاده و داد می زند آقا مرا نجتات
بده و کسی که باالی چاه ایستاده به او بگوید اگر فالن مبل را حاضری به من بدهی و یتا
قول میدهی بنده و بردۀ من باشی ،تو را از این چاه بیرون میآورم و الّا نه .پس مردی که
در چاه سقوط کرده ،به دلیل اینکه پولی ندارد بپردازد ،بایستی بمیرد و این متردی کته
باالی چاه ایستاده ،به دلیل اینکه در مقابل خدمتش مزدی قابل ظهور نیستت ،آن بنتدۀ
خدا را در ته چاه به حال خود رها کند .انسان این چنینی قاتل به حستاب متیآیتد! بته
حکم اسالم بایستی او را اعدام کنند که چرا در برابر یک چنین خدمت حیاتبخش ،اجر
و مزدی قرار داده تا انسانی که نمیتواند بپردازد بمیرد.
طبابت و روحانیت هم همینطور است .طبیب میگوید چند صد هزار تومان بپردازی،
تو را معالجه میکنم .مریض ندارد بدهد ،بایستی بمیرد .یتک چنتین دکتتری قاتتل بته
حساب می آید؛ زیرا در مقابل مالی ،جانی را به هدر داده است .پیشوایی دین از این هتم
بدتر است .کسانی که در جهل و ضاللت قرار گرفته اند ،در چاه ویلی هستند که ختواهی
نخواهی هال

خواهند شد.

پیغمبر اکرم یک روز مقابل اصحاب نشسته بودند .صدای وحشتتنا

بته گوششتان

رسید .از آن صدا ناراحت شدند .اصحاب پرسیدند چه صدائی بود یا رسول اهلل؟ فرمتود:
منافقی هفتاد سال پیش از این سرازیر چاه شد و امروز به ته چتاه رستید .متن صتدای
سقوط او را به گوشخود شنیدم .به شما هم نمایش دادم .چاه ویلی کته ختدا در قترآن

یادآوری می کنتد در برابتر گناهتان کبیتره ،ماننتد « َّوی لَّ لَّل َُّمطََّّفّف یََّّ َّ«،»َّ150وی لَّ َّیومئ ذََّّ
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لَّل َُّمک َّّذبَّیَّ ،» 151همان چاه ویل است که میگویند اگر سنگی را به داختل آن چتاه بیاندازنتد
هفتاد سال یا صد سال طول میکشد تا به ته چاه برسد.
در آنجا مشاهده میکند ا دهائی دهان باز کرده ،آتش از دهانش بیرون میجهد و ایتن
این مردی که در چاه ویل سقوط کرده در دهان همان ا دها قرار میگیرد .بعضیها میگویند
میگویند که چه کسی چنین چاهی کنده است؟ سنگ وقتی سرازیر چاه می شتود ،سترعت
سرعت فوق العاده ای پیدا می کند ،مانند سنگ های آسمانی که سقوط می کنند .یک چنتین
سنگی یا آدمی که سرازیر چاه شده ،بعد از صد سال به ته چاه رسیده ،الاقل در هتر ثانیته
یک کیلومتر سقوط دارد .صد سال را تبدیل به ثانیه کنید تا عمق چاه را به دستت آوریتد و
تازه در اعماق چاه ،ا دهائی و از دهان ا دها آتش شعله می زند! چنین چاهی کجا است؟ این
چاه ،معنای همین حدیث شریف است که حضرت فرمودند منافقی از روز تولد ،سرازیر چتاه
شده بود و امروز به ته چاه رسیده .همین آیات ویل ،ویل را کته چتاه ویتل استت ،تعریتف
میکند .سقوط از دین و اجتماع ،بسیار خطرنا تر از سقوط در چاهی است کته ایتن همته
عمق دارد .انسانهائی که به کفر و گناه مشهور میشوند و همه جا عوامتل مخترب و نتابود
کننده هستند ،شغلشان ظلم و قتل و غارت و کشتن و بستن است و هتزاران نفتر را بترای
مطامع دنیائی خود به خا

و خون میکشند ،همینها افرادی هستتند کته ستاقط در چتاه

ویلاند و انتهای ظلم و ستم و قتل و غارت ،این آتشهای خطرنا

هستهای است که همتۀ

آنها را به کام خود میکشد و در همین حرارتها تا ابد محبوس می شوند .چتهقتدر طتول
مدت الزم است تا شمر بن ذی الجوشن مانند حبیب بن مظاهر شناخته شود و یا ابوجهتل و
ابولهب مثل سلمان و ابیذر .این فاصله همان چاه ویل است .گرچه به حساب ریاضی بگوییم
میلیون میلیارد کیلومتر عمق دارد ،ولیکن در بی نهایت عمق است .به همتین منظتور ختدا
می فرماید « :خَّالَّینََّّفَّیَّا َّاَّبَّداَّ .» 152انسانهائی که در کفر و گنتاه زنتدگی متیکننتد ،همتان
آدم های سرازیر در چاه ویلاند .پیغمبران و پیشوایانی هم که نظام دین و هدایت ،به دستت
آنهاست مانند همان انسانی هستند که در کنار چاه ویل ایستاده و می بینتد چته کستانی
سقوط کردهاند.
اگر جاهلی و گمراهی از کسی که شرایط علم و هدایت ،به دست اوست ،تقاضای هدایت
کند و هدایتگر با آن جاهل و گمراه ،اجر و مزدی مقرر کند که یا ندارد و یا مال و ثروت بتر
او حاکمیت دارد ،نتواند بپردازد ،در نتیجه از هدایت هدایت کنندگان محروم شود ،پتس آن
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انسان هدایتگر که در خط انبیاء و شغل انبیاء قرار گرفته و آن را بته صتورت کستب و
کاسبی و یا پول گرفتن از مردم درآورده ،مانند همان کسی است که بیچارهای را به دلیل
فقر و ناداری و یا نادانی و ناتوانی در چاه ویل رها میکند و او را باال نمیکشتد و یتا او را
معالجه نمی کند تا بمیرد .به دلیل اینکه پول ندارد و یتا پتولش را خیلتی دوستت دارد،
استعداد بذل و بخشش ندارد؛ لذا در دین مقدس اسالم بسیار تأکید و تبلی شده استت
که این دو طبابت ،یکی معالجۀ بدن از مرضها و جراحت ها و دیگر معالجۀ روح از ضاللت
و جهالت ،باید مفت و مجانی باشد و به منظور جلب رضای خدا انجام گیرد ،کسی حتق او

را رعایت کند یا نکند .لذا پیغمبران به این صفت مشهورند که گفتهانتد « :لنس تئلکَّعلَّی َّ
اجراَّ » ،ما در برابر خدمات دین ،اجر و مزدی نمیخواهیم.
در اینجا وقتی مسلمانان صدر اسالم به رسول خدا پیشتنهاد کردنتد کته در برابتر
خدمات شما پولی به شما برسانیم ،حضرت در حالی که ناراحت شتده بودنتد فرمودنتد،

ببینم خدای من چه اجری برای من مقدر و مقرر میکند .این آیۀ شریفه نازل شتد « .قُ لَّ
کَّعَّلَّی ََّّأَّجراَّاَّ مَّلَّالَّ َّو مَّدةََِّّفََّّال ُق ربَّ » 153از شما اجر و مزدی جز مودت به نزدیکان ختود
لَّأَّستئََّّلُ َُّ
نمیخواهم.
در صفحات گذشته گفته شد که روابط انسانها با یکدیگر در سه مرحله تکامل پیدا

میکند .مودت ،خلّت و محبت.
مودت ،وابستگی ابتدائی است .غالباً فرزندان در ارتباط با پتدر و متادر ختود ،دارای
مودت هستند؛ یعنی وابسته به پدر و مادر .اگر خانواده ها را به حزبی تشبیه کنیم ،اولین
کسانی که در این حزب نام نویسی کردهاند ،فرزندان هستند و اگر نمونۀ ایتن وابستتگی
به پدر و مادر ،وابستگی به پیامبران و پیشوایان دینی پیدا شود ،یک چنین وابستگی که
خود را با آنها و همراه آنها میبیند و میداند ،این وابستگی را مودت مینامنتد .یعنتی
اگر آزادانه رأی گیری شود ،تهدید و تطمیعی و یا تبلیغی در کار نباشد که آیا بین این دو
نفر به علی ها رأی می دهند یا به معاویه ها ،به علی ع رأی متی دهتد ،گترایش قلبتی اش
بیشتر به خدا و اولیاء خدا می باشد .پیغمبر اکرم ص می فرمایتد ،اجتر متن ،متودت بته
نزدیکان من است .آنقدر حضرت ،مطلب را ساده و بیزحمت قرار دادند کته انستان بتا
کوچک ترین گرایش و نمایش ،امت آن حضرت به حساب می آید .نفرمودند مودت به من،
زیرا حضرت از دنیا می رود و در زمان طوالنی وابستتگی بته آن حضترت ،زحمتت دارد.
فرمودند مودت به ذوی القربی ،یعنی اجر من این است که اگر تتو بعتد از متن احستاس
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کردی فالنی به من نزدیک است و به من مربوط است و به خاطر این ارتبتاط ،گترایش بته او
پیدا کردی ،با همین گرایش قلبی ،حق پیغمبر را ادا کردی و پیغمبر از تو تشکر میکند کته
که حق او را رعایت نمودی و در اینجا اگر سئوال شود که این گرایش چته حقتی از حقتوق
پیغمبر است و چه نفعی به حال رسول خدا دارد؟ جواب ایتن استت کته بتزرگتترین نفتع
پیغمبران و بهره برداری از شجرۀ زندگی همین است که بتوانند انسانی را به زندگی بهشتی
برسانند و آنها را از مهلکۀ کفر و گناه برهانند .رسول خدا در این جمالت می فرمایند حتق
من ،شما مردم هستید که شما را همراه خود در زندگی بهشتی ببینم .مانند پدر و مادری که
به فرزندان میگویند حق ما پدر و مادر خوشبختی شماست .اگر تو ای فرزند ،خود را ضتایع
نمودی و به هالکت انداختی ،از دایرۀ محبت و وابستگی به پدر و مادر خارج شتدی و ثمترۀ
زندگی پدر و مادر را ضایع کردی .پدر و مادری که فرزندان ختود را در هالکتت و بتدبختی
ببینند ،پول فرزندان برای آنها چه سودی دارد .رسول خدا به امت می فرماید حق متن بتر
شما این است که سر و کلّۀ شما را در زندگی بهشتی ببینم و این زندگی بهشتی ،منحصراً از
مسیر حرکت من و ذوی القربای من حاصل می شود .شما اگر خودتان را به جهنم کشتاندید،
مانند فرزندانی هستید که خود را به هالکت انداخته و شجرۀ زندگی پدر و مادر را بتیثمتر
کرده اید .در این رابطه بعضیها می گویند آیا صلواتی که ما برای پیغمبر ادا می کنیم و بترای
آن حضرت دعا می کنیم ،برای آن حضرت چه سودی دارد؟ زیرا آن بزرگتواران اجتر کامتل
خود را از خدا دریافت کرده اند .خداوند ذرهای از لطف و رحمت خود بترای آنهتا مضتایقه
نفرموده .هر چه دارد به آنها تحویل داده و آنها را جای خود نشانده است ،دیگر دعای متا
که صلوات باشد چیزی برای آنها کم و زیاد نمیکند .این همه اخبار و احادیتث داریتم کته
برای پیغمبر دعا کنید .برای امام زمان ع دعا کنید .بعضی بندگان خدا هر روز صدقهای برای
سالمتی امام زمان عج میدهند و یا برای بقاء وجود آن حضرت ،نذر و نیاز میکنند .حقیقتتاً
اگر تمام مردم برای رسول خدا دعا کنند و یا به عکس همۀ آنها نفرین کنند ،مانند بنیامیه
و پیروان آنها که علی ع را نفرین میکردند ،این دعای همگانی و یا نفترین همگتانی بترای
پیغمبر و امام یا برای خدا سود و زیانی ندارد کته اگتر علتی ع را نفترین کردنتد ،مصتیبت
میبیند و اگر دعا کردند ،خوشبخت میشوند .حقیقتاً برای خود آنها و درجۀ و مقام آنها و
یا کم و زیادی لطف خدا برای آنها تأثیری ندارد .وضعیت وجودی آنها از نظتر غنتا و بتی
ینَّع نََّّالع الَّمَّیَّ.» 154
نیازی ،مانند ذات خداوند متعال است که فرمودَّ « :وم نَّکَّف رََّّف اَّ مَّنَّهللاََّّغ یَّ
سود و زیان اولیاء خدا از اقبال و ادبار مردم ،سود و زیانی انسانی است نه مالی و مادی .هتر
 -154سوره آل عمران97 ،

کس خود را به جهنم بکشاند ،یک فردی از امت پیغمبتر را ضتایع کترده استت؛ ماننتد
فرزندی که خودکشی می کند .ضرر پدر و مادر این است که یک اوالدی از آنها کم شده
است و هر کس خود را به زندگی بهشتی برساند ،یک فردی بر امت پیغمبر اضافه کترده
است .مانند پدر و مادری که فرزند دیگری خدا به آنها می رساند .پیغمبران بتینهایتت

حریصاند بر اینکه مردم را به زندگی بهشتی برسانند .لذا در آیۀ دیگر فرمود « :مَّاَّسَّأَّلَُّ َُّکَّ
ک ،» 155یعنی این مزدی که به نام مودت از شتما خواستتم ،بترای ستعادت
مَّنَّأَّجرََّّفَّهُوََّّلَّ َُّ
خودتان میباشد نه اینکه سعادت من زیادتر یا کمتر شود.
خداوند در آیۀ دیگری هدف پیغمبر اکرم را از تحمل ایتن همته زحمتات و صتدقات
مطرح می کند و به امت می فهماند که پیغمبران چه هدفی دارند که برای رسیدن بته آن
هدف این همه زحمت می کشند و مصیبتها را تحمل میکنند .رنج و زحمات یک پیغمبر
را اگر با رنج و زحمات سایر کارگران و زحمت کشان مقایسه کنیم ،خواهیم دانستت کته
رنج و زحمت پیغمبران قابل مقایسه با رنج و زحمت کارگران و زحمتت کشتان نیستت.
انسانی را در نظر بگیرید که با نو

تیشه و کلنگ خود دل کوهها را سوراخ می کنتد تتا

راهی برای مجرای آب و یا عبور مردم باز کند و انسان دیگری را در نظر بگیرید که یتک
انسان جاهل جهنمی را با ابراز محبت و تربیت از جهل و نادانی میرهاند و او را به بهشت
می کشاند .انسانهائی که با طبیعت سر و کار دارند و روی زمین و صحرا کار متیکننتد،
رنج روانی و روحی ندارند ،بلکه نشاط و آرامش روانی و روحی دارنتد از اینکته زمتین را
شخم زدهاند ،زراعت کاشتهاند و زراعت آنها به ثمر رسیده است .اگر یک انسان بیکتار
و انسان کارگر را با یکدیگر مقایسه کنیم ،رنج روحی و روانی آدم بیکار از کارگر بیشتتر
است؛ زیرا اشتغال به کار یک مسئلۀ فطری و روانی است .انسان بیکار از رشد فکتری و
تکامل علمی باز می ماند و متوقف می شود و انسانی که مشغول به کار است ،همراه رشتد
روانی و فکری ،محصول کار خود را به دست میآورد و شوق و نشاط پیدا متی کنتد .بته
همین منظور خداوند نعمتها و روزیهای مردم را مفت و مجانی ،بدون کار و زحمت ،بته
آنها نمی رساند .طوری زندگی انسانها را مقدر کرده است که محصول کارشان باشتد و
برای زندگی زحمت بکشند .مثالً علفها و گیاهان هرز و بیثمر را مفت و مجتانی بتدون
زحمت انسان سبز میکند ،می رویاند و به ثمر می رساند ،ولیکن درختهتا و میتوههتا و
زراعتهائی که روزی مردم است ،مفت و مجانی در اختیارشان نمی گذارد .از آنهتا کتار
میکشد .زمین را شخم بزنند و آبیاری کنند .سرما و گرمای زمستان و تابستان را تحمل
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کنند .چهقدر برای پیدایش یک کیلو یا چند کیلو مواد روزی ،مردم بایستی کار کنند تا بته
دست آورند .خداوند به دو دلیل برای تهیۀ روزیها از مردم کار میکشند .یکی اینکه کتار و
کوشش ،فهم و شعور انسان را زیاد می کند .آدمهای بیکار و تنبل غالباً کودن و بی شعورند.
دلیل دیگر اینکه قدر نعمتهای خدا را که برای تهیۀ آن زحمت کشیدهاند ،بدانند و استراف
نکنند .پس اشتغال به کار ،آرامش روانی به وجود متیآورد ،عقتل و شتعور انستان را زیتاد
میکند و محصول کار را برای انسان گوارا مینماید.
ولیکن انسانهائی که طبیعت را می سازند تا از آن استفاده کنند با انسانهائی که آدمها
را تربیت میکنند تا آنها را به سعادت برسانند ،از نظتر رنتج و زحمتت و بتازدهی ثمتره و
محصول با هم فرق دارند .رنج روانی انسانهای بیکار ،خیلی بیشتر و زیادتر از رنتج روانتی
کارگران و زحمتکشان است و محصول کار کارگران خیلی زودتر بته آنهتا متی رستد تتا
محصول کار مربیان .پیغمبران در معرض آن همه آزار و اذیت مردم قرار می گیرند .برابر هتر
کلمه ای که آنها را از مهلکۀ کفر و گناه برهانند ،چتهقتدر رنتج و اذیتت آنهتا را تحمتل
میکنند .مردم پیغمبران را کتک زدهاند و مسخره کردهاند ،توهین و استتهزاء نمتودهانتد و
عاقبت آنها را کشتهاند .پیغمبر اکرم میفرماید « :مَّاَّأَّوذَّیَّ نَّیبََّّمَّثلََّّأَّأ َُّوذَّیت ،» 156یعنی هتیچ
پیغبری به اندازۀ من از امت خود آزار و اذیت ندیده است .محصول خدمت پیغمبران همتین
اذیتهاست که از پرورش شجرۀ انسانیت تحمل میکنند .اگتر انستانهتا بترای پیغمبتران
ثمره ای داشته باشند ،زمانی است که در خط تربیت آنها حرکت می کنند و داختل بهشتت
می شوند .محصول خدمت به انسانها فقط در عالم آخرت حاصل متی شتود ،خداونتد رنتج

روانی پیغمبر و هدف او را در این خدمات تعریف میکند .میفرماید « :لَّق دَّج اءََّّ َُّکََِّّ ُس ولَّم نَّ
یکَّ،بَّل ُ َّؤمَّنَّیَّ َّ َِّ َُّؤ َّ َِّح ی ،» 157یعنتی پیغمبتری از جتنس
سکَّعَّ َّریزََّّعَّلَّی ََّّمَّاَّعَّنَّتََّّ،حَّ َّریصََّّعَّلَّ َُّ
أَّنَُّف َُّ
خودتان در میان شما مبعو شده که رنج و زحمت شما چندین برابر رنتج و زحمتت او بته
حساب میآید .بسیار برای او ناگوار است که شما مردم را در مصیبت و محرومیتت ببینتد و
مخصوصاً کفر و گناه شما مصیبت بزرگی است که پیغمبر شما را رنج میدهد .در جملتۀ دوم
حریصََّّعلَّیک » ،یعنی بسیار حریص است .شبانه روز زحمت میکشد تا شما را از
میفرمایدَّ « :
مهلکۀ کفر و گناه برهاند و نجات بدهد .در انتهای آیه متی فرمایتد ،نستبت بته متؤمنین و
مؤمنات ،از پدر و مادر خیلی مهربانتر است .پیغمبران در مقابل هر کلمهای کته بته متردم
آموختهاند ،چندین صد کلمه از آنها اذیت و توهین دیدهاند .پس رنج و زحمت پیغمبتران و
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دعوت کنندگان به دین خدا از رنج و زحمت کارگران خیلی زیادتر است و انتظارشتان از
مردم در حد صفر است ،بلکه منت شاگردان خود را می کشند تا آنها را به ثمر برسانند.
تحمل این همه رنج و زحمتها فقط به منظور این است که مردم را تربیت کنند .در دنیتا
وحدت و تمدن و همکاری برسانند و در آخرت به زندگی بهشتی .نظر بته اینکته رنتج و
آنها خیلی زیاد است و خدمات آنها بسیار پرسود و پرفایتده استت ،خداونتد متعتال
خودش متعهد شده که اجر پیغبران را به آنها برساند ،زیرا مردم استعداد اینکه بتوانند
زحمات انبیاء را منظور بدارند ،ندارند .لذا همه جا گفته اند اجر ما با خدا است و از متردم
انتظاری نداریم جز اینکه وابستۀ به ما شوند و از مکتب ما استفاده کنند.

خداوند به حضرت رسول اکرم ص وعده میدهد و میفرماید « :عَّسََّّأَّنَّیَّبعَّث کَََِّّّب کََّّ
مَّقَّاماََّّمَّح َُّموداَّ .» 158شاید که خداوند متعال تو را برای مقام بسیار پسندیده آماده کند.
به انبیاء و اولیاء وعدۀ مقام میدهد .وعدۀ پادشاهی بسیار عظیمی که مترز زمتانی و
مکانی و مرز کیفی ندارد .در هر سه جهت ،حکومت الهی نامتناهی است .از نظر زمان ،تتا
ابد یعنی آخر ندارد و از نظر مکان ،سلطنت بر ماسوی اهلل .حکومت بر آنچه خدا آفریده
و از نظر کیفیت ،انسانها در حالیکه شدیداً محبت به آن بزرگوار دارند و عشق و عالقتۀ
آنها شدید است ،اطاعت می کنند .از مسیر عشق و عالقه و محبت کامل ،همراه فهتم و
شعوری که به عقل و شعور خود ،او را به صورت دریتا متیبیننتد و ختود را بته صتورت
بیابانهای تشنه تفدیده ،وابستۀ به آن حضرت می شتوند .یتک انستان کته در نهایتت
تشنگی است ،چنان عطش و تشنگی که مشرف به موت است و مزاجش خشتکیده و یتا
آتش گرفته از شدت حرارت ،چگونه قدر آب را میداند و به طرف چشمۀ آب با سرعت و
شدت حرکت می کند .عطش و تشنگی انسانها نسبت به علتوم الهتی کته چشتمۀ آب
حیات است ،بسیار شدیدتر از عطش و تشنگی انسان نسبت به آب است .عطشی کته از
این تشنگی پیدا میشود ،به صورت جهنم شناخته شده .فلذا انسانهائی کته از چشتمۀ
آب حیات محروماند ،گرفتار عذاب ها و حرارتهائی می شوند که خداوند می فرماید اگتر
نهری از مس گداخته برابر چشمشتان جلتوه کنتد ،ختود را روی آن نهتر متیاندازنتد،
میآشامند و لهیده و پخته میشوند .باز حرارت تشتنگی از حترارت آن متس گداختته،
بیشتر است .انسانهائی که یک چنین محرومیتی احساس می کننتد کته از چشتمۀ آب
حیات محروماند ،آبی که اگر جرعته ای بنوشتند ،زنتدگی آنهتا بهشتت استت و اگتر
محرومیت پیدا کنند ،زندگی آنها جهنم است ،کسانی که چنین احساسی دارنتد و ایتن
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احساس را می فهمند و عالج درد این تشنگی را هم میدانند که آب کوثر است ،یعنتی نتور
والیت آل محمد صلی اله علیه و آله وسلم ،معلوم است چهقدر بته طترف ایتن آب حیتات
سرعت پیدا میکنند و چگونه تسلیم این چشمهها می شوند تتا قطترهای از آن آب حیتات
بنوشند .این گرایش بر اساس تشنگی شدید که به آب حیات دارند و بر اساس معرفتی کته
به چشمههای آن پیدا میکنند و چهقدر سرعت پیدا میکنند که خود را بته آن چشتمههتا
برسانند ،مصداق کامل مودت است .معنای ابتدائی متودت همتین گترایش قلبتی و محبتت
درونی به اولیاء خداوند متعال است .گرایشی که بر پایتۀ معرفتت ،بتهوجتود آمتده ،یعنتی
می فهمند و احساس می کنند که انسان منهای این گرایش و منهای تشنگی به آب حیات که
علم خدا و ائمه است ،جهنم است و به اضافۀ این محبت و گرایش ،بهشت استت .بهشتت و
جهنم در ابتدا یک حاالت روانی و درونی است که بر اساس همان حتاالت روانتی و درونتی،
زندگی انسان به آن کیفیتی ساخته می شود که برای نیکان ،بهشت است و بترای بتدکاران،
جهنم و این حاالت روانی و درونی که انسانها گرایش قلبتی بته عوامتل علتم و معرفتت و
محبت به اولیاء خدا پیدا می کنند ،بهشت درونی است و منهای این گرایش و معرفت ،جهنم
درونی است .به اضافه عذابهائی که در کفر و گناه سر بندگان خدا آورده اند و برای منتافع
خصوصی خود این همه بندگان را در دنیا اذیت کرده و کشتهانتد در آخترت بته خودشتان
برمیگردد.
شما یک بهشتی یا یک جهنمی را از نظتر روانتی مطالعته کنیتد کته آن بهشتتی چته
سرمایهای دارد که بهشتی شده و این جهنمی چه سرمایهای ندارد که از بهشت محروم شده
و به اضافه آن همه عذابها و مصیبتها و حرارت آتش او را محاصره کرده است .انستان در
دنیا و آخرت بر پایۀ سرمایههای درونی و روانی خود موفقیت پیدا میکند و این سرمایههای
روانی دو قسمت است .یکی معرفت به حق یا باطل ،معرفت به اولیاء خدا و دشتمنان ختدا و
دیگر عشق و عالقه و گرایش قلبی .این دو رقم ،سرمایۀ بهشت است .معرفت و محبتت بته

خدا و اولیاء خدا ،سرمایۀ بهشت است و همتین دو سترمایه « ،جَّن م اتََُّّع دنََّّت رَّیَّم نََُّّت اَّ
الَّنها َُِّ » 159است .یعنی با این دو سرمایه یعنی عشق و محبت به اولیاء خدا مالتک بهشتت
میشود.
و اما کسی که ذرهای گرایش به حق و اهل حق ندارد و در نتیجه معرفت به خدا و اولیتاء
خدا هم ندارد ،بلکه ضد معرفت دارد که از آن تعبیر به جهل مرکب میکنند .جهتل مرکتب
یعنی معاویه را صد در صد به جای علی ع می شناسی که ولی خداست و پیشتوای ستعادت
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مردم است و علی را صددرصد به جای معاویته متیشناستی و تمتامی آن ختدمتهتا و
مالمت ها و صفات بد که در وجود دشمنان خداست ،در وجود اولیاء ختدا متی شناستی.
چنان فرهنگی به وجود می آید که منکر را به جای معروف و معتروف را بته جتای منکتر
می شناسی .یعنی بدترین انسانها را که دشمنان خدا هستند ،به جای بهترین انسانهتا
که اولیاء خدا هستند ،می شناسی و به عکس بهتترین انستانهتا را بته جتای بتدترین
انسانها .از نظر روانی چنان میشوی که خداوند در قرآن تعریف میکند و میفرمایتد« :

الونَّ ،» 160یعنتی
اب َّالنم اََِّّ َُّهَّفَّی اَّخ َُّ
بَّلَّ مَّنَّکَّسَّبََّّسََّّی ّئَّ َّ َّوََّّأَّحَّاطَّتَّبَّ ََّّ َّخ َّطیَّئَّ ُت ََُّّفأَّولَّئ کََّّأَّص َُّ
کسانیکه در خط کسب کفر و گناهند ،در خط ظلم و زور و ستم و به هم اندازی و جنایت
و خیانت و پرورش دادن حکومت های باطل و ضایع ساختن حکومت های حقۀ الهی ،رشد
دادن به مکتب کفر و الحاد و دشمنان دین و خاموش کردن چراغ دین خدا و اولیاء ختدا
فعالیت میکنند ،از نظر روانی و فهم و فکر چنان میشوند که صددرصد حق را بته جتای

باطل و باطل را به جای حق میشناسند « .یرونَّالنکرَّمعروفاَّوَّالعرو

َّمنک راَّ ،» 161یعنی

هر عمل خوب و آدم خوبی در نظرشان بد جلوه میکند و به او وابستگی پیدا نمیکننتد.
این حالت روانی هم سرمایۀ جهنم است ،یعنی تمامی بالها و عذابهائی که در دنیتا بته
سر مردم آمده ،همین افراد بهوجود آورده اند و عقب افتادگیها و محرومیتتهتائی کته
برای دین خدا و اولیاء خدا بهوجود آمده ،همین افراد بتهوجتود آوردهانتد .تمتامی ایتن
عذابها و بالها که در دنیا ساختهاند یا عامل ساخت آن بودهاند ،در زنتدگی آخترت بته
خودشان برمی گردد و جهنمشان می شود .جهنم در وجودشان متمرکز می گردد نه اینکه
چالهای پر از قیر و نفت باشد و در آن چاله سقوط کنند .تمامی آتشهتا و حترارتهتا و
زخم ها و جراحت ها که در تاریخ به وجود آمده ،به اضافۀ این حرارت های هسته ای که بتا
آن دنیا را به آتش می کشند ،همۀ اینها در زندگی آخرت به خودشتان برمتیگتردد .در
درون خود ،مانند حرارت تب ،صدها هزار درجه حرارتاند ،ولیکن از مرگ خبری نیست.

کَّمَّکَّنََّّوََّّمَّاَّ َُّهوََّّبَّمَّ َّّیتَّ ،» 162یعنتی هتزاران
خداوند در قرآن میفرماید « :یََّّأأتَّی ََّّالَّوتََُّّمَّنَّ ُ َّّ
عامل مرگ به او حملهور است ،ولیکن از مرگ خبری نیست .نمی میرند که راحت شتوند
بلکه زندهاند و معذباند.
مودت در این آیۀ شریفه که اجر پیغمبر است یعنی گرایش قلبی بته اولیتاء ختدا بتر
اساس عقل و معرفت .انسانها با این گرایش و معرفت ،فرزندان روحانی خدا و اولیاء خدا
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به حساب میآیند و بزرگترین ذوق و شوق اولیاء خدا یا بزرگتترین نعمتت و لتذت بترای
آنها همین است که انسان از مسیر عقل و شعور و علتم و معرفتت ،آنهتا را بته حقانیتت
بشناسد و گرایش قلبی به آنها پیدا کند.
این گرایش قلبی ،اجر پیغمبر است .مثالً انتظاری که پتدر و متادر عتارف و مهربتان از
فرزندان خود دارند ،چیست؟ آن اهلیت است که پدر و مادر در انتظار خوشبختی و سعادت
فرزندان هستند و برای پیدایش این سعادت زحمت می کشند .فرزندی که خود را از مستیر
اهلیت و معرفت به سعادت میرساند ،حق پدر و مادر عتارف و متؤمن ختود را ادا نمتوده و
فرزند دیگری که از مسیر نااهلی و جهل و نادانی خود را بدبخت میکند ،حتق پتدر و متادر
خود را ضایع نموده است .اولیاء خدا احتیاج به پول و مال مردم ندارند تا کستی بته آنهتا
خدمت مالی انجام دهد .احتیاج به محبت و وابستگی به آنها دارند تا از مسیر این محبت و

معرفت ،انسانها را به زندگی بهشتی بکشانند « .مَّ َّو مَّدةََّّذَّیَّال ُق ربَّ » ،یعنی حقی که پیغمبر بر

مردم دارد و مردم الزم است آن حق را ادا کنند ،همین است که خود را در دنیا بته عقتل و
معرفت و عالقه و محبت و در آخرت به زندگی بهشتی برساند .هر انسانی که خود را بهشتی
کند ،حق خدا و اولیاء خدا را اداء نموده و هر کس خود را جهنمی نموده ،حق ختدا و اولیتاء
خدا را ضایع نموده است .این عشق و عالقه بر پایۀ علم و معرفت و متودت ،اجتر رستالتی
است که خداوند برای پیغمبر خود در نظر گرفته است.
علم و قدرت آخرتی ائمه اطهار ع :
و در همین رابطه مقام محمودی که خداوند برای حضرت رسول اکرم وعده داده استت
پایه ریزی میشود .پیغمبر اکرم و امامهای معصوم ظلاهلل واقعی و حقیقتی هستتند؛ یعنتی

سایۀ رحمت و حکومت خدا بر سر مردم .این آیۀ شریفه در قرآن که ختدا متیفرمایتد « :وََّّ
طوَّفُه اَّت ذلَّیالَّ ،» 163یعنی سایۀ شجرۀ طوبی به اهل بهشت نزدیتک
دَّانَّیَّ ََّّعَّلَّیَّمَّظَّالََّّلُهاَّوََّّ ُذَّل ّلَّتَّقَُّ َُّ
است و شاخه های درخت بهشت ،کامالً رام آنها و در اختیار آنهاست .این سایۀ بهشت که
به انسانها نزدیک است یا شاخۀ درخت بهشت ،تسلیم و رام است ،سایۀ حکومت خداونتد
تبار

و تعالی و دعای مستجاب است .چهقدر زیاد در کتاب دعاها میخوانیم که میگتوئیم

پروردگارا ،امام ما را بیاور و در سایۀ حکومت او دعای ما را مستجاب کن .در دعتای افتتتاح

میخواهیم « وَّاست جبَّب

َّدعوتنا » ،بهوسیلۀ آن بزرگوار دعای ما را مستتجاب کتن .االن در

زندگی دنیا چهقدر زیاد مؤمنین و مؤمنات از خداوند خواهش و تقاضتا متیکننتد و اجابتت
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نمیشود .خواهشهای درونی و زبانی خود را در شبانه روز و یا در مدت عمر بررسی کتن
و شمارهگذاری نما .خواهی دانست که میلیونها رقم خواهش و تقاضا داشتهای که هتیچ
یک از آنها مستجاب نشده است.
همه داد میزنیم که چرا دعای ما مستجاب نمیشود .بعضیها میگویند چتون گنتاه
کرده ای دعایت مستجاب نمی شود .به آنها می گوئیم چهقدر آدم های پا

و مقدسی در

زندگی داریم که ذره ای گناه صغیره و یا کبیره مرتکب نشدهانتد .ایتن همته ختواهش و
تقاضا دارند .سالمتی از خدا می طلبند و دعایشان مستجاب نمی شود ،از دنیا متیرونتد.
دلیل عدم اجابت ،محرومیت از سایۀ حکومت خداست .بزرگ ترین مصیبت اهتل عتالم،
محرومیت از حکومت خدا و اولیاء خداست و بزرگترین عذاب اهل عالم ،گرفتتار شتدن
به حکومت دشمنان خداست .حکومت معاویه ،همان جهنم نقد و زنده استت کته متردم
مبتالیند و حکومت علی ع ،همان بهشت نقد و زنده .هنوز دنیا آمادگی پیدا نکرده است
که خدا و اولیاء خدا را در مسند حکومت بنشانند .با ظهور امام زمان ع این آمادگی پیدا
میشود .وقتی مردم در سایۀ حکومت امام زمان قرار گرفتند ،چشم باز کردنتد و دیدنتد
تمامی مقدراتشان ،کوچک و یا بزرگ ،به دست آن حضرت است ،با پیدایش یتک چنتان
حکومتی ،این آیۀ شریفه هم مصداق پیدا می کند .حکومت ائمه اطهار درستت حکومتت
خداست .هر چه از خود خدا انتظار داریم ،میتوانیم از امام زمتان و ائمته دیگتر انتظتار
داشته باشیم .آنها بینهایت علم و قدرتاند .خودشان در یکجا هستند ،ولیکن علتم و
قدرتشان محیط به همۀ کائنات است .از نیت انسان باخبرند چه برسد که بتواننتد نیتت
خود را ظاهر کنند .این علم آنها است که علم خداوند متعال است .هر کدام از آنها بته
تنهائی عرش حاکمیت خدا و یا تخت سلطنتی ختدا متیباشتند و خداونتد ایتن تختت

الس مَّ َّواتََّّوََّّ
سلطنتی را در کتاب خود نامتناهی معرفی میکند ،میفرمایدَّ « :وس عََّّ َّکُرس تَّیَّ ََُّّ م
الَِّضَّ ،» 164یا میفرمایدَِّ « :بَّ العَّرشََّّالعَّظ یَّ » 165و در زیارت جامعه میخوانیم که شتما

امام ها حامل عرش خدا هستید .عرش خدا از فلز و آهن نیست که امامها بردارند ،بلکته
علم و قدرت خداست .خداوند علم و قدرت خود را به آنها ستپرده و در اختیتار آنهتا
گذاشته .به دلیل علم ،چشمۀ آب حیاتاند .انسانها در هر جا باشند ،شاگردی هستتند
که در برابر آنها زانو زده اند .به محض اینکه میپرسند و متیطلبنتد ،یتاد متیگیرنتد.
همینطور قدرتشان محیط به همۀ کائنات در زمین و آسمان است .دست و پای انسانها
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پیش از آنکه به اختیار خودشان باشد ،به اختیار امام زمان است و خداوند این قدرت قاهره

وتَّوََّّأَّخ َُّذواَّم نَّ
را در یکی از آیات تعریف میکند و میفرماید « :وََّّلَّوَّتَّرَّیَّاَّذَّ ُوقََُّّفواَّ166،فَّالََّّفَّ َّ
مَّکَّنََّّقَّ َّریبَّ .» 167این آیه حکایت از فرمان ایست است که امام زمان به محض ظهور به تمامی

اهل عالم صادر میکند مانند یک قدرتمند مسلحی که به یتک ضتعیف نتاتوانی متیگویتد
ایست! دست باال و او میایستد و دستش را باال نگه میدارد .یک چنین فرمتان ایستتی بته
ذَّوقََُّّفوا » ،یعنی اگر ببینی زمانی که فرمان ایستت صتادر
تمام اهل عالم میدهد « .وََّّلَّوتَّرَّیَّاَّ َُّ
می شود ،همه در جای خود خشک می شوند .قدرت تکتان ختوردن ندارنتد .جملتۀ بعتدی
میگوید « :وََّّأَّخَّ َُّذ َّواَّمَّنَّمَّکَّنََّّقَّ َّری بَّ » ،یعنی همانجا که ایستادهاند ،در تصرف آن حضترتند.
الزم نیست حضرت مأموری بفرستد که فالن ظالم را دستگیر کند؛ لیکن همان زمینی که در
آنجا ایستاده ،یا دست و پای خودش ،مأمور امام زمان است .تصرفات آنهتا در آفترینش،
درست مانند تصرفات خداوند متعال است .آیا خدا یک قدرتمندی را که میخواهد بگیرد به
داخل خا

ببرد ،مأمور میفرستد؟ بلکه خدا بر او محیط و مسلط است .امام زمتان هتم بته

همین کیفیت .بدون صدا و سیما و بدون تلفن و مخابرات ،صدای ختود را بته همته کتس از

نزدیک میرساند .این جمله را خداوند در سورۀ قاف ذکر میکند و میفرمایدَّ « :یُنَّادََّّالُنادَّمَّنَّ
مَّکَّنََّّقَّ َّریبَّ ،» 168یعنی در همانجا که هستند مثل این که در یک قدمی هر آدمتی هستتند.

میگویند ،بنشینید و بایستید .کل آفرینش در حیطۀ تصرف آنهاست .پیش از آنکته یتک
مؤمن خواهشی کند ،دعایش مستجاب میشود .آنچه میخواهد در اختیارش قرار میگیرد.
شما برای کشف برکات وجودی ائمه ،کشف قدرت و علم و حکمت آنهتا و ارادۀ آنهتا کته
ارادۀ خداست ،همه جا محدود را در نامحدود و متناهی را در سایۀ نامتنتاهی قترار دهیتد.
ببینید چطور نامتناهی بر متناهی احاطه دارد .مانند نور خورشید بر تمامی ذرات .انسانهتا
همان ذراتی هستند در شعاع حکومت آنها دوستان خود را بته دعتای مستتجاب مجهتز
می کنند .چنان وضعی در آنها به وجود میآورند که دوست آنها می رود کنتار قبتر پتدر و
مادر و می گویند مادر برخیز ،زندگی بهشتی تو دایر شده است! با همین کلمه ،پتدر و متادر
زنده میشوند و تحویل فرزندانشان و فرزندان پدر و مادر را به زندگی بهشتی متیرستانند.
لذا امام باقر ع در حدیثی در کتاب تحف العقول می فرماید ،بته محتض ظهتور آن حضترت

جنگ تعطیل است و تمام اهل عالم یک صدا داد میزنند « :أمناَّأمنا»َّ169
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جملۀ بعد این آیۀ شریفه است که خداوند تبار

و تعالی ،ائمه اطهار علیهمالستالم را

به عنوان راه بهسوی خود معرفی میکند .در اینجا میفرماید « :مَّاَّأَّستئََّّلُ َُّکَّعَّلَّی ََّّمَّنَّأَّجرََّّاَّ مَّلَّ
مَّنَّشَّاءََّّأَّنَّیََّّمخَّذََّّاَّلَََِّّّب ّ ََّّسَّبَّیالَّ ،» 170یعنی خداوند متیفرمایتد اجتری کته متن از شتما
خواستهام و یا پیغمبر اکرم از شما خواسته است ،آن اجر این است که راه خدا را بگیرید؛
یعنی اجر رسالت پیغمبر ،اجر زحمات و خدمات آن حضرت ،همین استت کته در راه او و
دین او وارد شویم و راه او را بگیریم و بهسوی او برویم .بدیهی است که راه ختدا از ایتن
راههای معمولی روی زمین نیست که جادهای باشد از شهری به شهری و از جائی به جائی
و همچنین راه خدا صرفاً قوانین و مقررات نیست که اگر بگوییم هر کس بته دستتورات
خدا عمل می کند ،در راه خدا بهسوی خدا حرکت میکند .تمامی ادیانی که در عالم است
یک سلسله مراسم و عبادت و قانون و مقررات است که غالباً از پیغمبر گرفته شتده کته
رسمیت الهی داشته است .اگر دین خدا همین مراسم و مقررات باشد الزم است تمتامی
دینهائی که در عالم بوده و هست دین خدا و راه بهسوی خدا باشد و دیگر یتک چنتین
ادعائی غلط می شود که پیروان یک دین بگویند فقط ما مؤمن و مسلمان هستیم و فقتط
ما اهل بهشتیم و سایر مردم کافرند و جهنمی هستند .اگر بپرسی بته چته دلیتل شتما
بهشتی هستید دیگران جهنمی ،جواب می دهند که فقط ما متدین به دین خدا هستتیم.
از آنها بپرسید دین خدا چیست که فقط شما آن دین را دارید دیگران ندارنتد؟ جتواب
میدهند ما نماز داریم ،روزه داریم ،خدمات داریم ،انفاقات داریم ،آدمهای خوبی هستیم.
دیگری جواب میدهد ما هم مثل شما عبادات و خدمات داریم .مراستم متذهبی داریتم.
مثالً ادعای شیعه به اهل سنت و جماعت این است که فقط ما مؤمن و اهل بهشتیم ،چون
یک چنین مراسم عبادتی و خدمات داریم .آنها میگویند ما هتم مثتل شتما عبتادت و
خدمات داریم و راست می گویند تمامی ادیان عالم ،معجونی است از یک سلسله خدمات
و عبادات .هر دینی به شکل معینی ،عبادات و خدمات دارند و شاید یتک نفتر در عتالم
پیدا نمیشود که بیدین و المذهب باشد .یکی از توهینهتا کته همته کتس را ناراحتت
می کند ،کلمه بیدین و المذهب است چون کلمه ای است برخالف خلقت و فطرت انسان.
همانطور که عیب های بدنی ،نابینائی و ناشنوائی ،عیب است اگتر بته نابینتا بگتوئی ای
نابینا ،ناراحت می شود .عیب های وجودی هم عیب است به کسی بگتوئی ای جاهتل ،ای
نادان ،و ای بیعقل ،ناراحت می شود .کلمۀ بیدین هم از این قبیل استت .هتیچ کتافری
خودش را کافر نمیداند؛ زیرا برابر استعداد خود و مراسم قومیت و ملیت خود ،دین دارد.
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پس تمامی ادیان عالم که شاید اگر درست تحقیق شود از هزار هم بیشتر استت ،بتا اینکته
دین خدا یکی است .دین خدا در عالم مانند حرف حساب و حسابهای ریاضتی استت کته
ممکن نیست یک ضرب و تقسیمی برابر قواعد منظم خود ،دو جواب داشته باشد و ایتن دو
دو جواب با یکدیگر اختالف داشته باشد .دین خدا یکی است که همه انبیاء آمدند و تبلیت
کردند ،و عالوه صراط مستقیم از مبدأ به مقصد فقط یک راه است .راه دوم و سوم یا از مبدأ
انحراف دارد و یا از مقصد منحرف می شود .راه بهسوی خدا هم همینطور است .ختدا یتک
حقیقت است .همانطور که خودش وحدت ذاتی و حقیقی دارد ،علم او و حکم او و مقتررات
او هم وحدت ذاتی و حقیقی دارند .هر پیغمبری در نبوت خودش ،ارتباط انسان را بته ختدا
بهصورت نماز و یا دعا و نیایش رسمیت داده است و خدا را چنان که شایسته اوست تعریتف
نموده.
پس در هر جا دوئیت و اختالف باشد ،خواه در احکام و مقررات اجتماعی و یا دستتورات
اخالقی و یا تعریفاتی که از طبیعت بهوجود میآید ،یکی از آنها حقیقت است و انسان را به
مقصد می رساند .کلمۀ دوم ،انحراف و انصراف از مقصد است یا الاقل فوائد کتم و نتاقص در
اختیار انسان میگذارد .خداوند همه جا یک نفر انسان را مستقالً به عنوان راه بهسوی ختود
معرفی میکند و دین خدا همان انسانی است که از جانب خدا معین و معلوم میشود .هرگتز
در تاریخ ،دین خدا منهای انسانی که از جانب خدا باشد ،فقط کتاب ساده و احکام و قتوانین
باشد ،در اختیار مردم قرار نگرفته .پس اصل انسانی است که دین خدا را و علم خدا را ظاهر
میکند و به مردم تعلیم میدهد .آن انسان راه بهسوی خداست؛ زیرا انستانی کته از جانتب
خدا معین شده عالم به علم خداوند است و این علم خدا که بهوسیلۀ انسان ظاهر می گردد،
راه بهسوی خداوند متعال است .لذا در این جمالت می فرماید همان امامها و اولیاء ختدا ،راه
بهسوی خدا هستند .همه جا کلمات صراط و سبیل و طریق و امثال آن تفسیر و تأویتل بته
وجود مبار

علی ع و امامهای بعد از او شده .کسانی که وابسته به حجتهای خدا هستتند

و احکام آنها را بر خود حاکم میکنند ،همینها حق پیغمبر را ادا کردهاند و ختدا و رستول
خدا از آنها راضی است .زیرا پیغمبر میفرماید :در صورتی حق رسالت را ادا نمودهای که در
راه او بهسوی بهشت حرکت کنی و علی بن ابیطالب به صراط مستقیم تعریف شتده استت.
پس کسانی اهل دین خدا هستند که مردمی را بر خود حاکم می کننتد کته از جانتب ختدا
منصوب شده و خدا او را معرفی نموده و او را حجتت قترار داده .راه و روش او را راه و روش
خود میداند .انسان به دلیل اینکه حامل علم الهی است ،راه بهسوی خدا است .کسانی که از
این انسان الهی آسمانی منحرف و منصرفاند ،راه بهسوی خدا را گم کرده انتد و در بیراهته

حرکت می کنند .قهراً به جای زندگی بهشتی ،برای خود جهنم می سازند و خبتر ندارنتد
مسئلۀ بهشت و جهنم قضاوت راه و بیراهه است نه اینکه بخششی از جانتب ختدا و یتا
به دست خدا باشد .حاکمیت حق و حاکمیت راه است .اگر در راه حرکتت کنتی ،لنتگ و
چالق هم که باشی به مقصد میرسی و اگر در بیراهه حرکت کنی ،هر چه سریعتر حرکت
کنی ،از مقصد دورتر می شوی .این حاکمیت راه و بیراهه غیر از حاکمیت مطلق خداونتد
متعال است.
روز قیامت یک نفر از جهنمی ها پیدا نمی شود که بگوید خدا مرا به جهتنم کشتیده
است .می بیند انحراف و بیراههروی او را به جهنم کشیده است .جهنم صنعت کفار استت
و خاصیت بیراههروی است .بهشت هم به همین کیفیت .خاصیت حرکت در راه مستتقیم
است .شما دو نفر انسان را در نظر بگیرید .یک نفر از آنها آنقدر ضعیف و ضتعیف کته
فقط روز یا سالی ،یک میلیمتر بهسوی خدا حرکت میکند و آن دیگری آنقدر قتوی و
توانا که در هر ثانیهای ،یک سال و ده سال نوری در بیراهه حرکت متیکنتد .آن انستان
ضعیف ،عاقبت به بهشت می رسد و آن انسان قوی هر چه سریع تر حرکت کند ،از مقصد
دورتر میشود .لذا وقتی راه خدا همان انسانی است که خدا معرفی متیکنتدف پتس آن
انسان و مکتب او راه مستقیم است و اگر انسانی رهبر شما باشد که سند الهی آستمانی
نداردف آن انسان بیراهه است .خود را و وابستگان به خود را به ضاللت می کشاند .پتس
در این جمله امام علیه السالم می فرماید ،این امام ها راه بهستوی خداینتد و همتین هتا
مسلکاند که انسان را به رضایت خدا مربوط میکنند .هر کس وابسته بته آنهتا باشتد،
چشمش را هم روی هم بگذارد به مقصد می رسد و هر کس از آنها فاصله بگیرد ،از خدا
و دین خدا فاصله گرفته است.
و در اینجا الزم است بین راه و مسلک ،فرقی قائل شویم که آیا سلو

و مستلک یتا

سبیل و صراط یک حقیقت است یا با یکدیگر فرق دارد؟ در تعریف سبیل می فرمایتد« ،

هَّالسبَّیلَّالَّیک » و در تعریف مسلک میفرماید « ،والسلکَّالَِّضوانکَّ»
اساساً راه بهسوی خدا یعنی چه؟ چگونه انسان بهسوی خدا حرکتت متی کنتد و یتا
متوقف میشود یا به قهقراء برمیگردد .سه حالت برای انسان قابل تصور استت کته هتر
سه ،یک حاالت روانی است .حاالت ،غیر از حرکات است .حاالت ،آن عوامل درونی شتما
هستند که شما را وادار میکنند به فعالیت .اگر حاالت ،نباشد حرکات هم وجتود نتدارد؛
مانند حالت گرسنگی و تشنگی و احتیاجات دیگر که انسان را وادار بته کتار و فعالیتت

میکند .حاالت ،یک مسائل درونی است که از یک طرف مربوط به خلقتت استت و از طترف
دیگر مربوط به تأیید و تقویت.
وقتی که احساس تشنگی می کنید و قدرت حرکت ندارید دائم در تشنگی متیمانیتد و
اگر قدرت حرکت دارید خود را به آب و غذا میرسانی .این قدرت یک مسئلۀ درونی استت.
الزم است خلقت انسان ،سالم باشد .عقل و شعور و ارادۀ انسان ،سالم باشد و نیروی تقویتی
در وجود آدم ،موجود باشد ،این حاالت ،به دست خود انسان قابل ظهور نیستت .حتاالت را
خدا بهوجود میآورد .خدا از درون و از مسیر قلب و اراده ،انسان را با نیروهای تقویتی خود
که روح ایمان شناخته شده ،تقویت می کند .این تأئید و تقویتها که نهضت درونی بهوجتود
می آورد و انسان را به سوی هدف معینی حرکت می دهد ،به ارادۀ خداوند متعال است و یک
چنین حرکاتی را سلو

مینامند .علم و فرهنگی که با آن حرکت کمک متیکنتد ،مستلک

مینامند .همین سلو

و مسلک ،عرفان شناخته میشود و عرفان و معرفتت ،غیتر از علتم

است .علم ،فقط راه حرکت را نشان می دهد ولیکن عرفان ،نیروی حرکتی است که از درون،
مقصد را نشان میدهد و انسان را بهسوی حقیقت میبرد .موال امیرالمؤمنین علیته الستالم،

در قسمتی از نهج البالغه ،همان خطبۀ اول ،میفرماید « :اَّ مَّو َُّلَّالَّّینََّّمَّ َّعرفَّ ُت

َُّ » ،یعنی قتدم اول

دین که با آن قدم می شود انسان را متدین شناخت ،معرفت به خداوند متعال است .نفرمود:
لوة ،یا مناسک دیگر .قدم اول فرمود ،معرفت است .معرفتت هتم یتک حالتت
اول الینَّالص َّ
درونی بین انسان و خداوند متعال است .پیدایش معرفت مانند این است که شما مثالً علم به
وجود امام زمان دارید ولیکن یک اثری ،یادگاری ،عالمت و نشتانی از آن حضترت نداریتد.
ممکن است بر اساس علم و عقیدهای که دارید در مشکلی از مشکالت خود ،متوسل بته آن
حضرت شوید و حاجت شما را برآورد .صد در صد یقین پیدا کنید که این حاجت شتما کته
غیرطبیعی برآورده شده ،لطف آن حضرت بوده است .با یک چنین نذری و خوابی و یادگاری
که از امام زمان ع دارید و یا خواب صادق حیاتبخش دیدهاید کته بتر استاس آن عشتق و
عالقه شما به خدا شدت یافته و حرکات دینی برای شما آسان و گتوارا شتده ،ایتن حالتت
درونی که بین شما و خدا و یا امام زمان به وجود آمده ،معرفت است .علم در کتاب هتا پیتدا
می شود ولیکن معرفت پیدا نمی شود .قرآن را از اول تا آخر بخوانیم و بتدانیم ،علتم استت
ولیکن معرفت نیست .چهقدر زیاد انسانها حافظ قرآن هستند و یا مفسر قرآناند ،ولتیکن
ذرهای ایمان و تقوی ندارند.
نمونۀ آنها در تاریخ زیاد است و همین خاصیت درونی که بین شما و خدا و یا امام زمان
بهوجود آمده ،معرفت می نامند .حالتی در شما پیدا شتده استت کته صددرصتد یقتین بته

حقانیت دین خدا پیدا کردهاید و دیگر شک و شبهه در وجود شما قابتل ظهتور نیستت.
این خاصیت قلبی را که معرفت نامیده اند ،روح ایمان هم نامیده اند که خداوند در قترآن

ک .» 171به عربها میگوید شما کته هنتوز ایمتان،
انَِّفََّّقَُّل َُّوبَّ َُّ
میفرمایدَّ « :ولَّ مَّماَّیَّد َُّخلََّّالَّیَّ َُّ
داخل قلبتان نشده است ،چرا میگوئیتد متؤمن هستتیم .بگوئیتد مستلمانیم .ایمتان و
معرفت ،به اشارۀ خدا پیدا می شود .تأئید و تقویت قلبی است .تا جائیکه در مسئلۀ توبه
خداوند میفرماید « :تَّبََّّعَّل یَّمَّلَّیََُّّوب ُ وا ،» 172یعنی خداوند نظری به قلب آنها انداخت تتا
بتوانند توبه کنند.
انسانی که ایمان قلبی ندارد ،از خدا دور است .یک بعد روانتی دارد .همتین انستان
گاهی با حادثه ای روبرو می شود که در اثر آن حادثه ،گرایش قلبی به کسی پیدا میکنتد
که میتواند او را از حادثه نجات دهد .پناهنده به او میشود و از آن حادثه ،نجتات پیتدا
می کند .این گرایش قلبی به یک عاملی که خارج از این وسائل طبیعی است ایمان نامیده
میشود .پناهنده به خدا میشود و خداوند حاجتش را روا میکند.
در اینجا مسئلۀ بسیار مهم علمی بهوجود آمده که منشاء اختالفات عمیق و عجیبی
در میان علماء شده است و عدهای جبری و عدهای تفویضی و عدهای متعتادل بتهوجتود
آمده اند .اختالف از اینجا ناشی شده است که اول گرایش قلبی در دل من پیدا میشتود
و بعد توبه می کنم و پناهندۀ به خدا می شوم ،یا اول به خدا پناهنده می شوم ،بعد گرایش
قلبی در من پیدا می شود و یا هر دو ،یعنی گرایش قلبی و پناهندگی من به خدا در یتک
آن زمانی پیدا می شود .بحثی علمی و عمیق است که شناخت آن برای انسانی که دوست
دارد سالک الی اهلل باشد واجب و الزم است .اگر بگوئیم اول میل باطنی پیدا متی شتود،
بعد توبه و نماز و امثال آن معلوم میشود ،صددرصد تدین به دین خدا اجباری است .بته
ارادۀ خداوند است .کسانی که این گرایش را ندارند ،گناهی ندارند و اگر این حالت درونی
به توسط ما پیدا میشود و بعد توبه میکنیم و به خدا پناهنده میشویم تا معلتوم شتود
ایجاد گرایش درونی و حالت توبه به دست انسان توبهکار پیدا میشود ،بعضی این حالتت
را بهوجود میآورند ،توبه میکنند و بعضی بهوجود نمیآورند ،توبه نمیکننتد .الزمتهاش
این است که ایجاد حاالت و حرکات قلبی و درونی ،به دست انسان باشد .ایتن حتاالت و
حرکات ،از نوع خلقت و سازندگی است .خلقت و سازندگی به دست خداوند متعال است،
به دست انسان نیست .پس در اینجا بسیار دقت الزم است تا بدانیم پیدایش حتاالت و
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حرکات روانی و یا گرایش قلبی ،صددرصد به دست خدا یا صددرصد به دست انستان و یتا
درصدی به دست خدا و درصدی به دست انسان است .باالخره بدانیم آنچه به دست انسان
انسان است ،چیست که اگر انجام داد ،توفیق الهی و گرایش قلبی پیدا می شود و اگر انجتام
انجام نداد ،آن گرایش قلبی پیدا نمیشود .حل این مشکل علمی از مسیر شتناخت مشتیت
مشیت پیدا میشود.
این کلمۀ مشیت که به فارسی می گوئیم خواستم یا نخواستم ،به جعل الهی است یتا بته
ارادۀ انسان .اگر خوب مشیت را به آن واقعیتی که دارد شتناختیم ،درستت متی دانتیم آن
سرنخی که به دست انسان است ،چیست تا بتوانیم مسئولیت کفر و گناه را یا محرومیتت از
ایمان و تقوی را به دست خود بدانیم ،چنانکه به دست ما هست و ختدا را منتزه بتدانیم از
اینکه بدون دلیل ،مانند کسانی که تبعیض نژادی هستند ،یکی را توفیق دهد ،بته بهشتت
ببرد و دیگری را توفیق ندهد ،در نتیجه به جهنم کشتیده شتود .شتناخت همتین مستئلۀ
مشیت و آزادی در مسئلۀ جبر و تفویض ،خیلی دخیل است .
بعضی ها می گویند درست است که کارهای ما و یا کارهای خدا به مشیت انجام می گیرد،
مشیت همان خواست ابتدائی انسان است که با تصویب آن ،اراده و عشق و عالقه و تصتمیم
پیدا میشود .مشیت یک حرکت ابتدایی قلبی و روانی است که هیچ عاملی نمیتوانتد آن را
بهوجود آورد و یا مانع ظهور آن گردد .اگر انسان بخواهد چشم باز کند ،به جائی نگاه کند یا
گوش بدهد و یا سخنی را بشنود ،باز کردن چشم و گوش ،کاری است که بودجته الزم دارد.
نیروی باز کردن چشم و نگاه کردن و یا گوش دادن ،ولیکن مشیت یک خواست بسیار ساده
و سطحی است .از نوع کار نیست که بودجه الزم داشته باشد .یتک ختاطرۀ قلبتی و شتاید
نمی توانیم بگوئیم ،عمل قلب است .قلب که در وجود انسان ،مرکز صادرات و واردات استت،
مرکز مشیت است .همین قلب اگر بخواهد فرمانی صادر کند ،دست و پا را حرکت دهد و یتا
چشم و گوش را باز کند ،این فرمان یک نوع عمل قلبی است که بودجته الزم دارد .نیروئتی
که با آن به دست و پای خود فرمان بدهد؛ ولیکن مشیت قلب ،حرکت قلب نیست تا بگوئیم
مشیت ،عمل قلب است و عمل نیرو الزم دارد و نیرو به دست خداوند متعال است.
اگر نیرو داده ما را بهشتی نموده و اگر نداده به جهنم کشیده .مشیت ،کار قلب نیستت،
بلکه خواست مطلق است .انسان می تواند ثروت بخواهد یا ریاستت و قتدرت بخواهتد هتر
چیزی از آن مشکلتر نیست ،بخواهد .در واقع مشیت ،علم به خوبیها و بدیها است .علتم
پیش از عمل و یا علم بدون عمل .همینکه علم پیدا می کنی ،خدا تو را به دین خود دعتوت

کرده است .در صورت قبول ،یاری می کند ،در صورت عدم قبول ،تو را واگذار متی کنتد.
همین علم به خوبیها و بدیها مشیت است.
وقتی دعوت خدا به انسان عرضه میشود ،میگویند « :أَّجَّیَُّبواَّدَّاع یََّّهللاَّ ،» 173انستان
می تواند اجابت را بخواهد یا نخواهد .بعضی به محض اینکه دعتوت را متی شتنوند ،روی
برمیگردانند و قبول نمیکنند و بعضی قبول میکنند و بعد در انتظارند که چه کننتد تتا
نتیجه بگیرند و همین قبول علمی را بدون اینکه مصداق عملی داشتته باشتد ،مشتیت
می نامند .علم ،حقیقت حق را به انسان نشان متی دهتد و آن را در نظتر انستان جلتوه
میدهد .حق را ،ایمان را بخواه! اگر چه ایمان نیاوردهای! خدا و آخرت را بخواه ،گتر چته
قدمی برنداشته ای! خواستن درونی ،بودجه و مئونه الزم ندارد .علم انسان به حق و باطل
کفایت می کند .کسانیکه علم به حقانیت حق پیدا می کنند و متی خواهنتد طالتب حتق
باشند بالفاصله بعد از خواستن ،خداوند متعال به سراغ آنها میرود .آن دلی را که حتق
را خواسته است ،محاصره میکند و در آن دل ،میل و شوق به وجود میآورد .این میتل و
شوق ،عمل خداوند متعال است و انسان در مسیر گرایش قلبی که خدا به او داده با شوق
و اشتیاق بهسوی خدا و حقیقت حرکت میکند .هر روز شوق و اشتیاق او زیادتر و زیادتر
میشود تا روزی که به مقصد میرسد .این خواست ابتدائی هیچ مئونتهای و یتا عملتی و
حرکتی الزم ندارد .می توانیم حق را بخواهیم یا باطل را .مشیت در اینجا خواستن شیء
است .مشیت یا شیء و اشیاء از یک ریشته استت .آن شتیئی را کته بختواهی مشتیت
می شود .من ایمان را میخواهم ،دنیا را میخواهم ،آخرت را میخواهم .پس این خواستن
که ثمرۀ علم و آزادی است ،به دست خداوند متعال نیست .خدا آنچنان به قلب انستان
مربوط است که شاید پیش از آنکه انسان بفهمد چیزی را خواسته یتا نخواستته ،ختدا
می داند که خواسته و یا نخواسته است .بعضی گفته انتد همتین علتم و مشتیت را ختدا
آفریده .انسان نمیتواند در وجود خود علم و آزادی خلق کند ،پس چتون ختدا آفریتده
جبر است؛ زیرا جبر آن چیزی است که به دست خداست نه به دست انسان .پس چنتین
علم و آزادی که مشیت بهوجود میآورد ،به دست خداوند متعال است .مانند قدرت کتار
و حرکت ،باز هم کارها به دست خدا میافتد و انسان دخالت ندارد .جواب این استت کته
خلقت علم و آزادی ،غیر از خواستن با علم و آزادی است .خلقتت علتم و آزادی ماننتد
خلقت چشم و گوش است .چشم و گوش را خدا آفریده است و مشتیت ماننتد کتارزدن
چشم است .چشم را خدا آفریده ،ولیکن نگاه کردن به دست انسان است .می توانتد بته
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منظرۀ حالل یا حرام نگاه کند .قلبی هم که مرکز مشیت است ،همینطور است .خلقت قلب
و خلقت علم و آزادی ،به دست خداست ،ولیکن عمل آن که بخواهم یا نخواهم ،مانند نگتاه
کنم یا نکنم ،به دست انسان است .تو خوبیها را بخواه و قتدم اول را بتردار ،یتا متیگتویم
خوبیها را بخواه ولیکن خدا فوری به تو نیرو میدهد تا قدم اول را برداری .بنتابراین اصتل
اعمال ،خواستن است و خواستن ،به جز علم و آزادی ،سرمایهای الزم نتدارد و ایتن علتم و
آزادی را خدا داده است .پس کسانی که خدا را و دین را نمیخواهند ،در نتیجه توفیق پیتدا
نمیکنند .نمیتوانند خواستن و نخواستن را به گردن خدا بیاندازند؛ بلکه به ارادۀ خود آنها
می باشد .بنابراین کمکهای الهی برای تکامل ،بعد از خواستن ظاهر متیشتود و خواستتن،
نتیجۀ آزادی مطلق است.
مسئلۀ دیگر به دنبالۀ مشیت که خداوند میفرماید تنها چیزی که از خدا میختواهم در
برابر نعمتهائی که به تو دادم ،همین است که بخواهی خدا را و حرکت قلبی ختودت را کته

مئونهای ندارد ،بهسوی خدا انجام دهتی « .م ا أَّس تئََّّلُ َُّکَّعَّلَّی ََّّأَّج رََّّاَّ مَّلَّم نَّش اءََّّأَّنَّیََّّمخ ذََّّاَّلَََِّّّب ّ ََّّ
سَّبَّیالَّ .» 174از شما مزدی نمیخواهم مگر همین که راه خدا را بخواهی؛ یعنی به محض اینکه
در قلبت راه خدا را خواستی ،بقیهاش را خداوند متعال انجام میدهد.

ضوانَّک »َّ175یعنتی
السبَّیلَّاَّلَّیکََّّوََّّالَّسلَّکََّّاَّلَََِّّّ َّ
در این جمله از دعا میگوید « :فَّکََّّن ُواَّ َُُّهَّ مَّ

در این آیه خداوند راهی را که انتظار دارد از او بخواهی ،معرفی میکند کته راه ختدا همتان
ذوی القربی هستند؛ یعنی مزدی که از شما مردم میخواهیم این است که گرایش قلبتی بته
ذوی القربی پیدا کنید .آنها را بخواهید ،گر چه نتوانید بهسوی آنها حرکتت کنیتد و ذوی
القربای کامل حضرت رسول اکرم که هم از نظر دینی و فطری و عقلی ،نزدیکترین افراد بته
پیغمبرند و هم از نظر حسبی و نسبی و گوشت و خون ،نزدیکترین افراد به آن حضرتانتد،
امام های معصوم هستند بقیه افراد در درجات مختلف اند .این گرایش قلبی مزدی است کته
خداوند از انسانها در برابر دین و دعوت خود خواسته است .پس این جمله نشان متیدهتد
که راه بهسوی خدا ائمه اطهار علیه السالم هستند .همه جا در قرآن ،صراط و سبیل و طریق
و امثال این کلمات به وجود مبار

امامهای معصوم تفسیر شتده استت .چقتدر احادیتث و

الرصاطَّاَّل ُست قَّیَّ » داریم که صراط مستقیم علتی بتن ابیطالتب
روایات در تفسیر آیۀ « اَّّهَّدانََّّ ّ َّ

علیه السالم است.
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تا جائیکه این صراط مستقیم ،رمز حروف مقطعه در اوایل سورهها است .دانشمندان
این حروف مقطعه را که خدا میگوید « الف الم میم ،کاف یا ها عتین صتاد » جمتعآوری
کردهاند .مکررات آن را حذف نمودهاند .بقیه را با یکدیگر ترکیب نموده و یتک جملتهای
ساخته اند و آن جملۀ مناسب این عبارت است که از حروف رمز قرآن بهوجتود آمتده« :

علَّحقَّمنس ک

» ،یعنی راه علی حق است و ما این راه حق را حفظ میکنیم .پس سبیل و

صراط بهسوی خداوند متعال به معنای راه از شهری به شهر دیگر و یا از زمین به آستمان
نیست که یک چنین مرکبهائی الزم داشته باشد ،بلکه یک حرکات علمی از جهتل بته
علم ،از سفاهت به حکمت و از نقص به کمال است؛ یعنی راه تکامل کته از آن تعبیتر بته

اجَّال ُ َّؤمَّن،» 176
معراج میکنند .پیغمبر اکرم ص در تعریف نماز میفرمایتد « :الص َّلوةَّ،مَّع َّر َُّ
نماز نردبان حرکت مؤمن است .معراج ،همان حرکات تکاملی را می گویند که عمل قلتب
است .به معنای دانستن و فهمیدن و انتخاب کردن .پس صراط و سبیل ،راهِ مکتبی است.
راه به معنای فهم و شعور ،به معنای کسب علم و دانش و در همه جا مظاهر علم و دانش،
انسان است .گرچه خیال میکنیم مکتبها و خط و کتابتها و کتابخانهها مکتتب استت،
ولیکن الزم است بدانیم آیا کتابخانهها دانش و دانشمند ساختهاند یا دانش و دانشمندان
کتاب و کتابخانه بهوجود آوردهاند؟ اول کتاب بود ،بعد انسان عالم یا اول انسان عالم بود،
بعد کتاب؟ می دانیم که انسان ،علم و دانش و کتاب و کتابخانه به وجتود متی آورد .پتس
کتاب اصیل که آفرینندۀ تمامی کتاب های عالم است ،انسان است تا جائیکه علتم ختدا
هم به تنهائی بهوسیلۀ خداوند متعال ،قابل ظهور نیست ،مگر بهوستیلۀ انستان .آیتا در
تاریخ سابقه دارد بدون انسان ،کتابی یا علمی و یا وحی و پیامی از جانب خدا نازل شود؟
خداوند آنجا که میخواهد دو کلمه سخن بگویتد طترف خطتاب الزم دارد .کستی الزم
است روبروی خدا باشد تا خدا با او چند کلمه حرف بزند و علم خود را ظاهر ستازد .اگتر
انسان در عالم نباشد ،عالم خلقت مانند بیابان است.
خداوند متعال هم یک دانشمندی در بیابان است .یک دانشتمند در بیابتان بتا کته
بگوید؟ با چه کسی حرف بزند؟ برای چه کسی بنویسد؟ یک سکوت قهری بر او حاکمیت
دارد .خداوند همینطور است .اگر انسانی روبروی ختدا نباشتد کته قتدرت فهمیتدن و
شنیدن و دانستن داشته باشد ،خداوند متعال در سکوت مطلق قرار می گیرد .پس علتم
خدا هم بهوسیلۀ انسان ظاهر میگردد .پیغمبران ،شاگرد مکتب خدا شدند .خداوند معلم
آنها بود .به آنها گفت و به آنها یاد داد و آنها آنچه یاد گرفته اند ،در اختیتار متردم
 -176کشف االسرار ،ج  ،2ص 070

قرار دادند و یا در متن کتابها نوشتند .پس کتاب درست و کتاب آموزندۀ هدایتگر ،فقط و
فقط انسان است .خداوند با اینکه می دانست قرآن خود را تا قیامت حفظ می کنتد و کستی
پیدا نمیشود در آن دخل و تصرف کند و یا جملهای و یا کلمهای را تغییر دهد ،با همۀ اینها
برای مکتب قرآن ،انسانها را معرفی کرد .پیغمبر اکرم ،اولین معلم قرآن است .اگر نبود ،نته
قرآنی بود و نه هم فهم و شعوری پیدا میشد .موال علیه السالم معلم دوم بتود کته پیغمبتر
اکرم طبق حدیث ثقلین که تمامی مسلمانان قبول دارند ،فرمود من دو یادگار در میان شتما
امت گذاشتم و این دو یادگار گر چه دواند ،اما یکتی هستتند .هتیچ کتدام بتدون دیگتری
نمیتواند اثر خود را ظاهر سازد .دو انگشت خود را به مردم نشان داد و فرمود مانند ایتن دو
انگشت به یکی متصلاند .دو هستند اما در واقع یکی هستند ،یعنی ایتن هتر دو بته ختدا
متصلند .از خدا میگیرند به شما مردم میرسانند .حضرت زهرا سالم اهلل علیها میفرماید« :
مسوسَّب ذَّاتََّّهللاَّ ،»َّ177یعنی شوهر من علی ابن ابیطالب با ذات ختدا تمتاس دارد؛
اَّ مَّنَّعَّلََّّّیاََّّمَّ َُّ
یعنی او علم قرآن را از خدا میگیرد نه اینکه در کاغذ و کتاب مطالعه میکند .پس دانشتگاه
حقیقی و مکتب و کتاب واقعی ،فقط انسان است .علم خدا و خلق خدا بهوسیلۀ انسان ظاهر
می گردد .دین خدا که یک دانشگاه عظیم نامتناهی است ،این دانشگاه فقط انستان استت.
همه جا مصداق کامل راه خدا ،دین خدا ،مکتب خدا و کتاب خدا ،علی بن ابیطالب شتناخته
السبَّیلََّّاَّلَّیکََّّوََّّالَّس لَّکََّّاَّلَََِّّّض َّوانَّکَّ» ،یعنتی
شده است .از این جهت میفرماید « :فَّکََّّن ُواَّ َُُّهَّ مَّ

راه حرکت و راه مسلو  ،ائمه اطهار علیهم السالم هستند .آنها کتاب ناطق ختدا و کتتاب

گویای خداوند متعالند .موال علیه السالم در حدیثی میفرماید « :الص وََُِّّةَّالَّنس انَّیمَّ َُّةَّه یََّّأَّک ََُّّ،
اّلیَّکََّّبَّ ََُّّبَّیَّدَّهَّ ،» 178یعنی این انسان کامل کتابی استت کته
ابَّ م َّ
َُّحجَّ َُّةَّهللاََّّعَّلََّّخَّلقَّ َّ َّوََّّهَّیََّّالَّکَّتَّ َُّ
خدا به دست قدرت خود نوشته .در آیات سورۀ علق که خدا بحتث کاغتذ و قلتم را مطترح

مل بَّالق ملَّ ،» 179خدا بهوسیلۀ قلم آموخت .در برابر کلمۀ قلتم ،صتفحۀ
میکند ،میفرماید « :ع مَّ
کاغذ و یا لوحی الزم است که با قلم روی آن صفحه بنویسند .قلم بدون کاغذ و کاغذ بتدون

مل بَّلق ملَّ »،
قلم ،وجود پیدا نمیکند .پس آنجا که خدا قلم به دست میگیرد و میگویتد « :ع مَّ

صفحۀ کتابت و کاغذ خود را انسان معرفی میکند .میفرمایتد « :ع مَّملَّبَّالق ملََّّ،ع مَّملَّالَّنس انََّّم اَّ
لَّمیَّع ملَّ ،» 180نمیگوید علم القرطاس .پس کتاب اصیل غیر قابل محتو و نقتض ،فقتط انستان
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راه بهسوی خدا انسان کامل است .هرگز دین خدا بدون انسان نبوده و بدون انستان،
قابل قبول نیست .هر کس در قیامت ادعا کند که من بنده خدایم ،من مؤمن و مستلمانم،
او میگویند امام تو ،پیشوای تو کیست؟ الزم است انسانی را معرفی کنتد کته از جانتب
کَّأَّانَّسََّّبَّم امَّهم ،» 181یعنی روزی کته هتر
انتخاب شده و خداوند میفرماید « :یَّومََّّن دعُوَّ ُ مَّ

جمعیتی را در خط امامشان با امامشان ،حاضر میکنیم ،هر کس بتا پیشتوای ختود وارد
می شود .اگر پیشوا قبول است ،پیروان هم قبولاند و اگر پیشوا و رهبر ،رد است ،پیروان
هم مردودند .پس حرکت بهسوی مقصد ،بدون راه ،ممتنع است .راه است که انسان را بته
مقصد می رساند نه بیابان و صحرا .چون ائمه راهاند ،فقط دین خدا به امامت آنهتا قابتل

قبول است و دیگران بیراههاند .دین خدا به امامت آنها قابل قبول نیستَّ .
جملۀ دیگر در این دعای شریفه ،این کلمات است که میفرماید « :فَّلَّ مم اَّان قَّض تَّأَّ مَّای ُم ََُّّ
کَّقَّومََّّهَّاد » الی
أَّقَّامََّّ َّولَّیَّ ََُّّعَّلََّّابنََّّأَّبَّیطالَّب ،صَّلَّواَّتُکََّّعَّلَّیَّمَّاَّوََّّألَّهماَّهَّادَّایَّ َّ،أَّأذَّاکَّنََّّ َُّهوََّّاَّل ُنذَََِّّّوََّّلَّ ُ َّّ
آخر که میفرماید « :وََّّسَّ مَّدَّالَّ َّبوابَّاَّ مَّلَّبَّب َّ»
مطالب چهاردهگانه قابل توجه در تعریف معصومین و مخصوصاً حضرت زهرا س :
مطالب قابل توجه در این قسمت از دعای شریفه ،چهارده قسمت است:
مطلب اول ،حکمت مرگ حجتهای خدا بعد از شهرت کامل و جلتب و جتذب متردم
است.
مطلب دوم ،چطور علی ابن ابیطالب علیه السالم ولی پیغمبر و ولتی خداونتد متعتال
لَّابنََّّأَّبَّیطالب » ،یعنی این پیغمبر ولتی ختود
است؟ زیرا در اینجا میگوئیم « أَّقَّامََّّ َّولَّیَّ ََُّّعَّ َّّ
علی ابن ابیطالب را در جای خود نصب کرد و به مردم اعالم نمود که هر کس مرا پیغمبتر
خود میشناسد ،علی را موالی خود و هادی خود بشناسد و در اذان هتم متیختوانیم« ،
نَّعَّلََّّّیاََّّوَّلَّهللا » ،پس علی ولی خداست ،ولی پیغمبر هم است و در همتین رابطته،
أَّشهدَّأَّ َّّ
جملۀ معروف « مَّنَّ َّکُنتََُّّمَّولَّه » را ایراد فرمودند.

َّ

مطلب سوم ،در این قسمت می فرماید متن و علتی از یتک درختتیم و یتک شتجره
هستیم ،یعنی جنسیت ما و تربیت ما ،گوشت و خون متا و خلقتت متا یکتی استت و در
جمالت دیگر هم میفرماید « :لَّ َُّم ََُّّلَّمَّیَّوََّّدَّ َُّم ََُّّدَّمَّی » ،خون علی ،خون من است و گوشت
تن علی ،گوشت تن من است.
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مطلب چهارم ،وجود مبار

موال امیرالمؤمنین را تشبیه می کند به وجود هتارون بترادر

موسی ،جای حضرت موسی.
مطلب پنجم ،ازدواج موال علی علیه السالم با حضرت زهرا س کته چگونته ایتن ازدواج،
مشعر به مقام حضرت علی ابن ابیطالب است ،با اینکه عثمان هم با دو دختر دیگتر پیغمبتر
ازدواج کرده .به این مناسبت می گویند عثمان ذی النورین یعنی عثمان صاحب دو نور است.
یعنی با دو نفر از دختران پیغمبر ازدواج کرده است.
مطلب ششم ،بستن درهای خصوصی ورودی مسلمانان به مسجد پیغمبر و باز گذاشتتن

در خانۀ علی ابن ابیطالب و رابطۀ این حدیث با حدیث مشهور « أَّانََّّمَّدَّینَّ َُّةَّالعَّملََّّوََّّع لََّّبَِّبُ اَّ182
»
مطلب هفتم ،حوض کوثر چیست که علتی ع ،ستاقی حتوض کتوثر استت .آیتا از ایتن
حوضهای معروف و مشهور است و یا معنای دیگری دارد؟
مطلب هشتم ،شیعیان علی ابن ابیطالب علیه الستالم در زنتدگی بهشتتی همستایگان
حضرت رسولاند ،یعنی نفرات سوم و چهارم بعد از ائمه علیهم السالماند.
مطلب نهم ،داستان جنگ و جهاد برای تنزیل و تأویل قرآن یعنی برای نتزول قترآن و
ظهور حقایق قرآن که این دو را جنگ برای تنزیل و تأویل مینامند.
مطلب دهم ،دو گروه از انسانهای زمان و تاریخ ،در ارتباط به امامت و والیت علتی ابتن
ابیطالب محکوماند .فقط یک طایفه از آنها به دلیتل حقانیتت و حاکمیتت ،داختل بهشتت
میشوند؛ بقیه از عفو خدا استفاده میکنند.
مطلب یازدهم ،چگونه ابن ملجم قاتل علی ابن ابیطالب و کشندۀ ناقۀ صالح ،شقی تترین
افراد شناخته شدهاند که در شقاوت نظیر ندارند.
مطلب دوازدهم ،حادثۀ عاشورا و محرومیت ائمه اطهار علیهم السالم ،در مسیر قبول یتا
رد والیت علی ابن ابیطالب علیه السالم.
مسئلۀ سیزدهم :پیدایش آخرین نتیجه از مسیر همین مقدرات و تقدیرات.
و چهاردهم ،ظهور وعدۀ خدا که امام زمان علیه السالم است.
و اما مطلب اول:
در اطراف بحث اول و برای تأئید این بحث ،جمالتی از موال علیه السالم در نهج البالغته
ذکر شده که حضرت می فرماید ،وقتی خداوند حجتی از حجتهای خود را ظاهر میکند و او
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را به رهبری انتخاب می نماید تا زمانی که آن حجت خدا شهرت پیدا ننموده و به کیفیت
غیر مشهور فعالیت میکند و مردم در رد و یا قبول آن حجت آزاد هستند ،خداونتد بته
زندگی حجت خود ادامه می دهد؛ اما به محض اینکه شهرت جهتانی یتا مملکتتی پیتدا
که منافقین و مخالفین آن حجت نمیتوانند نفاق و خالف خود را به کار ببرند و آن حجت
خدا به دلیل شهرت و محبوبیت و کسب قدرت ،چنان حاکمیتی پیدا می کنتد کته همته
کس ،از مخالف و غیر مخالف ،تسلیم می شوند ،خداوند آن حجت قدرتمند مشتهور را از
دنیا میبرد و حجت دیگری سر جای او مینشاند که از آن شهرت و محبوبیت برختوردار
نیست و باز مخالفین و منافقین ،آزادانه به خود اجازه میدهند بر علیته او قیتام کننتد.
اطاعت و یا معصیت نماید .این قسمت ،خالصۀ فرمایشات متوال علیته الستالم در نهتج
البالغه است.
ایراد این است که اکنون حجت خدا ،خواه پیامبر یا امتام یتا دیگتری کته محبّتتش
رسمیت الهی دارد ،دوران غربت خود را پشت سر گذاشته .محبوبیت مردمتی و شتهرت
جهانی پیدا کرده که بر اساس همان محبوبیت و شهرت ،دست منافق و مخالف را بسته و
همه را اجباراً در مسیر اطاعت خدا و اقامۀ دین خدا قرار داده است .به کیفیتی کته اگتر
این وضع ادامه پیدا کند ،قرنی یا نصف قرنی بر مردم بگذرد ،دین و اجرای احکتام ختدا
برای مردم عادت آنها می شود و بر اساس همین عادت ،راه مخالفتی برای منافقین باقی
نمیماند که ناخودآگاه مقررات دین الهی را اجرا میکنند و یک جامعۀ متنظم بتهوجتود
میآورند که دیگر در این جامعۀ منظم ،کسی معصیت خدا را نمیفهمد که معصیت کنتد.
فرهنگ دین خدا و نظام قانونی الهی ،یک فرهنگ حاکم بر متردم متی شتود کته همته
ناخودآگاه و بهطور عادت ،در نظام دینی الهی قرار می گیرند .گناه و معصیت نمی فهمنتد
که گناه کنند و به نظام و اطاعت خدا عادت میکنند .در مسیر همین فرهنگی که عتادت
مردم شده و بر مردم حاکمیت میکند ،خداوند حجت حاکم مشهور را از دنیا میبترد تتا
حجتهای دیگرِ غیر مشهور بیایند ،راه و روش او را بدون کم و زیاد ادامه دهند و متردم
را در رد حق و یا قبول آن آزاد بگذارند .مثل اینکه خدا دوست ندارد یک نظام دینی بتر
اساس عادت و اعتیاد مردم بهوجود آید و دیگر فرهنگ گناه و معصیت و بخل و حسادت
و ریاست طلبی و مطالب دیگر از بین برود .تمامی مردم مانند فرشتگان ،در نظتام الهتی

قرار گیرند .چنان باشند که خداوند در یکی از آیات قترآن متیفرمایتد « :قُ لَّل وَّاکَّنََِّّفََّّ
السامءََّّمَّلَّکَّ ََِّّ ُس ولَّ ،» 183یعنی به مردم بگو اگر
مشونََّّ َُّمطمَّئََّّنّیََّّلَّ مَّنلنَّاَّعَّلَّیَّمَّمَّنََّّ مَّ
الَِّضَّ مَّالَّئَّکَّ َُّةَّیَّ َُّ
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تمامی جمعیت کرۀ زمین مانند فرشتگان در نظام کامل اطاعت الهی قرار گیرنتد ،آرایتش و
آسایش کامل پیدا کنند ،باز هم من که خدا هستم آنها را به حال خود واگتذار نمتیکتنم،
بلکه پیغمبری یا فرشتۀ دیگری را میفرستم که رسول آنها باشد.
ما در جواب همین آیه به خداوند متعال عرض میکنیم ،پروردگارا ،اگر هدف تو از خلقت
عالم و آدم ،یک نظام کامل است که توأم با آسایش و آرامش باشتد و اکنتون یتک چنتین
نظامی از فرشتگان و یا آدمهای فرشتهخو بهوجود آمده ،چه لزومی دارد بترای یتک چنتان
جامعۀ منظم پیغمبری را بفرستی که بساط دعوت بگستراند و در نتیجه نظام موجتود را بتر
هم زند و نظام دیگری که خالف نظام اول است بهوجود آورد و باز مردم در قبول یا رد نظتام
دوم اختالف پیدا کنند؟ با یکدیگر به جنگ و نزاع برخیزند و آسایش و آرامش ابتدایی خود
را از دست بدهد .رسول خدا بعد از سیزده سال دورۀ غربت در مکه ،مردم را دعوت به نظام
اسالمی کرد .مردم مخالفت کردند و قبول ننمودند تا اینکه حضرت مجبور به هجرت شد .به
مدینه آمد .بعد از مدت ده سال یک نظام کامل اسالمی و به تعبیر مستلمانان ،یتک مدینتۀ
فاضله به وجود آورد .بدون پلیس و پاسبان و مأمور ،مسلمانان در نظام کامل استالمی قترار
گرفتند و همه کس خود را ملزم به اطاعت آن حضرت نمودند .سایر اعرابی کته در گوشته و
کنار مدینه بودند که شاهد یک چنین نظامی می شدند .همه بهسوی مدینۀ حرکت کردنتد و
بدون جنگ رسالت و حکومت آن حضرت را پذیرفتند .در نتیجه یک حکومت اسالمی منظم
بهوجود آمد که دست منافق و مخالف هم بسته شد .منافقین بودنتد ،ولتی کتاری از آنهتا
ساخته نبود .همان منافقین درجۀ یک که در واقع دشمن نظام اسالمی بودنتد ،بترای حفتظ
موقعیت خود ،مانند پروانه دور شمع وجود پیغمبر طواف می کردند که وقتی حضترت وضتو
می گرفت و یا سر و محاسن خود را شانه می زد ،همان مخالفین واقعی میدویدنتد قطترهای
آب را برای تبر
تبر

می گرفتند یا موی سر و یا محاسن آن حضرت که ساقط متی شتد ،بترای

برمی داشتند .در نتیجه حکومتی به وجود آمد به نام مدینۀ فاضله .مرکز حکومتت آن

حضرت پیش از ورود ،یثرب نامیده می شد اما بعد از حکومت آن حضرت کته یتک تمتدن
اسالمی به وجود آمد ،به نام مدینه نامگذاری شد؛ یعنی یک کشتور استالمی متمتدن .چته
میشد اگر بیست سال یا سی سال دیگر و یا برای همیشه این حکومت ادامه پیدا میکترد و
دیگر نسلهای آینده در دایرۀ حکومت اسالمی متولد متیشتدند و رشتد متیکردنتد و در
آینده ،مفهومی به نام نفاق و مخالفت و یا تکبر و حسد ،پیدا نمیشد و دیگر خداوند چنتین
حکومتی را تا ابد ادامه میداد؟ جواب یک چنین سئوال چیست؟ نمیختواهیم بتر ختدای
خود اعتراض کنیم که چرا مقررات چنین است؟ سئوال ما سئوال اعتراضتی نیستت ،بلکته

سئوال تعلم و یادگیری است .میخواهیم سِر تقدیرات الهی را بدانیم کته اگتر متردم در
یک چنان نظامی باشند و رشد کنند بهتر است یا در نظامی که توأم با این همه اختالفات
و منازعات باشد.
جواب این است که نظامها و از آن جمله آسایش و آرامش مردم بر دو قستم استت و
به دو عامل بستگی دارد .عامل اول ،یک عامل طبیعی و عادی و احیاناً عامل زور و اجبار.
نظامی که در آن نظام ،مردم دروغ را نمیفهمند که دروغ بگوینتد .حقته بتازی و کلتک
نمی شناسند که انجام دهند .دزدی و تجاوز به حقوق نمی دانند که تجاوز کنند .ریاستت
نمیفهمند که طالب ریاست باشند و برای رسیدن به ریاست فعالیت کنند .یک نظامی که
محصول عادت و طبیعت است .مانند نظام حیوانات در حفظ نتوع ختود یتا متثالً نظتام
زنبوران عسل در وظیفهشناسی و نظام طبیعت در حرکات و کارهائی که بته آن بستتگی
دارد .مشاهده میکنید که چرخ و پر طبیعت چگونه منظم و مرتتب کتار ختود را انجتام
می دهد .کرۀ زمین و ستارگان ،ظرف میلیاردها سال و ماه ،ذره ای در وظیفه شناسی خود
کوتاهی نمی کنند و خود را جلو و عقب نمی اندازند .در نتیجه نظتام آفترینش آنچنتان
منظم و محفوظ است که طبیعیون از همین نظام استنباط می کنند و می گویند طبیعتت،
خودکار است؛ احتیاج به خالق و آفریننده ندارد.
حقیقتاً زنبوران عسل که نظام کندوئی آنها نمونۀ یتک تمتدن عظتیم استت ،چترا
مطلوب خدا نیست؟ گاهی موال امیرالمؤمنین علیه السالم ،مردم را دعوت متیکنتد کته
نظام مملکتی خود را از مورچگان و یا زنبوران عسل یاد بگیرنتد .نظتام حیوانتات و یتا
طبیعت و یا زنبوران عسل یک نظام طبیعی عادی استت .یعنتی طبیعتت دروغ و دغتل
نمی داند .تنبلی و بیکاری و کمکاری نمی فهمد .زنبوران عسل دروغ و دغتل و خیانتت و
کمکاری و بدکاری نمیدانند که نظام خود را به هم بزنند .بشتریت هتم اگتر بته همتین
کیفیت یک چنان جامعهای بهوجود آورد که مفاهیم کفر و نفاق و گناه و معصتیت وجتود
نداشته باشد ،یعنی انسانها نفهمند که خیانت چیست تا خیانت کنند و نفهمند دزدی و
دغلی و جرم و جنایت چیست تا جنایت کنند ،همه عادت کنند به خوب بتودن و متنظم
بودن ،یک چنین نظامی به عامل طبیعت مانند نظام طبیعت و حیوانات بتهوجتود آیتد و
دیگر احتیاج به تعلیمات و امر به معروف و نهی از منکر نباشد و مردم چنان میشوند که
خدا در قرآن می فرماید زمین پر است از انسانهائی مانند فرشتگان .فرشتتگان گنتاه و
معصیت نمیدانند که معصیت کنند .انسانها هم مانند فرشتگان ،گناه و معصیت نداننتد
که معصیت کنند .یک چنین نظامی بر پایۀ عادت و طبیعت انجام متی گیترد .در چنتین

نظامی الزم نیست که مردم درس و دانش داشته باشند ،عقل و معرفت داشته باشند ،پیغمبر
و کتاب داشته باشند و دیگر الزم نیست خداوند کتابی نازل کند و پیغمبری بفرستد و امر و
نهی به وجود آورد .در بعضی آیات خداوند می فرماید اگر بخواهیم می توانیم آنچنتان کترۀ
زمین را منظم کنیم که تمامی انسانها ،زن و مرد ،در سجود و رکوع و ذکر و تسبیح باشتند
و ذرهای گناه و معصیت نباشد .یک چنین نظامی را نظامی عادی و طبیعی میگوئیم .نظتامی
که احتیاج به علم و دانش و تکامل نیست و الزم نیست این همه مدرسه و دانش و دانشتگاه
بهوجود آید و این همه اختالفات و جنگ و نزاع و مسائل دیگر.
اما نظام دیگر نظامی است که بر پایۀ عقل و معرفت پیتدا متی شتود .عامتل طبیعتت و
حکومت در کار نیست .انسانها عالم و دانشمند باشند .به علم و دانش خود ضرر کفر و گناه
را بشناسند و تر

کنند .نفع ایمان و تقوی را بدانند و بپذیرند .انسانهائی باشتند عتالم و

عارف ،مانند اولیاء خدا و پیامبران .عصمت علمی پیدا کنند نه عصمت طبیعی .مثالً پیامبران
از کفر و گناه و ظلم و ستم وحشت دارند ،زیرا میدانند چه آیندۀ بدی دارد و چته جهنمتی
برای خود و مردم می سازد .آنها به عامل علم و معرفت خوبیها را رواج میدهند و از ختدا
اطاعت میکنند و هم چنین بدیها را تر

میکنند و از کفر و گنتاه وحشتت دارنتد .بترای

نمایش این دو نظام ،دو نفر را در ادامه و ادارۀ زندگی نمونه میآوریم.
یکی انسان قدرتمندی مانند علی ابن ابیطالب و امامهای دیگر مثل او و دیگر بردۀ سیاه
پوست و یا کنیز سیاه پوستی که دیروز از بیابانیها خریدهاند و به خانه آوردهاند .این دو نفر
موال و عبد در داخل زندگی نظام دارند .خیلی منظماند .به حتق و حقتوق یکتدیگر تجتاوز
نمی کنند .وظائف خود را مرتب انجام میدهند .یکی خانمی مانند حضرت زهرا و جائی دیگر
کنیز و کلفتی که خریداری کرده است .نظام این دو نفر ،دو عامل دارد .یکتی عامتل علتم و
معرفت و دیگر عامل عادت و اطاعت.
غالم و کنیز دائم آماده اند که دستوری بگیرند و اجرا کنند ،ولیکن مصتلحت و مفستده
نمیشناسند ،فقط بردۀ مطیعند .اطاعت میکنند .عالم نیستند .در اطاعتت و معصتیت ،آزاد
نیستند؛ ولیکن موال به علم و دانش خود و به معرفت خود و به آزادی خود ،زندگی میکنتد.
حکومتی و شمشیر و سالحی باالی سر او نیست که اگر معصتیت کنتد تنبیته شتود و اگتر
اطاعت کند پاداشی بگیرد؛ بلکه به علم و آزادی و بر پایۀ فهم و شعور نظام زندگی بهوجتود
آورده است .از این دو نظام ،نظامی که صددرصد مطلوب خدا و آرامشبختش استت ،نظتام
علمی و عقلی بر پایۀ فهم و شعور و معرفت است نه نظام طبیعی و یا حکومتی بر پایۀ تترس
و عادت .هدف خدا از خلقت عالم و آدم ،پیدایش یک نظامی است که بر پایۀ عقل و معرفتت

باشد نه بر پایۀ طبیعت و عادت و یا ترس از حکومت و یا نظامی کته محصتول تهدیتد و
تطمیع باشد و آزادی و آگاهی وجود نداشته باشد .نمونهاش همین پیغمبران و اولیاء خدا
هستند که صد در صد در زندگی آزادند و بدون زور و اجبار و خوف و ترس ،به دلیل علم
و معرفتی که به صالح و فساد دارند ،زندگی خود را منظم کرده اند .پیدایش نظتامی کته
مولود عقل و معرفت باشد ،یک چنین اختالفاتی و مبتال شدن به عوامتل ضتد و نقتیض
الزم دارد.
بر این اساس خداوند تبار

و تعالی عوامل ظلم و زور و اعمال قتدرت را از زنتدگی

دینی خود برطرف نموده است .خداوند متعال اولین منشور آزادی بشریت را از هر قید و

قانونی و مخصوصاً از قید و قانون دین در قرآن میدهد .میفرماید «:لَّاَّک َّراهََِّّفََّّالَّّی نََّّ،ق دَّ
شدَّمَّنََّّالغیَّ ،» 184یعنی اجرای دین خدا و قانون و مقررات دینی اجبتاری نیستت.
یَّ َّالر َُّ
تَّبَّ م َّ
الزم نیست قدرتی در کار باشد تا مردم را با ضرب و زور و شالق و یا تهدید و تطمیع بته
مسجدها بکشاند و آنها را وادار به اطاعت امام و پیغمبر کند .حکومتهائی که بتر پایتۀ
تهدید و تطمیع و یا جهل و سادگی مردم است ،مطلوب خدا نیست .برای کسانی هم کته
یک چنین تمدنی ساخته اند ،گوارا و لذتبخش نمی باشد .بته محتض اینکته ضتعفی در
پایههای قدرت و یا ثروت پیدا شود ،مردم متفرق و متالشی میشوند و صاحب نظتامی را
که قبالً دستش را می بوسیدند ،به قتل می رسانند .پس یک چنین نظاماتی ،جاهالنه یا بر
پایۀ ترس و طمع مطلوب خدا و اولیاء خدا و مطلوب انسانهای صتالح و عتادل نیستت.
انسانها نیز اطاعتی را دوست دارند که توأم با معرفت و انسانیت باشد .یتک نفتر بترای
شما هدیهای میآورد و طمع دارد که برابر آن و یا چند برابر از شتما استتفاده کنتد .آن
هدیه مطلوب شما واقع نمی شود .در واقع از نتوع تجتارت و معاملته استت .جنستی را
می فروشد تا پولش را بگیرد و اما آن کسی که انستانیت شتما را دوستت دارد ،عقتل و
معرفت شما را میپسندد .برای تقرب به شما و برای کسب محبوبیت هدیهای متیآورد و
منت شما را قبول دارد که کادوی او را پسندیدهاید .این هدیه برای شما لذتبخش است.
خداوند تبار

و تعالی و اولیاء خدا ،بزرگترین مظهر قدرت و عزت و عظمت هستند.

خداوند آنها را به بینهایت ثروت و قدرت مجهز نموده است .همه جا یک پیغمبر در
یک زمانی قیام می کند .با دست خالی و عصای چوپانی با ابرقدرت زمان میجنگد؛ مانند
حضرت موسی در برابر فرعون و یا در زمان ما یک مرد روحانی با ابرقتدرتهتای زمتان.
ابرقدرت ها از توپ و تانکشان استفاده می کنند ولتیکن پیغمبتر زمتان از قتدرت ختدا
-184سوره بقره256 ،

استفاده می کند .پیروزی با پیغمبران است .به محض اینکه دین خدا را رواج می دهنتد ،بتاز
آنها را آزاد میگذارند که آزادانه حق را بپذیرند یا آن را تر

کنند.

به همین کیفیت خداوند انسانی را میپسندد که به علم و آزادی او را اطاعت میکند نته
به طمع و اجبار .بر این اساس خداوند دین خود را در پناه پترچم آزادی و استتقالل متردم
رواج میدهد .میگوید علی را بشناس و اطاعت کن و یا معاویهها را بشناس و مخالفت کتن.
مخالفت و اطاعتی که بر پایۀ شعور و آزادی نباشد ،مطلوب خداوند متعال نیست.
حضرت سید الشهداء علیه السالم وقتی مشاهده کرد حربن یزید ریاحی ،آن ریاستت و
ثروت عظیم خود را در سایۀ حکومت یزید و ابن زیاد رهتا کترده و آمتده تستلیم انستانی
میشود که ظاهراً فاقد ثروت و قدرت است و در معرض قتل و غارت و اسارت قترار گرفتته،
در این موقع اوالً یک لقب خوبی به او داد و به اصطالح ما او را جوانمرد شناخت و اجازه نداد
در حال توبه ،سر به پائین باشد و خجالت بکشد ،فرمود « :اَِّفَّعََِّّ أأسَّکََّّایََّّشتَّیخ » ،آقا تو حتاال
سربلندی .سر به پائین نیستی یا شیخ! یعنی ای بزرگوار سر بتردار ،تتو حتاال ستربلندی و
موقعی که جهاد کرد و کشته شد ،در حال جان دادن ،حضرت بتاالی سترش حاضتر شتد و
س کَّأَّ َُّمک ،» 185یعنی تو آزاد مردی (حر یعنی آزاد) که حتق و باطتل
نتَّ َُّحرََّکََّّ َّّ
فرمود « :أَّ َّ
شناختی و روی معرفت ،باطل را با آن همه زرق و برق و قدرت و ثروت رها کتردی و حتق را
بدون زرق و برق و در حال محکوم به قتل و اسارت ،قبول کتردی .ائمته و خداونتد متعتال،
انسانهائی را میپسندند که بر پایۀ معرفت و آزادی باشد .تشخیص دهنتد کته در ایتن راه
سعادتمند می شوند و در راه کفر و گناه بدبخت و معذب میشوند .دیتن ختدا را بپذیرنتد و
قبول کنند یک چنین پذیرشی متوقف بر این است که همیشه انسانهتا در تتاریخ ستر دو
راهی و بین دو جناح حق و باطل باشند .یک طرف قدرت و ثروت ،به دست معاویته و طترف
دیگر علم و حکمت و فضیلت و انسانیت ،به دست اولیتاء ختدا و ایتن انستان روی علتم و
معرفت ،طرف حق را و اولیاء خدا را بپذیرد و اگر معرفت ندارد و گرفتار زرق و برق است ،به
او آزادی میدهد و میدان میدهد تا به طرف زرق و برق بترود و زنتدگی ختود را در آنجتا
تجربه کند و نظر به اینکه کوچۀ کفر و گناه ،بنبست است و عاقبت ندارد ،قهراً بعد از مدتی
سرش به دیوار میخورد ،برمیگردد و پشیمان میشود که اشتباه کردم ،راه حتق را واگتذار
نمودم به راه باطل رفتم .به همین منظور خداوند حکومت های دینتی را بته آختر انداختته.
حکومتهای ظلم و زور را مقدم داشته است تا مردم مکتب ظلم و زور و تهدیتد و و بتازی و
بازیگری و کفر و نفاق را ببینند و بشناسند .شاید حالت توبه در آنها پیدا شود و بته طترف
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حق برگردند و نظر به اینکه امام زمان علیه السالم با قدرت الهی ظاهر میگردد ،در زمان
او در توبه بسته میشود186؛ یعنی ابرقدرتها داد میزنند ،آمَنّا آمَنّا ،ولیکن حضرت ،دین
تظاهری که بر پایۀ عجز و ناتوانی است قبول نمیکند و توبۀ آنها را نمیپذیرد و مدتها
محرومیت و عذاب قرار میگیرند تا مگر تحولی بر اساس معرفتت پیتدا شتود و ختود را
مالمت کنند که چرا راه کفر و نفاق را اختیار کرده اند .در نتیجته امتام زمتان حکتومتی
بهوجود میآورد بر پایۀ علم و آزادی مطلق و دیگر تا ابد ادامه دارد.
بحث ،دیگر چگونه علی ولی اهلل است:
یکی از مسائل علمی عمیق و عجیب در شناخت کلمۀ والیت همین دو جملته استت
که یکی در اذان است که می گوئیم« :ع لََّّولََّّهللا » و یکی هم در همین دعای ندبته کته
امام علیه السالم میفرماید ،پیغمبر ،ولی خود را که علی ابن ابیطالب علیه الستالم بتود،
در جای خود نشانید و او را وصی خودش قرار داد « .ولی » آن کسی را میگویند کته بتر
افراد پائینتر و ضعیفتر از خود والیت دارد .میگوئیم پدر ولی اطفال استت ،بتر آنهتا
والیت دارد تا آنها را بپروراند یا می گوئیم پیغمبران ،ولی امت هستند؛ یعنتی از جانتب
خدا مأموریت دارند امت خود را بپرورانند و به ثمر برسانند .بدیهی استت کته پیتامبران
باالتر از امت خود هستند .داناتر و تواناتر .پس والیت بر امت پیدا میکنند و یا ولی فقیه
در حکومت اسالمی ،انسان دانشمند و توانمندی است که بایتد فکتر و عقتل و تتدبیر و
سیاست و شجاعت او از همه بهتر و بیشتر باشد و بتواند جمعیت وابستۀ بته ختود را از
اسارت جهل و کفر و نفاق آزاد کند و آنها را بته زنتدگی بهشتتی و استتقالل و آزادی
برساند .پس همه جا « ولی » به کسی میگویند که بر افراد مادون خود والیت دارد .آنها
را میپروراند تا به علم و دانش خود برساند « .ولی » بر افراد پائینتر از خود والیتت دارد
نه بر افراد باالتر .کسی که در فضائل و کماالت یک درجه و یا یکهزارم درجه از دیگری
پائینتر باشد ،نمیتواند ولیِ افراد باالتر باشد .بنابراین موال امیرالمؤمنین علیه السالم که
از تمامی امت اولین و آخرین ،باالتر است ،والیت بر امت دارد .ولیِ خداست بترای امتت،
اما از رسول خدا و یا از خداوند متعال بهتر و باالتر نیست.
پس چطور میگوئیم ولی اهلل؟ علی ولی خداست .خدا از همه کس و همه چیز بتاالتر
است .ولیِ تمامی موجودات است .کسی نمی تواند ولی خدا باشد؛ یعنی خدا را بپروراند و
همچنین ولی پیغمبر .پیغمبر که دین کامل خدا را به وجود آورده ،وَلیّ تمامی انسانهائی
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است که عقل و معرفتشان و کماالتشان از دین اسالم کمتر و پائینتر است ،پتس بتر آنهتا
والیت دارد .با اینکه در اینجا میگوئیم « أَّقَّامََّّ َّولَّیَّ ََُّّعَّلَّابنََّّاَّبَّیطالَّب » ،یعنی رسول خدا ولتی
ولی خود را جای خود نشاند .چطور ممکن است که علی علیه السالم ولی رسول خدا باشد با
باشد با اینکه یا از نظر دانش و بینش و کماالت هر دو مساوی هستند و یا الاقل یک درجته
درجه پیغمبر باالتر است .در صورت مساوی بودن یا باالتر بودن پیغمبر ،علی علیه السالم بر
پیغمبر و یا باالتر بر خدا والیت ندارد .تا ولی اهلل و ولی رسول اله باشد .پس معنتای واقعتی
این دو جمله در اذان و و یا دعای ندبه چیست؟
جواب این است که ولی به کسی میگویند که صددرصد مجهز بته علتم و آزادی استت.
کسی که تمامی حرکات و سکنات و گفتار و رفتارش برمدار علم و حکمتت و آزادی باشتد،
ذرهای ترس و طمع در وجودش نباشد ،آگاهی کامل به مصالح ومفاسد زندگی داشته باشتد،
عامل وادار کنندۀ او بر تر

کاری و یا فعل آن ،علم به مصالح و مفاسد باشتد ،یتک چنتین

انسانی ولی است .خداوند از این جهت ولی مطلق است که ذرهای اشتتباه و زور و اجبتار در
کارش نیست .هر چه میگوید و میسازد حکیمانه میسازد .انسانها ظرف میلیونهتا ستال
در تفکر و دانش باشند ،نمیتوانند در کار و گفتار خدا ضعفی پیدا کنند و یا قتول و عملتی
پیدا کنند که خالف حکمت باشد .پس خدا ولی مطلق است .اگتر ذرهای در کتارش اشتتباه
کند ،در همان اشتباه ولی الزم دارد؛ یعنی کسی الزم است که آن اشتباه را یاد آوری کنتد.
وقتی انسانی به یک چنین مقامی می رسد به درجه ای از علم و حکمت می رستد کته ذرهای
جهل و اشتباه در کارش پیدا نمی شود هر چیزی را چنان میداند که خدا میدانتد و چنتان
میتواند که خدا میتواند که دیگر الزم نیست کسی دست او را بگیرد و از وادیهای جهل و
اشتباه او را عبور دهد .در آزادی مطلق چنان اعمالی را انجام می دهد که بتا عینتک الهتی
کوچکترین اشتباهی و جهل و ضعفی وجود ندارد .در جای خدا کار ختدا را بتدون استتاد
انجام میدهد و در جای پیغمبر کار پیغمبر را و در جای قرآن کار قرآن را .خداوند بته یتک
چنین انسانی آزادی مطلق میدهد.
مدیریت عالم و آدم را به او واگذار میکند .او در ادارۀ عالم و آدم چنان است کته ختدا
است .به این دلیل می گویند خلیفۀ خدا یعنی خداوند اگر خود را از ادارۀ عتالم و آدم کنتار
بکشد و این تاج و تخت الهی را به یک چنین انسانی بسپارد ،ذرهای از آنچه خدا میداند و
میتواند کوتاه نمیآید .لذا امام صادق علیه السالم در حدیثی که در کافی نقل شتده استت
میفرمایند «:اَّنَّهللاَّفوضَّاَّلَّین اَّالام ر ،» 187یعنی خداونتد کارهتای حکتومتی و مملکتتی و
ض اهلل ِإلَی َرسُولِهِ،فَقَد فَوِّض ِإلَینَا »
َو َ
 -187بحار االنوار ،ج  ،25ص 332؛« فَمَا ف َّ

مدیریت جهان و انسان را به ما واگذار کرده است .یک چنین انستانی ماننتد ختدا ولتی
مطلق است.
ولیّی است که خدا ساخته و یا تربیت کرده و یا پیغمبر او را ساخته و تربیتت کترده
به همین دلیل که پدری بچۀ خود را میگوید فرزند من است ،خداوند متعال هتم تربیتت
شدۀ خود را می گوید ولی من است .یعنی ولیی که من ساخته ام ولیی که پیغمبر ساخته.
پس کلمۀ « ولی اهلل » در اذان مانند کلمۀ خلق اهلل است .مخلوقات خلق ختدا هستتند،
یعنی خدا آنها را ساخته .این انسانهای تربیت شده هم ولی خدا هستند ،یعنتی ختدا
آنها را تربیت نموده و به یک چنین مقامی رسانیده است .انسانی که جاهل باشتد الزم
است که دائم دستش به دست خدا باشد ،ولیکن انسانی که عالم است به علم خود ،خود
را اداره میکند .خدا او را آزاد میگذارد .پس این چهارده معصوم بر پایتۀ آزادی مطلتق،
عالم و آدم را آنچنان اداره میکنند و به ثمر میرسانند کته ختود ختدا آنهتا را اداره
میکند و به ثمر میرساند .پس در اینجا ولی خدا و ولی پیغمبر یعنی انسانی که تربیتت
شدۀ خدا و پیغمبر است .این انسان ولی است ،حاکم و سلطان نیست که با اعمتال زور و
قدرت ،مردم را اداره کند ،بلکه بر پایۀ علم و آزادی مانند خداوند متعال که بر پایۀ علتم
و آزادی ،بندگان خود را اداره میکند .در اینجا حدیث مشهور دربارۀ حضرت زهرا سالم
بَّلَّغضَّبَّا » 188معنا پیدا میکند.
اهلل علیها که فرمود « :اَّ مَّنَّهللاََّّیَّرضََّّلَّ َّرضَّاهَّاَّوََّّیَّغضَّ َُّ
این روایت از احادیث مشهوری است که شیعیان و سنیان و تمامی مستلمانان آن را
قبول دارند و اعتراف دارند که پیغمبر اکرم در تعریف حضر زهرا سالم اهلل علیهتا ایتراد
فرموده اند .نظر به اینکه یک چنین احادیثی در تعریتف انستان ،خیلتی عظمتت دارد و
محتوای آن خیلی مهم است ،مورد قبول عامه مردم واقع نشتده .مثتل ایتن استت کته
آدم های معمولی و یا ورزشکاران درجۀ اول و دوم تا صد کیلو و دویست کیلو میتواننتد
بار بردارند ،ولیکن شما انسانی را معرفی میکنید که کوههائی مانند کوه دماوند و هیمالیا
را از جا برمیدارد و به آسمان پرت میکند .فاصله بین انسانی که کوه را از جا برمتیدارد
با انسان ورزشکاری که تا دویست کیلو بار برمیدارد ،خیلتی زیتاد استت .قابتل قبتول
نیست .افکار عادی و معمولی یک چنین ادعائی را که شما می گوئید کوه دماوند برای من
مثل سنگ یک کیلوئی است ،قبول نمی کنند .تعریفاتی که رسول خدا از حضترت زهترا
س و ائمه اطهار علیهمالسالم دارد به همین شکل است .مثالً دخترش زهرا ،نه ساله است
که هنوز به خانه شوهر نرفته یا به تعبیر ما بال نشده است یا کوچکتتر از آن در دامتن
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مادر زندگی می کند .پیغمبر دست او را می بوسد .پیش پای او حرکت میکند و او را در جای
خود می نشاند .چنان رفتاری که گوئی پیغمبری مانند خود او در محضرش حاضر شده است
و میگوید این دختر من ،ملکۀ بهشت است .سیدۀ زنان عالم ،از اولین و آخترین .یتا اینکته
پیغمبر به دو فرزندش امام حسن و امام حسین علیه السالم در سن سه ستالگی یتا چهتار
سالگی بیعت میکند؛ مانند رعیتی که به سلطان بیعت کنتد .دستت آنهتا را متیبوستد و
می گوید این دو پسر من اماماند .خواه در خانه بنشینند ،مانند صلح امام حسن ،و یتا قیتام
کنند ،مانند جنگ امام حسین علیه السالم.
امام هم در اصطالح عربی یعنی پیشوای مطلق ،پیشوای کل بشر .هتیچ کلمتهای ماننتد
امام ،پرمحتوی نیست و همینطور دربارۀ حضرت زهرا سالم اهلل علیها کلمه ای می گوید کته
به جز خدا و خودشان ،کسی نمیتواند یک چنین تعریفی را قبول کند و آن کلمه این استت
بَّلَّغضَّبَّا » ،یعنی زهرای من یک چنتان رتبتهای
که میفرماید « :اَّ مَّنَّهللاََّّیَّرضََّّلَّ َّرضَّاهَّاَّوََّّیَّغضَّ َُّ
دارد که بر هر کس غضب کند ،خدا هم غضب میکند و از هر کس راضی شود ،خدا هتم از او

بَّ
راضی میشود  .کاملترین جمله در تعریف حضرت زهرا س « اَّ مَّنَّهللاََّّیَّرضََّّلَّ َّرض اهَّاَّوََّّیَّغض َُّ
لَّغضَّبَّا » میباشد .این کلمه از نظر معنا و محتوی ،در تعریف یک خانمی که هنوز بال نشتده،
خیلی عظیم است .کلمهای است که میگوید رأی و فتوای خدا در پی رأی و فتوای زهترا س
است .هر کس را زهرا به خوبی بپسندد ،خدا هم میپسندد و هر کس را به بتدی بشناستد،
خدا هم او را به بدی می شناسد .این جمله قابل تطبیق به پیغمبران ،پیش از پیغمبر استالم
هم نیست؛ زیرا خدا بر پیغمبران ایراد می گیرد .حضرت ابراهیم از خدا تقاضتا کترد چشتم
بینائی به او بدهد تا هر کس را چنان که هست ببیند و بشناسد .خداوند عینک ملکتوتی را
که کل آفرینش را به انسان نشان میدهد به حضرت ابراهیم داد .هر کس را هر جا و در هتر
حالی بود مشاهد کرد .بعضی را در حال گناه و معصیت دید .آنها را نفرین کرد ،فوراً مردنتد
و بعضی را در حال اطاعت دید ،آنها را دعا کترد .در اثتر نفترین ابتراهیم ع ،چنتد نفتر از
گناهکاران مردند .خداوند به ابراهیم ع فرمود ،بساط نفرین خودت را جمع کن .اگر من مانند
تو باشم که هر گناهکاری را فوراً نابود کنم ،کسی در روی زمین باقی نمیماند .متردم ماننتد
کودکان هستند و من پدر مهربان آنها ،با آنها مدارا میکنم و مهلت میدهتم .در ابتتدای
جوانی مرتکب گناه میشوند ،چند سال دیگر توبه میکنند .پس خداوند بر حضرت ابتراهیم
ایراد گرفت .نفرینهای او را خالف مصلحت دانست .در اینجا اگر حضترت زهترا ستالم اهلل
علیها هم در درجات عقل و معرفت و صبر و مدارا مانند ابراهیم باشد که نتواند ظلم ظتالم و
گناه گناهکار را تحمل کند ،بیجا به کسی نفرین کند و یا دعا کند ،مورد قبتول ختدا واقتع

نمیشود .پس این جملۀ « یَّرضََّّلَّ َّرضَّاهَّا » مناسب شأن و مقام ابراهیم خلیل نیستت چته
برسد به پیامبران دیگر؛ زیرا خداوند متعال به خاطرۀ محبت یک انسان از علم ختودش،
صرف نظر نمیکند .خداوند هرگز به خاطرۀ انسان ،از مقام علمی خود تنتزل نمتیکنتد؛
مثالً اشتباه یک انسانی را تصویب نماید .مردم بایستی خود را با خدا جور کنند و طبتق
نقشههای او حرکت کنند نه اینکه خدا خود را تنزل دهد و فکر انسانها را گر چه ضعیف
یا اشتباه باشد قبول کند .در اینجا حضرت زهرا سالم اهلل علیها اگتر بتر متدار حتب و
بغضی که با انسانها داشته باشد ،به میزان یک واحد از میلیون ها یا میلیاردهتا اشتتباه
کند ،مثالً کسی را آنقدر دوست داشته باشد که ذرهای از اندازه خارج باشد و یا دشتمن
داشته باشد که ذره ای بیشتر از آنچه خدا می داند باشد ،درست نیست که خدا از علتم
خود صرف نظر کند و رضایت و غضب زهرا را مال

رضایت خود قترار دهتد .انستانهتا

بایستی در طریق تکامل و ترقی ،خود را با خدا جور کنند نه اینکه ختدا ختود را تنتزل
دهد و رأی خود را با رأی انسانها تطبیق نماید .پس نمیتوانیم بگوئیم کته خداونتد بته
دلیل محبتی که به دختر پیغمبر دارد ،از علم و حکمت خود صترف نظتر کنتد و رضتا و
غضب زهرا را پیگیری نماید .آنچنان که از علم و حکمت خود به خاطرۀ قضاوت ابراهیم
صرف نظر نکرد و ابراهیم را متوقف نمود .پس الزم است بگوئیم که حضرت زهراء ستالم
اهلل علیها و یا معصومین دیگر آنقدر علمشان باال و واال است کته هتم آهنتگ بتا علتم
خداوند متعال است .ذرهای در رضا و غضب خود اشتباه نمیکننتد .انستانهتا را چنتان
میشناسند که خدا میشناسد .از آنها راضی میشوند یا بر آنها غضب میکننتد .پتس
این جمله در تعریف حضرت زهرا سالم اهلل علیها مانند این است که پیغمبر اکرم بگویتد
دخترم آنقدر قدرت دارد که کوههای بزرگ را مانند سنگ یتک کیلتوئی از روی زمتین
برمیدارد؛ لذا مردم زمان نتوانستند تعریفات رسول خدا را درباره حضرت زهرا سالم اهلل
علیها و ائمه اطهار علیهم السالم قبول کنند .می گفتند وقتی چشم پیغمبتر بته زهترا و
حسنین میافتد ،آنقدر فریفته میشود که توازن فکری خود را از دست میدهد .ختارج
از حد تعریف میکند .کفار قریش ،پیغمبر را در ادعای نبوت ،مجنون شتناختند .گفتنتد
دیوانه شده است .مسلمانان معاصر پیغمبر هم حضرت را در تعریف حضرت زهرا و امامها
مفتون شناختند .یعنی فریفتۀ اوالدش می شود و خارج از حد تعریف می کنتد .خداونتد
این هر دو کلمه را در قرآن یادآوری کرد و به کفار قریش گفت ،شما دیوآنهاید که عقل
کل را نمیشناسید و به مسلمانان هم گفت شما فریفتۀ دنیا هستید که مقام ولی ختدا را
قبول نمیکنید و پیغمبر را در تعریف اوالدش و دخترش تکتذیب متیکنیتد .پتس ایتن

چهارده معصوم ،دارای والیت مطلقه هستند .ذرهای در گفتن و شتنیدن و ادارۀ عتالم و آدم
اشتباه نمی کنند .اولیاء اهلل هستند ،یعنی تربیتشدگان مکتب خدا .لذا در دنیا جتای ختدا
مربی تربیت مردم هستند و در آخرت جای خدا حاکم و سلطان مردم خواهند بود .حسابها
و ثوابها و عقابها در زندگی آخرت ،به دست آنهاست .چنانکه در تعریف موال گفتهاند« :
یَّالََّّنمةَّ َّوَّ َّالنم اِ ،» 189یعنی نشان و مدال سلطنتی خداوند متعال به دست آنهاستت کته
قَّستَّ َُّ
مردم را چنان میشناسند که خدا میشناسد .آنهایند که جهنمیها را به جهنم و بهشتیها

لَّم نَّش َّرةََّّ
را به بهشت میبرند .جملۀ دیگر در تعریف موال این است کته فرمتود « :أَّانََّّوََّّع یَّ
َّواح دَّة .»َّ190این جمالت هم که پیغمبر اکرم میفرماید :من و علی یک از درخت هستیم و یا
میوۀ یک درخت هستیم ،ولیکن سایر مردم از درختهتای مختلتف و متفتاوت .از جمتالت
عجیب آن حضرت است که در تعریف شجرۀ طوبی ایراد میکند و در جمالت دیگر میگوید:
« لَّح َُّمکََّّمَّنَّلَّحمَّی َّوََّّدَّ َُّمکََّّمَّنَّدَّم ی ،» 191یعنی گوشت تو یا علی ،مانند گوشت تن من است.
خون تو ،مانند خون بدن من است .ائمه اطهار علیهم الستالم بتا دیگترانتفتاوت علمتی و
تربیتی دارند.
این جمالت ابتدا نشان میدهد که ائمه اطهار علیه السالم در خلقت و یا در تربیت ،صتد
و هشتاد درجه با سایر مردم تفاوت دارند .در حاشیۀ این تعریفات ،احادیث زیادی هم هست
که ائمه علیهم السالم فرمودند خلقت ما امامها از طینت علیین است .یا در تعریتف حضترت
زهرا ،پیغمبر اکرم میفرماید ،شبی که قرار بود خداوند دختری مانند زهرا س به من بدهتد،
جبرئیل یک سیب بهشتی آورد ،به من تقدیم کرد و دانستم کته زهترا از حوریتان بهشتت
است؛ یعنی از این زنهای عادی معمولی دنیائی نیست .همه جتا ایتن جملته را در تعریتف
حضرت زهرا فرمود ،انسیۀ حورا؛ یعنی اگر چه در ظاهر به صورت انستان استت ولتیکن در
عقل و معرفت ،حوریۀ بهشت است .بعضیها از این تعریفات اینطور استفاده کتردهانتد کته
امام ها علیهم السالم در خلقتشان با سایر مردم تفاوت دارنتد .خداونتد آنهتا را از طینتت
خاصی که طینت علیین یا به تعبیر دیگر خا

بهشت استت ،آفریتده و دیگتران را از ایتن

خا های دنیا و یا به تعبیر دیگر برابر قرآن ،خدا مردم را از الی و لجن دنیتا آفریتده .پتس
آنها در خلقت با دیگران تفاوت دارند .تفاوت در خلقت ،مانند تفاوت گرگ و گوستفند یتا
مانند تفاوت پلنگ و آهو .چون در خلقت مختلفاند قهراً در افکار و اعمال هم اختالف پیتدا
میکنند .کار آهو از پلنگ ساخته نیست و کار پلنگ از آهو ،ولیکن اگر چنین باشد داللتت
 -189علل الشرایع ،ج  ،1ص102
 -190مستدرک علی الصحیحین ،ج  ،2ص 231
 -191اقبال االعمال ،ص 296

میکند بر اینکه انسانها در سعادت و شقاوت خود نقشتی ندارنتد .ختدا هتر کستی را
بخواهد ،شقی خلق میکند و هر کس را بخواهد سعید میآفریند .پس شقاوت و سعادت،
به دست خداست و از طرفی بزرگترین ظلمها همین است که خداوند انستانی را شتقی
خلق کند و او را به جهنم ببرد که چرا شقی بوده و یا انسانی را سعید خلق کند و او را به
بهشت ببرد .مانند این است که گرگی یا پلنگی را به جهنم ببرند که چرا گترگ و پلنتگ
بودهان و یا گوسفند و آهوئی را به بهشت ببرند که چه حیوان خوبی بوده است.
بهشت و جهنم با این کیفیت ،صددرصد به دستت خداستت و ختدا ظتالم شتناخته
میشود که گرگی را عذاب کند که چرا گرگ بوده  .گرگ و پلنگ ،اگر زبان گویائی داشته
باشند ،اعتراض میکنند که ای خدا ،تو ما را گترگ و پلنتگ آفریتدی ،متا چته گنتاهی
داشتیم؟ خداوند جواب منطقی ندارد .محکومیت پیدا می کند .لذا در مذهب ائمه اطهتار
علیهم السالم ،جبری مذهب ها چنین عقیده ای دارند که شقاوت و ستعادت ،مربتوط بته
خلقت است نه مربوط به تربیت .یک چنین عقایدی محکوم شناخته شتده استت .ائمته
می فرمایند سعادت و شقاوت ،مربوط به تربیت است نه خلقت .انسانها هنگام تولد ،نته
شقی شناخته می شوند نه سعید ،نه کافر هستند نه هم مؤمن .بعد از آنکه به سن بلتوغ
رسیدند ،عقل و شعورشان بیدار شد و در برابر دو نمایش حق و باطل قترار گرفتنتد کته
یک مربی به نام پیغمبر آنها را دعوت به مکتب ایمان و تقوی می کند و مربی دیگتر بته
نام شیطان آنها را دعوت به کفر و گناه میکند ،بعد از انتخاب یکی از ایتن دو مکتتب و
بعد از قبول دعوت پیغمبر و یا شیطان ،کافر یا مؤمن شناخته می شوند و انتخاب یکی از
این دو مکتب ،یعنی قبول حق و باطل ،به دست انسان است .انسان وقتی کلمتۀ حتق را
میشنود ،بایستی قبول کند و زمانی که در برابر خود ،دو چهرۀ حق و باطل را متیبینتد،
در یک طرف معاویه ها قرار گرفتند و در طرف دیگر علی علیه السالم ،بایستتی مکتتب
حق را انتخاب کند .به طرف اهل حق برود .این انتخاب با انسان است .بعد از انتخاب اگر
به مکتب ایمان و تقوی رفتیم ،مؤمن ساخته می شویم و اگر به مکتب کفر و گناه رفتتیم،
کافر ساخته می شویم؛ زیرا مکتب ها و دانشمندان مکتب های سازنده اند .شما فاصلۀ بین
یک هواپیما و سنگ های معدن آهن را در نظر بگیرید ،یا فاصلۀ بین رادیو تلویزیون را با
سنگ مس .سنگهای مس جز اینکه مس هستند ،هیچ خاصیتی ندارند .نه کاسه حساب
می شوند نه بشقاب .نه سیم ،نه رادیو ،نه تلویزیون؛ امتا همتان ستنگ متس در اختیتار
دانشمندان و مکتب آنهتا بته صتورت رادیتو و تلویزیتون ستاخته متیشتود و تمتام
خاصیتهائی که دارد مربوط به همین ساخت و ساز است .انسانها نیز وقتی که از متادر

متولد می شوند مانند سنگ آهن یا مس اند .وارد مکتب می شوند و بته استاتید مکتتبهتا
سپرده می شوند .در مکتب کفر و گناه ،انسانها کافر ساخته میشوند و در مکتتب ایمتان و
و تقوی ،مؤمن ساخته میشوند .اساتید کفر و گناه ،انسان را کافر میسازند و اساتید ایمان و
تقوی ،انسان را مؤمن می سازند .مکتب خدا که دین پیامبران است و اساتید این مکتب کته
خدا و فرشتگان هستند ،انسانها را مؤمن تربیت میکنند .وقتی انسان در والیت ختدا و در
مکتب تربیت او وارد می شود ،خداوند فکر او را ،عقل و معرفت او را و سایر کماالت او را باال
و باال می برد تا مانند فرشتگان شود و از آنها باالتر و اگر وارد مکتب کفر و گناه شتود ،بته
عکس این ساخته میشود.
پس این ساخت و سازها که یکی مؤمن است و دیگری کافر و یکی مکتب خدا را دوست
دارد و دیگری مکتب شیطان را ،مربوط به تربیت است نه مربوط بته خلقتت .انستانهتا در
خلقت ابتدائی مساوی هستند .یکنواخت خلق میشوند؛ ولیکن در مستیر افکتار و اعمتال،
شقی یا سعید تربیت میشوند.
در این مسیر خداوند از انسانها و خانوادهها تعبیر به شجره میکند .هر جا کلمات شجر

در قرآن استعمال شده ،تعبیر به انسان شده است .خداوند متی فرمایتدَّ « :وال َّنمج َُّم َّوَّ َّالشم جَّ َُّرَّ
جدَّانَّ ،» 192یعنی ستاره و درخت خدا را ستجده متیکنتد .در تعریتف ایتن کلمته امتام
یَّس َُّ
می فرماید ،ستاره ،ستاره های هدایت هستند و شجره ،خانواده های پا

و مؤمن ،یا یک جتا

می فرماید ،شجرۀ طیبه و شجرۀ خبیثه .امام علیه السالم در تفسیر می فرماید ،شجرۀ طیبه
رسول خدا و اهل بیت او هستند و شجرۀ خبیثه ،بنی امیته هستتند .193خداونتد در ستورۀ

بنیاسرائیل میفرمایدَّ « :والشم

طغَّی اانََّّکَّب یاَّ،» 194
جَّ َّرةََّّالَّل َُّعون ةََِّّفَّ ال ُق رأنََّّوََّّ ُن َّّوَّفُهُمَّفَّم اَّیَّ َّزی َُّد َُّهَّاَّ مَّلَّ َُّ

این شجرۀ ملعونه را هر چه از گناه و معصیت میترسانیم جز اینکته بتر کفتر و گنتاه ختود
بیفزایند و عاقبت مرتکب آن طغیان بزرگ شوند ،بهرهای نمیبرند.
انسانها در مسیر علم و تربیت ،به دو شجرۀ طوبی و زقوم شناخته میشوند:

 -192سوره الرحمن0 ،
ِم ِة ثَمَرَتُهَا ،وَ
ل اهللِ أَصلُهَا وَ أَمی ِر المؤمنینَ فَرعُها وَ االئِمةِ ذُرِّیَتِهِمَا اغصَآنهاَ ،و عِلمُ االئ َّ
 -193کافی ،امام صادق ع :رسو ُ
شِیعَتُهُم المؤمِنونَ وَ َرقُهَا....
تفسیر کبیر ،فخر رازی ،ج  ،20ص  :237از قول ابن عباس مینویسد :مراد از شجره ملعونه ،بنی امیه هستند و
تأیید این معنی گفته عایشه است در لعن مروان و اسالف او که میگوید :تو یك جزء از آن لعنت هستی.
االحتجاج ،ص 279؛ تفسیر عیاشی ،ج  ،2ص321؛ نور الثقلین ،ج  ،3ص 180
 -194سوره اسراء00 ،

شجرۀ ملعونه تفسیر به بنی امیه شده و طغیان کبیر ،فاجعه عاشورا .195گر چه بترای
این دو شجره ،خانوادۀ رسالت را و بنی امیه را به عنوان مصداق معرفی کرده اند ،ولتیکن
اختصاص به آنها ندارد و منحصر به این دو خانواده نیست .پیغمبر اکرم در یک حتدیثی
می فرماید من اصل شجرۀ طیبه هستم .علی ،شاخۀ شجرۀ طیبه استت و امتام حستن و
حسین ،میوههای این درختاند و شیعیان و دوستان ما برگهای این درختاند 196.تمامی
این تعریفات از باب تشبیه است؛ یعنی انسانها را به مظاهر طبیعت تشتبیه متیکننتد،
انسانها ،بد و خوب طبیعت را خوب متی شناستند ،ولتیکن بتد و ختوب انستانهتا را
خداوند در سورۀ جن می فرماید ،همانطور که درختهای بیثمر و درختهتای ختاردار
که میوۀ تلخ و شور دارد ،فقط به درد کورۀ آتش می خورد که بهوسیلۀ آنها کتوره هتای
آتش روشن گردد؛ ولیکن درختهای طیب و ظاهر که میوههتای طیتب و ظتاهر دارنتد،
مخدوم انسانها واقع می شوند .مردم آنها را حفظ می کنند تا از ثمراتشتان بهتره منتد
شوند .انسانهای بیثمر مانند درخت های بیثمر و انسانهای موذی مانند درختت هتای

طباَّ ،» 197یعنی
خاردارند که هیزم جهنم هستند .میفرمایدَّ « :وأَّ مَّماَّالقَّاسَّ َُّطونََّّفَّکَّن ُواََّّل َّجهّنمََّّ َّح َّ
انسانهای خودرأی و خودمختار هیزم جهنماند .پس از انسانهای بد و ختوب در کتتاب
الهی تعبیر به درخت طوبی و درخت زقوم شده است .تمامی انسانها از ابتدای تاریخ تتا
انتها فقط دو شجره اند؛ شجرۀ کفر و شجرۀ ایمان .روز قیامت ،در قضاوت خداوند متعال،
تمامی این عناوین و شکل و قیافهها و سیاه و سفیدها یا شرقیها و غربیها لغویت پیتدا
می کند .فقط کفر و ایمان باقی میماند .شجرۀ کفر و ظلم که اصل آن قابیل شناخته شده
است نه آدم .با اینکه قابیل ،فرزند آدم است ولی او را اصل درخت کفر و گناه و یا درخت
زقوم شناختهاند و آدم را اصل درخت ایمان و تقوی .آدم در زمانی مؤمن شناخته شد که
توبه کرد .دعوت الهی را قبول نمود و قابیل هم در زمانی اصلۀ شجرۀ کفر شتناخته شتد
که روی حرص و حسد ،برادرش هابیل را به قتل رساند و این دو نفر اصلۀ اولیۀ نهال کفر
و ایمان شناخته شدند .از ابتدای تاریخ تا انتها .از شجرۀ هابیل ،انسانهائی مانند انبیاء و
ائمه و مؤمنین بهوجود آمدند و از شجرۀ قابیل ،انسانهائی مانند فرعون و شتداد و بنتی
امیه و مظاهر کفر و گناه در زمان ما و در هر زمانی شناخته شده اند .آن شتجرۀ کشتت،
شیطان و ابلیس است .یعنی شیاطین ،افراد آن را تربیت می کنند و به آنها می آموزند و
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شجرۀ طوبی ،کشت آدم و هابیل است که باز مؤمنین و اولیاء خدا آنها را تربیت میکننتد و
به ثمر میرسانند.
شجرۀ طیبه که انسانهای پا

و مؤمن هستند ،بعد از آنکه راه ختدا و دیتن ختدا را و

مکتب خدا را انتخاب میکنند ،در شعاع لطف خدا قرار میگیرند .خداوند دل آنها را به نور
نور ایمان ،روشن می کند و کلماتی مانند توفیق و هدایت و تربیت و امثتال آنهتا اعمتالی
است که به ارادۀ خدا در سازمان قلب و فکر بندگان خدا ظاهر میگردد .انستانی کته دارای
روح ایمان است و این روح ایمان بعد از قبول دعوت ،به انسان اضافه میشود .این انستان از
نظر روانی صد و هشتاد درجه با انسان کافر تفاوت پیدا میکند .درست مانند رادیوی روشن
و رادیوی خاموش .از نظر ساخت و ساز مساوی هستند ولیکن این رادیو ،مجهز به نور بترق
است ،روشن و زنده است و آن رادیو ،نور برق ندارد .مرده است .تفاوت بین کتافر و متؤمن،
همین روشنائی و تاریکی قلب است و این روشنائی بعد از قبول دعوت و انتخاب راه ایمتان،
به انسان اضافه میشود نه پیش از دعوت یا در رحم مادر .پس این تفاوت بین مؤمن و کتافر
که به عنوان دو نوع درخت طیبه و خبیثه شناخته شده اند ،مربوط به تربیت است نه مربوط
به خلقت و این تربیت هم از نقطه صفر که همان قبول دعوت است شروع می شود تا زمتانی
که به کمال مطلق میرسد .مصادیق کمال مطلق ،چهارده معصوماند که خدا آنها را مظتاهر
کامل تربیت خود در دنیا و حکومت خود در آخرت قرار داده و از آن طرف شجرۀ خبیثه که
همه جا در تاریخ ،با اهل ایمان و تقوی رقابت می کنند ،بر اساس همین رقابت ،متوستل بته
ظلم و زور و گناه و معصیت میشوند و از آنها نمونههای کاملی مانند فرعون و شداد و بنتی
امیه و امثال آنها و انسانهای زمان ما که تمامی افتخاراتشان ظلم و زور و گناه و معصتیت
است ،وجود دارند و عاقبت موفق به ساخت آتشهای هستهای میشوند کته خداونتد آن را
آتش کبری 198نامیده است .این آتش هستهای و در حاشیۀ آن ،این همه ظلم و زور ،آخترین
ثمرۀ شجرۀ کفر است و ایمان و تقوی و مؤمنین و فرهنگ آنها و باالخره پیدایش حکومتت
امام قائم علیه السالم ،آخرین ثمرۀ شجرۀ ایمان است .پتس در ایتنجتا کته رستول ختدا
می فرماید ،من و علی یک شجره هستیم ،تربیت خود را و اهل بیت خود را معرفی می کنتد؛
زیرا حقیقتاً هر چهارده نفر در مکتب ایمان و تقوی و در شعاع افاضۀ فتیض الهتی بته ثمتر
رسیدهاند .پس آنها که به کمال مطلق رسیدند ،یک شتجره هستتند شتیعیان و دوستتان
آنها هم که از مکتب آنها استفاده میکنند ،شاخ و برگ شجرۀ وجود آنها هستند .شتداد
ي؛ فقط شقاوتمندان از قرآن دوری میکنند،همآنها
صلَي النَّارَ الْكُبْرَۀ
 -198سوره اعلی 11 ،و  :12وَيَتَجَنَّبُهَا الْ َأشْقَي ،الَّذِي َي ْ
که آتش بزرگ را روشن میکنند.

و فرعون و معاویه و امثال آنها هم یک شجره هستند و سایر کفار و گناهکاران ،شتاخ و
برگ شجره آنها می باشند .آخرین ثمرۀ شجرۀ طیبه ،زندگی بهشتی است که بتا قیتام
امام زمان شروع می شود و آخرین ثمرۀ شجرۀ خبیثه هم که زقوم نامیتده شتده استت،
زندگی جهنمی است که بهوسیلۀ کفار افتتاح میشود.
یکی از مسائلی که صددرصد والیت و خالفت موال علیه الستالم را در تتاریخ استالم
تثبیت می کند ،این جملۀ زیبا از پیغمبر اکرم است که به اتفاق ،همه مسلمآنها از ستنی
و شیعه ،از حضرت رسول چنین جملهای نقل کردهاند و در همه کتابهتا ثبتت و ضتبط
شده است .موقعی که حضرت مأموریت پیدا کردند بته جنتگ تبتو

برونتد ،وضتعیت

منافقین طوری بود که تصمیم داشتند به اصطالح کودتا کنند .پیغمبر و علی علیه السالم
را از میان بردارند و خودشان در مسند حکومت بنشینند .حضرت رستول اکترم صتالح
دانستند که علی علیه السالم را در مدینه بنشانند و خودشان به میدان جنگ برونتد .در
این رابطه هم تبلیغات بر علیه حضرت امیر علیه السالم زیاد شتد و ختود حضترت هتم
ظاهراً ناراحت بودند که چرا رسول خدا به ایشان اجازه نمیدهند که همتراه پیغمبتر بته
میدان جنگ بروند .منافقین میگفتند رسول خدا علی را الیق نمیداند یتا نمتیخواهتد
یک چنین افتخاری به او بدهد؛ زیرا حقیقتاً وضعیت در اواخر زمان پیغمبر طوری شتده
بود که شرکت در میدان جنگ ،خیلی افتخار بود و عدم شرکت ،محرومیت از آن افتخار
شناخته می شد .در این رابطه عرض کرد ،یا رسول اهلل! دوست دارم در میدان جنتگ در

خدمت شما باشم و در راه خدا شهید شوم در اینجا حضرت فرمودند که « :ف اَّ مَّنَّالدین ةََّّلَّ
یبَّبَّع دَّی،»199
ینَّبَّمَّنلََّّهَّاِونََّّمَّنَّمویسَّ،اَّ مَّلَّأََّّن مََُّّلَّنَّ مَّ
کونَّمَّ ّ َّ
تَّصلحَّاَّ مَّلَّبََّّأَّوَّبَّکََّّ،اَّ مَّماَّ َُُّبَّ أَّنَّتَّ َُّ
یعنی یا علی ،مدینه قابل دوام و اصالح نیست مگر بهوسیلۀ من یا بهوسیلۀ تو .مدینه اگر
از وجود من و تو خالی بماند ،سقوط می کند و سقوط مدینه در آن زمان به معنای سقوط
اسالم است .معلوم می شود منافقین که قصد کودتا داشتند ،مدینه بتهوستیلۀ آنهتا در
معرض سقوط قرار گرفته بود که بایستی موال باشندو جلو توطئهها را بگیرند .در اینجتا
فرمود ،مگر تو دوست نداری برای من مثل هارون برای موسی باشی که هر وقت موستی
به جائی می رفت ،برادرش هارون را جای خود می نشاند .فرقی که بتا هتارون داری ایتن
است که هارون پیغمبری بود جانشین پیغمبر دیگر ولیکن بعد از من نبوت نیست؛ بلکه
تو ولی و حجت خدا هستی ،جانشین من میشوی.
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چهقدر زیاد نمونۀ این حدیث از ابتدا ظهور اسالم تا انتها برای تعریف شخصیت دوم بعد
از پیغمبر اکرم بهوجود آمده که در غدیر خم تکمیل شده است .پس یکی از دالئل روشتن و
صریح برای خالفت بالفصل موال ،همین حدیث است که در کتب اهل سنت و جماعت بیشتر
و بهتر ثبت شده تا کتب شیعیان.
اینجا مطلب دیگری که توضیح آن الزم است ،دالئل ختم نبوت است .نبوت یک نعمتی
است که از جانب خداوند متعال به بندگان خدا میرسد و پیغمبران هر کدام مجاری رحمتت
خدا بهسوی خلق خدا هستند .چطور می شود که این مجاری رحمت و برکت مسدود گردد و
خاتمه پیدا کند؟ آیا ختم نبوت به معنای محرومیت بندگان خدا از برکات وجودی او نیست؟
اگر پیغمبران ،مجاری رحمت و برکتند ،چطور میشود که این مجاری رحمت ،بعد از پیغمبتر
اسالم مسدود گردد و انسانهای آینده ،از برکات وجودی یک پیغمبر محرومیت پیدا کنند؟
دلیل ختم نبوت چیست؟ آیا به معنای محرومیت بندگان خدا از برکات وجتودی پیغمبتران
است و یا اینکه ختم ،معنای دیگری دارد؟
گرچه ختم هر چیزی را در تعبیرات عرفی به معنای آخر شدن و تمتام شتدن تعریتف
میکنند ،عمر یک نفر که به آخر میرسد و از دنیا میرود برای او ختم میگیرند ،یعنی دورۀ
زندگی او تمام شده ،ولی ختم به معنای تکمیل است .به معنای کامتل شتدن یتک صتنعت.
کامل شدن یک راه و ساختمان و به معنای کامل شدن یک کتتاب و یتک علتم و چیزهتای
دیگر .وقتی که یک صنعت و ساختمان آنچنان تکمیل می شود که ذره ای منهتا یتا اضتافه
قبول نمیکند ،این ساختمان تکمیل است و یا یک کتابی آنچنان تکمیل می شود که ذرهای
منها و اضافه ندارد ،زیرا در صورتی اضافه الزم است که آن کتاب ناقص باشد.
و یا در صورتی منها الزم دارد که آیهای یا جملهای زائد وجود داشته باشتد .در تعریتف
فقاهت ،شئی کامل را اینجور تعریف می کنند .می گویند شیئی کامل یا شخص کامل ،چیزی
است که اگر از آنچه هست اضافه شود ،معیوب است و یا اگر از آنچه هستت منهتا شتود،
عیب است .کامل به چیزی می گویند که زیادی یا کمی نمی پذیرد .اگر چیزی کم شود ،ناقص
است و اگر هم زیاد شود ،ناقص است .مثالً انسان از نظر شکل و قیافته و قتد و قامتت ،الزم
است به همین کیفیت باشد که خلق شده است و چیزی اضافه بر ایتن عیتب استت؛ ماننتد
دستی که شش انگشت داشته یا دستی که چهار انگشت داشته باشتد .هتر جتور نقشتهای
بکشند اگر انسان چنین باشد بهتر است .اگر آن نقشه خالف خلقت موجود باشد ،منهتا یتا
اضافه داشته باشد ،معیوب است.

دین خدا هم به همین شکل است .دین خدا برنامههای تعلیم و تربیت خداوند متعتال
است و معنای تعلیم و تربیت خداوند متعال ایتن استت کته انستانهتا را بتر متدار آن
می پروراند و تعلیم می دهد تا به کمال مطلق برسند .چنان کته پستند خداونتد متعتال
باشند که دیگر الزم نباشد کلمه ای به آنها بیاموزد و یا آنچه بته آنهتا آموختته لغتو
نماید .دین اسالم که برنامه تربیتی خداوند متعال است ،انسان را از صتفر معلومتات بته
بی نهایت معلومات می رساند .عاقبت چنان می شود که هر چه ختدا بدانتد ،انستان هتم
میداند و هر چه انسان میداند ،خدا میداند .الزم نیست خداونتد او را بته مستئلهای از
مسائل هدایت کند؛ زیرا کسی را هدایت میکنند که جاهل باشتد یتا در اشتتباه باشتد.
انسانی که به کمال مطلق می رسد ،جهل و نادانی کوچک یا بتزرگ از وجتود او برطترف
میشود .ذرهای در شناخت خلقت عالم و آدم و یا در شناخت ذات مقدس خداوند متعال،
مجهول ندارد .خداوند مقررات زندگی را ،متدیریت و متدبریت زنتدگی را بته او واگتذار
میکند .انسانی میشود خودکار و خودنویس .همه چیز را میداند و میفهمد .احتیاج بته
تعلیم ندارد .این معنای معراج حضرت رسول اکرم است .معراج پیغمبتر یعنتی پیتدایش
حالت لقاء الهی و روبرو شدن با خداوند متعال و پیدایش رابطۀ مستقیم بتدون واستطه.
یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر پیش از پیامبر اسالم ،معراج نداشتهاند و نتوانستهاند
دین کامل الهی را از خدا بگیرند و در اختیار مردم بگذارند .تنها کسی که به یک چنتین
مقامی رسیده ،پیغمبر اسالم است .خداوند به او کتابی داده که علوم گذشته و آینتده و
حقایق جزئی و کلی و هر چه هست در این کتاب نگاشته شده .ختم شتده استت .شتما
فرض کنید پیغمبر دیگری بیاید درست از نظر مقام و مرتبته و علتم و استتعداد ماننتد
پیغمبر اسالم .این پیغمبر چه آیه ای یا چه حکمی و علمتی بیتاورد کته پیغمبتر استالم
نیاورده است و یا چه دری را به روی مردم باز کند که پیغمبر اسالم باز ننموده.
ائمه اطهار علیهم السالم که جانشین پیغمبرند یک کلمه ای بر آنچته پیغمبتر آورده،
ندارند که اضافه کنند و یا یک کلمهای و آیهای که پیغمبر اشتباه کرده باشد نیستت کته
آن اشتباه را برطرف کنند .لذا دین اسالم به همین کیفیت است که خداوند در آیه سورۀ
انعام فرموده « :وَّ تَّ مَّمتَّلکَّمَّ َُّةَََِّّّب ّکََّّصَّدقاَّوََّّعَّدلَّ ،» 200یعنی این کتاب و ایتن دیتن ،از نظتر

بیان حقایق و از نظر بیان علوم و معارف تکمیل است و از نظر عدالت اجتماعی و اختالق
هم تکمیل است .کسی نمی تواند قاعده و قانونی بیاورد که برای جامعه مفید باشتد و آن
قانون را پیغمبر اسالم نیاورده باشد یا نمی تواند حکم و دستوری پیتدا کنتد کته بترای
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انسان مضر باشد و پیغمبر اسالم آن را تحریم نکرده باشد .انسانها اگر تا ابد درس بخوانند
و هر روز صفحهای و آیهای را یاد بگیرند هرگز به جائی نمیرسند که از کتاب اسالم و مکتب
اسالم جلو بیافتند و بگویند این دانشگاه را به آخر رساندیم .در انتظار مکتب دیگر هستتیم
که استاد دیگری بیاید کتاب دیگری به ما بیاموزد .دیتن استالم از نظتر علتوم و معتارف و
حکمتها و احکام و دستورات ،برابر علم خداوند متعال است .دیگر علمی وجود نتدارد کته
خداوند نگفته باشد ،پیغمبری و امام دیگری بیاید آن علم نگفته را برای مردم بگویتد .پتس
ختم نبوت به معنای محرومیت مردم از برکات وجودی یک پیغمبر نیست ،بلکه بته معنتای
تکمیل دین و تکمیل علوم و معارف است که مردم هر چه بخواهند بدانند در اختیتار آنهتا

الس اعَّ َُّةَّکَّه اتَّیََّّ201،یش الناسَّ
قرار میگیرد .لذا در یک حدیثی پیغمبر اکرم فرمودنتد « :أَّانََّّ َّو م
علَّقدمی ،»202یعنی من و ظهور قیامت مانند این دو دست یا این دو انگشتت بته یکتدیگر

متصلایم .مردم در مسیر دین من و کتاب من محشور متیشتوند .یعنتی قیامتت کته دورۀ
تکامل بشریت است و انسانها را به کمال مطلق میرستاند ،در آن قیامتت هتم انستانهتا
احتیاج به کتاب دیگر و یا پیغمبر دیگری ندارند .هم برنامۀ تکمیلی زندگی دنیاستت و هتم
برنامۀ تکمیلی زندگی آخرت .به همین منظور روز قیامت ،به عنوان « یوم الدین » شتناخته
شده است؛ یعنی روزی که مردم زنده می شوند و در خط دین اسالم زندگی خود را بته ثمتر
می رسانند .یکی از اسرار تلقین میت هم بیان همین حقیقتت استت کته بته امتوات ختود
می گوئیم شما از میدان بازی کودکانه خارج شدهاید و به مکتب استالم و مکتتب ائمته وارد
شدهاید .یک یک کتاب خدا و نام پیغمبر و ائمه اطهتار علتیهمالستالمرا بته میتت تلقتین
می کنند .بدن میت ،مانند نوار است .به محض اینکه در قبر یا قیامت زنده شود ،تمامی ایتن
صداها به گوشش میرسد .به نام خدا و ائمه اطهار علیهمالسالم ،از قبر خارج میشتود .لتذا
اسالم یک دین ابدی است .انتها ندارد که مردم به دین دیگری احتیاج داشته باشند.
مطلب چهارم فرمایش این بزرگوار است که هنگام حرکت به جنگ تبو

آگتاهی پیتدا

کردند که منافقین ،نقشه کودتائی دارند که آن حضرت را و وصّتی آن حضترت را بته قتتل
برسانند و یک حکومتی به زعامت خودشان و یاران خودشان تشکیل دهند .تنهتا طعمتهای
که همه جا در تاریخ در معرض رقابت قرار میگیرد و انسانهای مؤمن و غیتر متؤمن کمتتر
میتوانند خود را از دایرۀ رقابت خارج کنند و آن طعمه را به اهلش واگتذار کننتد ،مستئلۀ
زعامت و حکومت است .بعضی روایات دارد که در مسیر تجربه و امتحان و حرکت بتهستوی
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پیری ،تمامی امید و آرزوها لغویت پیدا می کند و آدم ها مأیوس می شوند کته بته آرزوی
خود برسند ،به جز آرزوی زعامت و حکومت که حتی در حتال احتضتار هتم انستانهتا
نمیتوانند صددرصد صرف نظر کنند .لذا گفتهاند آخرین امیدی که از فکر انسان ختارج
میشود ،حب ریاست است.
به همین دلیل در طول تاریخ همه جا شاهد این رقابت هستیم .انسانها بتا یکتدیگر
رقابت دارند که یکی دیگری را عقب بزنتد و ختودش در مستند حکومتت بنشتیند .بتا
پیغمبران و اولیاء خدا هم رقابت دارند که آنها را عقتب بزننتد و خودشتان در مستند
حکومت بنشینند .این رقابت آنقدر شدید و عجیب است که شاید بعضتی از پیتامبران
هم نتوانستهاند خود را از دایرۀ این رقابت خارج کنند .در داستان حضرت ستلیمان وارد
شده است که ایشان که در اوج عزت و قدرت قرار گرفتند .قدرت عظیم و عجیبتی کته
حیوانات هم در اطاعت او بودند .انگشتری داشتند که رمز اسم اعظم داشت .هر وقت آن
انگشتر را به دست میگرفتند ،مانند عصتای موستی رعتب و وحشتت در دل دشتمنان
می افتاد و همه دست باال تسلیم می شدند .بر خداوند واجب شد که سلیمان را هم قدری

تأدیب کند که چرا مبتال به غرور شده! در این رابطه خداوند میفرمایدَّ « :ولَّقَّدَّفََّّتمن اَّ ُس لَّامینََّّ
ثَّأَّانَّبَّ ،»203یعنی ما سلیمان را هم آزمایش و تأدیتب نمتودیم.
َّوأَّلقَّینَّاَّعَّلََّّ َّکُرستَّ َّّی ََّّجَّس داَّ ُ َّّ
تخت قدرت و سلطنت او را در اختیتار یتک قلتدر جتاهلی قترار دادیتم .در آن زمتان
انسانهای خشن و قلدری را که غالباً در بیابآنها زندگی متیکتردهانتد و خیلتی زیتاد
سلحشور بار میآمدهاند ،دیو نامیدهاند .سلیمان بن داود تمامی انسانهای بیابانی را کته
به نام جن و دیو شناخته شده بودند ،مسخر خود نمود و به اطاعت خود درآورد .یک روز
که در حال وضو گرفتن یا عمل دیگر بوده  ،انگشتر خود را از دست خود درآورده تا وضو
بگیرد .یکی از همان قلدران به اصطالح ما نخراشیده که به نام دیو خوانده شتده استت،
پرید و انگشتر سلیمان را برداشت و به دست گرفت .مثل اینکه تاج و تخت سلطانی را از
او بگیرند و او را بر کنار کنند .نظر به اینکه آن انگشتر رمز اسم اعظم و یا جاذبۀ عظیمی
داشت ،دیو روی تخت سلیمان نشست و تمامی انسانها تسلیم شدند .ستلیمان از کتار
برکنار شد تا جائی که گفتهاند برای امرار معاش خود مبتال به کارگری شد .جداً پناهنتده
به خداوند متعال شد و توبه کرد که چرا غرور پیدا کرده است .خداوند از آن دیتو تعبیتر
به جسد میکند؛ زیرا انسانهای کافر و قلدر حقیقتاً از صفات انسانی و علم و ایمان ،بری
هستند .فقط صفات حیوانی خود را می پرورانند .خداوند از آن انسان قلتدر ،تعبیتر بته
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جسد میکند میفرمایدَّ « :وأَّلقَّینَّاَّعَّلََّّ َّکُرس تَّ َّّی ََّّجَّس داَّ» ،یعنی تاج و تخت سلیمان را بته یتک
مجسمه سپردیم و سلیمان را از کار برکنار نمودیم و بعد سلیمان توبه کرد .توبۀ سلیمان هم
هم مانند توبۀ یونس پیغمبر بود یا مانند توبۀ آدم ابوالبشر .خداوند یونس را بر اثر کم صبری
صبری که داشت ،امت خود را نفرین کرد و از جامعۀ آنها فرار نمود .به تأدیب و تقدیر خدا
در شکم نهنگ حبس شد و بعد از توبه آزاد گردید .سلیمان هم به این ترتیب تنبیه شد کته
مبادا غرور سلطنت و حکومت او را از خط اطاعت و بندگی و خدمت به مردم منصرف کنتد.
بعد از چندی محرومیت از سلطنت ،دو مرتبه انگشتتر ختود را بته دستت آورد و در مقتام
سلطنت قرار گرفت .این حکومت و سلطنت ،طعمۀ فریبندۀ جذابی است که کمتتر انستانی
می تواند خود را از قید حاکمیت آن آزاد کند .روی این حساب ،عرب هتای معاصتر پیغمبتر
اکرم که از آن وحشییت جاهلیت نجات پیدا کردند و در مدینه حکومتی تشتکیل دادنتد و
عرب عربستان را به اطاعت خود در آوردند ،با رسول خدا و ائمه اطهار علیهمالستالم بترای
رسیدن به حکومت رقابت کردند .تصمیم به یک کودتائی گرفتند که خداوند ایتن کودتتا را
خنثی و بیثمر کرد .وقتی که جنگ تبو

پیش آمد و رسول خدا مأمور شد به مترز شتام و

سوریه برود و با سلطان روم بجنگد ،منافقین تصمیم گرفتند کودتائی کنند و پیغمبر اکرم و
علی علیه السالم را به قتل برسانند و مرکز قدرت را به دست گیرنتد .پیغمبتر اکترم بترای
اینکه نقشۀ آ نها را خنثی کنند ،مرکز قدرت را به دست آورند و حاکمیت پیدا کنند ،علتی
علیه السالم را به جانشینی خود انتخاب کرد و او را همراه خود به جنگ تبو

نبترد .علتی

علیه السالم ناراحت بود چرا از شرکت در جنگ محروم می شود .منافقین هم بنای طعنته و
استهزاء گرفتند که پیغمبر علی را الیق شرکت نمیداند .موال علیه السالم عترض کترد ،یتا
رسول اهلل دوست دارم در جنگ با شما باشم شاید به مقام شهادت برسم .حضرت در اینجا

حَّاَّ َّّلَّبََّّأَّوَّب کََّّ ،»204یعنی ایتن مرکتز قتدرت استالم از
فرمودند « :ایَّعلَّ،اَّ مَّنَّالدینةََّّلتَّصلَّ َُّ

خطرات نجات پیدا نمی کند و دولتش به صالح و اصالح نمی رسد ،مگتر بتهوستیلۀ متن یتا

یبَّ
کونَّلََّّبَّمَّنَّلَّ هَّاِونََّّمَّنَّمویسَّاَّ مَّلَّأَّن مََُّّلَّ نَّ مَّ
بهوسیلۀ تو و در همین جا فرمودند « :اَّ مَّماَّ َُُّبََّّأَّنَّتَّ َُّ
بَّع دَّی ،» 205یعنی مگر دوست نداری برای من مانند هارون برای موسی باشی .خلیفه و وصی
من باشی .فرقی که با هارون داری این است که او پیغمبر بود و تو ولتی ختدا و وصتی متن
هستی .بعد از من پیغمبری پیدا نمیشود .یکی از اسناد بزرگ خالفت موال علی علیه السالم
بعد از غدیر خم ،همین جملۀ مشهور است کته تمتامی مستلمانان ستنی و شتیعه آن را در
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ینَّبَّم نَّلََّّه اِونََّّم نَّ
تَّم ّ َّ
کتابهای خود نوشتهاند .لذا حضرت این جملته را فرمتود « :أَّن َّ
یبَّبَّعدَّی » و این جملۀ مشهور را هم ائمه اطهار علیهمالسالمدر این دعای
مویسَّاَّ مَّلَّأَّأَّن مََُّّلَّنَّ مَّ
ندبه ذکر کردهاند.
چگونه ازدواج با حضرت زهرا برای موال مایۀ افتخار است:
مسئلۀ بعدی تزویج حضرت زهرا سالم اهلل علیها با موال علیه السالم است که چگونته
این تزویج هم مایۀ افتخار آن بزرگوار و یکی از دالیل بزرگ خالفت و زعامتت او بعتد از
پیغمبر اکرم است.
یکی از اسرار بزرگی که داللت بر امتیازات وجودی ائمه اطهتار علتیهم الستالم دارد،
مقام عصمت آنهاست .یعنی انسانهای کامل مجهز و مکملتی هستتند کته از وضتعیت
بهشتی خود ،مأموریت یافتهاند در لباس سایر مردم به این زندگی دنیائی بیایند و متردم
را به زندگی بهشتی هدایت کنند .ورود ائمه اطهار علیه السالم به ایتن زنتدگی دنیتائی
مانند حرکت یک مأمور از جانب یک سلطان مقتدر بهسوی بیابآنها و هدایت انسانهای
وحشی بیابانی است .یک سلطان مشاهده می کند کته ایتن انستانهتای بیابتانی فاقتد
تمدن اند .عقل و شعور ندارند .مانند گرگ و پلنگ به انسانهای شهری و روستائی حمله
می کنند ،آنها را غارت می کنند و می کشتند .ستلطان ،یتک نفتر عتالم و دانشتمند و
سیاستمداری را مأمور میکند که به بیابانها و روستاها برود و آنها را تربیت کند.
همینطور این زندگی دنیائی ما در مقابل زندگی بهشتی و آخرتی مانند یتک بیابتان
خشک و بیآب و علف در برابر شهری آباد به نام مدینۀ فاضله است .خداونتد بعضتی از
آن بهشتیان را که در کمال مطلق هستند ،مأمور میکند به این بیابان دنیا بیایند و مردم
دنیا را که فاقد عقل و تمدن هستند ،تربیتت کننتد و بته عقتل و تمتدن برستانند .آن
بهشتیان که طبق مأموریت الهی در این زندگی دنیائی قرار متیگیرنتد ،گتر چته باطنتاً
انسانی کامل و مکمل هستند ولیکن در لباس روستائیان و بیابانیان ظاهر میشتوند و بتا
مردم تماس می گیرند .از نظر غذا و لباس و مسکن در زّی مردم و در وضعیت آنها قترار
می گیرند .چهقدر احادیث و روایات و آیات داریم که این چهارده معصوم ،آن انسانهتای
کامل شدۀ بهشتی هستند که برای تربیت مردم در لباس مردم و در وضعیت این زنتدگی
دنیائی به دنیا آمده اند .با آنها باشند و بروند و بیایند و این مردم دنیا را به زندگی کامل
آخرتی و بهشتی آشنا کنند .وقتی در حاالت و حرکات آنها مطالعه میکنتیم ،مشتاهده

می کنیم که از همان ابتدای تولد تا دورانی که از دنیا میروند با سایر مردم فترق دارنتد .در
تولدشان روایات و اخبار عجایبی دارد که انسانها مات و مبهوت میشوند .در رحم مادر بتا
با مادر انس می گیرند ،به محض تولد ،در حال سجده قرار می گیرند .ماننتد ستایر کودکتان
آلودگیهای کودکی را ندارند .در کودکی همانقدر میدانند و میفهمند که در سنین چهتل
سالگی و ایام پیری میدانند  .هرگز در دانستن و فهمیدن و مشورت کردن و بیتان حقتایق
دین ،به کسی محتاج نیستند .تکامل آنها از مسیر درس و دانش و کتاب و استتاد نیستت.
هرگز نشده است امامی به مکتبی برود ،به دانشگاهی برود ،خط بنویستد و یتا کتتابهتا را
مطالعه کند تا علم و سوادش از مسیری باشد که سایر مردم به دست میآورنتد .روز تولتد،
انسان کامل هستند .در دوران کودکی انسان کامل هستند و در جوانی و پیتری بته همتین
کیفیت .در کمال مطلق قرار گرفتهاند .یعنی علمشان و قدرتشان نامتناهی است.
همان کلماتی هستند که خدا در قرآن میفرماید اگر دریاها و هفت دریا مرکتب باشتند،
تمام درخت های عالم قلم باشد و جن و انس نویسنده باشند ،نمی توانند کلمات ختدا را بته
آخر برسانند .206این کلمات به وجود مبار

ائمه معصوم تفسیر شتده .خداونتد در ستورۀ

انعام میفرمایدَّ « :وتَّ مَّمتَّلکَّمَّ َُّةَََِّّّب ّکََّّصَّدقاَّوََّّع دلَّ  ،»207یعنی این کلمات ختدا تکمیتل استت.

کلمات تمام و کامل ،ائمه اطهار هستند .خداوند از انسان کامل تعبیر بته کلمتات متیکنتد.
پیغمبر اکرم می فرماید « :اوتَّیتََُّّجَّوامَّعََّّالکَّمَّ ،» 208یعنی خداوند این کلمات کامل را که تمتام
علوم و دانشها هستند به من داده است تا دین مرا حفظ کنند.
در طول مدت چهارصد سال تقریباً که ائمه اطهار علتیهمالستالم ،مرجتع جوامتع بشتر
بودهاند و این همه انسانهای مختلف از نژادهای مختلف به زبانهای مختلف و فرهنگهتای
مختلف به این امامها مراجعه کرده ،از سادهترین سئواالت گرفته ،مانند زبان روز فارسی یتا
ترکی یا زبان دیگر و مشکل ترین سئواالت ،مانند علوم غریب و عجیبی که از عمق خلقت و
طبیعت بحث میکند ،این همه سئواالت مشکل علمی و معجزات از این امامهتا داشتتهانتد،
هرگز نشده در جواب سئواالتی عاجز بمانند یا احتیاج به مطالعه داشته باشند .سئواالتی که
مردم از پیامبران یا امامها میکنند با سئواالتی که از مردم عادی میکنند فرق دارد.
به محض اینکه یک نفر بگوید من امام هستم و یا پیغمبرم ،سئواالت عجیب و غریبی که
مربوط به خداوند متعال است از آنها میپرسند .تو اگر امام هستتی ،متن چته نیتتی دارم.
ۀ إِنَّ اللَّـهَ
ت اللَّـهِ
ت کَلِمَا ُ
ض مِن شَجَرَةٍ َأ ْقلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ ُه مِن بَعْدِ ِه سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِ َد ْ
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دیروز و دیشب چه کاری کردم .اباء و اجداد من کیستند و از این قبیل سواالتی که نه در
مکتبها تدریس میشود و نه هم در کتابها ظهور دارد.
در این مدت چهارصد سال دورۀ زعامت ،از مبعث رسول خدا تا غیبتت کبترای امتام
عصر عج ،هرگز نشده است که در جواب سئواالتی عاجز بمانند .امام پنج ساله و ده ساله
باشد ،مانند امام جواد علیه السالم و امام هادی علیه السالم یتا پنجتاه و شصتت ستاله
باشد ،مانند امام باقر و امام صادق علیهم السالم.
هرکسی خدمت آنها رسیده به زبان خود آنها ،کردی یا فارسی یا عربی حرف زده و
به زبان خود جواب شنیده است .لذا دوران زندگی این چهارده نفتر از تولتد تتا مترگ،
سراسر معجزه است .به این صورت های عادی بشری نیست که سایر مردم مبتال بوده اند.
این است که در جامعۀ بشریت و در میان انبیاء و اولیاء و علماء ،نمونته و نظیتر ندارنتد.
مأمون عباسی علمای مختلف را به علوم و زبانهای مختلف در مرو خراسان جمع کرد تا
با علی ابن موسی الرضا علیه السالم بحث کنند .شاید حضترت نتوانتد جتواب آنهتا را
بدهد و شکسته شود.
علمای طب ،مسائل طبی پرسیدند .علمتای فلستفه و عرفتان ،ستئواالت فلستفی و
عرفانی؛ گیاهشناس ،سئواالت گیاهشناسی و هر عالمی با علم مخصوصخود بتا حضترت
رضا بحث کرد و اعتراف نمود که امام هشتم در علم مورد سئوال از سئوال کننده عالمتر
است .لذا این چهارده نفر با خدا قابل قیاساند نه با سایر خالیق.
انسانهای کامل بهشتی بودند که برای هدایت آدم و اوالد آدم ،به این زندگی دنیائی
سفر کرده اند تا با خود فرزندان آدم را به آن زندگی کامل بهشتی برسانند .در این رابطه
که ما بتوانیم آنها را به عنوان یک انسان کامل و نامتناهی در علتوم بشناستیم ،ازدواج
حضرت زهرا سالم اهلل علیها با علی ابن ابیطالب ،مفهوم و معنا پیدا می کند کته در ایتن
دعای ندبه یکی از امتیازات آن حضرت شناخته شده است .اگر ایتن ازدواج بته صتورت

عادی و معمولی باشد ،به عنوان یک افتخار برای علی ابن ابیطالب شناخته نمی شود « .وََّّ
َّز مَّوجَّ ََّّابنَّتَّ ََُّّستَّ َّّیدَّةََّّنَّسَّاءََّّالعَّالَّمَّی »
در داستان ازدواج حضرت زهرا سالم اهلل علیها با امیرالمؤمنین و همچنین از داستان
تولد آن خانم ،عجایبی است که حقیقت مطلب را روشن می کند .برای ورود حضرت زهرا
س به این عالم ،خداوند بزرگترین شخصیتها را آماده کرد تا از آن خانم استقبال کنتد
و به اهل عالم بفهماند که ملکۀ بهشت و ملکۀ آن سلطنت عظیم آخرتی به ایتن زنتدگی

دنیا تشریف می آورند .بزرگ ترین شخصیت های عالم مأمور می شوند کته از ملکتۀ بهشتت
استقبال کنند.
ابتدا زن و شوهر ،حضرت رسول و حضرت خدیجه مأمور می شوند چهل روز از جامعته و
و مردم فاصله بگیرند .از یکدیگر فاصله بگیرند .در عبادت و ریاضت باشند .پیغمبر اکرم بته
حضرت خدیجه سفارش می کند که من مأمورم چهل روز از تو فاصله بگیرم .خیال نکنی بتا
تو قهرم؛ بلکه از جانب خدا مأموریت دارم .در خانه بنشین ،به روزه و نمتاز و اطاعتت ختدا
مشغول باش تا بدانیم تقدیر خدا چیست .پیغمبر در حال تنهائی به نماز و عبتادت مشتغول
می شود و حضرت خدیجه به تنهایی به نماز و روزه مشغول است و بزرگتترین ریاضتشتان
اینکه بایستی از یکدیگر جدا باشند؛ مانند حاجی در حال احترام حتق ندارنتد یکتدیگر را
ببینند و سخن بگویند .بعد از تمام شدن چهل روز که پیش از افطار پیغمبر اکرم میخواهتد
نماز بخواند و افطار کند مأمور می شود به خانه خدیجه برود و با همسر خود تمتاس بگیترد.
بعد از تماس گرفتن ،حضرت خدیجه می گوید که در وجود خود احساس کتردم کته حاملته
شدهام .با اینکه یک چنین احساسی برای زنان بعد از سه ماه و چهار ماه هم پیدا نمیشتود؛
ولیکن خدیجه کبری به محض اینکه با شوهر خود ارتباط پیدا میکند ،متیگویتد احستاس
کردم که حامله شدهام و پیش از این هم متأثر است .غم و غصه او را فترا گرفتته کته چترا
پسرانش از دنیا رفتهاند .با یک چنان احساسی که عربها در پسر و دختر داشتن دارنتد و
خصوصاً شخصیت های بزرگ که همسران آنها آرزومندند پسری بیاورنتد ،جانشتین پتدر
باشد .کفار و منافقین گاهی رسول خدا را مسخره می کردند .می گفتند با این ادعای بزرگتی
که دارد ،یک پسر ندارد که جانشین او باشد .گفتند ابتر است یعنی بالعقب است .جانشینی
ندارد .قهراً حضرت خدیجه هم متأثر است که چرا پسرانش قاسم و طیب از دنیا رفتتهانتد.
پسری ندارد که جانشین پدر باشد .وقتی که با این تشریفات حامله شد و قبالً رستول ختدا
به او گفته بود که خداوند میخواهد فرزند بابرکتی به من عنایت کند که نسل و ناموس متن
از او دوام پیدا میکند ،فکر میکرد که همان وعدۀ الهتی استت کته خداونتد بته او فرزنتد
بابرکتی می دهد .گفته اند زمانی که مردم از رسول خدا تقاضای معجزۀ شق القمر را نمودنتد
که تو اگر پیغمبری ،به دست خود کرۀ ماه را دو نصفه کن تا ما ببینتیم چگونته دو قستمت
شده است .پیغمبر به آنها قول مساعد داد و فرمود مانعی ندارد .شب چهارده ماه کته بتدر
تمام است ،این معجزه را به شما نشان میدهتم .خدیجته وقتتی خبتردار شتد کته چنتین
معجزه ای از پیغمبر خواسته اند و او قول داده است که شتق القمتر را انجتام دهتد ،بستیار
ناراحت شد .به خیاالت فرو رفت که ای وای! اگر پیغمبر نتواند چهقدر رسوائی برای ما پیتدا

میشود و گفتهاند صدایش بلند شد که « وافضَّیح اهَّمنَّکذبَّمحمد » .وای چتهقتدر رستوا
می شویم اگر چنین وعده ای دروغ باشد .خدیجه حق داشت اینطور ناراحت شود ،زیترا
معجزات پیغمبران گذشته همه جا مربوط به مسائل زمین بوده است کته متریض را شتفا
دهند یا مردهای را زنده کنند .هرگز از هیچ پیغمبری چنین معجزهای شهرت نتدارد کته
بتواند در ماه و خورشید هم تصرف کند .لذا شاید به خیاالت فترو رفتت و گفتت وای از
رسوائی ما اگر این معجزه واقع نشود .موقعی این سخن را گفت که به حضرت زهرا حامله
بود .فوری از رحم خود صدائی شنید که آرامش پیدا کرد و گفت مادرم ناراحت مباش که
اگر پدرم از خدا تقاضا کند زمین را به آسمان ببرد و آسمان را به زمین بیاورد ،دعتای او
اجابت می شود .خدیجه با دیدن این معجزۀ دوم که بچۀ رحم با او سخن می گویتد و او را
آرامش میدهد ،خیالش راحت شد و بعد از این در گوشههای خلتوت و مواقتع تنهتائی،
مخصوصاً در غربتی که اواخر عمر به او متوجه شده بود ،مال و ثروتش تمام شتده ،زنتان
مکه از او فاصله گرفته بودند و او را مالمت میکردند که بایتیم ابو طالتب ازدواج کترده،
با بچۀ رحم خود گفتگو داشت و بشارت از او دریافت متیکترد .حتدیث دارد یتک روز
رسول خدا بر خدیجه وارد شد و دید در اتاق خلوت ،با کسی سخن متی گویتد .ستئوال

یَِّفََّّ
کرد :مَن تُکَلِّمِینَهُ یا خدیجه؟ ای خدیجه با که حرف میزدی؟ عرض کرد « :ه ذَّاَّالَّن َُّ
سَّتینَّ ،»209یعنی این بچه رحم من با من حرف متیزنتد و بتا متن انتس
بَّطینَََّّّیُ َّکّ َُّمینََّّوَََّّّیُ َّؤنَّ ُ
الطیب ةََّّ م
الط اهَّ َّرةََّّ
می گیرد .پیغمبر اکرم فرمود « :ه ذَّاَّجَّ َّئَّی َُّلَّ ُی َُّینَّ َّبَّأنم اَّأَّأن َّ َّوََّّاَّنم ا َّالَّن مس ّلََّّ مَّ
اَّل َّی ُون ةَّ .»210فرمود جبرئیل به من خبر میدهد که بچۀ تو دختر است و همین دختر مبتدأ
نسل طیب و طاهر من است .فرزندانی از او پیدا متیشتوند کته اوصتیاء متن هستتند و
همچون ستارگان آسمان ،کثرت و نورانیت دارند .خدیجه را آگاه کرد کته خداونتد چته
دختری به او می دهد که مبدأ پیدایش نسل بابرکتت او باشتد و در تعبیترات روایتات و
احادیث دیگر گفته اند که این دختر مادر امامت است یعنی مبدأ پیدایش امتام هتا .ایتن
کلمۀ مادر امامت با مادر امام خیلی فرق دارد .مادر امام کسی است که امتام را بته دنیتا
میآورد .مانند مادر امیرالمؤمنین و مادران امامهای دیگر؛ ولیکن مادر امامت کسی است
که امامت بهوجود میآورد .فرزندانی به دنیا تحویل میدهد که در علم و حکمت و قدرت
و عظمت امام اهل عالم هستند و نجات مردم دنیا و آخرت به دست آنهاست و در آینده
چهقدر روایات و احادیث در عظمت حضرت زهرا ایراد شده است کته روی عظمتت ایتن
ن الَّذِی فِی بَطْنِی یُحَدِّثُنِی وَ
ت الْجَنِی ُ
ن تُحَدِّثِینَ قَاَل ْ
ج ُة مَ ْ
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النسَْلةُ الطَّاهِرَ ُة الْمَیْمُونَةُ
یُؤْ ِنسُنِی قَالَ یَا خَدِیجَ ُة هَذَا جَبْرَئِیلُ یُخْبِرُنِی آنها أُنْثَي َو آنها َّ
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روایات ،مقام زهرا مورد قبول عقل ضعیف مردم واقع نشده است و باز هم خیتال کتردهانتد
دختری است مانند سایر دختران و زنی مانند سایر زنان .با اینکه او امامِ ائمه اطهار استت و
و ائمه اطهار علیه السالم ،امامِ سایر مردم.
پس یک چنین دختری که مبدأ تمام برکات و فیوضات در دنیا و آخرت است و علم الهی
یا مقدرات بشر ،ابتدا تحویل او می شود و از او به ائمه اطهار علیه السالم می رسد ،چه کسی
میتواند او را به یک چنین عظمتی در

کند که او کوثر است و علی علیته الستالم ستاقی

کوثر .کوثر یعنی مبدأ و منبع تمامی فیوضات و برکاتی که در دنیا و آخرت ،شامل اهل عتالم
می شود و خواهد شد .یعنی انبار فیوضات و برکات الهی و ساقی کوثر ،کسی که آن برکات و
فیوضات را از این انبار برداشت میکند و به اهل عالم میرساند .لتذا در احادیتث و روایتات
بعدا از خداوند تبار

و تعالی اول شناخته شده است و معصومین در درجات بعد .سند ایتن

ادعا جمله مشهوری است که در تعریف آن حضرت وارد شده فرمودهاند:

« لهاَّجاللَّلَّیسَّفوقَّجاللَّهاَّالاَّجاللَّهللاَّ،جلَّجالل؛َّولهاَّنوالَّلَّیسَّفوقَّنوالهاَّالاَّنوالَّهللاَّ،
معَّن وال .»211این حدیث شریف ،تفسیر سورۀ کوثر است که این بزرگتوار را از نظتر جتالل و
عظمت و از نظر برکات وجودی و فرزندانی که به وجود میآورد ،نفر دوّم بعد از خدا معرفتی
می کند .ائمه علیهمالسالم و شخص پیغمبر ،همه جا به این اولیت اقرار و اعتراف کتردهانتد.

پیغمبر اکرم او را « ام ابیها » گفته و ائمه اطهار هم گفتهاند « :ولَّهاَّأَّموم ُةَّالَّئَّم ة .»َّ212امّ یعنی
آن هستۀ مرکزی که مبدأ نمایش و پیدایش تمامی برکات است .مثالً در طبیعتت ،خورشتید
ام الکوکب است .مبدأ برکاتی است که طبیعت را پرورش میدهد .حضترت زهترا ستالم اهلل
علیها هم ام ابیها و ام االئمه است که مبدأ فیوضات و برکاتی استت کته نبتوت و امامتت را
پرورش میدهد و جلوههای دیگری که مخصوصاً در زندگی قیامت و آخرت دارد ،از عجایتب
علم و حکمت است.
پس همسری یک چنین دختری برای شوهر ،بینهایت مایۀ افتخار است و تجلیات دیگتر
این خانم ،در مسئلۀ حدیث کساء و یا مسئلۀ ازدواج از عجایب علم و حکمت است.
وقتی که حضرت زهرا سالم اهلل علیها به سن ازدواج رسید و مخصوصاً در زمتانی آمتاده
ازدواج شد که پیغمبر اکرم سلطنت عظیمی در مدینه به وجود آورده بود و تمام شبه جزیره
را مسخر کرده بود .یک شخصیت بزرگ زمان ،در رأس همه قتدرت هتا و ثتروت هتا .قهتراً
شخصیتهای بزرگ زمان آرزو می کردند که به هر کیفیت باشد ارتباط و انتسابی به رستول
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خدا پیدا کنند .بعضیها این ارتباط و انتساب را به این میدانستند کته پیغمبتر ،زنتی از
فامیل آنها بگیرد و داماد آنها به حساب آید تا آنها بتوانند افتخار کنند که دختر متا،
ام المؤمنین است .از این رو پیشنهاد و خواهش میکردند که پیغمبر ،زنی از آن فامیتل و
قبیله بگیرد و پیغمبر اکرم که سیاست جمتع و جتور کتردن جمعیتتهتای مختلتف را
داشتند ،برای جذب و جلب نظر آنها ،پیشنهاد آنها را برای ازدواج قبتول متیکردنتد.
روی همین سیاست ،زنان متعددی همسر پیغمبر شناخته شدند که هر کدام مربتوط بته
قبیله ای بودند و آن قبیله افتخار می کردند که دختر ما ام المؤمنین است؛ یعنتی ملکتۀ
حجاز است .وقتی هم که حضرت زهرا به سن ازدواج رسیدند ،خواستگاران متعتددی از
گوشه کنار به فکر این بودند که با دختر پیغمبر ازدواج کننتد و از ایتن راه ،افتختار بته
دست آوردند .ثروتمندان عرب ،خواستگاری کردند .ابوبکر هم که از نظر اجتماعی ،یتک
شخصیت بود ،خواستگاری کرد .پیغمبر در جواب همه متی فرمتود ،اختیتار دختترم بتا
خداست و من در کار ازدواج او حق مداخله ندارم ،مگر اینکه دستتوری بته متن برستد.
آنها که چنین جوابی را می شنیدند ،می گفتند شاید پیغمبر خودش راضی نیست که بتا
دختر او ازدواج کنیم ،چنین بهانههای میآورد که اختیار دخترم با خداست.
با اینکه حقیقت بود .هیچ کس حق ندارد در کار حضرت زهرا مداخله کند مگر ختدا.
اگر خدا را به جای پدر بشناسیم ،تنها فرزندی که هم شأن خدا می باشتد و بتا خداونتد
متعال مناسبت دارد ،حضرت زهرا سالم اهلل علیها است که خداونتد او را بته ایتن عتالم
آورده تا انسانها با او آشنائی پیدا کنند و بدانند که ملکۀ بهشت است .بهشتیان بتر دو
قسم اند .یک قسم مالک و وار

بهشتاند و قسم دیگر وابستۀ به اهل بهشتاند .کسانی

مالک بهشتند که معرفت به حضرت زهرا داشته باشند .آن حضرت را به عصمت و والیت
بشناسند و این شناسائی ،بدون توفیق الهی ممکن نیست .والیت ،یک لمعۀ نوری استت
که به انسان تعلق می گیرد و مرکز این منبع ،حضرت زهرا س است .دلی که مجهز به نور
ایمان است و معرفت به مقام والیت دارد ،آن دل مانند سیم برق است که متصل به منبع
برق است .قهراً نور والیت ،قلب او را روشن می کند .یک چنین افرادی که مؤمن شناخته
می شوند ،از نظر روحی و روانی با دیگران فرق دارند .مجهز به نور والیت هستند .آنهتا
دین خدا را خوب می شناسند و اولیاء خدا را هم خوب متی شناستند .امکتان ضتاللت و
گمراهی در آنها نیست .چنین افرادی فرزند روحانی حضرت زهرا هستند و آن حضرت،
ام المؤمنین واقعی می باشند .چنین افرادی وار

بهشتند .از مادر خود ار می برند .پس

مالک بهشتند و دیگران به شفاعت آنها داخل بهشت میشتوند کته وابستته بته اهتل

بهشتاند .پس زهرا سالم اهلل علیها که یک چنین موقعیت و مرکزیتی دارد ،مافوق او یا بته
تعبیر دیگر ،پدر واقعی او خداوند متعال است .خدا در کار او مداخله میکند و دیگران حتق
مداخله ندارند .پس پیغمبر که میگوید اختیار دخترم با خداست ،بته متن مربتوط نیستت،
حقیقت را می گوید؛ ولی مردم فکر می کردند که این یک جواب رد به خواستگارهای حضرت
زهرا س است .باالخره خواستگارانی که چنین آرزوئی داشتند همه متأیوس شتدند و کنتار
رفتند .از گوشه و کنار فهمیدند که شاید نظر پیغمبر ،علی ابن ابیطالب علیه الستالم باشتد.
ولیکن از رابطۀ الهی زهرا کسی خبر ندارد .همان خواستگاران متعدد ،با علی علیه الستالم
تماس گرفتند که چرا ساکت نشسته و از دختر پیغمبر خواستگاری نمتی کنتد؟ حضترت را
تشویق کردند که چرا به خواستگاری حضرت زهرا نمیروی؟ حضرت هم در ظتاهر ،ختدمت
رسول خدا رسید و بعد از بیانات و اظهارات نشان داد که در انتظار همسری متیباشتد کته
رسول خدا که به جای پدر اوست ،چنین اقدامی داشته باشد .پیغمبر اکرم فرمود ،یتا علتی،
همین االن پیش از اینکه تو بیائی فرشته ای با من تماس گرفت که تا امتروز او را نشتناخته
بودم و فرمان از جانب خدا آورده که خداوند فرمود « :زوجَّالنوَِّبلن وِ » ،یعنی ایتن دو نفتر
نور الهی را با یکدیگر تزویج کن .خداوند در آسمان ،میان انبیاء و فرشتگان جشن گرفتته و
خودش خطبۀ عقد حضرت زهرا س و علی ع را خوانده است .لتذا پیغمبتر اکترم در ظتاهر
دستور داد جشن عروسی به پا کنند .به مسجد آمد ،خطبۀ عقد را خواند و در اینجا فرمود،
اگر علی نبود ،برای دخترش همسری مناسب او پیدا نمی شد و یا اگتر زهترا نبتود ،همستر
مناسبی برای علی پیدا نمی شد .پس حضرت زهرا سالم اهلل علیها که یکی از اولیتاء بتزرگ
خدا و ملکۀ بهشت است ،الزم است همسری مانند علی علیه السالم داشته باشد که هتر دو
معصوماند و از اولیاء خدا هستند .با این حساب ،ازدواج علی علیه السالم بتا حضترت زهترا
س ،یکی از افتخارات بزرگ آن حضرت است که نشان والیت و زعامت بعد از پیغمبتر اکترم
است.
داستان حدیث کساء ،برتری آن حضرت را بر اولین و آخرین ثابت میکند:
یکی دیگر از دالئل عظمت حضرت زهرا سالم اهلل علیها ،داستانی است کته بته صتورت
حدیث کساء در اختیار مردم قرار گرفته است .داستان حدیث کساء اگر چه در ظاهر خیلتی
ساده است و ساده گفته شده ولیکن این داستان هم مانند آیات قرآن استت کته در ظتاهر
خیلی ساده و در باطن خیلی عمیق و عجیب است .ائمه اطهارعلیهم السالم ،وظیفته دارنتد

که در ارتباط با جامعه ،دو نوع نمایش داشته باشند .یک نمایش بهصورتی باشد که مردم
بفهمند که آنها انسانهای کامل هستند .سالطین دنیا و آخرت مردم هستتند نشتان و
خالفت الهی دارند و آنها گر چه انسانند ولیکن هم شأن خدا هستند .محرم اسرار ختدا
هستند .این نمایش واقعی و حقیقی آنهاست که گاهگاهی بایستتی ختود را در لبتاس
سلطنتی ظاهر کنند و در سایۀ نشان و مدال الهی جلوه دهند و مردم بفهمند کته آنهتا
انسانهای کامل فارغ التحصیل در مکتب خدا هستند .دیگران نمی توانند با آنها رقابت
کنند و جای آنها بنشینند؛ زیرا جانشین خورشید ،بایستی خورشید دیگری باشتد کته
تمام عالم را روشن کند .ستاره ها و یا شتمع و چتراغ هتا نمتی تواننتد جتای خورشتید
بنشینندتا فضائی را که خورشید روشن میکند یا میپروراند ،آنها هم روشن کنند؛ زیرا
حقیقتاً مردم با پیغبران رقابت دارند .خود را جای آنها میدانند و میگویند آنهتا چته
کارهاند که ما نیستیم؟! چرا سلطنت الهی فقط اختصاص به آنها دارد؟ پس در این جلوه،
الزم است خدا آنها را چنان که هستند معرفی کند و آنها هم در نشتان و متدالی کته
حاکی از مقام و موقعیت آنهاست ظاهر شوند .لذا می بینیم آیاتی در قرآن فقط در شأن
آنها نازل شده است و کسی دیگر مصداق آن آیات نیست .مانند آیات خاتمیت پیغمبتر
در نبوت و خاتمیت ائمه در والیت .پیغمبر خاتم االنبیاء و ائمه خاتم االولیاء .در داستتان
حدیث کساء هم پیغمبر اکرم مأموریت پیدا کرد که خود و اهل بیت خود را در آن نشتان
و مدال الهی جلوه دهد .لذا این داستان حدیث کساء ،داستان تاجگذاری حضرت رستول
اکرم و تعیین ولیعهد است .هر منظرهای در عالم که صورت مجازی دارد ،دلیل منظترهای
بایستی باشد که صورت حقیقی دارد .یعنی این سلطنتهای ظاهری ،دلیل است که یتک
سلطنت واقعی وجود دارد و یا این تاج و تخت های ظاهریِ اسباببازی ،دلیل استت کته
تاج و تخت حقیقی وجود دارد .علمتاء متیگوینتد « :الَّج از قَّنط رَُّةَّالَّقَّیق ة » ،یعنتی ایتن
صورتهای مجازی ظاهری ،راه عبور است تا مردم ختود را بته آن صتورتهتای واقعتی
برسانند .سلطان واقعی کسانی هستند که در شأن خدا هستند .میتواننتد ماننتد ختدا
عالم و آدم را اداره کنند .دایرۀ والیت آنها همان آخرت و شتهر بهشتت استت .آنهتا
سالطین ابدی انسانها هستند؛ ولیکن برای شناختن آنها و آگاهی فکری به مقام آنها،
خداوند یک پادشاهان دیگری بهصورت غیر حقیقی و غیر واقعی مقدر فرموده کته ایتن
سالطین پله و پایه اند تا فکر انسان را به سالطین واقعی مربوط کنند .شما زندگی دنیا را
با زندگی آخرت مقایسه کنید .خواهید فهمید که زندگی دنیا در مقابتل زنتدگی آخترت
مانند بیابان و کویر در مقابل شهری آباد و مجهز است؛ ولیکن تا از بیابآنها عبور نکنتی،

به شهر نمیرسی .اگر در شهر متولد شدی و بیابان را ندیدی ،قدر شتهر و مملکتت آبتاد را
نمی دانی .تمامی ریاست های مذهبی و غیر مذهبی که در دنیا به وجود آمده ،پایه و پله است
است تا افکار مردم را به آن حکومتهای واقعی مربوط کند .آنها شهر بزرگاند .شهری کته
مرگ و مرض و مصیبهای دیگر ندارد .پس همین سلطنتهای ظاهری ،انسانها را راهنمائی
می کند که بایستی یک سلطنت واقعی باشد .لذا ائمه هم مانند سالطین دیگرنشان و متدال
دارند .تاج و تخت دارند .گاهی در زّی سلطنت خود ظاهر می شوند و گاهی در لباس ستاده،
مانند سایر مردم.
اینکه گاهی مشاهده می کنیم در میان مردم مانند مردم زنتدگی متیکننتد و امتیتازات
وجودی خود را پنهان می دارند ،این تظاهر مربوط به تواضع آنهاست تا افکار متردم را بته
خود جلب و جذب کنند و آنها را هدایت نمایند .در روایتها آمده است که یک زن و مترد
عرب ،در زمان سلطنت رسول خدا از بیابان وارد مدینه شدند تا ختدمت حضترت برستند.
خیال میکردند که آن بزرگوار در لباس سلطانی عظیم الشأن جلوه دارد .دارای تاج و تختت
و نشان و مدال و خدم و حشم است وقتی که به نزدیک آن حضرت رستیدند ،خیتره شتده
بودند .تنشان می لرزید .حضرت دست آنها را گرفتند و کنتار آنهتا نشستتند .فرمودنتد
خیال نکنید که من سلطانی هستم که شما را به وحشت می اندازم؛ بلکته متردی چوپتان و
رعیت هستم .کفش و لباس ساده میپوشم .گوستفندانم را ختودم متیدوشتم .ستوار االغ
بیپاالن میشوم .خودش را در وضع آن بیابانیها جلوه داد تا قدری آرامتش پیتدا کننتد .و
گاهی هم برای معرفی مقام و موقعیت خود ،به کیفیتی جلوه می کنند تا مردم آنها را چنان
که هستند بشناسند .از یک طرف خود را ملزم به اطاعت آنها کنند و از طرف دیگر متدعی
مقام آنها نشوند .یکی از آن جلوهها ،همین داستان حدیث کساء است.
کساء به معنای کسوت است .کسوت یعنی لباسی که معرف واقعیت انسان است و انسان
را آنچنان که هست از نظر درجه و مقام ،به مردم معرفی میکنتد .انستانهتا در ترستیم و
تنظیم اخالق اسالمی ،موظف به سه نوع لباس شده اند .ابتدا لباس داخلی رختخواب در اتاق
خلوت که فقط زن و شوهر آنجا می خوابند و استراحت می کنند .دوم لباس عادی مردمتی.
لباسی که در کوچه و بازار با مردم محشور هستند و با آنها تماس دارند .سوم لباستی کته
معرف شأن و مقام آنهاست و امتیازات وجودی و مقامی آنها را به مردم معرفی متی کنتد.
این لباس سوم را کسوت می نامند .یعنی لباسی کته ستلطان را در مقتام ستلطنت معرفتی
میکند و عالِم را در مقام علم و دانش و تاجر و دانشمند دیگری را در شأن و مقام مخصوص
او معرفی می کند .لذا گفته اند اگر میخواهی مردم تو را بشناسند و برای تتو احتترام قائتل

شوند ،در لباسی ظاهر شوید که از درجه و مقام شما حکایت میکند و نشانگر منصتب و
مقام است .پس اگر سلطانی در لباس عادی مردمی ،وارد خیابان و بازار شود ،نبایستی از
مردم انتظار داشته باشد که همه دست باال و مؤدب بایستند و چنانکه سلطانی را احترام
میکنند به او احترام بگذارند .اگر کسی را محکوم کند که چرا احترام نگذاشتی ،او حتق
دارد بگوید که تو چرا در زّی یک سلطان ظاهر نشدی .چرا نشان و متدال ختود را کنتار
گذاشتی .خدا و ائمه اطهار علیهم السالم هم به همین شکل با مردم رفتار دارند .گاهی به
لباس مردم در وضع مردم و گاهی به نشان و مدالی که نشتانگر مقتام آنهاستت .پتس
حدیث کساء ،مجلس تاجگذاری حضرت رسول اکرم ص و تعیین ولیعهتدها و اوصتیاء او
میباشد .در همین مجلس هر یک از معصومین نمایش مخصوصی دارند که انستان در آن
جلوه ها می تواند مقام واقعی آنها را بشناسد .لطائف حدیث کساء یکی این است که چرا
به کلمۀ حدیث کساء و حدیث کسوت نامگذاری شده است؟
دوم ،رسول خدا میفرماید ،گرفتار ضعف و نتاتوانی شتدهام ،مترا بتا کستوت الهتی
بپوشانید .این ضعف و ناتوانی چیست؟
سوم ،کسوت الهی به دست حضرت زهرا به قامت پیغمبر پوشیده می شود و این تتاج
را حضرت زهرا سالم اهلل علیها روی سر پیغمبر میگذارد.
چهارم ،جلوۀ این اجتماع در آسمانها میان اولیاء خدا و فرشتتگان مقترب ،و دیگتر
تعریفی که خداوند از این پنج تن دارد که هرکدام از آنها چه مقامی دارند.
پنجم ،بیان این که آنها علت غائی آفرینشاند که اگر آنها نبودند و نباشتند عتالم
خلقت از محتوی و هدف خالی میماند .اگر انستان کتاخی بستیار مجلتل و باشتکوه در
بیابانی بسازد و کسی نباشد در آنجا سکونت کند ،از او بپرسند یک چنین قصری را بتا
چنین جالل و عظمت ،برای چه کسی ساختهای ،جواب دهد که برای حشرات و حیوانات،
همه به کار او میخندند و به او ایراد میگیرند .اگتر از ختدا بپرستی ایتن کتاخ مجلتل
آفرینش با این چراغها و زینتها مانند ماه و خورشید و ستارگان ،برای چه کسی ساخته
شده است تنها جوابی که قانع کنندۀ عُقَال و دانشمندان است ،ایتن استت کته خداونتد
انسانهائی در شأن و مقام خود و در کمال مطلق به متردم معرفتی کنتد و بگویتد ایتن
زندگی بهشتی و این زمین و آسمان مجلل و باشکوه برای انسانی ماننتد انبیتاء و اولیتاء
ساخته شده است .خداوند اگر انسانهائی را که به کمال مطلق نرسیدهاند یا انسانهتائی
که کافر یا منافقاند معرفی کند که عالم و آدم برای آنها ساخته شده است ،یک جتواب
قانع کننده برای عقالء و خردمندان نیست .از این جهت خداوند در جمالت آخر حتدیث،

ائمه را به عنوان علت غائی خلقت معرفی می کند .لطائف پنجگانه که در این حتدیث نهفتته
شده است با دالئل عقلی و حدیثی و قرآنی که تأئید می شود ،حکایت از شأن و مقتام اهتل
کساء دارد.
اوالً پیغمبر با اینکه خودش خانه و زندگی و زن و بچه دارد ،این تشکیالت تاجگتذاری را
در خانه حضرت زهرا سالم اهلل علیها مقرر میکند؛ زیرا حقیقتتاً دیگتران از زنتان پیغمبتر،
آشنائی به مقام علمی و ایمانی پیغمبر و رابطۀ او با خداوند ندارند و فقط حضرت زهرا و علی
علیهمالسالمآشنا به مقام واقعی پیغمبر هستند .لذا به دخترش زهرا متیفرمایتد :در ختود
احساس ضعف و ناتوانی میکنم .آن کسوت یمانی ،که منظور کسوت الهی است ،را به قامتت
من بپوشان.
ضعف پیغمبر اکرم در اینجا ضعف اجتماعی اوست کته متردم معرفتت بته آن حضترت
ندارند .طوری با او حرف می زنند یا تماس می گیرند که گوئی مانند آنهاست و هیچ امتیازی
نسبت به دیگری ندارد .وقتی او را صدا میزنند مثل ایتن استت کته بترادر ختود را صتدا
میزنند .در حضور او دراز میکشند و میگویند « :ح دَّّثنَّاَّایََّّمحم دَّ» .محمد آقا برای ما داستان
بگو ،افسانه نقل کن .خداوند در سورۀ نور از این رفتتار و گفتتار آنهتا را منتع متیکنتد و

کَّبَّعضاَّ .»َّ213آنطور کته یکتدیگر را صتدا
میفرماید « :لََّّتَّعََّّلُوَّ ُدَّعَّاءََّّ مَّالر َُّسولََّّبَّینَّ َُّکَّکَّ َُّدعَّاءََّّبَّعضَّ َُّ

می زنید ،پیغمبر را صدا نزنید .نگوئید محمد آقتا! بگوئیتد « :ایِس ولَّهللاَّایَّن یبَّهللاَّ» .پتس
ضعفی که آن بزرگوار در میان مردم احساس می کند ،ضعف مقامی و اجتمتاعی اوستت کته
مردم قدر و منزلت او را نمیدانند .بایستی با آن لباس سلطنتی الهی جلوه کند تا مردم او را
چنان که هست بشناسد و اگر کسی بگوید این شناسائی چته لزومتی دارد کته متردم او را
چنان که هست بشناسند ،باشد او را مانند دیگران بشناسند ،جواب این است کته خداونتد
متعال همه جا منابع خیر و برکت و معادن علم و حکمت را به مردم معرفی میکند تا متردم
آن منابع و معادن را بشناسند و از آن استفاده کنند و اطمینان پیدا کنند که چته ثتروت و
سرمایۀ ملی دارند که تا ابد آنها را اداره میکند.
انسانها بزرگ ترین منابع و معادن هستند و پیغمبری که ادعا متی کنتد کته پیشتوای
تمامی انسانها از اولین و آخرین است و مردم در دنیا و آخرت وظیفه دارند در دایرۀ والیت
و حکومت او انجام وظیفه کنند ،الزم است چنانکه هست و با همان سرمایههائی که مجهتز
است خود را معرفی کند تا مردم بدانند که او صاحب علمی بینهایت و قتدرتی بتینهایتت
است و اطمینان پیدا کنند که در اطاعت او به ثروت و قتدرت ابتدی متیرستند .بتا خیتال
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راحت تر دین او و حکومت او را بپذیرند .پس ضعف آن بزرگوار در ایتن حتدیث ،ضتعف
اجتماعی او و ناشناخته بودن او در جامعۀ بشریت است .الزم است این ضعف را برطترف
و خود را در آن ثروت و قدرت نامتناهی معرفی نماید.
لطیفۀ ششم در این حدیث شریف ،معرفی حضرت زهرا س ،به آن شأن و مقامی است
که نزد خدا دارد .آیات و جمالتی که در تعریف حضرت زهرا س وارد شده است ،همه جتا
ایشان را به عنوان اصل و مبدأ تمامی خیرات و برکات در دنیا و آخرت معرفی متیکنتد.
حضرت زهرا س را به جای ظرف و فضائی معرفی میکند که تمتامی ستتاره هتا و متاه و
خورشیدها و برکات دیگر در این فضا پیدا میشوند و زمین و آستمان بتهوستیلۀ آنهتا
جلوه پیدا میکند .شما به فضای آسمان نگاه کنید .یک فضائی است نامتناهی .اگر فضای
محدودی بود ،مثالً چند صد هزار کیلومتر در صد هزار کیلتومتر ،یتک چنتان ظرفیتتی
نداشته که مثل چنین خورشیدی و ماه و ستارهای در آن خلق شود .گفتهاند شتعاع نتور
خورشید تا مسافت ده سال نوری گسترش دارد؛ یعنی اگتر متا آنقتدر دور شتویم کته
خورشید بهصورت ستاره ای جلوه کند ،فاصتلۀ متا از خورشتید ،برابتر ده ستال نتوری
میباشد .همینطور ستارههای دیگر و کهکشآنها .این فضا که به نتام آستمان شتناخته
شده ،جای تولد ستاره ها و ماه و خورشید است .البته فضائی است نامتناهی .ابتدا و انتها
ندارد که کسی خود را به ابتدا و انتهای آن برساند .نظیر همین فضائی که برای ستارههتا
الزم است ،فضائی برای انبیاء و اولیاء و دانشمندان عالم ،الزم است .انسانها مانند فضای
ستارگان ،از نظر وسعت فکر و استعداد ،با هم تفاوت دارند .بتر استاس همتین تفتاوت،
بعضی ها استادند و بعضی ها شاگرد استاد .بعضی درجاتشتان باالستت و بعضتی بتاالتر.
ضلنَّاَّبَّعضَّهُمَّع لََّّبَّع ضَّ ،»َّ214یعنتی پیغمبتران در یتک
خداوند میفرماید « :تَّلکََّّ َّالر َُّس َُّلَّفَّ مَّ
درجه نیستند و با هم تفاوت دارند .پیغمبر اکرم فرمودند که اگر حضرت موسی و عیسی
در زمان من بودند ،چارهای نداشتند جز اینکه در اطاعتت متن باشتند و از متن درس و
دانش بیاموزند و این تفاوت مربوط به وسعت فکر و استعداد است .فکتر پتدر و متادر ،از
کودکان خود وسیعتر است .پس بایستی کودکان در اطاعت پدر و مادر باشند نته پتدر و
مادر در اطاعت کودکان .یا فکر علماء و دانشمندان ،از فضای فکر مردم عوام وستیع تتر
است .الزم است که جاهل تابع عالم باشد نه عالم تابع جاهل .به همین کیفیت انسانهتا
از نظر عقل و علم و استعداد و وسعت فهم و دانش با یکدیگر تفاوت دارند .بعضیهتا تتا
شعاع صد هزار کیلومتر ،میبینند و بعضی بیشتر .همینطور شعاع فکر انسانها محتدود
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و نامحدود است تا می رسند به انسانی که استادش خدا بوده و مجهز به علم نامتناهی ختدا
شده است و خداوند آنها را به علم و دانش خود مجهز کرده است.
یک چنین انسانهائی از نظر وسعت فکر و علم و قتدرت نامتنتاهی هستتند .اگتر چته
انسانند ،مخلوق خدا و بندۀ خدا هستند؛ ولیکن مجهز به علتم و قتدرت الهتی شتده انتد.
آنچنان که خدا میداند ،آنها هم میدانند و آنچنان کته خداونتد متیتوانتد آنهتا هتم
می توانند .شاگردان فارغ التحصیل در مکتب خدا .ظرفیتت وجتودی یتک چنتین انستانی
نامتناهی است .ابتدا و انتها ندارد .اگر خودشان قلم به دست بگیرند و یا تمامی افتراد بشتر
قلم به دست گیرند ،آنچه آنها میدانند و میتوانند بنویسند ،بته آختر نمتیرستد؛ زیترا
نامتناهی یعنی یک کتاب بدون آخر و یا یک علم بدون انتها است .آنجا که خدا متیگویتد
دریاها مداد و مرکب باشد کلمات خدا به آخر نمی رسد .215هر یک از امامهای معصوم را بته
عنوان کلمه تام و تمام معرفی میکند و میفرماید « :وََّّتَّ مَّمتَّلکَّم تَََُِّّّب ّ کََّّص دقاَّوََّّع دلَّ،» 216
یعنی با یک چنین انسانی که تربیت کردهام کلمات خود را به انتها رسانیدهام .انتها در ایتن
آیه ،یعنی انتهای بیانتها ،زیرا اگر به انتها برسد ،محدود است .کلمۀ تام و تمام یعنی همتان
کلمه ای یا همان شاگردی که علم کامل استاد خود را فرا گرفته و دیگر علمتی نیستت کته
نداند .همه جا آنها را کلمات تامه و اسماء حسنی معرفی کتردهانتد .در ایتن میتان وجتود
مبار

حضرت زهرا س ،به عنوان آسمان و یا فضتایا بیتت اهلل معرفتی شتده استت .اگتر

می خواهید خآنهای برای خدا پیدا کنید که آنچه خلق می کند در آن خانه ذخیره کند ،آن
خانه همین فضای آفرینش است که اگر میلیونها و میلیاردها برابر آنچه آفریده بیافرینتد،
پر نمیشود .باز هم به وسعت خود باقی است .برای اینکه مخلوقات عددند و قابل شتماره و
اشارهاند .عدد به بی نهایت نمیرسد و باز اگر میخواهید مکتبی پیدا کنید که تمتامی علتم
الهی را در خود جای دهد و هرگز قابل پرشدن نیست ،آن مکتب ،وجود مبار

حضرت زهرا

س میباشد.
فکری است نامتناهی و استعدادی است بینهایت .بیت اهلل است یعنی تمتام فیوضتات و
برکاتی که از جانب خدا نازل میشود در این بیتاهلل قرار میگیرد ،یعنی در وجتود حضترت
زهرا س .خداوند همه جا حضرت را به صورت مظروفی معرفی میکند که ظترف علتم الهتی
است .آیاتی که در شأن آن حضرت نازل شده و تعریفتاتی کته در لستان معصتومین از آن

بزرگوار شده است ،ایشان را مظروف علم و دانش قرآن معرفی میکند .ماننتد « اَّ مَّانَّأَّ َّنزلن اَُّهَِّفَّ
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اِک ةَّ » 218و یا در سورۀ نور ،ایشان را مشکوه انوار معرفی
لَّیّلََّّالقَّدَِّ،217اَّ مَّانَّأَّ َّنزلنَّاَُّهَِّفََّّلَّیّلََّّ َُّمبَّ َّ
می کند .219مشکوه ظرفی است که در دل آن چراغ ها روشن می شود .از همه عجیتبتتر
سورۀ کوثر است که به اتفاق مسلمانان در شأن حضرت زهرا س نتازل شتده استت کته
او را کوثر معرفی نموده است .کوثر از نظر ادبی باالتر از کثیر و کثرت است .یعنی فیضتی
از کثیر باالتر است .از کثرت هم باالتر است .باالتر از کثیر و کثرت یعنی نامتناهی؛ زیترا
اعداد هر چه هم زیاد باشد کثیر است ،کوثر نیست .اگر انسانها از ازل تا به ابد بتا ایتن
ماشینها اعداد را شمارش کنند و آخرین عدد را روی صفحه ظاهر کنند ،همۀ این اعداد
کثیر است ،کوثر نیست .کثیر یعنی اعداد متناهی و کوثر یعنی فوق اعداد متناهی یا بته
تعبیر دیگر هر عددی مبدأ الزم دارد؛ مثالً اگر دریا را به قطرات تقسیم کنیم ،تمامی آن
قطرات عدد است و قابل شمارش ،ولیکن دریا عدد نیست ،مبدأ اعداد است .اعتداد بته
آخر میرسد ولیکن مبدأ اعداد به آخر نمیرسد .خداوند ایشان را مبدأ علتوم و برکتات
معرفی می کند و ائمه ایشان را مادرِ امامت معرفی می کننتد .امتام بتدون امامتت ،امتام
نیست .امامت ،سرمایه های وجودی امام است که علم و حکمتت و قتدرت و شتجاعت و
سایر تجهیزات باشد .امام بدون علم و قدرت و حکمت امام نمیشود.

حضرت زهرا مادر امامت است که در تعریفش فرمودندَّ « :ولَّهاَّأَّ َُّمومَّ َُّةَّالَّمئ

 ،» 220یعنتی

مادری امامت و امامها با اوست .تمام این کلمات که ایشان را به عنوان ظرف علم قرآن و
برکات الهی و مشکوه نور و لیلۀ مبارکه و کوثر معرفی میکند و یا فضائی معرفی میکنتد
که ستارگان هدایت در آن فضا میدرخشند و یا ایشان را بیت اهلل معرفی میکند و ائمته
را اهل البیت معرفی می کند .همه این ها یک حقیقت را پرورش میدهند یعنتی خداونتد
ایشان را مبدأ تمامی فیوضات و برکات مادی و معنوی در دنیا و در آخرت قرار داده است
لذا پیغمبر اکرم هم بایستی سند نبوت خود را و یا برکات وجودی خود را بته امضتاء آن
حضرت برساند و از آن جمله تاج کرامت الهی در حدیث کساء.
لذا به دخترش زهرا می گوید کسوت الهی متن را بیتاور و بته قامتت متن بپوشتان.
نمی گوید کسوت الهی را بیاور تا بپوشم .می گوید کسوت الهی را بیاور ،یعنی این تتاج و
کرامت را روی سر من بگذار تا مردم مرا در این کسوت و تاج و تخت ببینند و ادعا نکنند
که خلیفۀ من باشند و در مسند حکومت من بنشینند .همانطور که در عرف تاجگتذاری
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هم جا افتاده است که یک انسانی برتر و باالتر بایستی تاج سلطان را روی سر او بگذارد ،در
آن زمانهای قدیم که آن را عصر حجر مینامند ،پرندهای بود به نام هما .مردم در صتحرائی
جمع میشدند و میگفتند آن پرنده روی سر هر کس بنشیند سلطان مردم شناخته میشود
و مردم او را به سلطنت قبول میکنند .کلمات هما و همایون هم از نام همان مرغتی گرفتته
شده است که روی سر انسانی مینشست و سلطان مردم شناخته میشد .شاعر میگوید
همای بر سر مرغان از آن شرف دارد

که استخوان خورد و جتانور

نیازارد
شهرت یافته است که این مرغ به نام همای ،شرافت دارد .اگر روی سر انستانی بنشتیند
سلطان میشود؛ یعنی این مرغ ،جای تاج سلطان شناخته نشیند و او بته ستلطنت انتختاب
میشود و این همای واقعی که مهر و محبتش یا معرفتش ،اگر ذرۀ المثقالی بته قلتب کستی
تعلق پیدا کند ،آن قلب از آتش جهنم و یا از جهل و خرافات آزاد میشتود ،حضترت زهترا

عرفَّت ا ،»221یعنی هر کس از شیر علم
مواَّعَّنَّمَّ َّ
است که فرمودند « :مَّسیتََُّّفَّاطم ُةَّ،لَّ مَّن الناسَََّّّفُطَّ َّ

و معرفت این مادر قطره ای استفاده کند ،وجود او بر آتش جهنم حرام می گردد و جای دیگر
سیتََُّّفاطم ُةَّ ،لَّ مَّناََّّفُطَّمَّتَّشتَّیعَّ َُّتاَّعَّنَّ َّالَّنماِ ،» 222یعنتی فاطمته نامیتده شتده کته
گفتهاند « :مَّ
شیعیان خود را از آتش جدا کرده است و این ممنوعیتت بته معنتای پیتدایش خاصتیتی از
معرفت حضرت زهرا در وجود شیعیان است که شیعیان گر چه میان آتش جهنم باشند یا از
جهنم عبور کنند ،مانند ابراهیم خلیل در میان آتشاند ،یعنتی آتتش در دلتی کته چنتین
سرمایهای دارد ،معرفت حضرت زهرا است ،محبت حضرت زهرا و معرفت او ،اثر نمیگتذارد.
آن قلب را نمی سوزاند و از این قبیل در میان امامهای معصوم رتبه دارد و آن معرفتتی کته
مال

نجات است که اگر حاصل شد انسان به حقانیت شناخته می شود و اگر حاصتل نشتد

تکلیفش روشن نیست ،معرفت حضرت و آشنائی به والیت اوست.
لذا پیغمبر اکرم در این مجلس تاجگذاری ،او را به اهل عالم معرفی می کند که من تاج و
تخت نبوت خود را از دخترم زهرا گرفتهام.
لطیفۀ هفتم این است که این مجلس تاجگذاری و نشان و متدال پیغمبتر اکترم و ائمته
اطهار علیهم السالم ،بایستی در مرئی و منظر تمامی اهل عتالم باشتد .اهتل آستمانهتا و
زمین ها و با یک کلمۀ ماسوی اهلل ،الزم است به این مجلس توجه داشته باشند و این مجلس
و صاحب مجلس را چنان که هستند بشناسند .در عالم اسالم سه حادثه بهوجود آمتده کته
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در مرئی و منظر تمام اهل عالم و اهل آسمانها و زمینیها قرار گرفته است .یعنی جشن
جهانی یا به عبارت دیگر جشنی در تمام عوالم و یا عزائی در تمام عوالم .جشن و عزا در
عالمی که خدا سلطان آن عالم است ،یکی از آنها حادثۀ غدیر خم بوده که پیغمبر اکرم،
علی علیه السالم و ائمه را معرفی میکند و دیگری ازدواج حضرت زهترا س بتا حضترت
بوده است و از آن حادثه ها مجلس تاجگذاری پیغمبر اکرم و آن عزای عمومی هم منظرۀ
عاشورای امام حسین علیه السالم است.
حوادثی است مربوط به تمام عوالم خلقت و خالیق عوالم ،زیرا انسانهای کامتل در
مقابله با خدا شناخته میشوند نه با خلق خدا .خالیق را وقتی با یکدیگر مقایسته کنتی،
مانند اعداد در مقابل یکدیگرند.یکی فقتط یتک واحتد استت و آن دیگتری ده واحتد.
همانطور به تفاوت .یعنی یک انسان از صد نفر انسان باالتر است .مانند انستان عتالِم و
انسان جاهل و آن انسان دیگر از هزار انسان باالتر است .شجاعان میدان جنتگ را کته
نمره میدادند میگفتند باالتر از صد سرباز ،باالتر از هزار سرباز و به همین کیفیت .همته
جا پیغمبران با پیغمبران مقایسه میشوند .حضترت عیستی از موستی بتاالتر .حضترت
ابراهیم از پیغمبران دیگر باالتر .این مقابله ها و باال پائین ها مربوط به درجتات تکامتل و
کالس های درس است که یکی به تعبیر ما دیپلم است و آن دیگتری لیستانس و دکتتر.
ولیکن انسانهای کاملی که صاحب معراجاند ،در مقام لقاء اللهی قرار میگیرند .بتا ختدا
روبرو میشوند و مستقیماً از خدا یاد میگیرند .از دایرۀ خلقت عالم و ظرفیت خود خارج
شده ،به دایرۀ علم الهی وارد می شوند .با سایر مردم و اعداد دیگر قابل مقایسه نیستند.
همۀ افراد عددند و آنها بی نهایت پس آنها با خدا خوانده می شوند .برابتر ختدا قترار
میگیرند هر چه از خدا انتظار داریم ،از آنها انتظار داریم و هر چه از خدا متیدانتیم ،از
آنها میدانیم.
و این تعریفات به معنای تبدیل ذات انسان به ذات خدا نیست .بعضی افراد شتیعیان
را متهم می کنند که امامهای خود را خدا میدانند ،بلکه به معنای فراگیری علم خداونتد
متعال است .کسی که دریا را در اختیتار دارد برابتر دریتا ،آب حیتات در اختیتار دارد.
لواَِّفََّّشَّأأنَّناَّمَّاََّّتُ َّریدونَّ ،»223یعنی ما را از ختدا
خودشان فرمودهاند « :نَّ مَّزلوانَّعَّنََّّ َّالرَّبُوبَّمَّیةََّّ مَّثَّقو َّ
بودن پائین بیاورید خدا نیستیم ،خلق خدائیم .بعد هر چه میخواهید وصف کنید ،کمتتر
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ُو کَ ُغلُوِّ النَّصَارَي فَإِنِّي
مفاتیح الجنان ،شیخ عباس قمی :لَا تَتَجَاوَزُوا بِنَا الْعُبُودَِّي َة ثُمَّ قُولُوا مَا شِئْ ُتمْ وَ لَا تَغُلُّوا وَ إِيَّا ُک ْم َو الْ ُغل َّ
ن الْغَالِين ،دربارۀ ما از حد عبودیت نگذرید و جز آن ،هر چه در بارۀ ما میخواهید بگویید و مبادا مانند
بَرِي ٌء مِ َ
نصارا دربارۀ ما غلو کنید که من از غلوکنندگان بیزارم.

وصف کرده اید .خداوند آنها را در جای خود نشانده است .کسی جانشین کسی می شود که
برابر او و مثل او باشد تا بتواند کار او را مانند او انجام دهد.
خداوند که در علم و قدرت نامتناهی است شاگردانی الزم دارد به ظرفیت نامتناهی .لذا
خداوند قرآن را و پیغمبر و امامها را ،علم نامتناهی معرفی میکند .از این جهت ماستوی اهلل
بایستی آنها را بشناسند؛ زیرا آنها در ملک خدا ،خلیفه خدا هستند و تمام عالم خلقتت،
مُلک خدا است.
پس ،بایستی حواد مربوط به آنها در مرئی و منظر تمام اهل عالم قرار گیترد .جشتن
آنها جشن عمومی جهانی است و عزای آنها هم به همین کیفیتت .لتذا حتواد متذکور،
غدیرخم و این جشن تاجگذاری و جشن ازدواج و عزای عاشورا ،جشن تمامی مخلوقات خدا
و یا عزای تمامی آنهاست .جمالت آخر حدیث کستاء ،یتک چنتین وضتعیتی را مشتخص
میکند که خداوند در برابر تمامی مخلوقاتِ خود و تمامی موجودات که به خدا توجه دارنتد،
با خدا میگویند و میشنوند ،همۀ آنها را متوجه این تاجگذاری میکند تتا تمتام بنتدگان،
وظائف خود را بشناسند و به رهبران ابدی خود معرفت پیدا کنند و در این رابطه فرشتهها و
یا تمامی دانشمندانی که به خدا توجه دارند ،به زبان حال و یا مقال عرض کردند ،پروردگارا،
آنها چه کسانی هستند که کسوت الهی پوشیده اند و تاج کرامتت بته ستر گذاشتته انتد؟

هَّفاطم َُّةَّوََّّأَّأبوهَّاَّوََّّبَّعَّلُه اَّوََّّبََُّّنوه ا،» 224
خداوند آنها را معرفی کرد و در تعریف آنها فرمودَُّ « :

یعنی آن انوار مقدس فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش هستند.
لطیفۀ هشتم و عجیب در این تعریف که بهوستیلۀ بستیاری از آیتات و احادیتث تأئیتد
میشود این است که معصومین را بهوسیلۀ زهرا معرفی کرد؛ زیرا یکی از وسائل تعریف ایتن
است که مضاف را بهوسیلۀ مضاف الیه تعریف می کنند .وقتی پتدر بیشتتر مشتهور باشتد،
میگویند پسر فالنی یا اگر پسر بیشتر مشهور باشد ،میگویند پدر فالنی .مضاف بتهوستیلۀ
مضاف الیه که معروف تر و مشهورتر است شناخته می شود .در کرۀ زمین وقتتی امتام هتا را
تعریف میکنند بهوسیلۀ رسول خدا که معروفتر است تعریف میکنند .متیگوینتد پستر و
دختر رسول خدا؛ زیرا آن حضرت از ائمه علیهم السالم بیشتر شهرت دارد .در تعریف ،نتام
پیغمبر را ذکر میکنند و دیگران را بهوسیلۀ آن حضرت معرفی متیکننتد؛ ولتیکن دالئلتی
داریم که عنداهلل و عندالمالئکۀ المقربین ،حضرت زهرا سالم اهلل علیها از معصتومین دیگتر
معروفتر است که ماسوی اهلل و اهل آسمانها بعد از آشنائی به خداوند متعال ،در درجۀ بعد
حضرت زهرا س را می شناسند؛ زیرا خداوند ابتدا نام زهرا س را ذکر می کنتد .متی فرمایتد
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آنها که کسوت الهی پوشیدهاند و این همه جالل و شکوه پیدا کردهانتد ،فاطمته و پتدر
فاطمه و شوهر فاطمه و فرزندان او هستند .دلیل این تعریف را بعضی احادیث ،روشنتتر
میکند .حدیث در دالئل نامگذاری حضرت فاطمه س با کلمۀ زهترا وارد شتده استت .از
امام صادق علیه السالم میپرسند ،225چرا فاطمه مادر شما به زهرا نامگذاری شده است؟
زهرا یعنی یک موجود درخشنده و باطراوت .درختی و گیاهی که بسیار بتا طتراوت
است سبز و خرم است .با برگها و گلها و میوههایش همه را به طرف خود جلب میکند.
یک چنین گیاه و درختی را زهره یا زهرا مینامند .میگویند زهر الربیع ،یعنی علفهتای
درخشنده با طراوت فصل بهار .در میان ستارگان هم که ستارۀ زهره از همه آنها بهتر و
بیشتر می درخشد ،زهره نامیده اند که این ستاره ها در درجۀ اول جلب نظتر متی کنتد و
ستارههای دیگر در درجات بعد .امام علیه السالم فرمودند ،مادر متا زهترا س ،در برابتر
فرشتگان و اهل آسمان از دیگران بیشتر میدرخشد و بیشتر نورانیت دارد .دلیلش ایتن
است که فرشتگان در ظلمت و تاریکی بودند .از تاریکی فضای خود بته ختدا نالیدنتد و
شکایت کردند که پروردگارا ما را از این تاریکی برهان .خداوند فاطمۀ زهرا س را در افق
فکر آنها و یا فضای زندگی آنها طالع نمود و تمام فرشتتگان در شتعاع نتور علتم آن
حضرت درخشیدند و همه آن حضرت را شناختند .خدا به آنها فرمود ایتن خورشتیدی
که در افکار شما طلوع کرده ،حبیبۀ من و ملکۀ بهشت حضرت زهرا س استت .نظتر بته
اینکه آنها بیشتر حضرت زهرا س را شناختند ،خداونتد معصتومین دیگتر را از طریتق
انتساب به آن حضرت معرفی کرد .فرمود :هم فاطمه و ابوها و...
معنای درخشندگی فضای فرشتگان به نور حضرت زهرا:
توجیه حدیث شریف به این کیفیت است که فرشتگان ،عوامتل آفریننتده و عوامتل
آفرینش عالم خلقتند .فرشتگان در عالم خلقت ،ماننتد نیتروی بترق در صتنایع برقتی
هستند .این نیروی برق که یک عامل درخشندۀ بابرکت است که در یک آن تمام صنایع
برقی را جان میدهد و یا جان آنها را میگیرد تا زمانی کته مکتتوم و مجهتول باشتد و
کسی نباشد آن را بشناسد و از وجودش استفاده کند ،مانند گنجی است که زیتر ختا
دفن شده است .گنج زیر خا

به زبان حال شکایت دارد که ای خدا من بایستتی زینتت

قیافۀ خانمهای بهشت باشم ،زینت بازار انسانها باشم .چرخ زندگی مردم را بچرخانم .به
زندگی مردم حیات و حرکت بدهم و اکنون در دل خا

پنهانم .کسی نیست مرا بدانتد و

بشناسد و از وجود من استفاده کند .خداوند اگر بخواهد به شکایت گنجهای زیتر ختا
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رسیدگی کند ،بایستی عالمی را مأمور کند که آنجا گنج است .استخراج کن و بازار خود را
بهوسیلۀ آن زینت بده .پس آن عالم گنج شناس که گنج را استخراج متی کنتد و بته بتازار
میآورد ،یک عالمی است که به گتنج زیتر ختا  ،حیتات و حرکتت داده و او را تتاج ستر
پادشاهان و آویزۀ گوش حوریان بهشتی ساخته .کسی هم که نیروی برق با این عظمت را از
دل طبیعت استخراج می کند و به زندگی مردم حیات و حرکت میدهد ،مانند چراغی استت
که نیروی برق را از آن تاریکی آزاد نموده  .صحنۀ حیات و زنتدگی متردم را بتهوستیلۀ آن
روشن کرده است .پس مخترع برق ،برق را از تاریکی نجات داده و این نیرو را در حتالی کته
مکتوم و مجهول بوده است ،در مرئی و منظر مردم قرار داده .همینطتور در عتالم خلقتت،
نیروی عظیم و عجیبی است که بهوسیلۀ آن تمام ذرات و حشترات و حیوانتات و هتر چته
هست ،حیات و حرکت پیدا می کنند .شما تمام عالم آفرینش را ،از آن ذرات بسیار کوچتک
در انتهای ضعف و ناتوانی در نظر گرفته ،مانند پیکتری کته فاقتد حیتات و حرکتات استت
بشناسید .این پیکر عظیم عالم خلقت ،از ذرات اولیه تا بزرگترین کهکشانها و آسمانهتا،
همان پیکر بیجاناند .پیکر بیحیات و بیحرکت.
قهرأ تمامی ذرات و کرات که در ظلمت موت و جهل محبوس شدهاند به زبتان حتال بته
خدا می نالند .انسانها هم به همین کیفیت تا زمانی که از دل خا

و آب و کرات هستتند و

خلق نشدهاند به زبان حال به خدا مینالند و شکایت دارند که ای خدا ،لباس خلقت به تن ما
بپوشان و ما را از دل خا

بیرون کن تا چنین مردان و زنانی باشیم کته عظمتت تتو را بته

نمایش بگذاریم و دنیا را آباد کنیم.
از این شکایت ،تعبیر به عالم ذر میکنند .یعنی عالمی که ما انسانهتا یتک ذرۀ بستیار
کوچک و غیر قابل نمایش بوده ایم .خداوند به شکایت این جهان آفترینش کته در تتاریکی
موت و جهل است ،رسیدگی می کند و این کارخانۀ عظیم را بته یتک چنتین کیفیتتی کته
میبینید و میدانید به کار میاندازد.
حیات دادن به موجودات عالم ،یک صنعت عجیب و عظیمی است که بدون علتت غتائی
قابل ظهور نیست و لغویت پیدا می کند .خدا که می خواهد یک چنین عجایبی به وجود آورد
و یک چنین عوالمی خلق کند ،از او می پرسند برای چه کسی این بنای عظیم را می سازی و
این عالم آفرینش را که به دنیا و آخرت تقسیم می شود ،برای چه کسی خلق میکنی؟ مانند
کسی که در کویر یا در میان جنگل ،بنای بسیار مجلل و باشکوه می سازد .میلیاردها تومتان
برای آن بنا خرج میکند .از او میپرسند این بنای مجلل را برای چته کستی ستاختی؟ الزم
است شخصیت عظیمی را معرفی کند که صاحب آن بنا و ساکن آن باشد .بین آن شخصتیت

عظیم و این بنای مدرن و مجهز ،مناسبتی وجود داشته باشد .اگر بگوید برای حشترات و
حیوانات جنگل آفریده ام ،همه به او می خندند که چه کار احمقانه و سفیهآنهای که یک
چنین بنائی را برای گرگ و پلنگ خلق کنند.
این سئوالی است که عقال و دانشمندان و مخصوصاً عقول کامتل ،از خداونتد متعتال
می پرسند که یک چنین بنای عظیمِ مجهز و مزین به این ستاره ها و ماه و خورشتیدها و
انسانها و عجایب دیگر .خدایا برای چه کسی این عالَم را آفریدی؟ تنها جوابی که عقتال
را قانع میکند و جواب منطقی خدا شناخته میشود ،این استت کته شخصتیتهتائی را
معرفی کند که فوق عالم و آدم هستند و نفرات اول و دوم بعد از خودش میباشند .یعنی
علت غائی عالم خلقت .وجود یک چنین شخصیتهائی که ایجاب می کنتد یتک چنتین
عجایبی خلق شود ،کسی است که تمامی فرشتگان و یا انسانهای مکتوم و مجهول را از
کتم عدم و از وادی ظلمانی به ظهتور آورده و علتت غتائی خلقتت آنهتا شتده استت.
همانطور که نیروی برق تشکر میکند از کسی کته او را از حتبس طبیعتت آزاد کترده،
تمامی کائنات هم که در حبسخانۀ طبیعت بودهاند و نمود و نمایشی نداشتهانتد ،تشتکر
می کنند از کسی که عامل نمود و نمایش آنها شده است؛ یعنی همان انسان کامتل کته
لیاقت دارد خداوند یک چنین جهانی و انسانی برای او خلق کنند .لذا وقتتی فرشتتگان
که عوامل عالم آفرینش اند شکایت کردند که در حبسخانۀ طبیعت محبوساند ،خداوند
با نور علم حضرت زهرا س ،یعنی کسی که لیاقت دارد چنین جهانی برای او خلق شتود،
آنها را از مجهولی و تاریکی نجات داد .226تمام آفریدگان حق دارند منت حضرت زهترا
سالم اهلل علیها را بکشند و تشکر کنند که عامل حرکت و حیات آنها شده ،آنهتا را از
دیار عدم به منصۀ ظهور آورده و به آنها حیات و حرکت داده است .روایات و احادیث از
این قبیل در تعریف حضرت زهرا س زیاد است که متا یکتی از آنهتا را در معرفتی آن
بزرگوار توضیح دادیم.
لطیفۀ نهم در داستان حدیث کساء که مطلوب است و مورد سئوال واقتع متیشتود،
دالئل اولیت حضرت زهرا سالم اهلل علیها در مکتب اولیاء خدا میباشد.
همه جا بر طبق آیات و روایاتی که در قرآن و یا از ائمه اطهار علیهمالستالم داریتم،
زهرا به عنوان یک امتیاز برتر و باالتر نمایش پیدا میکند .مثالً در تعریف علم و دانتش و
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حکمت و علوم الهی که از جانب خدا بهسوی خلق تنزل پیدا می کند ،حضرت زهرا به عنوان
ظرف آن علوم معرفی می شود .مانند اقیانوسی که ظرف یک اقیانوس دیگر می شود و ستایر
اولیاء اهلل به عنوان نهری شناخته میشوند که به آن اقیانوس متصلاند .مثالً در تعریف علتم

خدا که به قلب پیغمبر اکرم تعلق میگیرد ،خداوند میفرماید « :ونزلناهَّعَّلََّّقَّلبَّکََّّلََّّ ُک ونََّّم نََّّ
اَّل ُن ذََِّّینَّ ،» 227یعنی ما نور قرآن را بر قلب تو تابش دادیم و قلب تو را به نور علم قرآن مجهز
کردیم تا آیندهها و نتایج اعمال بد و خوب را بدانی و مردم را از عذاب الهی بترستانی .پتس
کیفیت نزول قرآن را به عنوان تابش نور قرآن بر قلب پیغمبر تعریف میکند و اما در تعریف
اینکه این علم چگونه بر قلب حضرت زهرا س نازل شده است ،حضرت زهترا را بته عنتوان
ظرفی معرفی میکند که علم قرآن در آن ظرف قرار گرفته و پرورش پیدا کرده است.
یک جا میگوید « :اَّ مَّانَّأَّ َّنزلنَّاَُّهَِّفََّّلَّیّلََّّالقَّدَِّ » 228و گفتهاند لیلۀ القدر ،وجود حضترت زهترا

میباشد و یا جای دیگر فرمودند « :اَّ مَّانَّأَّ َّنزلنَّاَُّهَِّفََّّلَّیّلََّّ َُّمباِکةَّ» 229
ما قرآن را در آن شب بابرکت نازل کردیم و در آن شب بابرکت ،مقتدرات بشتر تعیتین
می شود .ائمه تفسیر کردهاند و فرمودهاند شب بابرکت وجود حضرت زهرا ستالم اهلل علیهتا
میباشد و مقدرات الهی در حضور او و در وجود او معین میشود .به همتین کیفیتت .یعنتی
اولین دقیقه و ساعتی که قلم خدا روی کاغذ میرود و حادثهای را برای بشریت مقدر و مقرر
می کند ،آن قلم در لوح دل حضرت زهرا به کار می رود یا در زمینۀ فکر او مقتدرات نوشتته
میشود .پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهمالسالم ،هم حضرت زهرا را بته منزلتۀ متادر ختود
معرفی می کنند .البته این مادری بته معنتای تولیتد نیستت والّتا مادرهتای اصتلی ،متادر
امیرالمؤمنین ع است که امام را به دنیا آورده یا مادر فاطمه زهرا س است که آن حضترت را
به دنیا آورده است .در این رابطه پیغمبر اکرم او را ام ابیها معرفی میکنتد .او متادر پتدرش
است و بهترین تعریف از بیان اهمیت و روحانیت حضرت زهرا ستالم اهلل علیهتا وارد شتده،

این جمله است که فرمودندَّ « :ولَّهاَّأَّمومَّ َُّةَّالَّمئ

» ،یعنی مادری امامها با حضرت زهرا س است.

مادری امامها یعنی مادری امامت .امامها هر کدام اماماند و امامت دارند متیگوینتد متادری
حضرت زهرا س ،مادر امامت ماست نه اینکه مادری مولد ما باشد و ما را به دنیا آورده باشد.
امامت به معنای مقام امامت است و مقام امامت نتیجۀ علم و حکمت و روحانیت است .یعنی
امامها به دلیل اینکه علم و قدرت خدا را در اختیار دارند و حکمت ،خلقت و طبیعت را فترا
گرفته و مجهز به علم و قدرت الهی شده اند امام شناخته متی شتوند .اگتر ایتن تجهیتزات
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وجودی یعنی علم و حکمت الهی در وجودشان نبود ،صرفاً به دلیل تولتد از پیغمبتر بته
مقام امامت نمی رسیدند .پس سرمایۀ امامت ،روح علم و حکمت است و این روح علتم و
حکمت ،از مبدأ وجود زهرا سالم اهلل علیها سرچشمه می گیرد .حضترت زهترا س متادر
امامت است نه فقط مادر امام ها .گرچه نمی توانیم بگوئیم از امتام هتا دانتاتر و توانتاتر و
عالم تر است ،ولیکن برای فیض امامت ،مبدأیت دارد .علم الهتی بالواستطه و مستتقیم،
پیش از آنکه وارد زندگی دنیا شود ،به او تعلق گرفته و از او به انبیاء و اولیا و ائمه اطهار
علیهم السالم سرایت کرده است و می توانیم بگوئیم که این امتیتاز ،مربتوط بته شتأنیت
حضرت زهرا س است؛ زیرا امامها و پیامبران هر کدام شغلی دارند که در خدمت جامعته
باشند .شغل حضرت زهرا س این است که بیت اهلل است؛ یعنی انبار ذخائر علم و حکمت
خداوند متعال است و شغل مناسب حضرت زهرا سالم اهلل علیها این است که فیض علتم
و حکمت الهی را از خدا میگیرد و به انسانهائی که تناسب روحی و علمی با او دارند ،به
منزلۀ اوالد روحانی او هستند ،میرساند .واسطهبخش این فیوضات ،فرشتگان هستتند و
اوالد روحانی آن حضرت در درجۀ اول ،پیغمبر اکرم و ائمه اطهارنتد و در درجتات بعتد،
انبیاء و اولیاء خدا و بهطور کلی مؤمنین و مؤمنات .پس او از آن نظر که بیت اهلل شتناخته
می شود ،نسبت به ائمه برتری پیدا کرده و به امتیاز امیّت ،امامت شتناخته شتده استت.
تمامی کسانی که محتاج به غذاهای روحتانی هستتند ،یعنتی علتم و تقتوی و ایمتان و
فضیلت ،این غذاهای روحانی از انبار وجود حضرت زهرا استخراج شده و به آنها رسیده
است.
انسانی که فیض معرفت آن حضرت را ،هر چند برابر ذرۀ المثقتال ،نداشتته باشتد از
عذاب جهنم برکنار نمی شود و از نعمت های بهشت بهره ای نمی برد؛ زیرا عرفان که همان
ارتباط با خدا و آیندۀ آخرت است ،به وجود آن حضرت بستگی دارد .امامها و پیتامبران
به شغل نبوت و امامت شناخته میشوند .همانطور که تاریخ و پادشاهان را به پادشتاهی
می شناسند ،آنها را هم به امامت و یا نبوت میشناسند و این شناسائی ،دلیتل ایمتان و
معرفت عارف نیست .اما حضرت زهرا که در ظاهر به عنوان امتام یتا پیغمبتر شناستائی
نمیشود ،کسی که او را به عصمت میشناسد و او را در درجه انبیاء و اولیتاء و یتا بتاالتر
میشناسد ،حتماً معرفت به مقام والیت و عصمت دارد و این معرفتت ،سترمایۀ نجتات از
عذابها و وصول به نعمتهای خداوند متعال است.
در همین رابطه گفته اند ایمان ،روحی است که به ارادۀ خداونتد تبتار

و تعتالی در

قلب انسان مؤمن ظاهر می گردد و با این روح و روحیه ،متؤمن بتا غیتر متؤمن ،تفتاوت

وجودی و تفاوت روانی پیدا میکند و این تفاوت روانی مستتقیماً مربتوط بته ارادۀ خداونتد
متعال است .دو نفر یا چند نفر ،خدمت رسول خدا میرسند .هر دو تظاهر به ایمان میکنند.
میکنند .میگویند آمنا یا رسول اهلل .رسول خدا مأمور است هتر دو را در ظتاهر یکنواختت
بپذیرد و هر دو را مؤمن و مسلمان بداند ،ولیکن خداوند از باطن این دو نفتر و نیتت قلبتی
آنها آگاه است که یک نفر از آنها به طمع دنیائی یا از ترس کشته شتدن تستلیم شتده و
ایمان آورده و آن دیگری هدف الهی و آخرتی داشته است .بترای تقترب بته ختدا و بهتره
برداری در عالم آخرت ایمان آورده  .فتیلۀ قلب کسی که به عنوان تقترب بته ختدا متؤمن
می شود ،روشن شده و آن دیگر که هدف خدائی و آخرتی نداشته ،به طمع دنیا یا برای حفظ
جان خود ایمان آورده است ،فتیلۀ قلبش روشن نشده ،مجهز به روح ایمان نشده است .این
دو نفر در آینده شناخته میشوند که آیا ایمان واقعی و الهی داشتهاند یا به طمتع دنیتا و از
ترس قدرت پیغمبر تظاهر به ایمان کردهاند .خداوند برای اینکه مؤمن را از غیر متؤمن جتدا
کند ،پیغمبر را که مظهر قدرت و در رأس حکومت است از دنیا می برد و علی علیه السالم را
که ظاهراً فردی عادی و معمولی است ،به تطمیع و تهدید متوسل نمی شود ،بلکه مردم را در
قبول و یا رد والیت آزاد میگذارد ،به والیت و وصایت معرفی می کنتد .در شتعاع والیتت و
نظارت آن حضرت ،مؤمن از غیر مؤمن جدا می شود .مؤمن کنار سفرۀ علی علیه السالم کته
نان جوین است مینشیند و تا پای جان در اطاعت آن حضرت قرار میگیرد و غیر مؤمن کته
به طمع دنیا تظاهر به ایمان کرده است ،کنار سفرۀ معاویه می رود .خداوند به پیغمبتر اکترم
میفرماید :تو میتوانی آدرس بهشت و جهنم را به مردم برسانی و یا خط بهشت و جهتنم را
به مردم نشان بدهی ،ولیکن نمی توانی قلب آنها را به راه بهشت هدایت کنی تا خط بهشت
را ببینند و در آن خط حرکت کنند .این هدایت قلبی و شار ایمانی و یا افاضتۀ روح ایمتان،
به دست خداوند متعال است.
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خدا از نیت بندگان خود آگاهی دارد و آنها را به اراده و تصمیم میشناسد که آیا طالب
حقاند و یا طالب زندگی دنیا .کسانی که طالب دنیا هستند و طالب ایمان و آخرت نیستتند،

ضلَالَتِهِمْ،
ي عَن َ
ت بِهَا ِد الْعُمْ ِ
ۀ َولَا ُتسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَا َء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ،وَمَا أَن َ
ك لَا ُتسْمِ ُع الْمَوْتَي
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سلِمُونَ ،روح آنهامرده است .نميتوانی دعوت خود را به مردگان بشنوانی يا صدای خود
إِن ُتسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم ُّم ْ
را به کران برسانی .وقتی که از حق اعراض کنند کر و کورند؛ تو نمیتوانی کوران راهدايت کنی .فقط دعوت حق را به
کسی میشنوانی که به آيات ما ايمان آورد و مسلمان باشد.
ستَ عَلَيْهِم بِ ُمصَيْطِرٍ ،آثار نعمت و قدرت را يادآوريی کن ،تو فقط ياد
سوره غاشیه 21 ،و  : 22فَذَکِِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِِّرٌَّ ،ل ْ
آورندهای ،تغيير دهندۀ ذوات نيستی.
عَلمُ بِالْمُهْتَدِينَ،هدايت دوستان به دست تو
ۀکِنَّ اللَّـهَ يَهْدِي مَن َيشَاءُ ،وَهُوَ أَ ْ
سوره قصص :56 ،إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَ ْبتَ َولَـ
نيست ،به دست خدا است .هر که را بخواهد هدايت میکند .او هدايتجويان را بهتر میشناسد.

روح ایمان در دل آنها قرار نمی گیرد .خدا آنها را به مقاصد دنیائی می رساند ،ولیکن از
مقاصد آخرتی محروم میشوند.
پس نور ایمان و توفیق بندگی ،از نوع خلقت است نه از مسیر دعوت .دعتوت ماننتد
نمایش متاع در بازار است و ایمان به معنای شناختن آن متاع و مشتری شدن .هر کتس
به نور ایمان هدایت شود ،تفاوت روحی و روانی با دیگران پیدا می کند و دیگر ضتاللت و
گمراهی برای او ممکن نیست و کسی که هدایت قلبی نیافته است ،دائم در معرض خطتر
ضاللت و گمراهی قرار میگیرد .ممکن است در آینده هدایت شود و یا نشود .کسانی کته
مجهز به روح ایمان می شوند ،گر چه بسیار ضعیف باشند ،به همان میزان طالتب حتق و
حقیقت اند .حق را به حقانیت می شناسند نه به رنگ و لعتاب .باطتل را هتم بته بطتالن
میشناسند ،گر چه در لباس حق جلوه کند .گمراهی بترای آنهتا قابتل تصتور نیستت.
حضرت زهرا سالم اهلل علیها مبدأ ظهور برکات ایمانی و علوم الهی برای بشریت است.
یکی از حواد عجیب علمی و مقامی در تاریخ دین اسالم ،حدیث سد االبواب استت

بوابََّّاَّ مَّلَّبَّبَّ َُّ ،» 231یعنی حضرت رسول اکرم ص ،تمامی
که در اینجا میخوانیم « وََّّسَّ مَّد َّالَّ َّ
درهای ورودی به مسجد مدینه را که مردم از آن درها آزادانه وارد مسجد متیشتدند و
خارج میگردیدند ،به روی مردم بست و در معینی را مشخص و مقرر فرمتود کته ضتمن
تشریفات و رعایت مقرراتی ،مردم حق دارند وارد مسجد شوند و یا خارج گردند .تمامی
درهای ورودی را بست ،جز در ورودی علی ابن ابیطالب و امام حستن و امتام حستین و
حضرت زهرا سالم اهلل علیها .مسجدی که رسول خدا در مدینه ساخته بود ،که امروز هم
به مسجد النبی شهرت پیدا کرده است ،از نظر حرمت و احترامات نمونه مستجداالحرام
شناخته شده  .در ابتدا که مسجد ساخته شده بتود مهتاجرین و انصتار هتم در اطتراف
مسجد اتاقکهائی ساخته بودند که در اتاقک ها از مسجد باز می شد .مسجد بته منزلتۀ
حیاط منزل بود و اتاقها به منزلۀ خانههای مسکونی در داخل مسجد .شاید اتاقها برابتر
ظرفیت مسجد ،حدود سی اتاق یا بیشتر و کمتر بوده کته در لستان قترآن بته عنتوان
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اّلی نَََّّّیُنَّادون کََّّم ن َّ َّوِاءََّّا َّ
حجرات شناخته شده است .خداوند فرمود « :اَّ مَّنَّ م َّ
یکی از آن اتاقکها هم ،اتاق موال امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حستنین بتود .از اتتاق
خودشان وارد مسجد می شدند و از مسجد به داخل اتاق خود متی رفتنتد .آزادانته وارد
مسجد می شدند و خارج می گردیدند و گاهی در مسجد می خوابیدند .یتک روز پیغمبتر
 -231وسائل الشیعه؛ الغدیر ،ج  ،3ص 202؛ کنز العمال ،ج  ،13ص 330؛ سنن الترمذی ،ج  ،3ص 031؛ المناقب
البن المغازلی ،ص  ،200ح 308
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اکرم ص ،فرمانی صادر کرد که هر کس در اتاقش از مسجد باز می شود ،دیوار کند و ببنتدد.
در اتاق خود را از خارج مسجد باز کند و اگر بخواهد وارد مسجد شود ،از یک در مخصتوص
عمومی ،آن هم با طهارت و تشریفات دیگر .از این قانون ،فقتط در خانتۀ متن و علتی ابتن
ابیطالب و فرزندانش ،امام حسن و امام حسین ،مستثنی خواهد بود .آنها حق دارند آزادانه
از اتاق شخصی خود وارد مسجد شوند و از مسجد به داخل اتاق خود بروند .مسجد به منزلۀ
خانۀ مسکونی آنها باشد .تحمل این فرمان برای عربها بسیار سنگین و مشکل بود.
یکی به دلیل اینکه ظاهراً خانۀ خدا ،خانۀ عموم مسلمانان است .همه کس آزادانته حتق
ورود و خروج و نشستن و خوابیدن در خانۀ خدا دارند .تبعیض در این حق عمتومی ،ختالف
عدالت و مساوات اسالم است .همه کس مسلماناند و خانۀ خدا ،خانۀ همه مسلمانان استت.
چرا درهای ورودی به مسجد بسته شود و در مخصوصی برای همتۀ مستلمانان ،آن هتم بتا
تشریفات خاصی ،که از جمله با طهارت باشند ،مقرر گردد.
مسئلۀ دوم که غیر قابل تحمل بود  ،تبعیض و استثنای پیغمبر اکرم است کته ختود را و
علی و حسنین را از دیگران مستثنی میکند و به آنها اجازه میدهد آزادانته وارد مستجد
شوند و خارج گردند یا در مسجد بخوابند و آن تشریفاتی که برای ورود و ختروج دیگتران
مقدر و مقرر است ،برای پنج تن مقرر نیست .مثل این است که خانۀ خدا ،خانۀ مستکونی و
ملکی همان پنج نفر باشد که آزادی مطلق دارند و دیگران برای ورود و خروج اجازه بگیرنتد
و با تشریفات وارد شوند .این فرمان خیلی سر و صدا بهوجود آورد .رسول خدا دستتور داد
همۀ شما بایستی درهای ورودی خود را به مسجد ببندید و دیوار کنید و از خارج مسجد در
باز کنید .تا جائی که خلیفۀ دوم ،خدمت رسول خدا عرض کرد ،یا رسول اهلل متن در ورودی
خود را می بندم و دیوار می کشم ،ولیکن اجازه بده یک سوراخی برابر چشمم که بتتوانم بته

مسجد نگاه کنم و شما را در حال عبادت و نماز ببینم باز گذارم « .ف أَّبَّ َّعلی

ََِّّس ولَّهللا،»233

پیغمبر اکرم امتناع کردند .فرمود ،هیچ کس اجازه ندارد از داخل منزل خود راهی ،هر چنتد
بسیار کوچک باشد ،به سوی خانۀ خدا باز کند تا آزادانه مسجد را و اهل مستجد را ببینتد.
تحمل این فرمان از همه بیشتر برای عباس بن عبدالمطلب ،عموی پیغمبر ،سنگین بود کته
چرا پیغمبر یک چنین استثنائی قائل میشود .پسر عموی خود را بر عمو مقدم متیدارد .در
 -233کتاب سلیم بن قیس ،ص 790؛ بحاراألنوار ،ج  ،33ص  :182معرفی امام حسین ع ،از زبان خودش :قال:
أفتعلمون أن عمر بن الخطاب حرص علی کوِّة قدر عینیه من منزله إلی المسجد ،فابی علیه ،ثم خطب قال :إن اهلل أمرنی
أن إبنی مسجداً طاهراً ال یسكنه و غیر أخی و ابنیه؟ قالوا :اللهم نعم.
فرمود :آیا می دانید که عمر پسر خطِّاب حریص شد که روزنه ای در مسجد باز کند از خانه خود به قدر دو چشم خود
و پیغمبر ابا کرد بر او و نپذیرفت .پس به او خطاب کرد و گفت :خدا امر فرمود مرا که مسجدی بنا کنم که پاک و طاهر
باشد که در آن ساکن نشود کسی غیر از خودم و غیر از برادرم و دو پسر او؟ گفتند :آری بخدا سوگند.

ورودی عموی خود را میبندد و در ورودی پسر عمو را باز میگذارد .نمیتوانست تحمتل
کند .آن قدر اصرار و تکرار کرد که حتماً رسول خدا بایستی بته عمتوی ختود امتیتازی
آنطور که به پسر عمو امتیاز میدهد .رسول خدا که بسیار او را ناراحت دید ،فرمود بته
اجازه میدهم ناودان بام خود را به طرف مسجد باز کنی تا باران پشت بام تو در مستجد
بریزد .عموی پیغمبر خیلی خوشحال شد که به او امتیازی داده و به ستایر متردم نتداده
مسئلۀ بسیار عجیب و غیر قابل تحمل بود .مخصوصاً برای عربهائی که آن همه دنبتال
مفاخره و مباهات می روند تا جائی که برای کسب برتری بر دیگران ،قبور اموات ختود را
می شمارند که اموات من از اموات شما بیشتر است و در این رابطه ،ستورۀ تکتاثر نتازل
می شود! در هر صورت امتیاز عجیبی است که مسجدها برای عدهای به منزلۀ خانه ملکی
و مسکونی آنهاست و برای دیگران مانند خانههای که صتاحب و مالتک دارد کته حتق
ندارند بی سر و صدا و بدون اجازه وارد شوند .از نظر علمی و مقامی هتم مستئلۀ بستیار
مهمی است که امتیاز افراد را نسبت به یکدیگر از زمین تا آسمان باال میبرد .یک نفر یتا
یک خانواده را به جای خورشید و ستاره می شناسد و خانوادههای دیگر را برابر ختا

و

گیاه زمین.
فاصله بینهایت زیاد است .نمونۀ تولد موال امیرالمؤمنین علیه السالم ،در خانۀ کعبته
است .یک استثناء عجیب و بیسابقه .مسجدی که هیچ کس حق ندارد بدون طهارت بته
آن نگاه کند یا وارد شود ،مخصوصاً زنان در حال عادت و زایمان؛ اما یک متادر ،زایمتان
خود را در مسجدالحرام انجام میدهد و سه شبانه روز هم میهمان صاحبخانه استت .از
غذای بهشتی استفاده می کند که احتیاج به تطهیر و دستشوئی نداشته باشتد .ورود زن
در ایام نفاس به خانۀ خدا آنقدر حرمت دارد که مریم مقتدس کته بته فرزنتدی ماننتد
عیسی حامله شده ،آن هم به تقدیر الهی ،در حال زایمان ،از مسجد خارج می شتود .بته
بیابانها میرود که مبادا در خانۀ خدا چنین اتفاقی پیدا شود .بچۀ خود را به دنیا آورد.
مسائلی است بسیار عمیق و عجیب که جز اولیاء خدا و انستانهتائی کته در کمتال
مطلق اند ،مانند فرشته ها و اولیاء خدا هستند ،نمیتوانند حکمت آن را بدانند و یتا اگتر
دانستند نمی توانند تحمل کنند .وقتی صدای اعتراض بلند شد که یا رسول اهلل این چته

فرمانی و این چه استثنائی است که قائل شدهاید؟ حضرت فرمود « :اَّ مَّنَّهللاََّّأَّم رَّینََّّأَّنَّأَّب ینَّ
َُّلَّبَّیتاََّّطَّاهَّراَّلَّیَّسکََّّنُ َّغَّیَّیَّوََّّغَّیَّأَّیخَّوََّّابن اَُّه ،»َّ234یعنی خداوند به من دستور داده استت
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که برای او یک خانۀ طیب و طاهری بنا کنم که جز من و برادرم علی و دو پسرش ،کسی حق
سکونت در آن خانه را که خانۀ خداست ،نداشته باشد.
این حدیث سد ابواب است که الزم است دقت کنیم تا بدانیم که بعضی انسانها چگونه و
چطور آل اهلل و اهل اهلل شناخته میشوند که گوئی با خدا یک خانوادهاند .خدا به جای پدر و
آنها به جای فرزنداناند که صددرصد با خدای خود اهلیت دارند و تفاوت و امتیتازی بتین
آنها وجود ندارد.
معانی اصیل آل واهل
رابطۀ این چهارده معصوم با خداوند تبار

و تعالی ،رابطهای است باالتر از اهلیتت کته

آن را آلیت مینامند .لذا اهل بیت عصمت و طهارت را آل اهلل دانستهاند.
رابطۀ انسان با انسان دیگر ،مانند رابطۀ فرزندان با پدر و مادر ،بر سه قسم است که این
سه قسمت ،مراتب تکاملی به حساب میآید نه مراتب عددی .مانند یک و دو و سه.
مرتبۀ اول ،مرتبۀ خویشاوندی از مسیر توالد و تناسل است .فرزنتدان رابطتۀ ختونی و
گوشتی با پدر و مادر خود دارند .برادر و خواهر و خویشاوندان دیگر بته همتین کیفیتت .و
برپایۀ این رابطۀ خویشاوندی می توان گفت که کل بشر ،فرزندان یک پدر و مادر هستتند و
همه خویشاوند یک دیگر به حساب متی آینتد .ایتن رابطتۀ خویشتاوندی ،احکتام دنیتائی
مخصوص به خود را دارد که عبارت است از وراثت مالی .پدر و مادر که از دنیا برونتد ،وار
درجۀ اول آنها ،فرزندان و پدر و مادر آنها هستند و وار درجتۀ دوم ،ختواهر و بترادر و
اجداد .وار طبقۀ سوم ،عموها و عمه ها و دائیها و خالهها و یا فرزندان آنها ،اگر خودشان
نباشند .اگر کسی از دنیا برود و در هیچ یک از طبقات سهگانه ،وارثی نداشته باشد ،اموالش
به بیت المال تحویل میشود و دولت وار او خواهد بود .این رابطه خویشتاوندی بتا ظهتور
امام زمان علیه السالم ،خاتمه پیدا میکند .حضرت وراثتت خویشتاوندی را لغتو متیکنتد.
وراثت ایمانی را رسمیت میدهد .یعنی فرزندی از پدر و مادر خود ار می بترد کته هتر دو
مؤمن حقیقی باشند ،مجهز به نور ایمان .اگر پدر کافر باشتد و اوالد متؤمن ،رابطتۀ پتدر از
فرزند قطع میشود و یا اوالد ،کافر باشند و پدر مؤمن ،رابطۀ اوالد از پدر و مادر قطع استت.

این قطع رابطه ،مضمون آیۀ شریفه قرآن است که متی فرمایتدَّ« :ف ال َّأَّنس ابََّّبَّی َّّنُمَّیَّومَّئ ذَّ َّوََّّ
لَّیَّتَّس ائََّّلُونَّ ،» 235یعنی روز قیامت حسب و نسب رسمیت ندارد و کسی هم سئوال نمی کنتد
 -235سوره مؤمنون101 ،

که پدر و مادر شما کیستند و از چه طایفهای هستی؟ احادیث هم در ظهتور امتام زمتان

دارد که « ،ان َّیوایخَّبیَّالناسَّکامَّواخواَِّفَّالاظ

 ،» 236یعنی آن بزرگوار ،وراثت حسبی و

نسبی را لغو میکند .پدر و مادر کافر را از اوالد مؤمن جدا و یا اوالد کافر را از پدر و مادر
مؤمن جدا می کند .فرزندی که کافر است از پدر و مادر مؤمن ار نمی برد .پدر هتم کته
کافر باشد به همین معنا و همین حدیث که در اخبتار حکومتت امتام زمتان وارد شتده،
یّنُمَّ» می باشد؛ زیرا امام زمان دولتی تشکیل می دهتد از
تفسیر آیۀ شریفۀ « فالَّ َّأَّنسَّابََّّبَّ َّ
انسانهای مؤمن واقعی .کافر و منافق واقعی را در دولت و حکومت خود راه نمتیدهتد و
توبۀ آنها را که توبۀ از ترس و قدرت است ،نمیپتذیرد .وراثتت بتر پایتۀ اهلیتت دایتر
میشود نه بر پایۀ والدت و خویشاوندی .ممکن است سئوال کنیتد اگتر در حکومتت آن
بزرگوار وراثت باقی است ،هر چند وراثت مؤمن از مؤمن باشد ،پس حکومت آن حضترت
هم از نوع حکومت دنیائی به حساب می آید؛ زیرا در حکومت آخرتی که انسانها داختل
بهشت می شوند ،احتیاج به مال و ثروت ندارند .در زندگی بهشتی مال و ثروت مانند نهر
جاری و یا دریا در اختیار مردم قرار میگیرد .فقیر و غنی به معنای فقیتر و غنتای دنیتا
نیست که باز در آنجا خمس و زکات دائر باشد و ثروتمندان بته فقترا بتذل و بخشتش
داشته باشند.
هرکسی وارد بهشت شود ،تا ابد بینهایت ثروتمند است .هر چه بخواهد فوری بترای
او آماده است .در آن حکومت مرگ و مرض و جنگ و کشتار برطرف می شود .هتر کتس
زنده تحویل آن بزرگوار شود ،مرگ و مرض ندارد و هر کس هم پیش از ظهور مرده باشد،
در حکومت آن بزرگوار زنده می شود .پس در صورتی که مرگ و مرض نیست ،وراثت چه
معنائی دارد که یکی از دیگری ار ببرد.
جواب این است که وراثت در زندگی آخرت به معنای شفاعت است؛ یعنی انسانها از
مقام انسانها و شفاعت یکدیگر بهره می برند نه از مال و ثروت یکدیگر .پدر متؤمن کته
درجه ایمانش از فرزندانش باالتر است اجازه دارد فرزندان مؤمن خود را به بهشت بیاورد
و آن فرزندان مؤمن به پدر و مادر خود متوسل میشوند .پدر و مادر اجازۀ شفاعت پیتدا
می کنند و فرزندان مؤمن خود را به بهشت می برند .پس در اینجا فرزند مؤمن از ایمتان
پدر و مادر مؤمن خود استفاده میکند .از مقام و منصب او بهره میبرد و بته شتفاعت او
داخل بهشت میشود .مثل این است که از ثروت پدر و مادر استفاده کرده است و یا اگتر
درجۀ ایمان فرزندان بیشتر و باالتر باشد ،مانند پیغمبران نسبت به پدر و مادر و فرزندان
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خود ،پدر و مادر مؤمن از فرزندان خود که درجه و مقام دارند استتفاده متیکنتد .شتفاعت
فرزندان دربارۀ پدر و مادر آنها قبول میشود .پتدر و متادر از بهشتت فرزنتدان استتفاده
میکنند.
مثالً حضرت رسول اکرم که انسانی کامل و ممتاز است اجازه دارد آباء و اجتداد ختود را
تا آدم و حوا شفاعت کند و به بهشت ببرد و همچنین فرزندان خود را تا آخرین فرزند پیش
از ظهور قیامت .نهایت از کسی میتوانند شفاعت کنند که الاقل ذرۀالمثقالی ایمان و تقتوی
داشته باشد ،گر چه به گناه و معصیت هم مبتال شده باشد .مصداق آیۀ شریفه که میفرماید:
لَّمَّثقَّالََّّذَّمَِّةََّّخَّیاََّّیَّ َّرَُّه .»َّ237اگر یکی از وابستگان ،کافر مطلق باشد ،پتدر متؤمن یتا
« فَّمَّنَّیَّعمَّ َُّ
فرزند مؤمن نمی تواند از او شفاعت کند .الزم است روابط ایمانی ،هر چنتد بستیار ضتعیف،
برقرار باشد تا از مسیر شفاعت داخل بهشت شود .شفاعت هم به همین منظور دائتر شتده
است که مؤمنین ضعیف االیمان ،در درجات پائین ،حق ندارند بته متؤمنین کامتل االیمتان،
مانند ائمه اطهار ،مربوط شوند؛ بلکه الزم است از واسطهها استفاده کنند .اگتر پتدر و متادر
ایمانشان قوی تر باشد ،واسطۀ فرزندان ضعیف االیمان می شوند و اگتر فرزنتدان ایمانشتان
قویتر باشد ،واسطۀ پدر و مادر ضعیف االیمان خود میشوند .این هتم درستت بته معنتای
وراثت است .گاهی از ثروت پدر و مادر استفاده می کنیم و گتاهی از مقتام آنهتا استتفاده
میکنیم.
تمامی اجداد و اوالد پیغمبر اکرم ،از مقام حضرت استفاده میکند که خداونتد در قترآن

ک أَّانَّسََّّبَّم امَّهم ،» 238یعنی روز قیامت هر کسی را از مسیر پیشتوائی
میفرماید « :یَّومََّّندعُوَّ ُ مَّ
که دارد و از او درس و دین آموخته است ،وارد بهشت می کنیم .نفراتی که درجات ایمانشان
باالتر است ،از کسانی که درجات ایمانشان پائین تر است ،شفاعت می کنند .به ایتن ترتیتب
یک نفر از دوستان پیشوایان دنیائی ،گر چه برابر ذرۀ المثقتالی ایمتان داشتته باشتد ،بته
شفاعت پیشوای خود ،داخل بهشت می شود .لذا می گوئیم در آخرت ،امامت مطرح است نته
پدر و مادری و خویشاوندی؛ یعنی کسی که با علم و ایمان خود ،دیگتری را هتدایت کترده
باشد و آن شاگرد ،از علم و ایمانخود بهره برده باشد ،خواه خویشاوند یکتدیگر باشتند یتا
نباشند .پس شفاعت در زندگی آخرت بر پایۀ اهلیت است نه بر پایۀ والدت و خویشتاوندی.
خداوند به نوح پیغمبر میگوید « :اََّّن م ََُّّلَّیسََّّمَّنَّأَّهل کَّ .» 239والدت پسر را نفی نمیکنتد ،امتا
اهلیت او را نفی میکند.
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و اما آلیت .کلمۀ آلیت ،فوق اهلیت است .مربوط به سنخیت و جنسیت است .یکی از
مواردی که میگوئیم لغات عرب ،مطابقت کامل با معانی دارد و خاصیتهای معنا در لفتظ
متمرکز می شود ،همین مسئلۀ آلیت و اهلیت است .انسانی که اهلیت دارد با انسانی کته
مقام آلیت است ،تفاوت روحی ،روانی دارند .آل پیغمبر صتد در صتد مطابقتت روانتی و
ایمانی با رسول خدا دارند .به همین مناسبت ،هاء هوز ،در اهل تبدیل بته همتزه و التف
می شود .آ ترکیبی است از دو الف که در ذات یکدیگر قرار گرفتهاند؛ یعنی التف دوم ،در
بطن الف اول ،قرار گرفته تبدیل به آ شده است .همینطور ائمه اطهار علتیهم الستالم از
نظر روانی و علمی و ایمانی ،در ذات رسول خدا متمرکز شدهاند و صددرصتد جنستیت و
سنخیت با حضرت پیدا کرده اند .برابر ذره ای هم از آن حضرت پائین تتر نیستتند .یتک
چنان سنخیت روانی دارند که هر کجا خداوند با پیغمبر تماس بگیرد و سخنی بگوید ،آن
کالم و بیان را ائمه اطهار هم میشنوند و اگر با امام زمان سخنی بگویند ،ستخن و بیتان
خدا را همانطور که امام زمان از خدا میشنود ،بقیۀ معصومین هم تا حضرت رسول اکرم
می شنوند .وقتی آیه ای بر پیغمبر اکرم نازل می شود ،الزم نیست آن آیه را برای علی ابن
ابیطالب علیه السالم و یا دخترش زهرا بخواند و آنها را یتا حستنین علتیهمالستالم را
مطلع کند که این آیه و سوره بر من نازل شده است .در همان جا که وحی بر قلب پیغمبر
نازل می شود و پیغمبر حادثۀ وحی را به قلب خود احساس متی کنتد ،ائمته دیگتر هتم
احساس میکنند ,زیرا هر چهارده نفر ،اتصال وجودی و ذاتتی بته ذات مقتدس خداونتد
متعال دارند .خداوند مانند فرستندۀ امواج است و آنها گیرندۀ آن امواجاند .متوال امیتر

المؤمنین علیه السالم میفرماید « :وکنتَّاسعَّالوحَّحیَّاذَّنزلَّعلَّی َّج ائَّی لَّوکن تَّاس عَّ
ِن ّ َّالشتَّیطانَّلَّیّلَّاذَّبعثَّوَّقلتَّایَِّسولَّهللاَّماهذهَّالرن ّةَّفقالَِّنةَّالشتَّیطانَّیأأسَّانَّیعبد،»240
یعنی شبی که پیغمبر اکرم به نبوت مبعو

شد و جبرئیل آیتات وحتی را بته قلتب آن

حضرت مخابره کرد ،من هم صدای وحی را شنیدم و در اینجا نالۀ گوشخراشی به متن
رسید .عرض کردم یا رسول اهلل ،این نالۀ گوشخراش از کجا بود که من شنیدم؟ فرمتود،
آه و نالۀ شیطان بود؛ زیرا او بعد از بعثت من مأیوس شد از اینکه متورد پرستتش واقتع
شود .در اینجا که پیغمبر اکرم در غار حرا بوده و جبرئیل بر او نازل شتده ،علتی علیته
السالم ده ساله در مکه بوده .از این رابطه بین پیغمبر و خدا آگاهی دارد و ستورهای کته
وحی شده برای او میخواند.
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پس این امامهای معصوم ،آل پیغمبرند و مؤمنین مانند سلمان که هنوز فاصله دارد ،اهل
انَّمََّّن ماَّأَّهلََّّالبَّیتَّ،» 241
پیغمبر است و از اهل البیت به حساب میآید که پیغمبر فرمود « :سَّلمَّ َُّ
یعنی با ما خانواده اهلیت دارد و از ما به حساب میآید؛ ولیکن به مقام آلیت نرستیده واالب
می توانست جانشین پیغمبر و یا امام های دیگر باشد .امام زمان هم به این دلیل باقی و زنده
است و غیبت اختیار نموده که جانشینی مانند خود ندارد و انسانهای درجۀ پائینتر چنتان
استعداد ندارند که حضور او را تحمل کنند .از این جهتت غیبتت آن بزرگتوار ادامته پیتدا
میکند .این بود تفاوت اوالد و اهل و آل که بر اساس درجتات علتم و ایمتان ،پتائین و بتاال
میرود.
یکی از مسائلی که کامالً از جنس یکدیگر و شبیه یکدیگر است ،مسئلۀ سدّ ابتواب بتر

لَّبَِّبَُّا » 242میباشد.
غیر ائمه اطهار علیهمالسالم و مسئلۀ « أَّانَّمَّدَّینَّ َُّةَّالعَّملََّّوََّّعَّ یَّ

تمام این مسائل برای این است که امتیازات وجودی این چهتارده نفتر از ستایر متردم
مشخص و ممتاز شود .گر چه دیگران ،عالم و دانشمند باشند .پیغمبر اکرم خود را شهر علم
معرفی می کند .شهر علمی که خانۀ خدا ،خواه مسجدالحرام باشد یا مسجد النبتی و ستایر
مساجد ،خانۀ مسکونی آنها به حساب می آید؛ یعنی اگر ما خدا و اولیاء خدا را یک خانواده
حساب کنیم که خدا به جای پدر و آنها به جای فرزندان هستند ،آن قید و قیودی که برای
دیگران الزم است ،وقتی که بخواهند وارد خانۀ خدا شوند ،برای پیغمبر و ائمته اطهتار الزم
نیست؛ زیرا به خانۀ خود و بر اهل بیت خود وارد می شوند .الزم نیست اجازه بگیرند و یا بتا
تشریفات دیگر وارد حرم خدا شوند .چنان با خدا می گویند و می شنوند که گوئی رابطۀ بین
آنها و خدا رابطۀ پدر و فرزند و یا زن و شوهر است که اهلیت با یکدیگر دارنتد .در همتین
لَّبَِّبَُّاَّ» .مدینه ،شهر آبادی را مینامند که
رابطه پیغمبر اکرم میفرماید « :أَّانََّّمَّدَّینَّ َُّةَّالعَّملََّّوََّّعَّ یَّ

در آن شهر ،بهوسیلۀ انسانها تمامی علوم و حقوق و حقایق زنده می شود و انسانهتای آن
شهر ،در عین حال که از تمامی حاکمیت ها آزاد مطلق هستند ،در نظتام مطلتق هتم قترار
می گیرند .شهری که علم کامل بر انسانها حاکمیت دارد .نه اینکه بعضی ستلطان باشتند و
بعضی رعیت و بعضی باال و بعضی پائین که باالتران بر پائینتران حکومتت کننتد؛ یتا بترای
حفظ یک نظام حکومتی و بهشتی ،پلیس و پاسبان الزم باشد .شهری که تمامی انسانهتای
آن شهر ،به علم و قدرت الهی مجهزند.
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کسی در آنجا اشتباه نمیکند تا هتدایت و راهنمتائی الزم داشتته باشتد و کستی
مرتکب گناهی نمیشود و یا نیت گناهی نمیکند تا امر به معتروف و نهتی از منکتر الزم
باشد .امر و نهی به کلی لغویت پیدا می کند زیرا چنان نیست که یکی عالم و یتا اعلتم و
دیگری جاهل باشد تا عالم ،جاهل را هدایت کند .یک چنین شهری از آب و خا

و خانه

و ساختمان و آبادیهای ظاهری نیست .شتهر وجتود انستان استت کته پیغمبتر اکترم

میفرماید « :أَّانََّّمَّدَّینَّ َُّةَّالعَّملََّّ» ،آن شهر علم که فقط علم ،حاکمیت دارد و بر هر کس علتم
حاکمیت پیدا کند آزادی مطلق پیدا ،می کند من هستم .یعنی وجود من و علم من و فکر
من و نیت و ارادۀ من ،هر چه میگویم و میخوانم و میدانم شهر علتم استت .یعنتی در
دایرۀ والیت من ،بر من و کسانی که در این دایره قرار گیرند ،علم حاکمیت دارد .شتهری
نیست که ترکیبی از سلطان و رعیت و ارباب و نوکر بهوجود آمده باشتد .پیغمبتر اکترم
وجود خود را به عنوان مدینۀ فاضله معرفی می کند ،علی علیه السالم را بته عنتوان در
ورودی .در این تعریف هم تا اندازهای تنزل کرده است .رسول خدا کته علتی را درب آن
شهر معرفی میکند ،شاید مردم خیال کنند درب شهر با خود شهر فترق دارد .چتارهای
نیست جز اینکه آن حضرت تمامی وساطتها بین خود و امت را لغو کند ،مگتر وستاطت
علی علیه السالم و ائمه اطهار .چطور مردم می توانند بهوستیلۀ معاویته هتا و یزیتدها و
جنایتکاران دیگر یا بهوسیلۀ دانشمندانی که در سطح پائین هستتند و الفبتائی از دیتن
خدا می دانند ،چنین افرادی کجا می توانند رسول خدا و ائمه را با آن سرمایه هتائی کته
دارند معرفی کنند و با علم و عمل خود ،مردم را به دایرۀ والیت و حکمتت رستول ختدا
بکشانند .خلیفۀ دوم که یک چنان فتوحاتی بیسابقه به دست آورد و در کرۀ زمتین بته
عنوان خلیفۀ مظفر شناخته شد که گفتهاند هزار شهر را که هر کدام برابر یک مملکتتی
است فتح کرد ،خود را آنچنان باال برد و اوج گرفت کته بهتتر و بتاالتر از رستول ختدا
شناخت .حالل پیغمبر را حرام و حرام او را حالل نمود .یک روز به عبداهلل ابن عباس که
شاگرد ممتاز علی علیه السالم بود گفت هنوز هم پسر عمویت علی یک چنان خیتاالتی
در سر دارد که من از عمر باالترم .تعجب میکرد که علی یا پیغمبتر از او بتاالتر باشتند.
چنین افرادی به جهل و نادانی خود ،یک شب ظلمانی هستند که هرگز نمی توانند چهرۀ
خورشید را به نمایش بگذارند و معرف رسول خدا باشند .علمای مؤمن ممتاز ،در مکتتب
والیت به جای ستاره شناخته شده اند .کفار و مشرکین هم گر چه دانشتمند باشتند بته
جای شب تاریک و هر یک از این چهارده معصوم به جای خورشید شتناخته شتده انتد.
چطور ستاره ها و یا شب تاریک میتوانند چهرۀ خورشید والیت را در افکار مردم متجلی

سازند .پس کسی به جز علی ع نمیتواند باب شهر وجود پیغمبر اکرم باشد .کستی بته جتز
علی وائمه اطهار نمیتواند توحید و معارف او را ،علم و حکمشت او را ،سیاستت و تتدبیر او
او را ،اخالق و رفتار او را برای دیگران به نمایش بگذارد ،به همین منظور خداوند برای نشان
دادن چهرۀ واقعی اسالم و به نمایش گذاشتن حکمت خدا و قترآن ،امتام زمتان را ذخیتره
نموده  .با اینکه میداند در آینده ،علم پیشرفت میکند و دانشمندان بزرگی پیدا میشتوند.
خورشید است که خورشید دیگر را معرفی می کند .ستاره است که ستارۀ دیگتر را معرفتی
میکند .شب تاریک ظلمانی که دنیای کفر و گناه است ،نمیتوانتد نمایشتگر چهترۀ حتق و
حقیقت باشد و گاهی افکار چنان عوض می شود و به قهقرا می رود که مثل ستلمان رشتدی
قرآن را به عنوان آیات شیطانی تعریف میکند .پس جز علی و ائمه اطهار کسی نمتیتوانتد
اسالم را چنان که هست و نمایشگر علم و قدرت خداوند متعال استت برابتر افکتار متردم
نمایش دهد .در اینجا رسول خدا میفرماید ،هر کس میخواهد به دانشگاه علتم و حکمتت
من وارد شود ،بایستی به علی علیه السالم و اوالد او متوسل شود .بهشتت هتم ترکیبتی از
همین انسانهائی است که در مکتب اسالم و رسول خدا و در دایرۀ والیت ائمته اطهتار بته
کمال رسیدهاند .در زندگی بهشتی به علم و قدرت آنها مجهز میشوند پس دایرۀ والیتت و
حکومت آنها همان مدینۀ فاضله است؛ یعنی مملکتی که تمامی حرکات و سکنات و گفتتن
و شنیدن و نوشتن و خواندن و همه چیز بر مدار علم و حکمت استوار است و کوچکتترین
خطا و اشتباهی در آن زندگی وجود ندارد .در آنجا که رستول ختدا درهتای ورودی همته
مسلمانان را به خانه خدا میبندد ،میخواهد بگوید که مملکت ختدا و خانتۀ ختدا یتک در
بیشتر ندارد .هر کس بخواهد با خدا و دین خدا رابطه پیتدا کنتد ،از آن در وارد شتود کته

ل بَِّبَُّا»
فرمود « :أَّانََّّمَّدَّینَّ َُّةَّالعَّملََّّوََّّعَّ یَّ

یکی از مسائلی که معرف مقام واقعی معصومین علتیهم استالم استت ،مستئلۀ کتوثر و
حوض کوثر است .کلمۀ کوثر ،به اتفاق راویان تاریخ ،از سنی و شیعه ،در شأن حضرت زهترا
س نازل شده .ابتر در آخر این سوره ،بنی امیه شناخته شدهاند و کوثر در ابتتدای آن ،اهتل
بیت عصمت و طهارت و مخصوصاً مبدأ آنها حضرت زهرا س شناخته شده است .کوثر که از
کلمۀ کثرت به وجود آمده ،به اضافۀ یک حرف ،نشانگر این حقیقت است .یعنی شخصی کته
از کثیر باالتر است .کوثر یعنی باالتر از کثیر .کثیر بر اعداد زیاد و مراتب زیاد اطالق میشود
محدودیت ندارد که میلیون یا میلیارد و یا بیشتر از همه آنها باشد .تمتامی اعتداد و ذرات
عالم از ذرات اتمی گرفته تا کرات و سموات عدداند و کلمۀ کثیر بر آنها اطتالق متیشتود.
میگوئیم خلق کثیر .عوالم کثیر .قطرات کثیر و امثتال آن .پتس نمتیتتوانی عتددی را یتا

مرتبه ای را از دایرۀ کثرت خارج کنیم و بگوئیم از کثیر و کثترت بتاالتر استت ،ولتیکن
خداوند با اضافۀ حرفی بر کلمۀ کثیر و کثرت ،نشان میدهد که این انسان چنان برکتاتی
دارد که از کثرت و کثیر باالتر است و میخواهد بگوید این انسان ،واحد مبتدئی استت و
اعدادی که از این مبدأ جدا میشوند واحد عددی میباشند.
واحدها بر مدار فرمایشات خدا و ائمه بر سه قسم است .اول واحد عتددی کته قابتل
اشاره و شماره است و با چشم انسان قابل رویت است ،خواه بزرگ باشد ختواه کوچتک.
این واحد عددی ،ذرات عالم خلقت هستند که هر کدام محدود به ابعتاد ثالثتهانتد .دوم
واحد مبدأئی ،یعنی واحدی که اولین عدد تا آخرین عدد از آن جتدا متیشتوند و مبتدأ
اعداد است .واحد مبدئی نامتناهی است انتها ندارد ،اما واحدهای عددی متناهی هستند
اول و آخر دارند .فالسفه یونان خیال کرده اند که ذات خدا واحد مبتدأئی استت؛ یعنتی
تمام ذرات و کرات و سموات و هر مخلوق محدودی از ذات ختدا جتدا شتدهانتد .مبتدأ
نامتناهی است ولیکن اعداد متناهی هستند .خداوند با جملۀ « لَّمَّیَّلََّّوََّّلَّمََّّی ُولَّ » ،از وجود
خود عددیت و مبدئیت را نفی میکند و میگوید من عدد قابل اشاره و شماره نیستم که
از مبدئی جدا شده باشم و آن مبدأ از من باالتر باشد و همچنین مبدأ اعداد نیستم که به
جای پدر و مادر باشم و اعداد از وجود من جدا شده باشد .پس من که خدا هستم ،واحتد
عددی نیستم؛ مانند سایر مخلوقات و همچنین مبدأ خالیق نیستم که خالیتق از وجتود
من جدا شده باشد؛ بلکه مُبدِء (اسم فاعل از باب افعال از کلمه ابداء) مبادی هستم .مبدأ
را و مشتقات مبدأ را خلق کرده ام و هر چه هست ،صنعت من است .واحد مبدئی ،اصولی
هستند که خالیق از آن سرچشمه می گیرند؛ مانند دریا که مبدأ قطرات است و یا معادن
که مبدأ ماشین آالت است .پس خدا مبدأ خالیق نیست ،بلکه ستازندۀ خالیتق استت و
همچنین واحد عددی نیستم که مبدئی الزم داشته باشد و از آن مبدأ خارج شده باشتم.
این جملۀ « لَّمَّیَّلََّّوََّّلَّمََّّی ُولَّ » به جز ذات مقدس خداوند متعال مصداقی در عالم ندارد.
واحدهای سهگانه در جهان هستی :
کل عالم یا عددند که ساخته شدهاند و یا اصول اعداد که مبادی اعتداد استت .پتس
اصول و فروع عالم خلقت ،واحد عددی و واحد مبتدئی هستتند.یعنی بته اصتل و فترع
تقسیم میشوند .مبدأ ظهور خالیق را که ماده و روح باشد مبدأ (اسم مکان) متینامنتد.
اعدادی را که از آن خارج شده ،عدد قابل شماره می شناسند .پس خدا یک واحدی است

فوق عدد و مبدأ که موال فرمودند « :واحدَّاح دیَّاّلات ،» 243یعنی یک واحدی است که قابل
تکثیر و تقلیل نیست که تا عددی از آن برداشت شود ،کوچک گتردد و یتا عتددی بتر آن
اضافه گردد ،بزرگ شود .منزه است از قابلیت تجزیه و تبعتیض و تقلیتل و تکثیتر و ستایر
صفاتی که متناسب با خلق خدا و متناسب با ذات خدا نیست.
کل خالیق از اصول تا فروع یا عددند ،قابل اشاره و شماره و یا مبدأ اعدادنتد .مبتدأ در
اعداد نمایش پیدا میکند و اما در ابتدای مبدئیت خود که هنوز فرعی از آن بهوجود نیامده،
قابل نمایش نیست.
در اینجا الزم است قدری در اطراف خاصیتهای ذاتی و وجتودی واحتدهای ستهگانته
بحث کنیم تا بدانیم ماده در ذات خود چیست و از مسیر ترکیب و تربیت به کجا میرستد و
یا نور و روح که مبدأ پیدایش حرکت و حیات است ،در ذات خود چیست و در مسیر ساخت
و سازندگی چه میشود و به کجا میرسد یا واحد سوم که ذات مقدس خداوند متعال استت،
در ذات خود چیست و در مسیر آفریدن و خلق کردن چه وضعیتی پیدا میکند؟
الزم است ذوات آحاد سهگانه را پیش از آنکه صورتی بگیرند و قیافته ای پیتدا کننتد،
بشناسیم و بعد آنها را در مسیر خلقت و تربیت ،معاینه و مالحظه کنیم تتا الاقتل ختود را
بشناسیم که چه چیزی بودهایم و چه چیزی شدهایم .از کجا حرکتت کتردهایتم و بته کجتا
رسیدهایم و مقصد اصلی کجاست.
ابتدا ماده را تعریف میکنیم .خداوند در قرآن ماده را با کلمتات ظلمتات و تتاریکیهتا
تعریف کرده است یعنی ماده یک جنس و حقیقتی است کته در ذات ختود تاریتک استت.
گرچه فالسفه یا طبیعیون می گویند ،تاریکی عدم مطلق است نه اینکه شیئی تاریک باشتد.
چون نور نیست ،تاریک است و اگر نور بیاید ،تاریکی نیست و نمایش ندارد .پتس تتاریکی،
عدم مطلق است .قرآن میگوید تاریکی چیزی است ،فاقد روشنائی نه اینکته عتدم مطلتق
باشد.
عدم مطلق ،در نفی و اثبات قابل نمایش نیست .عدم ،مانند خود عدم است .مجعول بته
جعل خداوند متعال نیست .خداوند آنچه آفریده وجود است نه اینکه عدم را هتم آفریتده
باشد .با اینکه ظلمات ،مجعول به ارادۀ خداوند متعال است .ظلمات ،شتیئی استت کته نتور
می گیرد و نمایش پیدا میکند و اگر نور نگیرد نمایش ندارد .ظهور پیدا نمیکنتد کته متا از
عدم ظهور ماده ،تعبیر به تاریکی می کنیم .پس ماده در ذات خود شیئی است که روشتنائی
ندارد نه اینکه الشیئی محض باشد .ماده از نظر اینکه روشنائی ندارد ،تاریک است و از نظتر
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اینکه نیروی حرکت ندارد ،ساکن است .سکون هم عدم حرکت نیست ،بلکه عدم حرکت
شئی متحر  .ساکن ،ماده ای است که حرکت ندارد ،نه اینکه عدم حرکتت باشتد؛ زیترا
که نیروی محر

است به عدم تعلق نمی گیرد .همانطور که نور و روشنائی به عدم تعلق

نمیگیرد .به چیزی تعلق میگیرد که فاقد حرکت است و ما آن را ساکن مینتامیم .پتس
سکون ،عدم حرکت نیست؛ بلکه عدم حرکت شئی که ممکن است متحر

باشد.

مانند انسان یا موجودات دیگر که وقتی حرکت می کنند ،می گوئیم متحر

و زمتانی

که میایستند ،می گوئیم ساکن .پس انسانی که ایستاده است و ساکن است ،عدم محتض
نیست؛ بلکه موجودی است فاقد نیروی حرکت و همینطور ماده را میت نامیده انتد کته
وتَّوََّّالَّی اةَّ .»َّ244میت ،شیئی است که فاقتد حیتات
خداوند متعال میفرماید « :خَّلَّقََّّال َّ
است ،نه عدم حیات مانند مرده .مرده ،موجودی است فاقد حیات ،نه اینکه عدم مطلتق
باشد .بهطور کلی ماده ،در ساخت ابتدائی خود اوالً ذراتی هستتند انفصتالی و جتدای از
یکدیگر .آنقدر کوچکاند که قابل تجزیه و تقسیم نیستند .اتصال آنها به یکتدیگر بتا
چیزی غیر ماده انجام می گیرد که غیر آنها و خارج از وجود آنها میباشد .یعنی متاده
به اضافۀ ماده ،جسمی به وجود نمی آورد که قابل رؤیتت باشتد .ختود بته ختود ظتاهر
نمی گردد؛ بلکه مواد بهوسیلۀ نیروئی که خارج از وجود ماده است به یکدیگر اتصال پیدا
میکند .از آن نیروئی که مواد را به یکدیگر ارتباط و اتصال میدهد و اجسامی کوچتک و
بزرگ و یا رقیق و غلیظ بهوجود میآورد ،تعبیر به نیتروی جاذبته متیشتود .هتر نتوع
خاصیتی که به ماده تعلق گرفته ،بهوسیلۀ اصلی که غیر ماده و خارج از وجود ماده است
تعلق می گیرد .مثالً ماده که در ذرات خود تاریک است بته اضتافۀ متادۀ دیگتر روشتن
نمی شود؛ بلکه روشنائی یک حقیقت غیر مادی است .همچنین متاده کته در ذات ختود
فاقد حیات و حرکت است ،به اضافۀ مادۀ دیگر ،حیات و حرکت پیدا نمی کند؛ بلکته بته
اضافۀ روحی که در آن دمیده می شود .پس در اینجا می گوئیم واحد عددی کته ذرات و
مواد عالم هستند ،در ذرات خود ساکن و سیاه و تاریک و میتاند .هر نوع خاصیتی کته
در آنها پیدا می شود بهوسیلۀ اصلی کته ختارج از وجتود آنهاستت در آنهتا ظتاهر
میگردد.
از اصل دوم که این همه خاصیت ،در ماده به وجود متی آورد ،تعبیتر بته روح حیتات
می کنند .پس خواص ذاتی ماده چنین شد که در ذات خود ساکن ،بدون حرکتت ،ستیاه،
بدون رنگ ،تاریک ،بدون روشنائی ،میت ،بدون روح و همینطور صفات دیگر.
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واحد دوم که آن هم به ارادۀ خدا و بدون سابقه ایجاد شده است ،نور مطلق استت .نتور
مطلق در ذات خود برخالف ماده یک حقیقت اتصالی نامتناهی است ،حد و حتدود نتدارد و
نمی پذیرد .زیرا اتصال ،خاصیت ذاتی نور است .مانند انفصال که خاصیت ذاتی متاده استت.
نور از مجردات است .مجرد به چیزی میگویند که فاقد حجم و فاقد حد و حدود است .یتک
حقیقت اتصالی نامتناهی نه حد داخلی دارد که در داخل وجودش خالء پیدا شود و نته هتم
حد خارجی دارد که انتها پیدا کند .درجائی به آخر برسد که از آنجا به بعتد جنستیت نتور
وجود نداشته باشد .نور از مجردات است .مجردات به چیزی می گویند که با خود و غیر خود
تزاحم ندارد و تزاحم نمیپذیرد .بود و نبودش از نظر اینکه جائی را پر کند و یا جتائی از آن
خالی بماند ،یکسان است و چون حد و حدود ندارد ،فوق مکتان استت .فتوق مکتان یعنتی
نامتناهی؛ زیرا مکان از حد و حدود پیدا میشود .مکان از خواص ذاتی ماده استت .نظتر بته
اینکه ماده مالزم با ابعاد ثالثه است ،از طرف طول و عرض و عمق انتها پیدا میکند .به دلیل
همین ابعاد ثالثه ،مکان شناخته میشود .مکان در ذات خود یک شتیئی مخلتوق و موجتود
نیست .مکان ،عدم مطلق است ولیکن شیئی کته محتدود بته ابعتاد ثالثته استت ،از ایتن
محدودیت تعبیر به مکان می شود .مجردات که نور مطلق است ،از نظر اینکته در ذات ختود
فاقد حد و حدود است ،فوق مکان است و مکان الزم ندارد .نور مطلق از مجردات استت کته
خداوند از آن تعبیر به عرش می کند .می گوید تنها کسی که محیط و مستلط بتر مجتردات
است ،مسلط بر روح و نیرو و نور میباشد ،آن را به ماده افاضه میکند یا از ماده متیگیترد،
ذات مقدس خداوند متعال است .مجردات جنسیتی هستند که محیط به ظاهر و باطن متواد
عالم و اجسام آن هستند .ماده و یا مشتقات ماده ،بر مجردات احاطه و تسلط پیدا نمیکنتد
بلکه همه جا محاط به مجردات است و مجردات ظاهر و باطن آن را فرا گرفته است .مجردات
در مسیر افاضه و یا حرکت ،مزاحم ماده و یا ماده مزاحم آنها نمتیشتود .در دل کتوههتا و
اجسام بسیار سخت و سنگین ،به همان کیفیت ورود و خروج دارد که در فضای ختالی ورود
و خروج دارد .این مجردات را خداوند به عنوان یک نمونه برای تعریف ذات ختود قترار داده
که ما خیال نکنیم خدا هم جسم است یا مانند روح در بتدن انستان استت .هتر ستلولی از
سلول های بدن ،مکان معینی دارد؛ ولیکن روح در بدن ،مکان معین نتدارد .ظتاهر و بتاطن
بدن ،مالء از روح است؛ ولیکن نه بدن با روح تزاحم دارد که آن را به خود راه ندهد و نه هتم
روح با بدن تزاحم دارد که آن را از سر راه خود خارج کند .پس اصل دوم که مبدأ پیتدایش
کیفیتها و زیبائیها و رنگ و روشنائیها و حیات و حرکتها در عالم ماده است ،فوق حدود
و ابعاد است .فاقد مکان است .نامتناهی است .مجرد از خالء و تراکم است .نمیشتود کتاری

کرد که نور به خودی خود ،در یک جا زیاد باشد و در جای دیگر کم باشد .یک جا از نتور
پر باشد و جای دیگر خالی .این تغییراتی که در نور مشاهده می شود ،یک جتا چهترهای
مانند ماه و ستاره و جای دیگر چهرۀ خورشید ،همۀ این تغییترات و تحتوالت ،از مستیر
تعلق نور به ماده پیدا می شود .گاهی خداوند مادهای را با نور و نیروی زیاد شار میکند.
آن ماده ،نورانی و متبلور است و گاهی کم شار میکند ،آن ماده ،روشنائی و تبلور ندارد
و یا ضعیف است .نور به خودی خود قابل ظهور نیست ،مگر بهوسیلۀ ماده .وقتی نتور بتا
ماده ترکیب می شود ،ماده و نور ،هر دو نمایش پیدا میکنند و اگر ترکیب به هم بخورد و
تجزیه شود ،هر دو فاقد نمایش هستند و جز خداوند متعال ،کسی از حقیقتت آن خبتر
ندارد .نور بر ماده ،فوقیت وجودی دارد نه فوقیت مکانی .فوقیت مکانی مانند جسمی که
باالی جسم دیگر قرار می گیرد .هر کدام در مکان معینی هستند .در حد وجود یکتدیگر
قرار نمیگیرند؛ اما فوقیت وجودی مانند روح در بدن و یا نمونۀ نیروی برق در سیمهتا و
صنایع برقی .روح در بدن ،فاقد مکان است .فوق بدن است .بر تمام اجزاء بدن ،محتیط و
مسلط است و این تسلط ،به کیفیت روح باالی بدن و یتا بتدن زیتر روح نیستت؛ بلکته
فوقیت وجودی است .در هر جای مواد بدن ،روح است؛ امتا در هتر جتائی کته ذات روح
است ،بدن نیست .انسان با روح خود به کائنات متصل است ولیکن با بدن ختود از همتۀ
کائنات منفصل است .یک چنین احاطه و تسلطی بر ظاهر و بتاطن شتیئی دیگتر را کته
محیط و مسلط باشد ،فوقیت وجودی مینامیم و در مقابل فوقیتت زمتانی و مکتانی کته
خاصیت ذاتی اجسام عالم است و ما در اینجا نور را میتوانیم به عنتوان واحتد مبتدئی
تعریف کنیم ،زیرا مبدأ پیدایش حیات و حرکت و رنگ و زیبائی و نور و روشنائی در عالم
ماده است ،یعنی ماده منهای نور و روح ،موجودیت پیدا نمی کند که قابل ارزش و یا قابل
استفاده باشد .موجودیت ماده ،از طریق افاضۀ نور و نیرو تحقق پیدا میکند و اگتر ایتن
افاضه نباشد ،وجود ماده با عدمش مساوی است .فاقد هر نوع خاصیت است .پتس متواد
عالم را که از ابتدای خلقت تا انتها قابل اشاره و شماره اند واحد عددی می نامیم و نتور و
نیرو را که فاقد حدود و ابعاد و مبدأ پیدایش ارزش ها استت ،واحتد مبتدئی نامگتذاری
میکنیم که ذرات عالم و مشقات ماده به ارادۀ خدا از مبدأ نور و نیرو حیتات و حرکتت و
رنگ و روشنائی و زیبائی می گیرند .پس نور را هم اینطور تعریف می کنتیم کته در ذات
خود یک اصل نامتناهی ،فاقد خالء داخلی و خارجی و فاقد تمانع و تزاحم می باشتد و از
مسیر ترکیب و ارتباط با ماده ،خاصیت های ذاتی خود را به نمایش می گذارد؛ ولتیکن در
ذات خود به دلیل خود ،فاقد اثر و نمایش است.

یکی از مسائلی که در تعریف واحد عددی و واحد مبدئی میتوانیم بدانیم و بگوئیم ایتن
است که واحدهای عددی متناهی و محدوداند .قابل تقلیل و تکثیراند .زیاد و کم می شتوند.
متناهی هستند .ولیکن واحد مبدئی نامتناهی است .اگر میلیاردها انسان مرده از روح جتان
بگیرند و زنده شوند و یا جان خود را رها کنند و بمیرند ،ذرهای در روح کتم و زیتادی پیتدا
نمی شود .روح ،یک حقیقتی است که با بخشیدن کم نمی شود و با نبخشیدن زیاد نمی شود؛
زیرا بخشش ها از نوع عدد و مراتب است و واحد مبدئی که روح است ،نامتناهی است .هرگز
عدد یا مراتب به نامتناهی نمی رسد .اگر اعداد عالم یعنتی موجتوداتی کته قابتل شتمارش
هستند ،از یک شروع میشوند تا آنچه بخواهیم و بتوانیم بشماریم .بتاز هتم تمتامی ایتن
اعداد در برابر یک حقیقت نامتناهی صفری بیشتر نیست ،لذا میگویند اعتداد تقستیم بتر
نامتناهی شود ،خارج قسمت صفر است و اگر نامتناهی تقسیم بر اعداد شود ،خارج قستمت
بینهایت است .مثالً ارزاق و نعمتهای خداوند متعال که از نوع اعداد استت ،ختواه از نتوع
حبوبات یا مایعات و میوه جات باشد ،تمام می شود یا کم و زیتاد متیشتود ولتیکن قتدرت
سازندگی خدا و نیروئی که با آن حیات و حرکت و خاصیت در اعداد بهوجود متیآورد قابتل
کم شدن و یا زیاد شدن نیست .پس واحدهای عددی متناهی هستند .کم و زیاد می شوند و
واحد مبدأئی نامتناهی است .قابل کم شدن و یا زیاد شدن نیست.
در اینجا خداوند تبار

و تعالی طبق احادیث و روایاتی که در اختیتار داریتم ،حضترت

زهرا را به عنوان کوثر معرفی میکند .کوثر یعنی باالتر از کثرت یا فوق کثرت .اعتداد قابتل
شمارش را که کم یا زیاد میشوند ،کثیر و قلیل مینامند؛ ولیکن فوق کثرت ،قلتت و کثترت
قبول نمی کند ،نامتناهی است .پس این لقب کوثر نشان می دهد که برکات وجودی متادی و
معنوی حضرت زهرا سالم اهلل علیها فوق کثرت است .یعنتی برکتات وجتودی او نامتنتاهی
است .اگر میلیاردها میلیارد انسان سر سفرۀ پر برکت او بنشیند ،از برکات وجودی او چیزی
کم نمیشود و اگر هم خودش تنها باشد و سر سفرۀ او کسی نباشد بتر برکتات وجتودیاش
چیزی اضافه نمی شود .خداوند او را به عنوان واحد مبدئی معرفی میکند؛ یعنی مبدأ تمامی
خیرات و برکات در عالم خلقت .لذا روز قیامت تمامی انسانها ،از اولین و آخرین ،سر سفرۀ
او جمع میشوند و او مبدأ تمامی برکات و خیرات مادی و معنوی در عتالم خلقتت استت .از
این جهت که او کوثر است ،صاحب فیض نامتناهی است .علی بن ابیطالب علیه السالم ساقی
کوثر به حساب آمده .یعنی تمامی برکات وجودی حضرت زهرا بهوسیلۀ آن حضرت به اهتل
عالم می رسد .اگر بخواهند میرسانند و اگر نخواهند قطع میکنند .او یک شتجرۀ بتابرکتی
است که هرگز در ثمرات و میوههای مادی و معنوی آن حضرت ،قلت و کثرت و زیاد و کمتی

قابل ظهور نیست؛ زیرا نامتناهی بهوسیلۀ اعداد کم و زیاد نمیشود .با این حساب ازدواج
علی ابن ابیطالب با حضرت زهرا یک امتیاز بزرگی به حساب می آید کته بترای دیگتران
رقابت نیست .لذا خواستگارهائی که برای آن حضرت پیدا می شدند ،پیغمبر اکترم فقتط
یک جواب به آنها می داد .می فرمود اختیار دخترم زهرا با من نیست که خواستگار او را
قبول کنم و یا رد نمایم .با خداوند متعال است .وقتی که موال علیه السالم از حضرت زهرا
س خواستگاری کرد ،پیغمبر اکرم بسیار خوشحال شدند و فرمودند همین اآلن فرشتهای
بر من نازل شد و خبر داد که خداوند خودش حضرت زهرا س را به حضترت علتی عقتد
بسته و خطبۀ عقد را هم ایراد فرموده و به شما هم دستور میدهد کته مجلتس عقتدی
تشکیل دهید و در زمین ،زهرا را با علی ابن ابیطالب تزویج نمائید .پس ازدواج با حضرت
زهرا با این خصوصیات یک امتیاز بزرگ و منحصر به فرد است.
مظاهر انسانی واحد عددی و مبدئی:
بحث دیگری که در اینجا الزم است این است که واحدهای عددی گتر چته خیلتی
زیاد باشند و یا واحد مبدأئی ،هر کدام در عالم خلقت ،یک مظهر انسانی دارند .انسان در
عالم خلقت از نظر شأن و مقام و محبوبیت و مطلوبیت فرد دوم بعتد از خداونتد متعتال
است .تمامی موجوات عالم شیءاند .همه یا در ساخت عالم به کار رفته اند ،که بهصتورت
مخلوقات در آمده اند؛ مانند جمادات و نباتات و حیوانات و یا مواد و مصتالح ستاختمانی
عالم و آدم هستند .موجودی که شخص است ،شخصیت پیدا میکند ،مجهتز بته علتم و
حکمت می شود و مطلوب اصلی خداوند متعال است که بهوسیلۀ او شناخته می شود و به
هدف خود از خلقت عالم و آدم می رسد ،همین انسان استت .همتین انستان استت کته
بهوسیلۀ او علم و معرفت خدا ظاهر میشود و از آن حالت ناشناخته بودن و مکتوم بودن
خارج می گردد .تنها موجودی که بین او و خداوند متعال ،شناسائی و معرفت بتهوجتود

می آید ،همین انسان است .آنجا که میگوید « َّکُنتَُّ کَّناََّّمَّخفَّیاََّّفَّأَّحبَّب تََُّّأَّنَّأَّع َّر َّفَّخَّلَّق تََُّّ
الَّلقََّّلَّکَّیَّأَّع َّر  ،»َّ245یعنی من گنجی نهان و پنهان بودم کستی نبتود مترا بشناستد و
معرفت به من پیدا کند ،خلق را آفریدم تا شناخته شوم .معرفت چیزی است که بتین دو
شخص قابل ظهور است .از یک شخص برای خودش و یا بین اشیاء و شخص قابتل ظهتور
نیست .مثالً انسان دانشمند و هنرمندی را به نظر بیاوریتد کته در علتم و هنتر ،ماننتد
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خداوند متعال است ولیکن فقط خودش تنهاست .کسی و چیزی با او نیست .در این صتورت
که خودش تنهاست ،نمیتواند اثر وجودی خود را ظاهر سازد .الاقل دو کلمه حرف بزنتد ،بتا
چه کسی حرف بزند و برای چه کسی هنر خود را به نمایش بگتذارد؟ گتر چته آن شتخص،
بینهایت علم و حکمت و قدرت است ،ولیکن دو کلمه هم نمتیتوانتد ستخن بگویتد؛ زیترا
شخص دوم الزم دارد که با او حرف بزند و خود را به او معرفی کند و یا هنر خود را به نمایش
بگذارد .این موجود مکتوم و گنج مخفی ،خداوند متعال است که پتیش از آنکته خلقتی را
خلق کند ،در خفای مطلق قرار گرفته .مانند گنج زیر خا

است .کسی و چیتزی از او خبتر

ندارد .پس قابل شناسائی نیست.
همچنین موجودات غیر عالم و عارف مانند جمادات و نبتادات و حیوانتات هتم چنتین
لیاقتی ندارند که خداوند با آنها سخن بگوید و خود را به آنها معرفی کند .ایتن هتا همته
شیءاند .فاقد علم و شعور هستند .تنها موجودی که مجهز به علم و دانش میشود ،ختود را
و خدای خود را میتواند بشناسد و همچنین خلق خدا را ،همتین انستان استت .شتاید متا
می گوئیم فرشتگان ،موجودات عالِم هستند .خدا را می شناسند .خداوند ایتن مستئله را در
داستان خلقت آدم به نمایش میگذارد و ثابت میکند که فرشتگان استباب و ابتزار انتقتال
علم الهی بهسوی انسان هستند؛ مانند نوار ضبط صدا یا رادیو و تلویزیون که علم گویندگان
را به شنوندگان می رساند ،ولیکن خودش عالم نیست .فرشتگان چنین هستند .وسائط وحی
و تعلیمات .خداوند میفرماید به آدم اسماء را آموختیم و سادهترین معلومات انسان ،همتین
اسم اشیاء و اشخاص است .کودکان ما هم در کودکستان اولین چیزهائی که یاد متی گیرنتد
اسم خود و پدر و مادر و چیزهای دیگر است .علم آدم ،بسیار ساده و سطحی بوده .دلتیلش
همین است که قدر بهشت و زندگی بهشتی را ندانست .قدر انسانهای بهشتی را ندانستت
که از آنها یاد بگیرد .به سبب گناه از بهشت محروم شد .دویستت ستال طتول کشتید تتا
عاقبت گناه خود را شناخت و توانست توبه کند .در عین حال خدا بین این آدم و فرشتگان
مسابقه بهوجود آورد و این مسابقه هم زبان حال است که به صورت مقال مطرح میشود.
فرشتگان را برابر آدم قرار داد .به آنها فرمود از اسم اشیاء و اشخاص خبر دهید .اینها
که می بینید کیستند و چیستند و چه اسمی دارند؟ کوه و صحرا و دریا چیستت؟ درختت و
باغ و میوه یعنی چه؟ فرشتگان عاجز ماندند از اینکه کلمه ای حرف بزنند و از اسم اشتیاء و
اشخاص گزارش خبردهند .بعد خدا به آدم فرمود ،تو بگو اینها که می بینتی کیستتانتد و
چیستاند؟ آدم ،اسماء اشخاص و اشیاء را گزارش داد .بعد خدا به فرشتگان فرمود بته ایتن
دلیل شما را مأمور میکنم آدم را سجده کنید که او میداند و شما نمیدانید .جاهل ،بایستی

در اطاعت عالم باشد و اشیاء ،بایستی مسخر اشخاص باشند .لذا خداوند میفرمایتد هتر
چه هست در عالم ،برای شما انسانها خلق کردهام .هر چته در زمتین و آستمان استت،
مسخر شما نمودم.

السمَّ َّواتَّ َّوََّّمَّاَِّفََّّالَِّضَّ246؛َّخَّلَّقََّّلَّ َُّک َّمَّاَِّفََّّالَِّضَّ َجَّیع اَّ.»َّ247
« سمَّرََّّلَّ َُّکَّمَّاَِّفََّّ مَّ

این همه

انبیاء و اولیاء و علماء و دانشمندان و مخترعین از همین انسانها پیدا شدهاند و این همه
عجایب بهوجود آوردهاند و این انسانها از نظر عددی و مراتبی با یکدیگر تفاوت دارنتد.
از نظر عددی ،عدد آخر هستند .همه جا عدد آخر ،تمام اعداد گذشته را با خود دارد به
اضافۀ یک عدد .عدد صد ،یک عدد از نود و نه بزرگتر و باالتر است .عتدد هتزار ،یتک
عدد از نهصد و نود و نه باالتر است .به همین کیفیت آخرین عدد .یک میلیتون میلیتارد
آن عدد آخر ،جامع کامل تمام اعداد گذشته است .متوال امیتر المتؤمنین کنتار جنتازۀ

حضرت رسول اکرم ،این جمالت را میگوید «.الَّلهُ مَّمَّاَّ مَّنَّهَّذَّاَّاَّ مَّولَّالعَّدَّدَّوََّّصَّاحَّبََّّالَّبَّدَّوََّّالنَّوَِّ
السَّمَّد .» 248از جانب خدا بهسوی خلق ،حضرت رسول اکرم اول است .آخترین عتدد از
م
مسیر خلق بهسوی خالق و اولین عدد از مسیر خالق بتهستوی خلتق .آن حضترت کتل
پیغمبران گذشته است به اضافه .یعنی هر چه آنها از علم و حکمت آورده انتد ،پیغمبتر
اسالم آورده است به اضافۀ علم و حکمتی که مخصوص اوست و پبغمبران گذشته آگاهی
نداشته اند .پس اولین عددی است که مظهر تمامی مخلوقات عالم است .از همته بهتتر و
باالتر.
و اما واحد مبدأئی:
معلوم است که هر عددی مبدأ الزم دارد .اگر مبدأ نباشد عدد قابتل ظهتور نیستت.
اعداد به منزلۀ شاخ و برگاند ،مبدء به منزلۀ اصلی که شاخ و بترگ از آن متولتد شتده
است .آب و خا

در موالید طبیعت اصلاند و تمامی جمادات و نبادات و حیوانات فروعی

هستند که از این اصل بهوجود آمدهاند .پس میگوئیم آب و خا  ،واحد مبدئی هستند و
آنچه از آب و خا

بهوجود آمده ،واحدهای عددی میباشند .یا مثالً معادن فلتزات کته

مبدأ پیدایش این همه ماشین آالت شده اند ،مبدأ به حستاب متیآینتد و آنچته از آن
استخراج شده ،اعدادی هستند که از مبدأ متولد شدهاند .مواد عالم و تمامی ذراتتی کته
در ساخت عالم و آدم مصرف میشود و این هیاکل را بهوجود میآورد ،واحدهای عتددی
هستند؛ زیرا ماده از همان ابتدا که ذرهای بسیار کوچک است ،محدود است و قابل اشاره
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و شماره .ابعاد ثالثه ،از لوازم ذاتی ماده است ،ولیکن در ذات خود فاقد هر چیزی استت کته
مایۀ ارزش او میشود .فاقد نور و روشنائی است ،پس ظلمت است .فاقد رنگ و زیبائی است،
پس سیاه است .فاقد حیات و حرکت است ،پس میت استت و همتینطتور فاقتد هتر نتوع
خاصیتی است که آن را ارزش میدهد .پس برای اینکه ارزش پیدا کند ،معدن و مبدأئی الزم
دارد که از آنجا فیضی بگیرد و ارزش پیدا کند .مبدأئی که فیض الهی استت و بتا آن متواد
عالم را حیات و حرکت میدهد .رنگ و رونق و زیبائی و روشنائی میدهد .نور مطلق استت.
نور ،یک جنسیت و حقیقت نامتناهی است که به ارادۀ خدا جعل شده است .خدا از مبدأ نور
به ماده خاصیت میدهد .نور در دل ماده ،ایجاد میکند و یا نور را با ماده ترکیب میکنتد .از
این ترکیب در مواد عالم و اجسام جهان ،حیات و حرکت و ارزش های دیگر پیدا متی شتود.
پس شما در همین جا سه اصل را در نظر خود قرار بدهید و هر کدام را به حقیقت و واقعیتی
که دارد بشناسید تا ارزش خود را بیابید و خدائی را بشناسید که به شما ارزش داده است.
و آن سه اصل عبارت است از واحد عددی که مواد عتالم خلقتت استت .ارزش نتدارد،
محتاج به ارزش است .حیات و حرکت ندارد ،محتاج به حیات و حرکت است .رنگ و رونق و
زیبائی ندارد ،محتاج به زیبائی و روشنائی است .این اصل اول به نام واحتد عتددی ،در ذات
خود فقر مطلق و جهل مطلق و ضعف مطلق است .اما واحد دوم که منبع و معدن ایتن همته
فیوضات و برکات می شود و هر کس و هر چیزی ارزش خود را از آن اصتل متیگیترد ،نتور
مطلق است که نامتناهی است .مبدأ پیدایش این همه ارزشها شده و میشود؛ ولتیکن ایتن
دو اصل ،مواد و مصالح ساخت عالم و آدم هستند .در ذات آنها و در وجتود آنهتا ،علتم و
قدرت و حکمت نیست .هر نوع ارزش و قیمتی پیدا میکنند از مستیر ستاخت و ستازندگی
است .واحد سوم که از آن دو واحد این همه خالیق را می سازد ،ذات مقدس خداوند متعتال
است که مبدأ ظهور این همه علمها و هندسهها و قانون و قاعدهها در وجود انسان و جهتان
شده است .آن دو واحد ابتدائی ،هر کدام یک مظهر انسانی دارنتد .واحتد ابتتدائی اول کته
واحد عددی باشد ،مظهر انسانی آن کامل ترین عدد است که پیغمبتر اکترم و ائمته اطهتار
شناخته شدهاند و مظهر واحد مبدأئی هم ،حضرت زهرا سالم اهلل علیها است که بته عنتوان
کوثر و یا حوض کوثر شناخته شده .مبدأ برداشت این همه ارزش ها و حیات و حرکتهتا در
عالم خلقت است .آنها هستند که به خلقت عالم و آدم ،ارزش دادهاند .هر کس در ارتباط با
آنها باشد و در خط حرکت آنها قرار گیرد ،ارزش انسانی خود را پیدا میکنتد و مستتحق
حیات ابدی در زندگی بهشتی میشود و هر کس در ارتباط با آنها نباشتد و از آنهتا قطتع
رابطه کند ،ارزش انسانی پیدا نمیکند .فقط یک حیوان است که میخورد و میآشامد و لگد

می پراند! عاقبت از جامعۀ انسانی حذف می شود و در جهل خود و عذابهائی که بهوجود
آورده ،حبس ابد می شود که از آن تعبیر به جهنم شده است .این قانون خلقت و طبیعت
است هر فرعی بایستی به اصل خود مرتبط و متصل شود .شاخهای کته از شتجرۀ ختود
قطع میشود ،مستحق سوختن و نابود شدن است .این بود مسئلهای که چگونته تتزویج
حضرت زهرا به علی ابن ابیطالب ،امتیاز و افتخار بزرگی به حساب می آید که دیگری بتا
او قابل رقابت نیست.
شیعیان موال همسایگان بهشتی رسول خدایند:
یکی از جمالتی که در این دعای شریفه نوید بخش انسانهائی است که وابستته بته
خدا و ائمه اطهار علیهم السالم هستند ،فرمایش حضرت رسول ص است که میفرمایتد:

یاینَّ » .در ایتنجتا بته
« وََّّشتَّیعََُّّکََّّعَّلََّّمَّنَّابَّرََّّمَّنََّّن ُوََِّّ َُّمبَّیضم ةَُّ ،و َُّجو َُّههُمَّحَّولََِّّفََّّالََّّنمةََّّوََّّ َُّهَّجَّ َّ

شیعیان موال امیرالمؤمنین علیه السالم امتیاز مخصوصی میدهد و میفرماید « :ش تَّیعََُّّکََّّ
عَّلََّّمَّنَّابَّرََّّمَّنَّن ُ وِ » ،شیعیان تو بر منبرهائی از نور قرار میگیرند رو سفید و آبرومندنتد و

همۀ آنها در زندگی بهشتی همسایه من هستند .اوالً در اینجا پیغمبر اکرم ص ختود را
اصل همۀ وابستگی ها می داند .به همان تعبیری که موال امیر المؤمنین علیته الستالم در

نَّهَّذَّاَّاَّ مَّولَّ العَّدَّدَّوََّّصَّاحَّبََّّالَّبَّد » ،پروردگارا ایتن
تعریف پیغمبر دارد و میفرماید « :الَّل ّهُ مَّمَّاَّ مَّ
انسانی که مقابل من قرار گرفته و از دنیا رفته است ،اولین عتددی استت کته در عتالم
خلقت بهوجود آمده .اعداد ،خواهی نخواهی هر کدام تک و تنها یک انتد و اولنتد .شتما
میلیونها انسان را برابر خودتان قرار دهید و بخواهید بشمارید .بدون وابستگی هر کدام
یک هستند و از طریق وابستگی عدد یک و اول ،اولین فردی است که در شمارش شتما
ردیف دوم و سوم واقع می شود و آخرین فرد در اینجا آن عدد آخر است که بعتد از آن
عددی وجود ندارد .مثالً یک میلیارد نفر انسان ،عدد اول ،همان یک است و عتدد آختر
همان یک میلیارد است ،ولیکن آن یک میلیارد به دلیل اعتدادی کته پتیش از او قترار
گرفته اند و شمرده شدهاند ،یک میلیارد شده است و اگر اعداد اول تا نزدیتک بته آختر
نبودند ،عدد آخر هم از نظر ارزش ،برابر عدد اول بود .پس عدد آخر به دلیل اعدادی کته
ضمیمۀ او شدهاند ،برابر تمام اعدادی که پیش از او هستند ،ارزش پیدا میکند .در اینجا
بهترین اعدادی که در تاریخ بهوجود آمدهاند و هر کدام برابر میلیونها افراد امتت ختود
ارزش داشتهاند ،انبیاء هستند .پیغمبر هر امتی از تمام افراد وابستته بته ختود ،بیشتتر

ارزش دارد و افراد امت به دلیل وابستگی به پیغمبر خود ارزش یافته انتد و روز قیامتت بته
دلیل همین وابستگی ،شفاعت آن پیغمبر دربارۀ افراد وابسته ،مورد قبول واقتع متی شتود.
فرض کنید امت حضرت موسی از ابتدای ظهور تا انتها صد میلیارد نفر و امت حضرت عیسی
دو برابر آن .روز قیامت حضرت موسی و حضرت عیسی از جانب خدا اجازه پیدا میکنند که
تمام افراد وابسته به خود و در خط خود را به زندگی بهشتی بکشانند .پس موسی و عیستی
نسبت به افراد ،وابستۀ اول هستند؛ یعنی در رأس افراد وابسته هستند .رابطۀ آنها با افراد
وابسته ،مانند رابطۀ دریا با قطرات باران است .دریا مبدأ و منبع تمام خاصیتهائی است که
در قطرات باران پیدا شده و باز همه انبیاء در برابر حضرت ختاتم ،ماننتد امتت بته حستاب
میآیند و پیغمبر خاتم در رأس تمامی پیغمبران است؛ یعنی همۀ خاصتیتهتا و ارزشهتا و
علم و دانش و ایمان و ارزشهای دیگر ،هر چه در وجود پیغمبران است ،در برابتر آنچته در
وجود پیغمبر اسالم است ،مانند قطره در برابر دریا به حساب می آید .از ایتن جهتت ختاتم
شناخته شده که آنچه آنها آورده اند ،به همراه خود آورده به اضافۀ ارقامی که بتینهایتت
برابر ارقامی است که پیغمبران آوردهاند .پس تمامی امتهای تتاریخ پتیش از استالم را بته
پیغمبران خودشان مربوط کنید .هر پیغمبری مثالً چندین میلیون نفر امتت وابستته دارد و
آن پیغمبران را با تمامی افراد وابسته به پیغمبر خاتم مربوط ستازید .فترض کنیتد پنجتاه
میلیارد نفر شماره انسانهای پیش از ظهور اسالم از آدم تا خاتم بوده اند .تمامی آن پنجتاه
میلیارد نفر در شعاع تربیت یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر به آخترین پیغمبتر مربتوط
می شوند؛ یعنی تمامی پیغمبران به شفاعت پیغمبر اسالم و در شتعاع علتم و دانتش او بته
زندگی بهشتی کشیده می شوند .بعد از پیغمبر اسالم هم تا روز ظهور قیامت ،با قیتام امتام
قائم ،فرض کنید پنجاه میلیارد نفر هستند .تمامی این افراد از نظر علم و ایمتان و معرفتت
وابستگی به پیشوایان زمان خود پیدا می کنند که هر پیشوائی ،مانند علمتا و مجتهتدین و
نیکان دیگر ،مانند پیغمبران گذشته در ارتباط با امت خود هستند .تمامی انسانهای بعد از
ظهور اسالم ،وابستگی به پیشوایان متذهبی ختود پیتدا متیکننتد و پیشتوایان متذهبی،
وابستگی به ائمه اطهار علیهمالسالم و ائمه اطهار وابسته به حضرت رسول اکترم .مشتاهده
کنید که در این جمع کثیر ،از اولین و آخرین ،پیغمبر اسالم اولین عدد است؛ یعنی عتددی
است که به حساب شمارش مردم ،که ناقص را ردیف کامتل و کامتل را ردیتف اکمتل قترار
میدهند ،آخرین فرد اکمل است و اگر شمارش را از فرد اکمل شتروع کننتد و ختود را بته
درجات ناقص برسانند تا فرد ضعیفی که از نظر علم و ایمان کمی از صفر باالتر است ،در این
شمارش ،پیغمبر اول است .اوّلی که تمامی افراد پیش از خود را در بر دارد و به خود مربتوط

می کند یا آخری است که تمامی افراد پیش از خود را در وجود خود متمرکز نموده .ایتن
است معنای فرمایش موال علیه السالم که باالی سر پیغمبر اکرم نماز میت میخواند و در
بَّا أَّلب د » ،یعنی این پیغمبتر کته از
ولَّالعَّدَّدَّوَّ ص احَّ َُّ
نماز خودش میگوید « :الَّل ّهُمََّّاَّ مَّنَّهَّذَّاَّاَّ َُّ

دنیا رفته و من بر جنازهاش نماز میخوانم ،اولین عددی است که در جامعۀ بشریت پیتدا
شده و تمامی نیکان عالم ،بدون واسطه یا با واسطه ،وابستته بته او هستتند و از دایترۀ
والیت او و علم و حکمت او خارج نمیشوند .کسی در امت پیدا نمیشود کته صددرصتد
ردیف او و یا باالتر از او قرار گیرد .تمامی جمعیت بشر از آدم ،تا قیام جمعیتت انبتوهی
هستند ،در شعاع والیت پیغمبر اکرم .در این رابطه هر کس به علتم و ایمتان و معرفتت،
بیشتر مجهز باشد ،به پیغمبر اکرم نزدیک تر می شود و هر کس تجهیزات علمی و ایمانی
او ضعیفتر باشد ،از پیغمبر اکرم دورتر است .قرب و بعد انسانها به پیغمبر اسالم و ائمه
اطهار ،قرب و بعد معرفتی و ایمانی میباشد.
در این میان شیعیان علی ابن ابیطالب ،کستانی کته آن بزرگتوار را ختواه در زمتان
خودش یا بعد از وفاتش به حقانیت شناختند و اطاعت او را بر هر چیزی مقدم دانستند و
در مکتب او درس خواندند و از کتاب او بهره گرفتند و در راه او فتداکاری کردنتد و او را
بهتر و برتر از دیگران شناختند ،شیعیان آن حضرت به حساب می آیند .لتذا گفتته انتد
پیغمبران گذشته و بهترین آنها که حضرت ابراهیم است ،از شیعیان علی ابن ابیطالتب
شناخته شدهاند .علما و مؤمنین این امت هم مانند سلمانها و ابوذرهتا و عمتار یاستر و
مالک اشتر و دانشمندان آیندۀ تاریخ که آن حضرت را به حقانیت شتناختهانتد و در راه
ترویج دین و مقام امامت او فعالیت کردهاند ،از شیعیان آن حضرت شناخته متیشتوند و
نفراتی که وابسته به حق بوده اند؛ ولیکن آن حضرت را آنچنتان کته شایستتۀ اوستت
نشناختهاند و فداکاری نکردهاند .از محبان و دوستان او شناخته میشوند .عرفا و علمتاء
و مؤمنین خالص از شیعیان حضرت و بقیه از دوستان حضرت که بته شتفاعت شتیعیان
داخل بهشت می شوند ،این شیعیان را پیغمبر اکرم در ایتن جمتالت تعریتف متی کنتد.
میفرماید « :عَّلََّّمَّنَّابَّرََّّمَّن َّن ُوِ » ،یعنی شیعیان تو بسیار عارف و عالم و دانشمندند .متوال
را چنان که شایسته است و خدا او را به علم و ایمان مجهز کرده است ،شناخته اند .شک
و شبههای در عظمت و حقانیتش ندارند .نور در این حدیث شریف نورانیتت ،249ظتاهری
نیست که مثالً چهره آنها مانند خورشید باشد ،بلکه نورانیت باطنی استت کته علتم و
عرفان است .قهراً چنین افرادی در تاریخ زندگی ،آلوده بته جهتل و خرافتات و گنتاه و
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معصیت نبودهاند .پا

و مطهرند .نمونۀ سلمان و ابیذر و عمار و مالک اشتر بودهاند .هتم در

لامنَّمَّنّ اَّأَّه لََّّ
الس َُّ
تاریخ چهرۀ آنها روشن و آبرومند است و هم در قیامت .چنان که فرمود « :مَّ
البَّیت » 250و جای دیگر فرمود « :سلامنَّعملَّعملَّالاول َّوَّالخ ر.» 251پس کل بشتریت منهتای
کسانی که فطرت انسانی خود را تبدیل به حیوانیت نموده اند ،به دلیل گرایش قلبی و محبت
و یا به دلیل علم و معرفت ،در درجات مختلف ،با واسطه یتا بتدون واستطه ،مربتوط بته آن
حضرتاند .این مجموعه که در صحرای قیامت جمع شده اند و به حستاب آنهتا رستیدگی
شده است اعدادند و پیغمبر اسالم ،اولین عدد و صاحب ابد است و همتین مقتام محمتودی
است که خداوند به حضرت وعده داده و فرموده « :عَّسََّّأَّنَّیَّبعَّث کَََِّّّب کََّّمَّقَّام اَّمَّح ُم وداَّ.» 252
لذا حضرت به شیعیان نوید می دهد که در جوار او هستند .پس نوری که در اینجتا تعریتف
می شود که شیعیان روی منابر نوری قرار می گیرند ،نور علم و معرفت است .نوری که بتا آن
نور ،درجات و مقامات پیغمبران گذشته را و درجات و مقامات دانشمندان را متی شناستند.
یک چنین نوری که نور علم و معرفت است ،فیض الهی است کته بته انستان متؤمن تعلتق

تَّ
میگیرد .در قرآن به پیغمبر اکرم میفرماید « :وََّّک ذَّلَّکَََّّّأَّوحَّین اَّاَّلَّی کََّّ َُِّوح اَّم نَّأَّم رَّانََّّ َّکُن َّ
انَّ َّولَّکَّنَّجَّعَّلنَّاَُّهَّن ُ وِاَّ ،» 253یعنی ای پیغمبر ما به تو روح ایمان و علم،
ابَّوََّّلََّّالَّیَّ َُّ
تَّدَِّیَّمَّاَّالکَّتَّ َُّ
وحی کردیم .روحی است که اگر در وجود تو قرار نمتی گرفتت و بته تتو وحتی نمتی شتد،
نمی دانستی کتاب و ایمان یعنی چه یا ضاللت و هدایت چه معنائی دارد .در این آیۀ شتریفه
از علمی که به آن بزرگوار داده تعبیر به روح می کنتد و یتا در داستتان آدم بته فرشتتگان
میگوید « :فَّاذاَّسَّ مَّویَُّ َُّ َّوََّّنَّفَّختََُّّفَّی ََّّمَّنَّ َُِّوحََّّفَّقَّ َُّعواَّ َُّلَّس اجَّدَّینَّ ،» 254یعنی ای فرشتهها وقتتی
آدم را ساختم و او را به اعتدال رسانیدم و روح خود را در او دمیدم ،شما فرشتگان مأمورید
او را سجده کنید .جمالتی که از خلقت آدم خبر می دهد ،کلمات « س َّوَّی َُّّ َُّ » ،و کلمته ای کته
ارزش او را معین میکند و در برابر همان ارزش ،مسجود فرشتگان واقع میشتود ،کلمتات «
نَّفَّختََُّّفَّی ََّّم نَّ َُِّوحَّ » می باشد .بعضیها که آنها را حلولی مذهب میدانند میگویند ،روحی
که منشاء حیات و حرکت شده و به حیوانات و انسان دمیده شده و روحتی کته انستان بتا
داشتن آن زنده و بیدار است و اگر نباشد مرده و خوابیده است ،همین ذات مقدس خداونتد
متعال است .خداوند وقتی آن انسان را می سازد ،مانند ساخت رادیو و تلویزیون ،خودش را
 -250سیره نبویه ،ابن هشام ،ج  ،2ص707؛ کنز العمال ،ج  ،13ص 112
 -251بحار االنوار ،ج  ،22ص 391
 -252سوره اسراء ،79 ،قسمتی از شب را زنده بدار ،نافله بخوان تا خداوند تو را به مقام شايستهای انتخاب کند.
 -253سوره شورا52 ،
 -254سوره حجر29 ،؛ سوره ص72 ،

در وجود انسان قرار میدهد؛ مانند برق که وارد رادیو می شتود .پتس حیتات حیتوان و
انسان ،به روحی است که جنسیت خدائی دارد .یعنی خدا مانند خورشید استت کته بته
صفحۀ آینه می تابد .ذات مقدس خدا هم به وجود انسان می تابد و حیات پیدا متی کنتد.
ائمه در تعلیمات خودشان این عقیده را رد می کنند و می گویند خدا منزه استت کته در
وجود انسان و یا حیوان ورود و خروج داشته باشد .در وجود انسان و حیوان حلول کنتد
تا زنده شود و خارج شود تا بمیرد .این روح حیات و حرکتت ،نیروئتی استت کته ختدا
آفریده .انسان و حیوان را از ماده و نیرو می سازد و از روح حیات که مانند نیتروی بترق
است ،حیات و حرکت در انسان به وجود میآورد .تمامی موجودات زنده ،مؤمن باشند یتا
کافر ،انسان باشند یا حیوان ،ستهمی از روح حیتات دارنتد؛ ولتیکن روحتی کته آدم را
مسجود فرشتگان قرار داده و یا خدا آن روح را بهوجود پیغمبر اکرم دمیده و مجهتز بته
علم و دانش شده ،این روح علم الهی است .همانطور که معلم ،علم ختود را بته شتاگرد
خود میآموزد و او را مجهز به صفات خود میکند .خداوند متعال هتم علتم ختود را بته
پیغمبر یا امام و یا مؤمنین صالح می آموزد و آنها را مجهز به علم خود میکند .بتا ایتن
تجهیزات که علم الهی است ،هر چیزی را به همان حقیقتی که دارند بتدون کتم و زیتاد
میشناسد .خدا را به خدائیش میشناسد .امام را به امتامتش و پیغمبتران را بته نبتوت.
سرمایههای وجودی هر کس و هر چیزی را چنانکه هست ،میداند و متیشناستد .ایتن
روح علم است که حاکم بر روح حیات و حرکت است .حضرت عیسی که مترده را زنتده
میکند ،دو نیرو و یا دو سرمایه در اختیار خود دارد .اول آن روحی که با آن مرده ،زنتده
می شود ،مانند برق افاضه می کند .خواه کافر باشد یا متؤمن .دوم آن علمتی کته بتا آن
قدرت دارد کبوتر بسازد و به پرواز در آورد .مردۀ خا

شده را از دل قبتر ختارج کنتد.

درست مانند مهندسینی که برق و باطری را میسازند .مجهز به دو سرمایه هستتند کته
یکی از این دو سرمایه ،حاکم بر دیگری می باشد .سرمایۀ اول ،نیروی برق است که آن را
به دل صنایع برقی می دوانند یا به تعبیتر صتحیح ،آن نتور را در صتنایع برقتی افاضته
میکنند و این افاضه ،به معنای نفخ است؛ یعنی دمیدن ،و سرمایۀ دیگر ،علم مهندستین
است که با آن ،نیروی برق را از طبیعت استخراج نموده و در اختیار ختود در آوردهانتد.
حضرت عیسی با این دو سرمایه ،مرده را زنده میکند .اول ستلولهتای مترده را زنتده
میکند و از ترکیب و ارتباط آنها با یکدیگر ،تن مرده را میسازد .بعد روح حیات را کته
مانند برق است در وجود او میدمد و مرده زنده میشود و این اعمتال را بته علتم ختود
انجام میدهد .آن علم ،روح الهی است .از قبیل این ارواح نیست که مخلوق خدا باشتد و

از جائی بیاید و به جائی برود .خداوند ،علم عالم خلقت است و این علم را با تعلیم و افاضتۀ
نیرو به انسان میدهد .مثالً اول ،مصلحت جنگ و دفاع را به انسان میآموزد که واجب است
با کافر بجنگد و از خود دفاع کند و بعد از این تعلیم ،وجود سرباز را بتا افاضتۀ نتور و نیترو
قدرتمند میکند .سربازی که پیش از این شاید از حشره یا حیتوانی متیترستد ،اکنتون در
جبهۀ جنگ ،آن قدر قوی شده است که از میلیونها نفر نمیترسد .از مرگ نمیترسد .مرگ
خود را حیات می داند .این روح علم ،روح الهی است .علم خدا تعلیم می شود نه اینکته ذات
خدا در ذات انسان ادغام گردد .تعلیمات الهی ،مجهز به نیرو و قدرت است .آنجا کته علتی
ابن ابیطالب را به جنگ پهلوان زمان ،عمر بن عبدود میفرستد ،اول به آن حضرت میآموزد
که کفار چگونه سد راه تکامل بشریت هستند و الزم است نابود شوند .همراه این تعلتیم بته
آن حضرت نیرو می دهد که با یک ضربه ،تن کافر را مانند خیاری به دو نیمه تقستیم کنتد.
این علم الهی است .شیعیان به یک چنین علمی مجهز می شوند و با ایتن علتم ،از خداونتد
متعال و ائمه اطهار علیهم السالم شخصیت پیدا میکنند.
علی ع میزان اعمال و ایمان است :
جملۀ عجیب دیگر در اینجا که دلیل عظمت وجودی علی ابن ابیطالتب علیته الستالم
است ،این فرمایش پیغمبر است که میفرماید ،یا علی اگر تو نباشی مؤمن از کتافر شتناخته
نمیشود .مطلب بسیار مهمی که در تقدیر خدا واجتب و الزم استت و بتر پایتۀ آن زنتدگی
بهشتی دایر میشود ،امتیاز بین مؤمن و کافر است .مصیبت بزرگ مردم در این زندگی دنیتا
که منشأ پیدایش این همه جنگ و قتل و کشتار و مصیبتها و ناراحتیها میشود و عاقبتت
مردم را به دیار مرگ می کشاند ،همین مسئله است که مؤمن و کافر در زندگی بتا یکتدیگر
محشورند و مخلوط با یکدیگر هستند و میزانی در اختیار مردم نیست که متؤمن و کتافر را
بشناسند ،اهل حق و باطل را بشناسند ،از کفار فاصله بگیرند و به اهل ایمان مربوط شتوند.
اختالط مؤمن و کافر در زندگی و حشر آنها با یکدیگر و عدم امتیتاز بتین متؤمن و کتافر،
منشاء پیدایش این همه عذابها و غم و غصهها و ناراحتیها شتده استت و ادامته دارد تتا
روزی که دولتی در عالم پیدا شود و قدرت داشته باشد مؤمن را از کافر و ستره را از ناستره
جدا کند .شهری بسازد که تمام اهل آن شهر ،زن و مرد ،مؤمن خالص باشند.
کافری و فاسقی و منافقی در میانشان نباشد .یک چنین مملکتی کته کتافر و منتافق در
میان مردم نیست و مملکتی است که از مؤمنین خالص تشکیل شده است ،مدینۀ فاضله و یا

شهر بهشت می نامند .بهشت از این جهت ارزش دارد و عظمتت پیتدا کترده استت کته
میلیونها انسان در آنجا با یکدیگر زندگی میکنند .همه برادر و خواهر ایمانی یکتدیگر
هستند و در آن شهر ،انسان کافر و منافق و یا مشر

و فاستق و فتاجر وجتود نتدارد.

اّلینََّّکَّفَّ َُّرواَّمّنُمَّعَّذابَّأَّل امیَّ ،»َّ255یعنتی
خداوند در یکی از آیات میفرماید « :لَّوَّتَّ َّزَّی مَّلُوَّلَّعَّ مَّذبنَّاَّ م َّ
اگر چنان شود که مؤمن و کافر از یکدیگر جدا شوند و در میان کفار ،زن و مترد متومنی
نباشد و در شهر اهل ایمان و تقوی هم زن و مرد کافری وجود نداشته باشتد ،در چنتین
زمانی که مؤمن و کافر از یکدیگر جدا شدهاند ،ما کفار را ستخت عتذاب ختواهیم کترد.
شربت آبی و یا لقمۀ نان و غذائی به آنها نخواهیم داد و باز روایت شده است که خداوند
می فرماید اگر این زندگی دنیا برابر پشه و مگسی در نظر من ارزش داشت ،شربت آبی به
کفار نمیدادم؛ زیرا حقیقاً انسان کافر ،همانطور که ارزش وجودی خود را به صفر و زیتر
صفر رسانیده است ،ارزش عالم خلقت را هم به صفر و زیر صفر می رساند .وجود کافر در
میان مؤمنین ،دو خسارت بزرگ برای اهل ایمان دارد .خسارت اول این است که برکتات
الهی از جامعه ای که مخلوطی از مؤمن و کافر هستند ،حبس می شتود .خداونتد برکتات
خود را بر این جامعۀ مخلوط نازل نمیکند .فقط به اندازۀ قوت و غذائی که زندگی خود را
به آخر برسانند به آنها می دهد؛ زیرا در این جامعۀ مخلوط ،عده ای کته کتافر و فاستق
هستند .تمامی ثروتها و نعمتهای خدادادی را صاحب میشوند و بته تصترف ختود در
میآورند و مؤمنین را از این نعمتهای خدادادی محروم میکنند .متثالً در کشتوری کته
حاکمیت با مال و ثروت است ،انسانهائی که به دلیل مال و ثروت حاکمیت پیدا میکنند،
هر چه بیشتر میکوشند ذخایر عالم طبیعت را به اختیار خود در آورند .مالک زمینهتا و
زراعتها و معدنها و برف و بارآنها و کوه و صحراها باشند .در این صورت هر نعمتی که
از جانب خدا نازل شود به جیب همین قدرتمندان کافر و منتافقمتیرود و انستانهتای
مؤمن و صالح و یا ضعیف و مستضعف از نعمتهای الهی محروم می شوند .تمامی ثروتها
و نعمت ها در اختیار کفار قرار می گیرد که به اصطالح زمتان ،از آن تعبیتر بته استتثمار
می کنند .استثمار به معنای این است که کفار ،به دلیل مال و ثروت و قدرتی کته دارنتد،
زمین و اهل زمین را به بردگی میکشند و به اختیار خود در میآورند و انسانها را بترده
و کارگرخود میسازند .منابع زمین هم که خزائن ثروت و قدرت استت در اختیتار آنهتا
است.

 -255سوره فتح25 ،

پس آنچه از خیرات و برکات از آسمان نازل شود ،به جیب کفار می ریتزد و در اختیتار
آنها قرار میگیرد .جایز نیست این همه خیر و برکت و ثروت و نعمت در اختیار کافر باشتد.
خداوند از نازل نمودن برکات خود ،مضایقه میکند .این یک خسارت جاری برای اهل ایمتان
است که از ابتدای تاریخ تا انتهای زندگی دنیا ،بیشتر ثروت ها و نعمتهای ختدا در اختیتار
کفار قرار میگیرد.
و اما ضرر دوم کفار برای اهل ایمان و تقتوی کته خیلتی بیشتتر و زیتادتر از ضتررها و
خسارت های مالی و مادی می باشد ،محروم نمودن انسانها از علم و دانش و ایمان و تقوی و
وابستگی به خداوند متعال است.
انسانهای مؤمن ،در فطرت خود خداجو هستند .دائم در جست و جوی ،خدائی هستند
که آنها را خلق نموده .میخواهند خدای خود را بشناسند و از خدای خود اطاعت کنند و با
این اطاعت ،آرامش و آسایش کامل به دست آورند .هر انستانی در نهتاد فطترت ختود ،در
جست و جوی خداوند متعال است .میخواهد خدای خود را بشناسد ،و تسلیم او شتود .بته
قول صاحب مثنوی که این قضاوت فطرت را از یک چوپان بیابانی بته نمتایش متی گتذارد.
بیابانیها سادهترین انسانهای کرۀ زمین هستتند .بیابتانیهتا از نظتر معلومتات بشتری و
اجتماعی در حد صفراند و از این جهت ،فطرت آنها سالمترین فطرتهاست .فطرتی دارنتد
که جامعه ها نتوانسته اند فطرت سالم آنها را به طرف حق یا باطل بکشانند .مانند کاغذهای
سفیدی هستند که هنوز خط و خطوطی در آن نگاشته نشده است .به قضاوت فطرت ختود،
رابطۀ مستقیم با خدا دارند .اکثریت پیغمبران در بیابان زندگی کردهاند و به شتغل چوپتانی
مشغول بودهاند .صفحۀ سفید قلب آنها با تعلیمتات و تبلیغتات کفتار و جوامتع شتهری و
روستائی آلوده نشده است .این چوپان بیابانی بر پایۀ قضاوت فطرت سالم ختود بتا ختدای
خود راز و نیاز میکند .میگوید:
تو کجائی تا شوم من چاکرت

چارقت دوزم کنم شانه سرت

با خدای خود راز و نیاز دارد .دلش از عشق خدا پر است ،ولتیکن ایتن عشتق و عالقته
پرورش نیافته که در مکتب یک پیغمبر بزرگواری قرار گیرد و فطرت او پرورش پیتدا کنتد.
خدا را دوست دارد اما نمیداند که کیست و چطور است .کفار این فطرتهتای ستاده ستالم
مؤمنین و مؤمنات را به تصرف خود در میآورند .برابتر عشتق آنهتا بته ختدا و در برابتر
خداجوئی آنها بتی میسازند و میگویند خدائی که به او عالقه داری و تو را خلتق کترده و
عاقبت تو را به زندگی بهشتی می رساند ،همین مجسمۀ زیبا و یا آدم زیبا ،مانند فرعتون ،و
یا حیوان زیبا ،مانند گوساله طالئی است .افکار مؤمنین و مؤمنات را در سطحی بسیار پائین

متوقف می کند و آنها را از حق جوئی و حق شناسی و پیغمبرشناستی و خداشناستی و
بهطور کلی از معلوماتی که نجاتبخش و حیاتبخش است محتروم متیکننتد و عاقبتت
آنها را به بردگی می کشند .این دو خطر بزرگ کته حقیقتتاً عتالم و آدم را بته لغویتت
میکشاند و مانع ظهور ارزشهای اخالقی و انسانی میشود ،ضررهائی است که بهوستیلۀ
کفار در جامعه رواج پیدا میکند و مؤمنین را از ارتباط با خدا و اولیاء خدا بتاز متیدارد.
باالخره کفار با این روشهای ظالمانه و جابرانه ختود ،خلقتت عتالم و آدم را بته لغویتت
می کشانند و باعث نزول این همه عذاب ها و بالها در دنیا و آخرت می شود .اگر یک نفتر
بخواهد یا بتواند به حق قضاوت کند ،می تواند بگوید که تمامی انسانهائی که در تتاریخ
مردهاند یا کشته شدهاند ،گناه این مرگ و قتلها به گتردن کفتار استت .وجتود کتافر و
منافق است که مایۀ این همه عذاب ها و بالها و مصیبتها شده و تنها علمی که میتواند
این دو خطر بزرگ را از جامعۀ بشریت برطرف کند ،علتم حتق و باطتلشناستی استت.
دانشمندی پیدا شود بداند که چه کسی در عالم کافر است ،بایستی حذف و طرد شتود و
چه کسی مؤمن و صالح است ،حق حیات دارد و الزم است باقی بماند .ایتن علتم حتق و
باطل شناسی و کافر و مؤمن شناسی ،مخصوص خداوند متعال است .الزم است انسانی در
عالم وجود داشته باشد که مظهر یک چنین علمی باشد .بتواند به علم خود که علم کامل
خداوند متعال است ،جامعۀ بشریت را از ابتدای هبوط آدم تا انتها که به قیام امام بر حق
منتهی می شود ،تصفیه کند .حکومتی تشکیل دهد از انسانهای سالم و مؤمن و کتافر و
منافق را از جامعه طرد کند .همانطور که ما انسانها یک کیلو برنج را که غذای ماست از
فضلۀ موشها و آلودگیهای دیگر صاف و پا

می کنیم تا غذای سالم داشته باشتیم ،آن

انسان هم بتواند جامعه را از این آلودگیها که کافر و مشر
یک جامعۀ سالم و عالم و پا

باشد ،صاف و پتا

کنتد و

و منزه از بدها و بدیها از کفر و گناه و معصیت بتهوجتود

آورد تا خداوند متعال به خود اجازه دهد برکات خود را بر آن جامعه ستالم نتازل کنتد و
زندگی بهشتی به وجود آورد و قهرمان میدان این علم عجیب و عمیتق کته متؤمن را از
کافر میشناسد و میتواند جامعهای پا

و سالم بسازد ،علی ابن ابیطالب علیه الستالم و

انسانهائی نمونه و نظیر او مانند امامهای معصوم میباشد .لذا یکی از القاب و اسمائی که
برای علی ابن ابیطالب علیه السالم شناخته اند ،میزان االعمال است .او ترازوئی است که
بشریت را می تواند تصفیه کند و یک جامعه مؤمن سالم بهشتی بهوجود آورد .لذا پیغمبر
اکرم او را در میان امت مسلمانان به صورت یک میزان و ترازو نصب میکند و میگوید« :

نتَّایََّّعَّلََّّ،لَّمََّّیُعَّر
لَّوَّلَّ َّأَّ َّ

ََّّاَّل ُ َّؤمَّنیَّ بَّعدَّی »،یعنی اگر تو نباشی من که پیغمبر ختدا هستتم

نمیتوانم از این امت ،یک جامعۀ بهشتی بهوجود آورم و مردم را از ایتن رنتج و زحمتتهتا
برهانم.
در همین رابطه پیغمبر اکرم ص همین قدر اکتفا کرد که علی علیه السالم و ائمه بعتد از
او را به جامعه معرفی کند .به آنها اجازه نداد که به سراغ مردم بروند و مردم را با تهدیتد و
تطمیع در اطراف خود جمع کنند؛ زیرا مردمی که به طمع ،وابسته به دین یا پیشوایان دینی
می شوند ،مؤمن صاف و خالص نیستند .مؤمن خالص کسی است که ختدا را بته ختدائیاش
میشناسد و میپذیرد .عشق و عالقه به خدا و اولیاء ختدا دارد .ختدا را و معرفتت ختدا را،
همچنین ائمه را و معرفت به ائمه را ،سرمایۀ زندگی میداند؛ نه مال و ثروتی که از آنهتا بته
دست آورد و به دلیل ترس و طمع از ائمه اطهار اطاعت کند .در اینجا بعد از داستان غتدیر
خم و معرفی علی ابن ابیطالب علیه السالم ،انتخاب آن حضرت را بته فکتر و آزادی متردم
واگذار کرد .اگر در زمان خود ،محراب نماز و امامت را به آن حضرت واگتذار متیکترد و یتا
ثروت و قدرت الهی و بیت المال را به آن حضرت میسپرد و سالی و یا متاهی حضترت را در
مسند پیشوائی می نشاند و خود را از مسند حکومت کنار می کشید ،شاید به همان دلیل که
مردم از شخص پیغمبر اطاعت میکردند و او را پیشوای خود میشناختند ،متوال را هتم بته
پیشوائی میشناختند و عادت میکردند که بعد از پیغمبر از آن حضترت اطاعتت کننتد .در
این صورت باز انسانها به دلیل جهل و نادانی به مقام امامت یا به دلیل تهدید و تطمیتع ،در
اطاعت آن حضرت قرار میگرفتند .در شتعاع یتک حکومتت اجبتاری ،اشتخاص شتناخته
نمیشوند که آیا طالب دین و طالب حقاند و یا طالب مال و ثتروت .از تترس ،اطاعتت ختدا
میکنند یا به دلیل خلوص و اخالص .باز هم مشخصات و امتیتاز وجتودی متردم در جامعته
شناخته نمی شود که طالب حقاند یا طالب دنیا و ریاست .به حضترت اجتازه نتداد کته بتا
شمشیر و جنگ و جهاد مردم را وادار به اطاعت خود کند .به او فرمود :تو مانند کعبه هستی
که مردم برای سعادت و نجات خود به زیارت کعبه بروند ،نه اینکه کعبه از جای خود حرکت
کنند به سراغ مردم برود .256به همین دلیل خداوند ،کعبته را در یتک سترزمین خشتک و
خشن و آفتاب سوزان قرار داده است که مشخص شود مردم به طمع مال و ثتروت و ختوش
گذرانی به زیارت کعبه میروند ،یا برای جلب رضایت خدا .لذا شخص پیغمبتر و متوال علیته
السالم یک چنین زمینه ای فراهم نکردند که حکومت خالص الهی در اختیار مردم قرار گیرد
و کفار و منافقین از فعالیت کفر و نفاق باز مانند و مزاحم خالفتت الهتی نشتوند .در همتین
فرصتها و آزادیها که پیغمبر به مسلمآنها داده بود ،شبانه روز منافقین توطئه میکردند و
 -256ابن اثیر ،اسد الغابة ،ج  ،3ص 31؛ بحاراالنوار ،ج  ،40ص 4

فعالیت میکردند که بعد از پیغمبر خودشان در مسند خالفت بنشینند و حجت خدا را از
مقامی که شایسته اوست باز دارند .همه جا منافقین به یکدیگر می گفتند که اگتر بترای
پیغمبر اتفاقی بیافتد و از دنیا برود ،ما امر حکومت را از خانوادۀ او بر متیگتردانیم و بته
اختصاص می دهیم .در زمان شخص پیغمبر ،علیه خالفت موال فعالیت می کردند تا جتائی
که هنوز پیغمبر از دنیا نرفته بود ،ابوبکر را وادار کردند در محراب عبادت پیشنماز مردم
باشد .به پیغمبر خبر دادند که ابوبکر پیشنماز متردم شتده استت و جتای شتما نمتاز
میخواند .حضرت دستور داد او را به مسجد ببرند .خود را به موال علی علیته الستالم و
فضل بن عباس تکیه داد و به مسجد رسانید .ردای ابتوبکر را گرفتت و او را عقتب زد و
خودش نشسته نماز خواند و مردم ایستاده اقتدا کردند .مبادا این امامت را حجت خالفت
ابوبکر قرار دهند و او را در مسند پیغمبر بنشانند .در هر صورت خداوند چنین مقدر کرد
که برای ائمه حکومتی به وجود آید بر پایۀ علم و آزادی .مردم معرفت به آنها پیدا کنند
و اطاعتتت نماینتتد نتته اینکتته بتتا اجبتتار و یتتا بتته طمتتع متتال و ثتتروت از ائمتته اطهتتار
علیهم السالم پیروی کنند و پیدایش یک چنین حکومتی بر پایۀ علم و آزادی توقف دارد
که ائمه اطهار علیهمالسالم در خانه بنشینند و متردم را در اطاعتت و یتا مخالفتت آزاد
بگذارند و همین کار را هم کردند تا روزی که زندگی دنیتا بته آختر برستد و متردم در
استیصال کامل قرار گیرند و در حال دعا و تضرع ،فرج خود را از خدا بخواهند.

لذا امام صادق علیه السالم فرمودند « :مَّاَّمَّنَّ أأحدََّّمََّّن ماَّاَّ مَّلَّوََّّ َُّلَّبَّیعَّةََِّّفََّّ َُّعَُّنقَّ ََّّم نَّط اغَُّوتََّّ
ابنَّمَّریََّّ،فَّاََّّن مََُّّیرجَّحیَّیرجَّولبَّیعةَّلحدَِّفَّعنق َّ »َّ257
لَّخَّلفَّ ََُّّعَّیسََّّ َُّ
اّلیََّّیُصَّ ّ َّ
امئَّ م َّ
َّزمَّانَّ ََّّاَّ مَّلَّالقَّ َُّ
یعنی هیچ یک از امام ها نیست جز اینکه در تقدیر خدا مأموریتت دارد بتا طتاغوت
زمان خود و با حکومتهای ظالم و جبار سازش کند .با آنها مدارا نماید .در اطاعت آنها
باشد و به آنها بیعت کند ،مگر امام قائم .آن امامی که عیستی بتن متریم بته او اقتتداء
میکند و پشت سرش نماز میخواند .او وقتی که ظاهر میشود آزاد مطلق استت .بیعتت
کسی به گردن او نیست .همه کس یا بایستی در اطاعت او باشند و از او اطاعت کنند یتا
اینکه به هالکت و نابودی کشیده شوند .بهترین دلیل صحت این حدیث که نمونه و نظایر
دارد ،روش ائمه اطهار علهم السالم با سالطین و خلفای جابر و ظالم بوده استت .دالئتل
صبر ائمه اطهار علیهمالسالم را روشن میسازد که آیا این شهادتها و قبول بیعتتهتا و
 -257بحار االنوار ،ج  ،51ص 132؛ امام حسن مجتبی :ما منِّا احد الِّا و یقع فی عنقه بیعة لطاغیة زمانه الِّا القائم الِّذی
یصلِّی روح اهلل عیسی بن مریم خلفه فانِّ اهلل عزِّوجلِّ یخفی والدته و یغیب شخصه لئلِّا یكون الحد فی عنقه بیعة.
بحار االنوار ،ج  ،51ص 132؛ اعالم الوري ص  ،401المحجة البيضاء ج  4ص  ،338امیر المؤمنین :ان القائم منا اذا
قام لم يكن ال حد في عنقه بيعة فلذلك تخفي والدته و يغيب شخصه.

صلح و سازش با معاویهها به دلیل عجز و ناتوانی ائمه علیهمالسالم بوده است کته در برابتر
قدرتهای طاغوتی نتوانستهاند مقاومت کنند؟ قهراً و اجباراً حکومتت را بته آنهتا واگتذار
نموده و به آنها بیعت کردهاند و یا شهید و مسموم شدهاند و یا این صبر و استقامت و قبول
بیعت حاکمان جبار ،به دلیل صالح و مصلحت مؤمنین و مسلمانان بوده؟ آنها بته بشتریت،
آزادی دادهاند تا در مسیر آزادی و حادثههائی که در دنیا میبینند ،مظاهر حق را و اهل حق
را بشناستتتند .روی عقتتتل و معرفتتتت و آزادی ،آن را بپذیرنتتتد و بتتته ائمتتته اطهتتتار
علیهمالسالم پناهنده شوند .بعضی دانشمندان که دالئل شهادت و مسمومیت ائمه اطهتار را
میخواهند تعریف کنند میگویند ،در آن ساعتی که مسموم شده و یا کشته شده اند غافتل
از این واقعیت بوده و ندانسته یا در حال غفلت به محراب شهادت رفته و یا به طترف کتربال
حرکت کرده و یا دعوت مأمون و هارون را اجابت نموده و آنها هتم از غفلتت و یتا نتاتوانی

امامها استفاده کردهاند و آنها را کشتهاند و یا مسموم نمودهاند و این آیۀ شریفۀ « ،لَََّّّتُل ُق واَّ
التَّلُکَّةَّ » 258را دلیل کشته شدن و مسمومیت آنها قرار میدهند .میگویند اگر در
یکَّاَّلََّّ مَّ
بَّأَّیدَّ َُّ
حال دانائی و توانائی کامل به این قتل و مسمومیت از شهادت خود استقبال میکردند ،مثتل
این بود که به دست خود و به ارادۀ خود به قتلگاه بروند و مسموم شوند .در نتیجته قبتول
یک چنین قتل و شهادت ،به معنای قبول قتل و هالکت است و برخالف آیۀ قترآن شتناخته
میشود .امامها یا از اول جاهل و غافلاند که چه سرنوشتی پیدا میکننتد و بیعتت جبتاران
زمان را می پذیرند و یا اگر از اول می دانند چه سرنوشتی پیدا متی کننتد ،در آن حتال کته
شربت مسموم را می آشامند و یا دشمن آنها را غافلگیر میکند ،گرفتار غفلت متی شتوند.
نمیدانند در حال سجده ،قاتلی پشت سر آنها ایستاده است و یا این حرکت به کتربال و یتا
به خراسان به دعوت مأمون ،منجر به شهادت آنها می شود .با اینکه اوالً فرق ندارد در حال
غفلت کشته شوند یا از اول ندانند که چه سرنوشتی دارند .یا اگر بدانند نتواننتد ختود را از
مهلکه نجات بدهند .نسبت نادانی و ناتوانی به همۀ پیغمبران و مخصوصاً به امام های معصوم
علیهم السالم ،برخالف این همه آیات و روایات است که در تعریف آنها گفته شده .همه جتا
آیات و روایات ،آنها را عالم به ماکان و مایکون و ما هوکائن ،معرفی میکند و همه جا ادعتا
دارند که از کوچکترین حادثهها در گذشتهها یا آیندهها باخبرند .موال امیرالمؤمنین علیته
السالم در یک سخنرانی می فرماید :اگر بخواهم شما را آگاه کنم که تا آیندۀ قیامت و بعد از
قیامت چه حادثه ها پیدا می شود ،چه کسانی قیام می کنند و پیروز می شوند و چته کستانی
شکست می خورند ،قدرت دارم تمامی این حواد
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را بگویم و در جمله دیگر میفرماید « :أ مَّانَّ

دِهَّا ،»259یعنی من چنانم که گوئی ظرف زنتدگی دنیتا را کته
اکبََّّالَّنَّیَّا َّلَّ َّوجَّهاَّوََّّقَّادََُِّّهَّاَّبَّقَّ َّ
لبریز از جور و ستم بوده ،سرازیر نمودم و تمامی مقتدرات آن را دانستته و نقشتۀ آن را
کشیدهام .حقیقتاً ائمه اطهار علیهمالسالم ،ذرهای از مقدرات ختود و مقتدرات دیگتران
غافل و جاهل نیستند .علم آنها علم خداوند تبار

و تعالی است .همانطور کته تمتام

حواد  ،در قرآن گفته شده ،علم قرآن به قرآنهای ناطق سپرده شتده استت؛ ولتیکن
آنها مصلحت تربیت بشر را و تکامل زندگی آنها را در این میدانند که این مقتدرات را
قبول کنند و همراه انسانها حرکت کنند تا روزی که زندگی آنها به ثمر برستد .ماننتد
پدری هستند که با کود

یک ساله و دو ساله خود در بازار حرکتت متیکنتد و کتود

اصرار میکند که فالن اسباب بازی را میخواهد و میطلبد ،واال آن قدر گریه میکند و یا
لجبازی می کند که خود را به هالکت برساند .در اینجا پدر از کود

یک ساله و دو ساله

اطاعت میکند و کود  ،بر پدر و مادر خود حاکمیت دارد نته پتدر و متادر بتر کتود .
انسانها نیز چنین اند .چشمشان به سفرۀ معاویهها افتاده ،به پدر خود متیگوینتد ایتن
سفره را در اختیار ما قرار بده ،و اال تو را یا خود را به قتل میرسانیم .پتدری کته متردم
زمان را فریفته ،این سفرهها و زرق و برقها میبیند ،همراهشتان حرکتت متیکنتد .بتا
معاویۀ زمان بیعت میکند تا کودکان بفهمند در باطن این سفرههای رنگین چه آفتهائی
خفته است و چگونه این مارهای ختوش ختط و ختال ،متردم را بته هالکتت و فالکتت
میکشانند.
پس امر دایر است که با شالق و شمشیر ،یا بذل مال و ثروت ،طمع آنهتا را پترورش
بدهند یا آنها را از قدرت خود بترسانند .این ترس و طمع اوالً قابتل دوام نیستت .اگتر
روزی شالق از باالی سر آنها برداشته شود یا سفرۀ ترس و طمع ،رونق خود را از دستت
بدهد ،همان انسانهای روز اول هستند که بر امام خود میتازند یا او را کنار میگذارند و
سر سفرۀ معاویهها میروند .پس الزم است مردم را آزاد بگذارند و خودشان هتم همتراه
این کودکان غافل و جاهل حرکت کنند تا مزۀ حکومتت ایتن طتاغوت هتا و جبتاران را
بچشند .ضربات چکمۀ آنها یگانه عاملی است که مردم را پشیمان میکند و آگتاهی در
آنها بهوجود میآورد که بعد خود را مالمت کنند که چه اشتتباه بزرگتی کتردیم ،امتام
مهربان و عادل خود را کشتیم و ظالم و جابر را بر خود مسلط نمودیم .این حادثههتا کته
بزرگترین آن حاکمیت طاغوتها و جباران عالم است ،بزرگترین عامتل بیتدار کننتده
بشریت و وادار کنندۀ آنها به این حقیقت است که از شر شیاطین و جباران فرار کنند و
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به پناه خدا و ائمه اطهار علیهمالسالم بروند .بعد از این پناهندگی اگر مردند که در دل خا
تا روز ظهور فرج ذخیره شدهاند و اگر هم در حال حیات ،پیش از مرگ ،موجبات ظهور امتام
را فراهم کردند و پناهنده به آن حضرت شدند ،با ظهور آن حضرت ،مرگ و مترض و قتتل و
کشتار از زندگی برطرف می شود و فرج زندگان و مردگان که همان زنتدگی آخترت استت،
ظاهر میگردد .پس قبول این شهادتها به دلیل جهل و ناتوانی نیست بلکه به دلیتل قبتول
شهادت و فداکاری آنها برای نجات بشریت است.
حکمت جنگ و جهاد بهوسیلۀ پیغمبران و یا ائمه ع
یکی از مسائلی که در این دعای شریفه مطرح است تعریف جنگ و جهادهائی است که
در تاریخ انبیاء و ائمه ،بهوسیلۀ آنها در عالم پیدا شده .گاهی پیغمبران متوسل بته قتدرت
خود شده با طاغوتهای زمان جنگیدهاند و خود را در مقام حاکمیت قرار دادهانتد و گتاهی
هم صبر و مدارا داشتهاند و با طاغوتهای زمان ساختهاند ،گر چه در مسیر این صبر و مدارا

کشته شدهاند .در این جمالت شریفه که میگویند « ،وَََّّّیُقَّاتَّ َُّلَّعَّلََّّالَّمَّأأَّویلََّّوََّّلَّتَّأأ َُّخ َُّذَُّهَِّفََّّهللاََّّلَّومَّةَّ
لَّمئََّّ» ،مصلحت این دو نوع جنگ توسط انبیاء و اولیاء و ائمه را تعریف می کند؛ زیرا بر پایتۀ
بحث های گذشته که گفتیم ائمه اطهار مأمور به صبر و مدارا هستند تا زمانی کته حکومتت

الهی دایر شود ،مشاهده می کنیم که بعضی پیغمبران از طریق جنگ و جهتاد بتر دشتمنان
حاکمیت پیدا کردهاند؛ مانند جنگهای حضرت موسی و پیدایش حکومت بنی اسرائیل و یتا
جنگهای سلیمان و داود پیغمبر و رسیدن به قدرت و حکومت و یتا جنتگهتای حضترت
رسول اکرم که با کفار قریش و کفار زمان جنگید و از طریق جنگ و کشتار حاکمیتت پیتدا
کرد و یا جنگ موال امیر المؤمنین و جنگ حضرت سید الشتهداء علیهمتا الستالم کته بتا
دشمنان خود جنگیدند .پس اگر جنگها منطقی بوده است ،چرا ائمه اطهار بتا آن قتدرت و
عظمتی که دارند با دشمنان زمان نجنگیده اند بلکه بیشتر آنها صبر کرده اند و اگر صتلح و
سازش منطقی بوده ،چرا بعضی از آنها جنگیدهاند و از طریق جنگ حاکمیت پیدا کردهاند.
این جمله در این دعای شریف ،حکمت جنگ و جهاد انبیاء و ائمه را تعریتف متی کنتد.

یکَّم نََّّیُقات َُّلَّ
حدیث مشهور است از پیغمبر اکرم که می فرماید « :اَّ ّ َّینَّقَّاتَّل تََُّّع لََّّالَّم َّنی لَّ َّوََّّفَّ َُّ
بَّعدَّیَّعَّلََّّالَّمَّأأ َّویلَّ ،»260یعنی من تا این اندازه مأمور جنگ و جهاد شدم تا موانع نزول قرآن و
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ظهور دین خدا از میان برداشته شود .بعد از آنکه موانع نزول قرآن را سترکوب نمتودم،
مأموریت جنگ و جهاد من تمام شد .بعد از من ،اولیاء خدا جنگشان برای تأویتل قترآن
یعنی جنگ برای پیدایش حاکمیت دین تا دین بر مردم حاکمیت پیدا کند و انسانهتا از
بالها و مصیبتها نجات پیدا کنند.
از ابتدای پیدایش آدم در روی کرۀ زمین تا انتهای دعوت حضرت خاتم ،تمامی ایتن
جنگ و جهادها و بعثت ها و مصیبتها به این منظور واقع شده است کته دیتن ختدا در
اختیار بشر قرار گیرد .درهای مکتب دین خدا به روی مردم باز باشد تا اگر کسی بخواهد
هدایت شود ،مکتب هدایت و عوامل هدایت ،در اختیار او باشد .هم اهل ایمتان هتدایت
شوند که درهای مکتب به روی آنها باز است و هم کفار محکومیت پیدا کنند که چرا بتا
مقررات مردم ،بازی کردند و خود را و مردم را به هالکت کشیدند .مشاهده می کنتیم در
هر زمانی که کفار ،به اصل دین و مکتبی به نام دین حمله کترده انتد ،خداونتد آنهتا را
سرکوب نموده یا با حادثه های طبیعی و الهی نابود شده اند و یتا مغلتوب پیغمبتر واقتع
شده اند .خداوند خانۀ کعبه را به عنوان یک شعار مکتب دین دایر کرد .پیغمبران در هتر
زمانی این خانه را زنده نگه داشتند .مراسم حج را به جا آوردند و در سایۀ همتین شتعار
حج و حفظ خانۀ خدا ،پیغمبران دین خدا را ترویج کردند و آنچه به آنها وحی میشتد،
در اختیار مردم گذاشتند .مشتاهده متی کنتیم کته چنتدین مرتبته در طتول تتاریخ،
ابرقدرتهای زمان ،از وجود خانۀ کعبه و آزادی مردم در حرم خدا عصبانی شدهانتد .بته
این خانه خشت و گلی حمله کردند تا آن را از بین ببرند .پیش از آنکه قطعه ستنگ یتا
آجری را از دیوار خانه بکنند ،خداوند به حساب آنها رسیده و آنها را نابود کرده است؛
زیرا آنها به اصل دین حمله کردند ،می گفتند چنین دین و پرچمتی و چنتین تعلیمتات
آزادی بخشی در عالم نباشد.
چندین مرتبه که یادگارهای حضرت موسی را ،که تتورات باشتد ،خواستتند از بتین
ببرند ،سرنوشت بدی پیدا کردند و یا خانۀ کعبه را خواستند خراب کنند ،سرنوشت بدی
پیدا کردند .با قیام پیغمبر اسالم که خداوند اراده کرده دین کامل خود را بهوسیلۀ قرآن
و ائمه در اختیار مردم قرار دهد ،مانع نزول قرآن میشدند .اگر پیغمبر اکرم یا مستلمانی
به نماز مشغول میشد و یا قرآن قرائت میکرد ،فوری به او حملهور میشدند ،میزدنتد و
می کشتند .نمیگذاشتند یک چنین پرچمی در عالم باشد و یک چنین کتابی در اختیتار
مردم قرار گیرد .پیغمبر اکرم مأمور به جهاد شد .ابر قدرتهائی را که مانع ظهور و نتزول
دین خدا و قرآن بودند ،از میان برداشت .اسالم و قرآن را در سراسر عالم گستترش داد.

بعد از جنگ های پیغمبر کسی نتوانست خط مکتوب اسالم را محو کند و یا قرآن و ائمه را و
سایر بندگان خدا و اولیاء خدا را از بین ببرد .پس جنگهای از زمتان آدم تتا آختر زنتدگی
حضرت قائم ،ثمرهاش پیدایش کامل دین خدا در اختیار مردم و معرفی اولیاء خدا بود .همتۀ
این جهادها تا آخر زندگی پیغمبر ،برای تنزیل قرآن دایر بود تا این مکتب حیتاتبختش در
اختیار مردم قرار گیرد و کسی نتواند اصل دین را از بین ببرد.
و اما جنگ برای تأویل:
(روزگار حاکمیت ائمه بر انسانها).
همه جا تأویل به معنای حاکمیت اولیاء خدا بر بندگان خدا می باشد .آیات قرآن ،ظاهر و
باطنی دارد .ظاهر آیات قرآن ،طبیعت و خالیقی است که در طبیعت خلق شده و باطن آیات
قرآن ،انسانهائی هستند که در مقام حاکمیت قرار متیگیرنتد و حتق را یتا باطتل را رواج
می دهند .در همین دعای ندبه به امام زمان خطاب می کنیم ای پسر ستورۀ طتور ،ای پستر
سورۀ عادیات ،ای پسر آیات محکمات قرآن ،ای پسر خورشیدها ،ای پسر ماه هتا ،ای پستر
شهابهای آسمانی و از این قبیل جمالت .با اینکه آن حضرت ،پسر ایتن خورشتید و متاه و
شهابهای آسمانی نیست .او فرزند حضرت زهرا س و امیر المؤمنین است؛ یعنی آن حضرت
و اجداد او ،خورشیدها و ماههای آسمانی والیت هستند .آن حضرت و اجدادش ،شهابهتای
ثابت اند که پیکرۀ شیاطین را می سوزانند و از صحنۀ زندگی اخراج میکنند .چهقدر زیاد در
آیات قرآن ،سوره هائی داریم که شهاب های آسمانی را و شیاطین که به آسمانها می روند و
علوم دین خدا را اختالس می کنند ،اینطور تعریف می کنند که بهوسیلۀ شهاب هتا تعقیتب
می شوند و از بین می روند .این آیات قابل تطبیق به شهابهائی که متردم بته چشتم ختود
می بینند نیست .شیاطین هم قابل تطبیق به شیطآنهائی که به آسمان می روند نمتی باشتد.
این همه در زمان ما شیاطین شرق و غرب به فضا می روند .در فضای کرۀ زمین میچرخنتد.
تحت تعقیب شهاب ها قرار نمی گیرند .شهاب ها به کیفیتی که با علم و تجربته ثابتت شتده
است ،سنگ های سرگردان در فضا هستند که تحت تأثیر جاذبۀ زمین واقع متی شتوند ،بته
طرف زمین کشیده میشوند و در اثر تصادم با هوای کرۀ زمین آتش میگیرنتد .خداونتد در
تعریف شهابها میفرماید ،هر شیطانی که به آسمان باال رود دیتن ختدا را اختتالس کنتد،
بهوسیلۀ ستارهها رجم میشود؛ یعنی ستارهها سنگ پرتاب میکنند و آن شیاطین را که به
آسمانها رفتهاند ،میسوزانند الزم است شیاطین که به آسمان میروند دین خدا را اختالس
میکنند ،بشناسیم .آنها را که شناختیم آسمانی را هم کته در آن آستمان پترواز دارنتد و
فعالیت دارند میشناسیم و بعد ستارگانی که آنهتا را تعقیتب متیکننتد و متیستوزانند.

شیاطین همان انسانهائی هستند که در لباس دین و با تظاهر به اعمال و علتوم دینتی،
دین خدا را ضایع میکنند .شیاطین و منافقین یک گروهاند .گتاهی بته نتام شتیاطین و
گاهی به نام منافقین شناخته میشوند .بهطور کلی کفار با تظاهر به کفر خالص ،کارشتان
پیش نمی رود .اجبار دارند در لباس کفر ،تظاهر به راستگوئی و خدمات و هزاران مسائل
درست دیگر داشته باشند .ضمن راستگوئی هتا ،دروغ ختود را رواج دهنتد و در ضتمن
خدمات ،خیانتهای خود را و ضمن حقگوئی و تظاهر به اعمال و اقتوال درستت ،بتاطن
خود را در لباس حقگوئی و حقجوئی ظاهر سازند تا بتوانند جهل خود را و کفر ختود را
رواج دهند .پس هر جا و هر نوع کلمۀ حقی که در اختیار کفار و شیاطین قرار میگیترد،
در واقع اختالس است؛ یعنی حق دزدی است .دم از حقوق بشر میزنند ،حقتوق بشتر را
میدزدند .دم از صالح و اصالح میزنند ،کلمۀ صالح و اصالح را میدزدند و از این قبیل.
گفتار و کردار آنها صدی نود یا بیشتر و کمتر ،نمایش حق و حقیقت دارد و البتهالی
این نمایش ،محبوبیت پیدا میکنند .اکثریت انسانهای جاهل و ضعیف را در منافع ختود
استثمار میکنند .همین کفار و منافقین و شیاطین که در لباس راستتگتوئی و ختدمات
دروغگوئی ،خود را و خیانتهای خود را رواج میدهند ،شیاطینی هستند که به آستمان
صعود کرده اند و حقایق دین را که مخصوص مکتب خدا و انبیاء بوده دزدیدهاند .با تظاهر
به حقگوئی و حقجوئی و اصتالحطلبتی ،باطتل ختود را رواج دادهانتد .در ایتن رابطته
میتوانید ستارههائی که آنها را رجم میکنند بشناسید .در این جا تعلیمات و تبلیغتات
انبیاء و ائمه و علمائی که در خط آنها حرکت میکنند ،همان شهابهتای آستمانی و یتا
ستارگان است که بهوسیلۀ همین تعلیمات ،شیطانها رجتم متی شتوند بته فضتاحت و
رسوائی و دروغگوئی شناخته میشوند و اکثریت ملتهائی که عقلشان ضتعیف استت از
آنها برمیگردند و به پناه اهل حق می روند .بنابراین شتناختن مصتادیق واقعتی آیتات
قرآن هم ،جنگ و جدال الزم دارد .بایستی علی علیه السالم و امام حسین و ائمه دیگتر
ع بجنگند تا مصادیق واقعی آیات قترآن شتناخته شتود و کستی نتوانتد قترآن را بته
افسانهگوئی و افسانهسرائی متهم کند.
داستان کوه قاف و چشمۀ آب حیات:
در همین رابطه آشنائی به تفسیر و تأویل .الزم است یکی از احادیثی را که تأویل آن
غیر از تفسیر است و باطن آن غیر از ظاهر آن میباشتد ،بتازگو کنتیم .حتدیثی استت

مشهور که از ابتدای پیدایش بشر به صورت افسانههای مطترح شتده ولتیکن حقیقتت آن
روشن نشده است حدیث کوه قاف وچشمه آب حیات است؛ زیرا حقیقتاً تنهتا چیتزی کته
وحدت و عدالت به وجود می آورد ،علم انسان به واقعیت ها و حقیقتها می باشد .تا زمانی که
جهل و نادانی ،حاکم بر افراد بشر باشد ،پیدایش عدالت و تقوی ممتنع و محال است .ختواه
سلطانی مانند علی ابن ابیطالب در مسند قدرت باشتد و یتا ستلطانی ماننتد معاویتههتا و
حجاجها .جهل انسانها این دو قدرت را از پا درآورده و نگذاشته است که حاکمیتت مطلتق
پیدا کنند .علی علیه السالم و امام های بر حق را جهل مردم منتزوی کترد و بته دل ختا
کشانید .حکومت های اموی و عباسی را هم به همین کیفیت .پس این دیتو جهتل بایستتی
نابود گردد و انسانها مجهز به علم و حکمت شوند و هر چیزی را چنان که هست بداننتد و
بفهمند .از ابتدای ظهور انسان در روی کرۀ زمین ،انسانها به میزانتی کته طالتب حیتات و
سعادت خود بوده اند ،از جهل و مرگ و نابودی هم متنفر بودهاند .یک نفر هم در تاریخ پیدا
نمیشود که مشتری مرگ و هالکت باشد .این همه تالش و کوششهتا و قتتل و کشتتارها و
حادثهها برای مبارزه با دیو جهل و مرگ و برای حفظ حیتات و ستعادت بتوده .پیغمبتران و
دانشمندان تاریخ ،در برابر یک چنین خواهش ها و سئواالتی که در فکر بشر بهوجود آمتده
که چه کار کنیم حیات خود را حفظ کنیم و مرگ و مرض را از بین ببریم ،دورنمائی از حیات
ابدی در افکار بشر قرار دادهاند .اعالمیه صادر کرده و چنین شهرت دادهاند کته در زنتدگی
بشر یا در کرۀ زمین ،کوه بسیار بزرگ و مرتفعی خدا آفریده ،به نام کوه قاف .آنقدر بلنتد و
مرتفع است که محیط و مسلط بر زندگی دنیا میباشتد و در دامنتۀ آن کتوه ،چشتمۀ آبتی
میجوشد که آن آب هم آب حیات است .هر کس طالب سعادت و حیات ابدی و ضد مترگ و
مرض است ،الزم است خود را پای آن کوه برساند و از چشمۀ آب حیتاتی کته از دامنته آن
سرازیر است استفاده کند .پیغمبران گفتهاند که بین شما مردم و آن کوه قاف و چشتمۀ آب
حیات ،یک تاریکی و فضای ظلمانی قرار گرفته است که الزم است که این فضای ظلمتانی را
بشناسید و بشکافید تا آن کوه قاف و چشمۀ آب حیات هم برای شما نمودار گردد .تا از این
ظلمات نگذرید به آن کوه قاف و چشمۀ حیات نمیرسید .پیغمبتران در برابتر ایتن تتابلوی
امیدبخش که در برابر افکار مردم نصب کردهاند و مردم را در مسیر تالش و کوشش ،امیدوار
به حیات ابدی نمودهاند ،دو نفر قهرمان هم به جامعۀ بشریت معرفی کردهاند که این دو نفتر
برای استفاده از آب آن چشمه حرکت کردهاند تا خود را به پای کتوه قتاف برستاند و از آب
چشمه استفاده کنند و از مرگ و مرض نجات پیدا کنند .یک جا این دو قهرمان را به صورت
سلطانی معرفی کرده اند که با تجهیزات سلطنتی و اسب و شتر حرکت نموده تتا از ظلمتات

بگذرد و خود را به آن کوه و چشمه برساند .سلطانی به نتام ذوالقترنین ( کته استکندر
پادشاه یونانی هم بعد از فتح ایران ،کلمۀ ذوالقرنین و لقب مقدس را غصب نموده ،ختود
را اسکندر ذوالقرنین معرفی کرد .غصب القاب و اسماء مقتدس هتم در تتاریخ شتهرت
داشته .آنچنان که خلیفۀ دوم تمامی القاب و اسماء علی ابن ابیطالب را غصتب نمتود و
خود را امیرالمؤمنین نامید) و ابرقدرت دیگر ،یک روحانی به نام خضر که از قدرت ایمان
و تقوی استفاده میکند .پای پیاده بدون زاد و توشه دنیائی حرکت میکند ،خود را به آن
چشمۀ آب حیات برساند .این دو ابرقدرت که بهسوی کوه و چشمه حرکت کرده اند ،یک
نفر از آنها که مرد با ایمان و تقوی باشد ،خود را به پای کوه قاف و چشمه میرستاند .از
آب چشمه می آشامد و حیات ابدی پیدا میکند و آن سلطان با ختدم و حشتم ختود در
ظلماتی که بین او و کوه قاف است ،متحیر و سرگردان میشود .عاقبت خسته شتده ،بته
وطن برمی گردد؛ ولیکن در مسیر برگشت به وطن که در ظلمات حرکت متی کنتد ،جلتو
چشم خود در بیابانها نقاط درخشندهای را میبیند که در تاریکی میدرخشتد .متحیتر
می شوند که این ها چیست؟ هر کسی به فکر خود ،آن نقطه هتای درخشتنده را تعریتف
می کند .یکی می گوید خرده شیشه است ،خرده سفال است و دیگری می گوید ریگ های
درخشنده است .آن یکی می گوید شاید جواهر درخشان باشتد ،بهتتر ایتن استت کته
مقداری با خود برداریم .بتوانیم آن را در بازار دنیا بفروشم و استفاده کنیم .ذوالقترنین و
کسانی که با او هستند ،هر کتدام مشتتی بیشتتر و کمتتر از آن گوهرهتای درخشتان
برمی دارند .وقتی که از ظلمات خارج شده به وطن می رسند ،مشاهده می کنند گوهرهای
درخشنده ای است که هر کدام میلیون ها تومان ارزش دارد و همه پشیمان می شوند کته
چرا برنداشتیم و یا بیشتر از این برنداشتیم تا به ثروت و قدرت برسیم .ایتن داستتان از
آیات قرآن و در لسان ائمه اطهار علیهم السالم و در لسان پیغمبران تتاریخ ،بته همتین
کیفیت شهرت یافته .یک تابلوی امیدبخش است که در برابر افکار متردم نصتب شتده.
گفته اند بشریت عاقبت خود را به آن کوه قاف و چشمۀ آب حیات متی رستاند و حیتات
ابدی پیدا میکند .این داستان از نظر ارتباط با طبیعت افسانه است و از نظتر ارتبتاط بتا
حقیقت یک کتاب هدایتبخشی است که اسرار حیتات و ستعادت را در اختیتار متردم
میگذارد .معنی و مفهوم عقالئی پیدا میکند .از نظر ارتباط با طبیعتت ،مصتداق و معنتا
ندارد .چنین کوهی در کرۀ زمین وجود ندارد که آنقدر بزرگ و مرتفع باشد که مشترف
بر کرۀ زمین باشد .کوهها گر چه شامخ و بزرگ باشند ،باز هم در برابر کرۀ زمتین قطعته
سنگی کوچک به حساب می آیند .همچنین چشمه ای در طبیعت وجود ندارد که هر کس

آن چشمه را پیدا کند و جرعهای بیاشامد ،مرگ و مرض از او برطرف میشود .مخصوصتاً در
زمان ما که این همه چشمهها را بررسی کردهاند و برای هر چشتمهای شناستنامهای صتادر
کردهاند ،چنین چشمهای نیافتهاند .خداوند متعال در قرآن از این چشمه ،به چاه آب حیتات
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یا چشمهای از نوع چشمهها وجود ندارد که مرگ و مترض را از بتین ببترد و عتالوه چنتین
ظلماتی هم در طبیعت پیدا نیست .همه جای طبیعت روشن است و اگر جتائی هتم تاریتک
باشد ،به این میزان تاریک نیست که انسانها سرگردان شوند و نتوانند کوه به آن بزرگی را
پیدا کنند .جواهر درخشنده ای هم در مسیر حرکت ذوالقرنین و لشکریان او وجتود نتدارد
واال انسانی که خود را به اعماق کرۀ زمین رسانیده و این همه منابع ثروت و قدرت به دستت
آورده ،حتماً آن جواهرات را هم پیدا میکرد و از آن استفاده می نمود .رمز ایتن داستتان را
همان حرکت روحانی بزرگ ،به نام خضر پیغمبر روشن میسازد که چطور خود را با سترمایۀ
ایمان و تقوی به کوه قاف رسانیده و از آن چشمه آشامیده است .ولیکن ابرقدرت زمان با آن
تجهیزات سلطنتی نتوانسته است خود را به کوه و چشمه برساند .مأیوس شتده و برگشتته
است .فقط قدری از جواهرات مسیر حرکت استفاده نموده که آن هم بیشتر مایتۀ حسترت
شده است .پس ما در کرۀ زمین و در طبیعت نمیتوانیم یک چنین معانی و مصتادیقی پیتدا
کنیم تا بتوانیم آن را کوه قاف و چشمۀ آب حیات بشناسیم و از آب آن استفاده کنتیم و از
طرفی نمی توانیم بگوئیم این داستان ،افسانه است که مایۀ سرگردانی فکر کودکتان شتده.
کسانی که آیات قرآن یا تعلیمات انبیاء را افسانه می دانستند و می گفتند استاطیر االولتین
است یا کسانی که در زمان ما یک چنین آیات حیاتبخشی را آیات شیطانی دانسته اند ،بته
این دلیل بوده است که نتوانستند مصادیق ورمعانی این آیات را و یا احادیث مانند آن را در
کرۀ زمین و در طبیعت پیدا کنند .نظر به اینکه معنا و مصداقی بترای آن پیتدا نکتردهانتد.
گفتهاند افسانه و افسانهگوئی بوده که پیغمبران مردم را به آن سربند کردهاند .ولیکن بهتتر
این است که معانی یک چنین آیات و احادیثی را در کتاب دوم قترآن کته زنتدگی بشتر و
زندگی اولیاء خدا باشد جستجو کنیم تا بدانیم چگونه معنا و حقیقت دارد و پیغمبران راست
گفته اند .گرچه مردم از اسرار آن بیخبر بوده اند .در اینجا الزم است مصادیق واقعتی کتوه
قاف و ظلمات و جواهر درخشنده و ابرقدرتهائی که به جائی نمیرسند و یا روحتانیتی کته
خود را عاقبت می رساند ،در زندگی انسانها پیدا کنیم تا بدانیم چگونه انبیتاء ،حقیقتت را
دانسته و شناختهاند و درست مردم را هدایت نمودهاند.
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الزم است بدانیم کوه قاف ،انسانی بینهایت بزرگ و عظیم است که بتاعلم و حکمتت
خود ،مشرف به زندگی دنیا از هبوط آدم تا قیام قائم وتا ابتد استت و آنهتا امتامهتای
معصوماند و چشمۀ آب حیات ،علم و قدرت آنها است کته وقتتی در مستند قتدرت و
حکومت بنشینند حیات ابدی ،فردی و اجتماعی بهوجود میآورند و مترگ و مترض را از
بین می برند .ظلمات بین مردم و آن کوه قاف ،جهل مردم است که باید برطرف شود و آن
جواهرات درخشنده ،کلمات حکمت آمیز قرآن و احادیث آل محمد ص است که در بتازار
آخرت ،ارزش آن معلوم میشود و در برابر افکار مردم ،فقط میدرخشد.
قرآن در محتوای خود سه کتاب نامتناهی است:
قرآن در باطن خود سه کتاب است که این سه کتاب با یکدیگر تباین وجتودی دارد.
نمونۀ یکدیگر نیست که از دیدن و دانستن یکتی ،دیگتری را هتم بتدانیم و بشناستیم.
مسائل غیبی که در آینده پیدا میشود بر دو قسم است .قستمتی از آن مستائل ،نمونتۀ
موجودات حاضر و ظاهر است که از طریق نمونه و مقایسه شناخته میشود و قسمتی هم
نمونۀ موجودات حاضر و ظاهر نیست ،بلکه متباین با موجودات حاضر و ظاهر استت .آن
مسائل غیبی که در آیندۀ زمان از طریق نمونه ها قابل کشف است ،انسانهتای آینتده و
زندگی انسانهای آینده در کرۀ زمین است .ما انسانهای موجود در زمان ،می دانیم کته
بعد از قرنی ،ما از بین می رویم و نسل آینده جای ما را میگیرد و در اینجا میدانیم کته
نسل آینده که فرزندان ما هستند مانند ما انساناند .با همین مشخصات و شمایلی خلق
می شوند که ما خلق شدهایم و زندگی آنها هم درست مانند زنتدگی ماستت .از طریتق
کشاورزی و دامداری و کاسبی های دیگر .پس آینده ای که غیب است ،نمونۀ زندگیهائی
است که قابل مشاهده است .همینطور تاریخ گذشته که ،ما آنها را ندیدهایم و از نظر ما
غیباند .می توانیم بگوئیم آنها هم مثل ما بودهاند و مثل ما زندگی کردهاند .این آینده و
گذشتهها عوالم غیبی هستند که مانند عالم شهودند .قابل مشاهدهاند .به طتور قطتع و
یقین می گوئیم انسانهای گذشته مانند ما بوده اند و انسانهتای آینتده هتم ماننتد متا
هستند و در همین رابطه یک مسائل غیبی هست که متباین با حقتایق و مستائل عتالم
شهود است .نه آن مسائل غیبی در این جهان حاضر و ظتاهر نمونته دارد تتا از طریتق
نمونهها شناخته شود و نه هم حقایق ظاهر و حاضر در آن مسائل غیبی ،نمونه دارد تتا از
طریق قیاس و مقایسه شناخته شود .یک مسائل غیبی که در عالم شهود نمونه ندارد یتا

یک حقایق و مسائل قابل مشاهده که در عالم غیب نمونه ندارد .در نتیجه از طریق کشتف و
رؤیت حقایق عالم شهود ،نمیتوانیم به حقایق عالم غیب پی ببریم تا مثالً بگوئیم فرشتههتا
هم مانند انسانها و یا انسانها مانند فرشتهها هستتند .فرشتته هتای عتالم غیتب ماننتد
انسانهای آینده نیستند تا بگوئیم جبرئیل و میکائیل هم مانند همتین انستانهتای عتالم
شهودند ،بلکه دو وجود متبایناند؛ یعنی ذرهای انسانها شبیه به فرشتهها نیستند و ذرهای
هم فرشتهها شبیه انسانها نیستند .ما با انسانشناسی نمیتوانیم فرشتههتا را بشناستیم؛
مگر اینکه فرشتهها را چنان که هستند ببینیم و خدا آنها را به ما نشان دهتد .بته همتین
دلیل کسانی که ذات مقدس خدا و یا روح و فرشته را می خواهند از طریق قیاس با انسانها
بشناسند به اشتباه رفته اند .انسان و فرشتگان و خدای آنها سه نتوع موجتودات مبتتاین
هستند .با یکدیگر تباین جنسی دارند .هرگز یک نمونۀ مشترکی در این سه وجود متبتاین
وجود ندارد تا ما از طریق همین نمونه ،فرشتگان و یا خدای فرشتگان را بشناسیم .وجودات
متباین مانند نور و ظلمت و یا مانند جسم و روحاند .انسانی که در تمام عمر ،روشنائی ندیده
و دائم در فضای ظلمانی زندگی کرده ،نمی تواند روشنائی را که متباین بتا ظلمتت استت از
طریق مقایسه با ظلمت بشناسد .بگوید نور هم سیاه استت ،نتور هتم تاریتک استت و یتا
نمیتواند روح را از طریق قیاس با جسم بشناسد و بگوید روح هم مانند جسم است یا مانند
آب و هواست که وارد بدن میشود ،بدن زنده میشود و چون خارج میشود ،بدن میمیترد.
روح و جسم ،دو حقیقت متباین اند .ذره ای روح و روحانیت ،شباهت به ماده و جسم ندارد و
ذره ای هم جسم و جسمانیت ،شباهت به روح ندارد .ما انسانها که از تولد تا مرگ درعتالم
طبیعت و جسم و جسمانیت زندگی می کنیم نمی تتوانیم متاورای طبیعتت را ،یعنتی روح و
فرشته را ،از طریق قیاس با طبیعت بشناسیم و قضاوت کنیم؛ بلکه الزم است همانطور کته
خداوند متعال طبیعت و مظاهر طبیعت را برابر چشم ما نمایش داده است ،روح و فرشتته را
هم برابر چشم ما به نمایش بگذارد تا ببینیم و بشناسیم .تا زمانی که ندیدهایم نمتیتتوانیم
قضاوت کنیم که جبرئیل و میکائیل هم مانند فالن پسر و دختر هستند و ماننتد پرنتدگان،
بال و پر دارند .پس یک قاعدۀ کلی است که می گوئیم اشیائی که متجانس و متماثل یکدیگر
هستند ،از طریق قیاس و مقایسه قابل کشفاند .مانند انسانهای آینده و زندگی آنها و یتا
انسانهای گذشته و زندگی آنها؛ ولیکن موجودات غیبی کته از جتنس طبیعتت و مظتاهر
طبیعت نیستند ،متجانس و متماثل با ماده و مشتقات ماده نیستند و از طریق مقایسه ،قابل
کشف نمیباشند و قضاوتها در تعریف آنها برخالف حقیقت استت .مگتر اینکته آنهتا را
ببینیم و تعریف کنیم.

این سه کتابی که در جلد قرآن و در ظاهر و باطن آیات قرآن نهفته شده است ،سته
کتاب متباین با یکدیگر هستند ،نه اینکه متجانس باشند و آن سه کتاب عبارت است از
طبیعت و مظاهر طبیعت و هر چیزی که در برابر حواسّ انسان قابل در

استت و دیگتر

روحانیت و مظاهر روحانیت که وابستگان به این روحانیت صددرصد متباین با وابستگان
به طبیعت و مادیت هستند .روح و مظاهر روحانیت ،کتاب دیگری استت غیتر از بتدن و
مظاهر طبیعت آن .مظاهر روح و روحانیت که انبیاء و اولیاء در رأس آن هستتند ،نمونتۀ
طبیعت و مظاهر طبیعت نیستند که از طریق رؤیت قابل شناسائی باشتند .کستانی کته
میخواهند اولیاء خدا را به دلیل خوردن و آشامیدن و زندگی کتردن بشناستند ،گمتراه
می شوند .می گویند علی با دیگران چه فرقی دارد؟ معاویه با علی چه فرقی دارد؟ فالنتی
از فالنی زیباتر است! به قول صاحب مثنتوی در یتک داستتانی کته بته شتعر درآورده
میگوید:
تو به تاریکی علی را دیده ای

زین سبب غیتری بتر او

بگزیدهای
یعنی تو که خلفا و معاویهها را جای علی می نشانی ،جاهل به مقتام روحانیتت علتی
هستی .علی و دیگران را میخواهی از طریق قیاس و مقایسه بشناسی  .میگتویی علتی
هم مانند دیگران و دیگران مانند علی .پس علی ابن ابیطالب در وجود خود سته کتتاب
است که این سه کتاب ،متجانس با یکدیگر نیستند بلکه متبایناند .علی از نظر جسمانی
مانند دیگران است و از نظر روحانیت متباین با دیگران .ذرهای دیگتران شتباهت بته او
ندارند و او شباهت به دیگران ندارد .همچنین علی علیه السالم از نظتر علتم و حکمتت
الهی .علم و حکمت انسانها که مولود تفکرات یا مطالعۀ کتابها و تصور و تصدیق است،
قابل قیاس با علم و حکمت خدا نیست که آن علم و حکمتت را در وجتود ائمته اطهتار
متمرکز نموده .آنها در یک جا هستند .در همه جا هستند .ختدا را چنتان کته هستت
می بینند و می شناسند در حال مالقات با خدا و گفت و شنود با او هستند .روح و فرشته
را چنان که هست میبینند و میشناسند ،فرشتگان را مسخر خود نمتوده و بته اختیتار
خود درآوردهاند .طبیعت و مظاهر آن را هم چنان که هست میبینند و میشناسند .پتس
این سه کتاب ،از طریق مقایسه و قیاس قابل شناسائی نیست .دانشمندان علوم تفکتری
و تصوری هر چه میدانند و میخوانند ،از طبیعت میدانند و میخوانند .نمتیتواننتد بته
ارادۀ خود وارد عالم روح و روحانیت شوند تا روح و فرشته را هم چنان که هست ببینند
و بدانند و باالتر از این نمیتوانند وارد فضای ربوبیت و الوهیت شوند تا خدا را هم چنتان

که هست ببینند و بشناسند .قرآن در تفسیر و تأویل خود این سته کتتاب نامتنتاهی را در
اختیار انسان قرار میدهد و شرایط یادگیری آن را هم به انسان میآموزد .متیگویتد عتالم
غیب از طریق ایمان و تقوی و تعلیمات الهی قابل کشف است نته از طریتق تصتور و تفکتر.
مؤمن کسی است که قدمی از طبیعت فراتر می رود به کمک خداوند متعال وارد فضتای روح
و روحانیت می شود ولیکن کافر و منافق اگر به قهقرا نروند و در خط تفکر و تجربه فعالیتت
کنند ،نمی توانند خود را از مرز طبیعت باالتر بکشانند بلکه در طبیعت مستهلک میشتوند.
لذا مشاهده میکنید دانشمندان کافر زمان ما که ایمان به خدا و آخرت نیتاورده و در ختط
تقوی و عمل صالح حرکت ننمودهاند ،از نظر جهل به وجود خدا و متاوراء طبیعتت و از نظتر
انکار وجود خدا و روح و روحانیت ،مانند کفار عصر حجر هستند .آنها پیغمبران را مسخره
می کردند و میگفتند افسانهسرائی می کنند ،دانشمندان طبیعتشناس هم به همان میتزان،
منکر خدا و آخرت و ماوراء طبیعت میشتوند .دیتن و مکتتب دیتن را بته قتول خودشتان
افسآنهای می دانند یا افیون می شناسند که مغز بشر را تخریب می کنند و یا باالتر جسارت
میکنند و این کتاب عظیم و عجیب را آیات شیطانی میشناسند .برای اینکه در خط ایمتان
و تقوی گام ننهادهاند و هرگز از طبیعت به ماوراءطبیعت سفر نکردهاند و تکامل نیافتتهانتد.
پس قرآن سه کتاب است که یک کتاب آن طبیعت و مظتاهر طبیعتت استت .آن را تفستیر
می نامد و دو کتاب دیگر ماوراء طبیعت ،یعنی عالم روح و روحانیت و عالم الوهیت است کته
آن را تأویل قرآن می نامند .روز قیامت ،کتاب دوم قرآن که تأویل است بهوسیلۀ امام زمان و
ائمه در اختیار مردم قرار می گیرد و عمر دورۀ اول که طبیعت و مظاهر طبیعت است خاتمته
پیدا میکند .لذا همه جا در تعریف ظهور امام زمان عج گفتهاند « :یأأتَّبدینََّّجدید ،» 262یعنی
او دین تازهای میآورد .با اینکه دین او همین اسالم و قرآن است ولیکن کتاب دوم قترآن را
که تأویل است به مردم میآموزد و این زندگی دنیائی را تبدیل به زندگی آخرتی میکند.
کیفیت حکومت ائمه اطهار در ظهور امام زمان ع :
امام زمان علیه السالم و ائمه دیگر هر کدام مظهر علم کامل ختدا و مظهتر قتدرت او و
مظهر حکومت او و مظهر رحمت رحمانیت و رحمت رحمیت خدا و باالخره هر کتدام مظهتر
کامل تمام صفات الهی هستند .لذا آنها را اسم اعظم و اسماء حسنی نامیدهاند که خداونتد
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لُستینََّّفَّاد َُّعوَُّهَِّبَّا ،» 263یعنی بهترین اسمها و عظیمترین اسمها
ِلَّالَّسام َُّءَّا َّ
میفرماید « :وَّ ّ َّ
مال خدا و بندگان خداست .آنچه از خدا میخواهید بهوستیلۀ آنهتا بخواهیتد؛ یعنتی
مجاری فیوضات و برکات الهی در دنیا و آخرت هستند .وساطت آنها بین ختدا و خلتق
مانند وساطت دریاها بین انسانهای تشنه و خداوند متعال است .کسانی کته تشتنه آب
حیاتاند و می خواهند بهوسیلۀ آب ،ختود را از مترگ و تشتنگی برهاننتد ،الزم استت
متوسل به دریا شوند .خدا که بخواهد تشنگی کستی را برطترف کنتد ،ذات ختود را در
وجود تشنگان و یا جاهالن قرار نمیدهد که آنها با استفاده از ذات خدا حیات و حرکت
پیدا کنند؛ بلکه از آبهائی که خدا آفریده تشنگی خود را برطرف میکنند و از علمی که
خدا به اولیاء خود داده است جهل خود را برطرف میسازند .همانطور کته دریاهتا بتین
طبیعت و مردم ،واسطۀ حیات مادی و دنیائی هستند ،ائمه اطهار هم بین ختدا و متردم،
واسطۀ فیوضات و برکات و توانائی و دانائی ختدا متیباشتند .خداونتد بتهوستیلۀ ایتن
انسانهای کامل رمز و راز دانائی و توانائی خود را در اختیار مردم قرار میدهد .لذا ائمته
اسماء حسنی هستند؛ یعنی بهترین اسمها و یا آنها اسماء اعظم هستتند .استم اعظتم
یعنی کسی که تمام علم خدا و تمامی قدرت ستازندگی ختدا را در اختیتار متردم قترار
میدهد .مثالً دو نفر مهندس ماشین ساز که هر کدام میتوانند ماشینی صددرصد مجهز
به تمام وسائل بسازند ،هر کدام اسم دیگری هستند .به یک اسم خوانده میشوند .هر دو
بهترین مهندس و بهترین سازنده به دلیل علم و هنری که دارند اسمائی مانند مهندس و
یا دکتر پیدا می کنند .خداوند تبار

و تعالی به دلیل سازندگی عجیتب و عظیمتی کته

دارد ،یعنی آنچه می سازد کامل می سازد که بهتر از آن قابل تصتور نیستت ،بته دلیتل
همین سازندگی ،اسماء خاصی پیدا می کند که می گوئیم قادر و قاهر و داناو توانا به همان
دلیل که خداوند به دلیل بهترین سازندگی و آفرینندگی ،مستتحق بهتترین استم هتا و
تعریفها میباشد ،ائمه اطهار علیهمالسالم هم که شاگردان کامل فارغ التحصیل مکتتب
خدا هستند ،با اینکه انسانند ،از گوشت و خون و روح و ماده و ترکیبات دیگتر ستاخته
شدهاند و در دنیا و آخرت در صورت جسمانیت قابل ظهورند ،از نظر دانائی و توانائی اسم
و هنر خدا را فرا گرفتهاند .مانند خدا دانا و توانا هستند .خداونتد آنهتا را در قترآن در
سورۀ بقره و آیۀ نور به عنوان نمونۀ خود معرفی میکنتد .متیگویتد آنهتا مثتالهتا و
لَّن ُ وَِّهََّّکَّش کَّوةََّّفَّی اَّمَّص بَّاحَّ .» 264بعضتی هتا خیتال
نمونه های علم و قدرت خدایند « .مَّث َُّ
 -263سوره اعراف180 ،
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میکنند که ائمه و پیامبران معجزهگر به دلیل همتین صتنعت و معجزاتتی کته داشتتهانتد
جنسیت خدائی پیدا کرده اند .عیسی روح اهلل است ،یعنی ذات خدا در ذات او پیاده شتده و
شده و جنسیت خدائی پیدا کرده مانند جنسیت پدر که در وجتود فرزنتدان تمرکتز پیتدا
می کند ،جنسیت آنها را دارنتد .لتذا عیستی را و یتا پیغمبتر دیگتری را فرزنتدان ختدا
شناختهاند .اشتباه است که خیال میکنند که خلق خدا جنسیت خدائی پیدا میکند .خلتق
خدا در دنیا و آخرت ،ترکیبی از ماده و روح است .ماننتد همتین دنیتا از مستیر ختوردن و
آشامیدن و دانستن و یاد گرفتن میتواند به حیات خود ادامته دهتد .تبتادل دو جتنس بتا
یکدیگر محال است مثالً نور در جنسیت مانند ظلمت شود و یا ظلمت مانند نور .خدا و خلق
دو جنس متبایناند .نه برای خدا ممکن است تنزل جنسیت پیدا کند و ماننتد خلتق ختود
شود و نه هم برای خلق خدا ممکن است تعالی و ترقی جنسی پیدا کند و ماننتد ذات ختدا
شود .رابطۀ بین خلق و خالق مانند رابطۀ استاد و شاگرد است .استاد معلومتات ختود را بته
شاگرد تعلیم میدهد و شاگرد را جای خود مینشتاند .از ازل تتا بته ابتد استتاد و شتاگرد
یکدیگرند .نه جنسیت شاگرد تبدیل به جنسیت استاد می شود و نه هتم جنستیت استتاد
تبدیل به جنسیت شاگرد ،ولیکن علم و هنر بین آنها مبادله می شتود .انستانهتا شتاگرد
مکتب خدایند .خداوند از طریق تکلم و تعلیم یا از طریق حتواد طبیعتت و یتا از طریتق
نمایش دادن حقایق به انسان میآموزد و انسان از خدا یاد میگیرد .همینطور این تربیتت و
تعلیم بین خدا و انسان ادامه پیدا می کند تا اینکه انسان هندسه خلقت و تربیت را از ختدا
می آموزد و کامل می شود .یک چنین انسانی که به علم و حکمتت ختدا از طریتق تعلتیم و
تربیت مجهز شده ،اسم اعظم و یا اسماء حسنی است و در تاریخ زنتدگی بشتر فقتط ایتن
چهارده نفر معصوم به عنوان اسم اعظم و اسماء حسنی شناخته شده اند .هر چیزی را چنان
میدانند و میتوانند که خدا میداند و میتواند و چنان بشر را تربیت و اداره متیکننتد کته
خدا تربیت و اداره میکند .لذا حدیث در کتاب کافی از امام صادق علیه اسالم نقل شده کته
ن هللاََّّفَّ َّّوضَّاَّلَّینَّاَّالَّمر ،»265یعنی خدا امر مدیریت و ادارۀ خلقتت عتالم و
ایشان فرمودند « :اَّ مَّ
آدم را به ما واگذار کردهاست .ما هستیم که مانند دهقانی که زراعت را میپروراند و به ثمتر
میرساند .بشریت را میپروانیم تا به زندگی بهشتی برسانیم .پس ائمه حقیقتاً خلیفتۀ ختدا
هستند .خداوند ادارۀ انسانها را تا انتهای تکامل دنیا و آخرت به آنها واگذار کرده .در دنیا
مظهر و مصدر تعلیم و تربیت هستند .حوادثی را بهوجود میآورند و پیگیری میکننتد کته
عامل تربیت انسانها و آشنائی آنها به حقایق میشود و در آخرت هم مظهر حکومت ختدا
 -265بحار االنوار ،ج  ،23ص  ،332امام صادق ع :فَمَا فَوِّض اهللُ إِلَی رَسُولِهِ فَقَد فَوِّض إِلَینَا

هستند .حکومت آنها یعنی حکومت خدا و مدیریت آنهتا یعنتی متدیریت ختدا .کتل
خالیق از آدم تا قیام قائم دو مرتبه زنده متی شتوند و در دایتره حکومتت آنهتا قترار
می گیرند .آنها هستند که حکم بهشتی شدن اهل بهشت را به بهشت صادر میکننتد و
همآنها هستند که حکم جهنمی شدن اهل جهنم را صادر میکنند .لذا در تعریف متوال
یَّالََّّنمةَّ َّوََّّالَّنماِ ،»266یعنی تقسیم بهشت و جهنم به دستت آن
علیه السالم گفتهاند « :قَّستَّ َُّ
بزرگوار است .پس مردم در شعاع حکومت آنها از نظر بهرهبرداری از حکتم و حکومتت
آنها ،به سه قسم تقسیم می شوند .چنان که خداوند این تقسیمات را در ستورۀ واقعته
بیان میکند.
اول پیشتازان بهسوی خدا در مسیر عقل و ایمان .دوم کسانی که گترایش بته حتق
دارند ،گر چه سرعت نیافتهاند به عنوان اصحاب یمین و طایفۀ سوم که از خط فضتیلت و
انسانیت به قهقراء رفتهاند ،به عنوان اصحاب شمال خوانده شدهانتد و در همتین رابطته
روشن می شود که چه کسانی اصحاب یمیناند که از عفو خدا و ائمه استفاده می کننتد و
چه کسانی اصحاب شمالاند که متناسب با عفو خدا و ائمه نیستند و نمتیتواننتد از آن
استفاده کنند و چه کسانی محبوب درجۀ اول خدا و ائمه هستند که در سایۀ لطف و کرم
آنها استفاده میکنند.
در همین رابطه که ائمه اطهار علیهمالسالمخلفای خدا و اسماء اعظم ختدا هستتند،
کیفیت حکومت آنها بعد از قیام امام زمان روشن می شود .مردم خیال می کننتد وقتتی
که امام زمان ظاهر می شود از طریق جنگ و قتل و کشتتار ،بتا همتین وستائل دنیتائی
حکومت را به دست میآورد و در مقام حاکمیت قرار میگیرد .نمیدانند که اگر امتامهتا
میخواستند مانند حاکمان دیگر از طریق زر و زور و تزویر حاکمیت پیدا کنندف از همتۀ
قدرت ها بهتر و باالتر بودند؛ ولی آنها نمی خواهند حکومتی بر پایتۀ تهدیتد و تطمیتع
بهوجود آورند .عدهای را با پول دادن به خود جلب و جذب کنند و عدهای را با ترساندن؛
بلکه می خواهند از مسیر علم و آزادی در مقام حاکمیت قترار بگیرنتد .متردم آنهتا را
بشناسند و سعادت خود را در اطاعت آنها ببینند .برای رسیدن به خوشبختی و سعادت

 -266عيون اخبار الرضا ،ج  ،1ص 30؛ اصول کافی ،ج  ،3ص 370؛ احتجاج طبرسی ،ج  ،1ص  209و 331
امالي شيخ صدوق ص 83؛ خصال  ،شيخ صدوق  ،ص  ،390قال رسول اهلل ( صلي اهلل عليه وآله )  :معاشر الناس  ،إن
عليا قسيم النار  ،ال يدخل النار ولي له  ،وال ينجو منها عدو له  ،إنه قسيم الجنة  ،ال يدخلها عدو له  ،وال يزحزح عنها ولي له
.
امالي شيخ مفيد ،ص  ،213قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وآله لعلي عليه السالم  ... :يا علي أنت قسيم الجنة والنار  ،ال يدخل
الجنة إال من عرفك وعرفته  ،وال يدخل النار إال من أنكرک وأنكرته.

خود آزادانه تسلیم آنها شوند و منت آنها را با این هدایت شدن و تستلیم شتدن قبتول

هللاَّ
کنند .خداوند در قرآن میفرماید « :یَّ َُّمنَّونََّّعَّلَّیکََّّأَّن أَّسلَّ َُّمواَّقَُّلَّ ملَّت ُمن واَّع مََّّا اس الم َُّکَّ،ب لََّّ َُّ
یکَّأَّنَّهَّدَّا َُّکَّلَّالَّیَّانَّ ،» 267یعنی این عربها سر تو منت میگذارند که اسالم را قبول
هللاَّیَّ َُّمنََّّعَّلَّ َُّ
َُّ
قبول کردهاند .به آنها بگو خدا بر شما منت دارد که شما را به راه درستت زنتدگی هتدایت
کرده .مکتبی در اختیار شما گذاشته است که در مسیر آن انستانهتای جهنمتی ،بهشتتی
ساخته می شوند .پس قبول حکومت آنها از مسیر علم و آزادی ،متدت و مهلتت الزم دارد.
دارد .در این زندگی دنیائی از تولد تا مرگ ،برای هر نفر و از هبوط آدم تا قیام قتائم ،بترای
کل بشر ،خداوند انسانها را از مسیر حواد و ابتالئات و محرومیتها آمتوزش متیدهتد و
الاقل در این دوران زندگی ،هر انسانی در آخر کار حق و باطل میفهمد و همچنتین مظتاهر
حق و باطل را هم میشناسد .هنگام مرگ در وجودش آرزوئی پیدا میشود کته ای کتاش از
پیامبران اطاعت میکردم .با کفار مخالف مینمتودم .همتین آرزو سترمایه آخترت اوستت.
خداوند بعد از مرگ محیطی صددرصد آزاد برای بشریت به وجود متیآورد کته آن محتیط،
اساس آرزوهائی است که در دنیا پیدا کردهاند تا راه حق و باطل و اهل حتق و باطتل را هتم
بشناسند و آزادانه به آنها ملحق شوند .امام زمان از همین علتم و آگتاهی بشتر استتفاده
میکند محیط آزادی برای مردم بهوجود میآورد که بتوانند بر اساس آرزوهائی کته در دنیتا
داشته اند به اهل حق ملحق شوند .امید و آرزو در پناه حق شناسی ،عامتل نجتات متردم از
بالها و مصیبتها در زندگی آخرت است .گر چه در دنیا مجبور به اطاعت کفتار شتدهانتد و
آزادی نداشته اند که به اهل حق ملحق شوند ،ولیکن این آزادی با قیام امام زمان برای کتل
بشر فراهم می شود .آن حضرت بر اساس والیت تکوینی و بر پایۀ ارادۀ « کن فیکونی » خدا
حکومت می کند یعنی جان طبیعت و جان همۀ مخلوقات در اختیار اوست .او بر فکر آنها و
نیت انسانها و ارادۀ انسانها حاکمیت دارد .تمامی عوامل طبیعت به ارادۀ او کار متی کنتد.
اگر بخواهد کرۀ زمین را در حرکت خود متوقف میکند و یا بته قطعتهای از زمتین دستتور
می دهد فالن کافر را در جای خودش حبس کند و نگذارد به جتای دیگتری بترود .اعضتا و
جوارح انسانها و دست و پای انسانها پیش از آنکه به اختیار خودشان باشد به اختیار امام
زمان است .تمامی موجودات عالم از جمادات و نبادات و حیوانات و انسانهتا ماننتد چتراغ
برقها و ماشین آالت برقی هستند .برق وجودشان که همان نیروی حرکت و حیات باشد ،در
اختیار ولی خدا و امام زمان عج است .حاکمیتشتان بتر طبیعتت و عوامتل طبیعتت ماننتد
حاکمیت خداوند متعال است که در آن واحد ،میلیونها انسان را بخواهند زنده میکنند و یا
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اگر بخواهند جانشان را می گیرند .معجزاتی که انبیاء و اولیاء خدا داشتتهانتد ،از مستیر
همین والیت تکوینی واقع شده است .حضرت موسی به آب های دریا فرمان می دهد کنار
بروند ،راه عبور باز کنند .با ارادۀ خدا خیابانهای دریائی باز میکند ،امت ختود را عبتور
میدهد و دشمن خود را غرق میکند و یا حضرت عیسی به مردهای کته متالشتی شتده
است ،فرمان میدهد حرکت کند و به زندگی برگردد .در آن واحتد ،میلیاردهتا میلیتارد
سلول های عصبی و گوشت و خونی زنده شده با یکدیگر ترکیب می شود و مردۀ متالشی
شده به زندگی برمیگردد.
این والیت تکوینی بهطور کامل در اختیار امام زمان و ائمه اطهار است .لذا امام بتاقر

ربَّ
یتَّتَّض عََّّال َُّ
علیه السالم طبق حدیثی که در کتاب تحف العقتول در تفستیر آیتۀ « ح م َّ
أَّوزَّ َّاِه ا » 268می فرماید ،به محض ظهور جنگ و مترگ و مترض در کترۀ زمتین تعطیتل
می شود و با یک سخنرانی و اعالم دعوت تمامی افراد بشر که او را در یک قتدمی ختود

می بینند و به زبان خود سخنان او را می شنوند تسلیم می شتوند همته متیگوینتد أمن اَّ
أمنا .269ولیکن حضرت انسانها را بر پایۀ حقیقت و واقعیتی که در دنیا خود را ساختهاند،
قبول و یا رد میکند .باب توبه در زمان او بسته میشود270؛ زیرا در زمینتۀ آن قتدرت و
خیر و برکت که از آن حضرت ظاهر میشود ،انسانها به دلیل ترس و طمتع متیگوینتد
آمنا نه به دلیل ایمان و معرفت .توبۀ آنها توبۀ ابوسفیان و معاویته استت کته در برابتر
قدرت رسول اکرم تسلیم شدهاند نه اینکه معرفتی به خدا و دین خدا داشته باشند .لتذا
حضرت ابتدا تصفیۀ جهانی بهوجود میآورد .بر پایۀ علم خود که علم خداست ،هر کسی
را از خود او بهتر میشناسد؛ مانند باغبانی که میوههای نارس و رسیده را متیشناستد و
میچیند ،حضرت هم انسانهای متؤمن و کتافر را متیشناستد و متیپتذیرد .کفتار در
محرومیت مطلق قرار میگیرند .شربت آبی در اختیارشان باقی نمتیمانتد .نته بته ایتن
کیفیت که امام نگذارد آب بخورند یا از غذاهای دیگر استفاده کنند ،بلکه مانند مریضتی
بر پایه غلبه مرض .از تمامی نعمتهای خدا محروم می شوند .آنها نمیتوانند با ختوردن
 -268سوره محمد3 ،
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آب ،تشنگی خود را برطرف کنند نه اینکه امام زمان موانعی سر راه آنهتا بته وجتود آورد.
تحریم نعمت های خدا و تمرکز عذابهائی که از دنیا به همراه خود به آخرت بترده انتد ،بته
صورت تکوینی و طبیعی واقع میشود .آنچنان که حیوانات از نعمتتهتائی کته مخصتوص
انسانهاست محروم شده اند و بر پایۀ خلقت خود ،نمی توانند از طیباتی که مال انسان است
است استفاده کنند .کفار به همین کیفیت بته طتور طبیعتی و مزاجتی از آشتامیدنی هتا و
خوردنیها محروم میشوند و عذابهائی که از دنیا همراه خود بته آخترت بتردهانتد زنتده
میشوند و آن مرضها در وجودشان تمرکز پیدا میکند که قابل عالج نیست .عذابهائی هم
هم که در دنیا به جان مؤمنین و مظلومین انداخته اند از مظلومین به خود آنها برمیگردد و
برمیگردد و از جمله آتشهای هستهای و غیر هستهای که با آن بندگان خدا را سوزانیدهاند
به خودشان برمیگردد .وجودشان در شرایط هزارها درجه حرارت قترار متیگیترد ،عتذاب
می کشند و از مرگ خبری نیست .تمام آیات قرآن که جهنم را تعریف متی کنتد ،در وجتود
آنها متمرکز است .بین آنها و اهل ایمان فاصله وجودی پیدا میشود؛ مانند فاصتلهای کته
ابراهیم خلیل با آتش نمرود پیدا کرده است .از آن طرف اهل بهشت اگر انسان کامل باشند،
مجهز به ارادۀ آنی و کن فیکونی خدا میشوند و اگر بته کمتال نرستیده باشتند دعایشتان
مستجاب میشود و در اختیارشان قرار میگیرد .صنایع انسانی و صنایع طبیعی دنیتائی بته
کلی معطل میشود ،صنایع ارادی و اعجازی به کار میافتد .هر انسانی مجهز به علم الهتی و
قدرت الهی می شود .حاکم بر کائنات است نه اینکه محکوم به عوامل طبیعت باشد پس قیام
آن حضرت قیامت است و زندگی او زندگی آخرت.
تعریف سه نفر به شقیترین انسانهای تاریخ :
یکی از جمالتی که در این دعا یادآوری شده ،تعریف قاتل امیرالمؤمنین علیه الستالم و
شباهت کامل او با کشندۀ ناقۀ صالح است .این دو نفر که یکی از آنها شتر بابرکتت صتالح
پیغمبر را به قتل رسانیده و دیگری موال علیه الستالم را ،شتقیتترین انستانهتای تتاریخ
شناخته شدهاند؛ زیرا حقیقتاً مردم را هم از برکات مادی و معنوی دنیائی محروم کردهانتد و
هم از برکات مادی و معنوی آخرتی .دالیل شقاوت این دو نفر ،علم و دانش آنها به برکتات
وجودی این دو مقتول است که یکی ناقۀ صالح و دیگری هم موالی متقیتان ع .خداونتد در
سورۀ شمس ،کشندۀ ناقۀ صالح را به عنوان شقیترین افراد

مطرح میکند .میفرماید « :اَّذََّّ

انَّبَّعَّثََّّأَّشقَّاهَّا ،» 271یعنی قوم صالح شقیترین افراد خود را مأمور کردند تا برود ناقۀ صالح
را به قتل برساند .ظاهراً مشهور است که پیغمبر اکرم با خواندن این سورۀ شریفه ،نگاهی
به موال علی ابن ابیطالب نمود و اشکش جاری شد .از این آیه فهمید که شقی ترین افراد
امت مأموریت پیدا می کنند که این انسان صالح بابرکت را به قتل برساند .دلیل شتقاوت
این دو نفر آگاهی کامل آنها به برکات وجودی این دو مقتول است .ناقتۀ صتالح اوالً بتا
معجزۀ الهی ظاهر شده بود ،شتری نبود که از شترهای دنیا متولد شود و در اختیار مردم
قرار گیرد .قوم صالح به صالح پیغمبر گفتند که تو اگر پیغمبر خدا هستی فرمتان بتده از
همین کوهی که روبروی ما هست شتری ظاهر شود .بچهاش هم همراهش باشد و بته متا
مردم شیر بدهد و ما بتوانیم از شیر آن شتر استفاده کنیم .صالح پیغمبتر قبتول کترد و
گفت برای خدای من آسان است .جمعیت را در دامنۀ کوه حاضر نمتود .دستت بته دعتا
برداشت که ای خدا ،حجت خود را بر این مردم تمام کن تا بدانند تو ختدائی و متن هتم
پیغمبر تو هستم .در این حال مردم مشاهده کردند که با پیدایش صداهای عجیبی ،کتوه
شکافته شد و از داخل کوه ،سر و کلۀ شتر پیدا شد و شتر بیرون آمد .بچتهاش هتم بته
دنبالش و شیر هم مانند نهر از پستانش جاری می شد .مردم ظرفهای خود را میآوردند
و پر از شیر می کردند .صالح پیغمبر به آنها گفت که آب این نهتر ،یتک روز متال شتما
باشد ،برای کشاورزی و احتیاجات دیگر و یک روز هم مال شتر باشد کته برابتر آنچته
میآشامد به شما شیر و مشتقات شیر را تحویل میدهد و بقیۀ آب برای علوفۀ او مصرف
شود.
مدت زیادی مردم از این شتر بابرکت استفاده میکردند .لبنیات آنقدر فتراوان بتود
که دیگر به شیر گاو و گوسفندی احتیاج نداشتند؛ ولیکن سران قوم که مشاهده کردند
این شتر بابرکت مایۀ رواج بازار پیغمبر شده و مردم به او عالقته پیتدا کتردهانتد و از او
اطاعت می کنند و به این رؤسائی که جان آنها را در برابر لقمۀ نانی می گیرنتد ،احتیتاج
ندارند .مشاهده کردند که بازار رؤسای استثمارگر کساد شده و پیغمبر در مقام حاکمیت
قرار گرفته است .تصمیم گرفتند به هر قیمت شده است ،این شتر بابرکتت را کته مایتۀ
رواج بازار پیغمبر است از بین ببرند .مردی را آماده کردند در حالیکه شتر مشتغول آب
خوردن است ،دست و پایش را قطع کند و آن حیوان را بکشد .او همین کتار را کترد .از
پشت سر پای حیوان را قطع نمود .شتر به زمین افتاد .مردم که باز احتیتاج بته گوشتت
حیوان داشتند ،سر آن حیوان ریختند ،قطعه قطعه نمودنتد و بتا قطعته گوشتتی کته از
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حیوان گرفته بودند ،خوشحال شدند و ندانستند چه ثروت بابرکتی را از دست دادهاند .لطف
خدا از آنها سلب شده .لطف پیغمبر و دعای مستجاب او از آنها ستلب شتده .بچتۀ ایتن
حیوان که مادر خود را کشته دید ،دوید باالی کوهی و شروع کرد به نعره کشیدن که گتویی
در فراغ مادرش ناله می کرد .پیغمبر به آنها گفت اکنون که این آیت الهی را که یک نعمتت
بابرکتی بود از بین بردید ،خداوند بر شما غضب میکند .سه شبانه روز بیشتر مهلت ندارید،
مگر اینکه توبه کنید و به دایرۀ اطاعت برگردید .روز اول رنگ صورت و بدنتان زرد میشود.
روز دوم رنگ بدن و صورتتان سرخ میشود تا بدانید خدا جدی است ،شاید توبه کنید .اگتر
توبه نکردید روز سوم رنگ صورت و بدنتان سیاه می گردد و سقط می شوید .مگر کسانی که

ایمان به خدا و پیغمبر او آورده باشند .خداوند از قول صالح پیغمبر میفرماید « :فَّق الََّّتَّمََّّم ُع واَّ
کذوبَّ ،»َّ272یعنی فقط سه روز در زندگی خود مهلت دارید.
ِفََّّدَّ َّاَُِّکَّثَّالَّثَّةََّّأَّ مَّایمََّّذَّلَّکََّّ َّوعدََّّغَّ َُّیَّمَّ َُّ
بعد همه شما میمیرید و به جهنم واصل میشوید .چنان شد که پیغمبر خدا خبر داده بتود.
همۀ آنها محکوم به عذاب شدند ،مخصوصاً کشندۀ ناقۀ صالح که دانسته و شناخته .بترای
اینکه دین و دعوت پیغمبر را تعطیل کند ،آن نعمت بزرگ الهتی را پایمتال کترد و تتابلوی
نمایشگر دین خدا و عظمت خدا را از بین برد .به همین کیفیت ،مردمی که با علم و آگاهی و
با عقل و شعور حق و باطلشناسی ،کلمۀ حتق را تعطیتل متیکننتد و اهتل حتق را اذیتت
می نمایند و می کشند و باطل و اهل باطل را روی کار میآورند ،محکومیتشان از جانب ختدا
قطعیت پیدا میکند و خداوند آنها را در دایرۀ عتذاب محاصتره متیکنتد .داستتان متوال
امیرالمؤمنین هم در ارتباط با امتی که با علم و آگاهی کامل به برکات وجودی آن حضرت ،او
را به قتل رسانیدند ،درست مانند همان مردمی بودند که آن شتر بابرکت را که آیتت الهتی
بود از بین بردند.
امت پیغمبر هم بعد از رسول خدا ،صرف نظر از سفارشات مخصوص پیغمبر اکرم و صرف
نظر از سابقهای که موال علیه السالم در رشد اسالم و ترویج دیتن ختدا داشتت و آن همته
پیغمبر اکرم مخصوصاً در غدیر خم اهل بیت خود را معرفی کرد که آنها حجتتهتای ختدا
هستند ،از مسیر رضایت و اطاعت آنها برکات مادی و معنوی خداوند متعال فراوان به شتما
میرسد و آرام آرام بدون رنج و زحمت شما را به زندگی بهشتی میرساند ،بتا تمتامی ایتن
سفارشات و سوابق خوبی که از موال در خاطره ختود داشتتند و مخصوصتاً مظلومیتت او و
همسرش را بعد از پیغمبر اکرم بهوسیلۀ غاصبین مقام خالفت شناخته بودند که هتر وقتت
امت مسلمان در حادثهای گرفتار میشدند و راه حل آن را نمیدانستند ،پناهنتده بته متوال
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میشدند و حضرت آنها را هدایت میکرد ،تا جائی کته آن بزرگتوار بته عنتوان حتالل
مشکالت شناخته شد .هفتاد مرتبه در برابر هفتاد حادثهای که خلیفۀ دوم گرفتار شتده
لَّلَّهلَّکََّّ ُع ر » 273خودش اعتراف میکرد و
بود و موال نجاتش داده بود ،گفته بود « لَّوَّلََّّعَّ یَّ

جائی دیگر می گفت خدا نکند حادثه ای پیش آید که دستم به دامن علی نرسد و ابتوبکر
بارها روی منبر معذرت خواهی می کرد از اینکه با بودن علتی علیته الستالم در مستند
خالفت نشسته است .در تاریخ اسالم مشهور است که چندین مرتبه روی منبر گفتت« :

یک ،»274یعنی مرا معاف دارید از این که امیر شما باشتم.
لَّفَّ َُّ
أَّقَّیَّلُوینََّّأَّقَّیَّلُوینََّّلَّستَُّ بَّ َّیَُّکَّوََّّعَّ یَّ
من بهترین آدم ها نیستم تا زمانی که علی علیه السالم در میان شما هست .متوال علیته
السالم هم در خطبۀ معروف به شقشقیه که مشعر بته شتکایت و گالیته آن حضترت از

مصیبت هائی است که مردم سر آن بزرگوار آوردهاند ،فرمود « :هیاتَّبَّیامنَّ ُه وََّّیَّس تَّقَّیَّلُهاَِّفََّّ
حَّیَّاتَّ ََّّاَّذ عَّقَّدَّهَّاَّلَّخَّرََّّبَّعدََّّ َّوفَّات َّ ،» 275یعنی ابوبکری که خودش وقتی زنتده بتود از قبتول
خالفت معذرت خواهی میکرد ،هنگام مردن نامۀ خالفت را به نام خلیفۀ دوم نوشت و در
زمانی که مردم ،زیر چکمۀ خلفای ثالثه و مخصوصاً زیر چکمۀ ظلم و ستم عثمان له شده
بودند ،تمامی مردمی که به سوابق و لواحق آن حضرت آشنا بودند ،دسته جمعتی ماننتد
سیل بنیانکن ،خلیفۀ ظالم بیلیاقت را کشتند و یکنواخت آمدند در خانه امیرالمؤمنین.
مانند گوسفندانی که از گرگ فرار کنند و به پناه چوپان بروند .در خانۀ موال علیه السالم

جمع شدند .از اجتماع آنها حضرت تعریف میکند ،میفرماید « :ینثالونَّعلَّکعر َّالضّ بعَّ
خفتَّانَّیطاءَّالس تنان ،»276یعنی مردم مانند موهای انبوه پشت گردن کفتار به طرف من
هجوم آوردند .آنچنان با شدت و حدت که نزدیک شد پسران من ،حسنین زیر دست و
پای آنها کوبیده شوند .همه خواهش و تمنا که یا علی دستت را بده تا با تو بیعت کنیم.
جز تو کسی الیق این مقام نیست .هر چه معذرت خواهی کتردم از قبتول خالفتت (کته
میدانم تحمل عدالت مرا ندارند) ،اصرار میکردند که نه جز تتو کستی را نمتیپتذیریم.
چاره ای به جز قبول خالفت نداشتم؛ زیرا خداوند بر علما و دانشتمندان متذهب واجتب
کرده است که اگر مردم او را یاری کردند ،قیام کند و داد مظلوم را از ظالم بستاند .بیعت
آنها را قبول کردم و در منبر رسول خدا نشستم .اولین خطبه را که مشعر به برنامههای
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حکومت من بود ایراد کردم ،ولیکن بیحیاها الاقل یک شبانه روز هم صبر نکردنتد ببیننتد
چگونه حکومت میکنم و در خدمت آنها هستم .میدانستند که حتق و عتدالت را رعایتت
میکنم و مردم را از نظر ارزشها و حقیقتی که دارنتد متیپتذیرم .بنتای مخالفتت بتا متن
گذاشتند .یک طایفه که در رأس آنها طلحه و زبیر و عایشه بودند ،بیعت شکستند و بر من
من شوریدند .طایفۀ دوم که معاویه و بنی امیه بودند ،خودرأیی و خودمختاری آغاز کردند و
کردند و از قبول خالفت من سر باز زدند و طایفۀ سوم بدون اینکه گنتاه و معصتیتی از متن
ببینند یا عملی ضد تقوی و عدالت مشاهده کنند ،از دایرۀ والیت من خارج شدند و بتر متن
شوریدند .به سه دسته تقسیم شدند .ناکثین  -قاسطین و مارقین و باالخره دو نفتر منتافق
که یکی در لشکر معاویه به نام عمرعاص و دیگری به نام اشعث بن قتیس در لشتکر علتی،
مخفیانه با تبلیغات خود و با تهمتهای ناروا که میزدند و دشمن علی ،یعنی معاویه را بهتتر
میدانستند ،آمادۀ قتل سه نفر شدند .یکی از آنها مأمور قتل معاویه و دیگتر متأمور قتتل
عمرعاص و سوم مأمور قتل امام .شب موعود چون عمرعاص خودش ترورچیها را با وستائط
دیگر تبلی کرده بود که آماده قتل این سه نفر باشند ،به مسجد نرفتت کته نمتاز جماعتت
بخواند .یک قاضی مصری را جای خود فرستاد .ولیکن معاویه خبر نداشت که یک ترورچتی
در کمین اوست .موال علیه السالم هم که مأمور به صبر بود و میدانست که شهادت او مقتدر
شده ،مأمور به ظاهر بود و قاتل خود را با اینکه میشناخت ،از دایترۀ والیتت ختود بیترون
نمیکرد .گاهی به حضرت پیشنهاد میکردند چترا بتا اینکته قاتتل ختود را متیشناستی،
نمی کشی و یا از خود دور نمی کنی؟ حضرت فرمود ،قصاص قبل از جنایت جایز نیست .اگتر
او را از خود دور کنم یا به قتل برسانم ،قصاص قبل از جنایت به حساب میآید و باالخره این
بیحیا که سر سفرۀ موال علیه السالم در دوران خالفت زندگی میکرد و امام علیته الستالم
حق او را از بیت المال ،مرتب به او می رسانید ،باالخره با اینکه شناسائی کامتل بته برکتات
وجودی موال علیه السالم داشت ،آن بزرگوار را به شهادت رسانید و میدانست چه جنتایتی
کرده اند و چگونه بشریت را از آن نعمت بزرگ الهی محروم ساخته اند .پس این دو نفر قاتل،
جاهل به جنایت خود و جاهل به حقانیت مقتول خود نبودند که ذرهای مستحق عفتو الهتی
باشند .شقی ترین افراد تاریخ به حساب آمدند .به دلیل همین شناسائی و آگاهی کامتل بته
حقانیت و مظلومیت مقتول ،اشقای بشریت شناخته شدند؛ یعنی در شقاوت نظیر نداشتتند.
خداوند در قرآن آن انسانی را هم که جنگ هستهای آخر الزمان را راه می اندازد و این آتش

بزرگ را روشن میکند ،اشقای افراد بشر شناخته است .در سورۀ اعلی میفرماید « :وَّ یََّّجََّّنمبَُّاَّ

اّلیَّیَّصلََّّالَّنماََِّّال ُکَّ
الَّشقَّی َّ،م َّ

َّی ،» 277یعنی شقیترین فترد آخترین الزمتان ایتن آتتش

بزرگ تر را روشن می کند و هزاران هزار انسان بیگناه را به دایرۀ آتش می کشاند .آتتش
کبری غیر از آتش معمولی است .آتش های معمولی که با نفت و هیزم شعلهور می شتوند.
کبری صغری ندارد .یکجور و یکنواخت است؛ ولیکن آتشهائی که کفار آخر الزمان برای
آتش زدن بندگان خدا روشن می کنند ،صغری کبری دارد .آتش اولتی ،آتتش وستطی و
آتش کبری.
آتشهای سه گانۀ کبری وسطی و کبری :
آتش اولی همین آتش های معمولی امثال نفت و هیتزم و بنتزین و چیزهتای دیگتر
است.
آتش وسطی خطرنا تر از اینها است .آتشهای انفجاری کته بتا موشتک شتعلهور

میشوند و خداوند موشکاندازی را هم در یک آیهای تعریف میکند ،میفرمایتد« :أنه اَّ
شََِّّاکَّلقَّرصََّّ،کََّّن م َُّ ََّجَّالَّتََّّ ُص فرَّ ،» 278یعنی آتشهای انفجاری مانند موادتی ان تتی و
تَّرمَّیَّبَّ َّ
چیزهائی از این قبیل .آتش های انفجاری ،جرقه هائی به صورت موشک ها بهسوی شهرها
می پراند که به اندازۀ یک قصر یا یک ساختمان است .مانند شتران زرد ،ردیف یکتدیگر
شلیک میشوند .موشکهائی که بهسوی شهرها رها میکنند ،همان شرارهها است.
و آتش کبری که دنیا را نابود می کند ،آتش های هسته ای است کته ختود کفتار کته
چنین آتشهائی ساخته اند ،خودشان از این آتش ها می ترسند .این آتش ها هتم دنیتا را
محاصره میکند .تمام اهل عالم داد میزنند که این بمبهای هستتهای را نتابود کنیتد و
این جنگ لعنتی را براندازید ،ولیکن شقیترین انسانهتا کته ذرهای ایمتان و تقتوی در
وجودشان نیست ،از همه بیشتر از اسالم و قرآن فراری هستتند ،عاقبتت ایتن آتتش را
روشن می کنند و به این زندگی دنیائی خاتمه می دهند .کسی هم که آتتش هستته ای را
روشن می کند می داند که این آتش همه چیز را نابود می کند .جاهتل بته جنایتت ختود
نیست .پس این سه نفر ،شقیترین افراد بشریت هستند.
مطلب سوم که مربوط به این بحث است ،پیدایش حادثۀ عاشورا و عواملی است کته
این حادثه را به وجود می آورد .حادثۀ عاشورا از چند جهت مورد بحث واقع می شود .اول
 -277سوره اعلی 11 ،و 12
 -278سوره مرسالت 32 ،و  ،33شرارههایی مانند يك قصر به طرف شما پرتاب میکند (موشكهای دوازده متری)،
مانند شتران زرد به طرف شما قطار میشوند.

از این جهت که ائمه اطهار علیهمالسالم و یا شخص پیغمبر اکرم با اینکه صددرصد میدانند
یک چنین حادثهای واقع میشود و از نظر قدرتهای الهی اعجازی خود متیتواننتد از ایتن
حادثه جلوگیری کنند ،چگونه از این حادثه استقبال می کننتد و تمتامی موفقیتت ختود و
بشریت را در مسیر همین حادثه می دانند و با ذوق و شوق هر چه تمامتر بهسوی این حادثه
حرکت می کنند و عاقبت هم چنان میشود که خودشان خبر دادهاند و خداوند متعال هم در
آیات قرآن از این حادثه خبر داده .لذا اکثر دانشتمندان در توجیته استتقبال ائمته اطهتار
علیهم السالم از این حادثه ها ،با اینکه صدردرصد یقین قطعی و علمی به حدو آن دارنتد،
عاجز ماندهاند که چرا مثالً ائمه به این کیفیت از مرگ خودشان ،بهصورت قتتل باشتد و یتا
مسمومیت ،استقبال میکنند؟! اگر کسی بگوید آگاهی به این حادثهها ندارند و این مترگ و
قتل ها برای آنها اتفاق می افتد و غافلگیر می شوند ،این عقیده مطابقت با وضتعیت علمتی

ائمه اطهار ندارد .متوال امیرالمتؤمنین علیته الستالم در حتدیث مشتهور « س َُّلوینََّّقَّب لََّّأَّنَّ
تَّفق َُّدوینَّ » 279میگوید از همین ساعت تا روز قیامت از هر حادثهای جزئتی یتا کلتی باشتد،
باخبرم و میتوانم شما را به آن حادثه آگاه کنم که عامل اصلی آن حادثه کیست و چیست و
عوامل فرعی آن کداماند .ائمه اطهار علیهمالستالم در طتول متدتی کته بتا متردم تمتاس
داشته اند و مردم با آنها مربوط بوده اند ثابت کرده اند که از تمامی حواد کوچک و بتزرگ
زمان و آینده زمان آگاهی کامل دارند .در هیچ حادثه ای و مسئله ای غتافلگیر نمتی شتوند.
کسانی که عقیده دارند ائمه غافلگیر می شوند ،دشمن خود را یا قاتل خود را در ساعت قتل
نمی شناسند ،می گویند اگر امام ها از این حادثهها اطالع کامل داشته باشند الزمتهاش ایتن

است که دانسته و شناخته از مرگ خود استقبال کنند و این استتقبال بتا آیتۀ شتریفۀ « وَّ
التَّلُکَّةَّ » 280منافات دارد .الزمهاش این است که با پای خود به قتلگاه بروند و
یکَّاَّلََّّ مَّ
لََّّتُلَُّقواَّبَّأَّیدَّ َُّ
مانع و مزاحم امکانات قاتل خود نشوند .شهادت آنها را نتیجۀ غفلتت متیداننتد؛ ولتیکن
توجه ندارند که این قتل ها و شهادتها یکتی از عوامتل بتزرگ تربیتت بشتر استت .اگتر
حادثه های جزئی و کلی در تاریخ نبود ،امکان نداشت که جامعۀ بشتریت از دایترۀ جهتل و
نادانی خود خارج شود و وارد فضای علم و دانش گردد .تنها عاملی که خدا را و خلق خدا را
به هدف واقعی خود می رساند ،یعنی به معرفت کامل و زندگانی کامل بهشتی ،آن تنها عامل
علم و دانش بشریت است .علم و دانش انسانها ،راه بهسوی مقاصد عالیه است و عواملی که
این راه را میسازد حادثههائی است که در تاریخ بهوجتود آمتده .مخصوصتاً حادثتۀ بعثتت
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پیامبران و مصیبتهائی که در این راه به وجود آمده .انسانهای زمتان کته علتی علیته
السالم را و معاویه بن سفیان را برابر هم قرار دادند ،گاهی معاویه را از علی بهتر میدانند
و گاهی علی را از معاویه بهتر ،چه عاملی الزم است که بشریت را از این جهل خطرنتا
نجات دهد؟ جهلی که مستقیماً درهای جهنم را باز می کند و درهای بهشت را می بنتدد.
آن عامل ،حادثهای است که موجودیت این دو قدرت خیر و شر را به نمایش متیگتذارد.
الزم است معاویه یا معاویه ها به قدرت برسند تا خودشان بفهمند به جای اینکته عامتل
خیر باشند ،عامل شرند و هم جامعه آنها را بشناستد کته بته جتای بهشتت از جهتنم
استقبال کردهاند و درهای جهنم را به روی خود باز کردهاند که امثتال معاویتههتا را بته
کرسی قدرت نشاندهاند و هم اولیاء خدا را بشناسند که چگونه در حاالت ضعف و قدرت،
کلمۀ حق و عدالت را رعایت میکنند و عامل نجات بشریت هستند .یکی از آن حتواد
بزرگ که قهراً بشریت را به علم و دانش می رساند و عقل و شعور او را بیتدار متی کنتد،
همین مهلتی است که خداوند به کفار می دهد و اولیاء خود را هم مأمور می کنتد کته در
خط این مهلت و فرصت که به ظالم داده است ،صبور باشتند و استتقامت کننتد و متانع
حرکت و فعالیت کفار نشوند تا آنها به دست خود جهنم خود را بسازند .پس استقبال از
این شهادت ها مربوط به مأموریت ائمه اطهار علیهمالسالماست مانند سربازی که میداند
در میدان جنگ کشته میشود ،اما حق ندارد فرار کند و یا از شترکت در میتدان جنتگ
انصراف پیدا کند .ائمه وجود خود را و حیات خود را و تمامی سرمایههای زندگی خود را،
در راه اطاعت خدا انفاق میکنند تا این انفاقات و فداکاریها بشریت را بیدار کند و آنها
را از حاکمیت جهل و سفاهت آزاد نماید .پس ائمه اطهار خبر دارند که چگونه و بته چته
کیفیت در این مسیر کشته میشوند و به شهادت میرسند و خبر دارند که آثار شتهادت
آنها چگونه و چطور ،سازندۀ زندگی بهشت و نابود کنندۀ زندگی جهنم می باشد .حادثۀ
عاشورا از این قبیل است .برای شناخت آثار وجودی عاشورا ،شما ،افکار بشریت ،بعتد از
عاشورا را با افکار بشریت پیش از عاشورا مقایسه کنید تا بدانید چگونه عاشورا بشریت
را بیدار کرد و آن همه نهضتها بر علیه عوامل کفر و ستم بهوجتود آورد و بته بشتریت
آزادی داد تا روزی که آخرین ثمرۀ عاشورا که همان قیام امام زمتان و حکومتت ختدا و
اولیاء خدا میباشد ظاهر گردد و بشریت از این عوامل جهل و کفر و ظلم و ستتم نجتات
دهد.

در همان آیهای که خداوند تبار

التَّلُک ةَّ،» 281
یکَّاَّلََّّ مَّ
و تعالی میفرمایتد « :ولََّّتُل ُق واَّبَّأَّی دَّ َُّ

هللا .» 282آیۀ شریفه چنین است که میفرماید از مال و جان
اول میفرمایدَّ « :وأَّنفََُّّقواَِّفََّّسَّبَّیلََّّ ِ
جان در راه خدا انفاق کنید و به دست خود ،خودتان را به ورطۀ هالکت نکشانید .انفاق هتم
هم در معنای اصیل قرآنی خود به معنای سرمایه گذاری در راه تولید علم و حکمت و صنعت
صنعت است .دین مقدس اسالم و آیات قرآن ،بسیار به تولید علم و صنعت و حکمت اهمیت
میدهد و همانطور که تولیدات مادی مانند مواد غذائی و صنایع دیگر بدون سرمایهگتذاری
و تولید کار ممکن نیست ،پیدایش علم و حکمت و تربیت انسانها هم برمدار علم و حکمت
بدون سرمایهگذاری ممکن نیست.
هالکت ،مرگ مال یا جان بدون تولید است و یا مرگ جتان و متال ،در مستیر پیتدایش
فساد و مفسده و کفر و گناه .مرگ بدون نتیجه را هالکت مینامند و مرگ با نتیجه و فایتده
را شهادت .خداوند در ابتدای این آیه به انسانهائی که مجهز به سرمایه مال و جان هستتند
دستور میدهد مال و جان خود را در راه خدا سرمایهگذاری کنید .مالتان در راهتی مصترف
شود که جادۀ بهسوی سعادت و بهشت ساخته شود و همینطور جانتان در راهی که جتاده،
بهشت را آسفالت کند و انسانها به راحتی بتوانند خود را به سعادت بهشتی برستانند .راه
خداوند تبار

و تعالی هم درست به معنای علم و آگاهی به مصالح و مفاسد و یا مفستده و

مصلحت است .همه جا راه خدا به علم و معرفت و به انسانهائی که حامتل علتم و معرفتت
الهی هستند تعریف شده .پیغمبر اکرم خود را شهر متمدن علم و دانش معرفی متی کنتد و
علی علیه السالم را راه بهسوی آن شهر .بدیهی است که مدینۀ فاضله که بته تعبیتر دیگتر
زندگی بهشتی و شهر بهشت است ،از نوع شهرهای روی زمین نیست که مجهز به ساختمان
مدرن و راهها و ماشینها باشد .گر چه همین شهرها و راهها را هم علتم و دانتش بتهوجتود
میآورد و تولید میکند .پس پیغمبر اکرم شهر علم و حکمت است .او با علم و حکمت ختود
انسانها را چنان می سازد که هر کدام از آنها مجهز به علم و قدرت الهی میشوند و بترای

خود و دیگران هم زندگی بهشتی می سازند .بهشتی که خداوند توصیف متی کنتد « ،جَّن م اتََُّّ
عَّدنََّّتَّرَّیَّمَّنََُّّتَّا َّالَّن ا َُِّ ،»َّ283از نوع این باغها نیست که در داخل درختتهتای آن نهتر
جاری گردد بلکه از نوع مجهز شدن انسان به علم و حکمت الهی است که در اثر آن علتم و
حکمت مانند نهر خیر و برکت از وجود انسان جاری میگردد .معنای « جََّّن ماتََُّّعَّدنََّّت رَّی » را
از حدیث نافله یاد بگیرید که در این حدیث قدسی امام علیه الستالم از زبتان ختدا ستخن
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اّلیَّبَّ ََّّیَّسمَّعَّوََّّیَّدََُّّهَّ
الَّیََّّقَّ مَّربَّا مَّلَّعَّبدَّیَّبَّلَّنموافلََّّحَّیتََّّ َّکُنتََُّّسَّ َُّع ََُّّ م َّ
هللاَّتَّعَّالَّ لَّیَّز َُّ
ولَّ َُّ
میگوید « :یََُّّق َُّ
قولَّ َُّهوََّّ َّکُنَّفَّی َُّکونَّ َّ»284
قولَّأَّانَّ َّکُنَّفَّیکونَّوََّّیَّ َُّ
یتَّأَّ َُّ
شَّحَّ ّ َّ
اّلیَّیَّبطَّ ُ َّ
م َّ
یعنی بندۀ من با خواندن و عمل کردن واجبات و مستحبات به من نزدیک می شتود.
چنان نزدیک و نزدیکتر که مانند من می شنود و می بیند و می سازد؛ یعنی در شنوائی و
آنچه می شنود ،اشتباه نمی کند .هر چیزی را به حقیقتی که دارد می شنود و چنتانکته
هست می بیند .همانطور که خدا در دیدن و شنیدن اشتباه نمیکند ،بندۀ مؤمن هتم در
دیدن و شنیدن اشتباه نمیکند و چنان به علم و عمل مجهز میشود کته ماننتد ختدای
خود آنچه میخواهد فوری و آنی میسازد .همانطور که من خدای او ،آنچه میختواهم
فوری میشود ،بندۀ من هم آنچه میخواهد فوری میشود.
رابطۀ انسان با خدا در مکتب دین ،رابطۀ شاگرد با استاد است .همان تقدیری که بین
استاد و شاگرد حاکمیت دارد ،بین انسان و خدا هم حاکمیت دارد .استاد بسیار حتریص
است که علم و هنر خود را به شاگرد بیاموزد .شاگرد هم بسیار حریص است کته علتم و
هنر استاد را از او فراگیرد و این ادعا مضمون جمالت دعای سحر است که بنتدۀ متؤمن
میگوید خدا از تو چنان علمی را میخواهم که ختودت داری و چنتان جمتال و جاللتی
میخواهم که تو داری و چنان قدرتی را میخواهم که تو به آن مجهزی تا آخر دعا.
پس انسان در مکتب دین ،در حال تفکر و تعقل ،شاگرد خداوند متعال است کته هتر
روز و ساعتی یاد میگیرد و میفهمد .خداوند هم به جای استاد استت کته علتم و هنتر

سازندگی خود را به بندۀ خود میآموزد و این انسان در مسیر تکامتل و ترقتی « ،جَّنّ اتََُّّ
عَّدنََّّتَّریَّمَّنََُّّتَّاَّالَّناِ » میشود .آیات و روایات صراحت دارد که بعتد از ظهتور امتام
زمان علیه السالم این کرۀ زمین تبدیل به بهشت می شود .زمتان حکومتت آن حضترت،
انسانها با کار و کاسبی ،برای خود زندگی نمی سازند .آنها دائم در حال تعقتل و تعلتم
هستند که اسرار علم و حکمت را از امام خود فرا میگیرند و این کرۀ زمین بترای آنهتا
مجهز به یک زندگی بهشتی میشود که هر جا میروند و هر چه میخواهند بترای آنهتا
آماده است .این موفقیت برای انسانها از مسیر علم و عقل قابل ظهور است .لذا خداوند
تبار

و تعالی و اولیاء خدا مکتب و تربیت را در مقدمۀ آخرت قرار دادهاند تا انستانهتا

بدانند از مسیر مکتب و تربیت داخل زندگی بهشتی می شوند نه اینکه ماننتد کودکتان،
آنها را بغل بگیرند و در یک باغ پر درخت و پرمیوه رها سازند .صتنایع آخرتتی ماننتد
إلی عبدی
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إلی ممِّا افترضتُ علیه و ما یزال عبدی یتقرب ِّ
أحب َّ
ِّ
بشیء
و بصره الذ ی یُبصر به ،و یده التی یبطش بها ،و رجله التی یمشی بها و إن سألنی ألعطینِّه و الن استعاذنی ألعیذنه

صنایع پیغمبران است که همه جا از نوع اعجاز و معجزه استت .متریض را بتدون دوا و دارو
معالجه کنند و پیران را به جوانی برمیگردانند و گاهی مردهای را زنده میکنند .فوری غذای
غذای بهشتی برای گرسنهای آماده می کنند و از این قبیل معجزات .بنابراین جتادۀ حرکتت
حرکت بهسوی بهشت و یا مدینۀ فاضلۀ رسول خدا ،علم و دانش است که در مکتب استالم
اسالم به رهبری ائمه اطهار تهیه شده است.
خداوند این همه حادثه ها و بالها و جنگ و قتل و کشتار سر راه کافر و گناهکار بهوجود
میآورد تا این حادثهها و بالها انسان را بهسوی مکتب اسالم به رهبری ائمته اطهتار ستوق
دهد و با فراگیری علم و دانش این مکتب ،کلیدهای زندگی بهشتی که همان علتم و دانتش
الهی است در اختیار مردم قرار گیرد و مردم مجهز به علم و معرفت شتوند و در مستیر آن

حَّالغَّی بََّّلََّّیَّعلَّ َُّمه اَّاَّ مَّلَّ ُه وَّ،» 285
مجهز به زندگی بهشتی .آنجا که خدا میفرمایدَّ « :وعَّندََُّّهَّمَّفاتَّ َُّ
همین علم ها را که سازندۀ بهشت است به انسانها نوید می دهد .می گوید کلیدی که درهای
غیب را به روی شما باز میکند و اسرار صنعت و حکمت الهی را در اختیار شما متیگتذارد،
آن کلیدها در اختیار خداست .فقط مکتب خدا و اولیاء خدا آن کلیتدها را در اختیتار شتما
می گذارند .سایر مکتب ها که نتیجۀ کفر و جهالت است یک چنان ارزشی ندارد کته بتوانتد
شما را تربیت کند و به زندگی بهشتی برساند .پس سبیل اهلل همان علم و حکمتت الهتی و
علم و حکمت ائمه اطهار علیهمالسالم است که هر کس فرا گیترد جنستیت بهشتتی پیتدا
میکند و هر کس فرا نگیرد جنسیت جهنمی دارد .میگوید مال و جان خود را در راه ترویج
مکتب و برای تربیت اسالم سرمایهگذاری کنید .چنان باشید که مال و جان شما برود و علم
و دانش در افکار مردم بهوجود آورد و مکتب الهی را در افکار مردم بپروراند .به دست ختود
مال و جان خود را به هالکت نیاندازید یعنی چنان نباشید که مال و جان شما از دست شتما
برود و کفر و گناه و ظلم و ستم را پرورش دهد که مردن در این راه به معنای هالکت استت.
اینکه سرباز راه دین خدا را شهید میدانند و سرباز راه کفر و گناه را هالک معرفی میکنند،
به همین دلیل است که شهید با مال و جان خود ،جادۀ بهشت را به روی انسانها باز میکند
و این عوامل کفر و گناه را که سد حرکت بهسوی بهشتاند و خط جهنم را به روی مردم بتاز
میکنند ،برطرف میکند .تمامی جنگها و قتل و کشتارها و مخصوصاً جنتگهتای آتشتین
آخرالزمان ،محصول علم و و عمل کفار است .صلح و عدالت و تقتوی و ایمتان و فضتیلت و
انسانیت که سرمایۀ زندگی بهشت است ،محصول علم و عمل اهل ایمان است و بزرگتترین
سرمایهها که در این را مصرف شده مال و جان پیغمبران و مخصوصاً مال و جان ائمه اطهتار
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علیهم السالم است .پیغمبر اکرم به امام حسین علیه السالم می فرماید ،تو یک مقامی در
بهشت داری که حاصل نمی شود مگر با شهادت .مقام بهشتی هتم ماننتد مقتام دنیتائی
وابستگی کثرت جمعیت به انسانی است که آنها را به زندگی بهشتی کشانیده است .اگر
حواد تاریخ را بررسی کنیم که خون هر پیغمبری و هر امامی چهقدر انستانهتا را بته
زندگی بهشتی هدایت نموده ،خواهیم دانست که عاشورا میلیتونهتا نفتر را از اولتین و
آخرین به زندگی بهشتی کشانیده .لذا حضرت را رحمت واسعۀ الهی خوانده انتد کته در

الواسعةَّوَّایَّببَّناةَّا أَّلمة»َّ .
زیارتش میگوئیم « :ایَِّحةَّهللاَّ َّ

بحث دیگری که در اینجا الزم است ایراد شود ،حادثتۀ عاشتورا و محرومیتت ائمته
اطهار علیهم السالم در مسیر قبول ویا رد والیت علی ابن ابیطالب علیه الستالم استت.
مسلم است که دین مقدس اسالم به رهبری ائمه اطهار علیهم السالم راه علمی و تربیتی
انسان است .زندگی بهشتی ،یک زندگی مفت و مجانی که خداوند متعال به انسان بدهد،
مانند پولی که انسان به فقیر می دهد نیست؛ بلکه راه علمی و تربیتی انسان است؛ یعنی
انسانها در مسیر علم و ایمان به رهبری خدا و اولیاء خدا ،بهشتی ساخته میشتوند نته
اینکه به دست خدا و ائمه وارد باغی به نام بهشت شوند  .ورود بته بهشتت ماننتد ورود
کودکان به زندگی بزرگان است .این کود

دو ساله و سته ستاله در آینتده الزم استت

ازدواج کند و به اراده و آزادی خودش زندگی مجهزی برای خود بسازد .فقتر و نتاداری و
نادانی و ناتوانی را از خود دور کند .وارد شهری شود به نام دانائی و توانتائی و از همتین
مسیر به دارائی برسد .همانطور که نمی شود مفت و مجتانی زنتدگی چنتدین میلیتون
تومانی را در اختیار کود

دو ساله و سه ساله گذاشت ،بلکته اول بایستتی او را تربیتت

کرد .زندگی بهشتی را هم که بی نهایت ثروت و قدرت و عظمت است نمی شود در اختیار
انسانی گذاشت که تربیت نشده و به علم و دانش قرآنی و اسالمی مجهتز نشتده استت.
انسانی که از مادر متولد می شود فلز انسان است نه انسان مطلوب خدا .مانند سنگ طال
و نقره .طال و نقره نیست .گوشواره و سکه نیست .بایستی دانشمندان اول آن سنگ طال
و نقره را حرارت بدهند و خالص کنند و بعد طالی خالص ذوب شده را بته صتورتهتای
مطلوب درآورند  .انسان هم چنین است .الزم است تمامی آیات قرآن و علوم اسالمی به
دست خدا و اولیاء خدا در وجود انسان تمرکز پیدا کند و انسان از نظر جنسیت و مادیت
و روحانیت چنان شود که خدا در قرآن تعریف کرده است .میفرماید اهل ایمان کستانی
هستند که وقتی نام خدا را می شنوند ،در برابر عظمت خدا تکان میخورنتد .مرعتوب و
مغلوب جلوه خدا میشوند .انسانی که کلمۀ « لَّالَّالاَّهللا » را میشتنود ،جلتوۀ ختدا و

عظمت خدا او را تکان میدهد و مرعوب میکند با انسانی که این کلمه را میشنود و تحتت
تأثیر قرار نمیگیرد و مثل این است که نشنیده و یا انسانی که میشنود ،تنفر پیدا میکند و
بیاعتنائی میکند ،این سه نفر از نظر ساخت وجودی و روانی با یکدیگر متفاوتاند.
انسان اول به علم خدا و دستورات الهی تربیت شده و مجهز به علم و ایمتان و معرفتت
الهی شده و آن دو نفر دیگر یک چنین تجهیزات وجودی ندارند .به تعبیر دیگر دین مقدس
اسالم به صورت یک دانشگاه در اختیار انسان قرار میگیرد که استاد این دانشتگاه ختدا و
اولیاء خدا هستند .دیگران نمیتوانند استاد یک چنین دانشگاهی باشند .خداوند متعتال از
مسیر دستوراتی که قرآن و ائمه در اختیار دانشجویان این دانشگاه گذاشته اند ،دانشجویان
که همان مؤمنین واقعی هستند ،ضمن عمل به این دستورات ،تحت تعلیم و هدایت مستقیم
خداوند متعال قرار می گیرند .خداوند علم و هنر خود را به این دانشجویان متیآمتوزد .بته
آنها یاد میدهد و از نظر روانی هم آنها را مجهز میکند که چگونه مظهر رحمتت و برکتت
الهی باشند .درست مانند شاگردی که علم و هنر استتاد را فترا متیگیترد و جتای استتاد
می نشیند و مانند استاد زندگی میکند .انسان هم از مسیر مکتب قرآن و اسالم به رهبتری
امام معصوم علم و هنر الهی را فرا میگیرد و مانند خداوند متعال به علتم و قتدرت مجهتز
میشود  .خاصیت طبیعی و روانی استاد و شاگرد همین است .شاگرد علم و هنر استتاد را از
او میطلبد ،استاد هم علم و هنر خود را به شاگرد میآموزد و در آینده که تربیت شاگرد بته
ثمر میرسد و در این دانشگاه فارغ التحصیل میشود ،مجهز به علم و هنر ختدا متیشتود.
خودش به علم و قدرت خودش و به فهم و شعور خود جنات عدنی است که خدا میفرمایتد:
« تَّرَّیَّمَّنََُّّتَّاَّالَّنا َُِّ » .همانطور که خداوند متعال هر چه میخواهد فوری میشود و بتین
اراده و مراد خدا فاصلهای نیست ،انسانی هم که در این مکتب تربیت شده چنان بته علتم و
قدرت مجهز میشود که هر چه میخواهد و اراده میکند ،میشود .یتک چنتین متوفقیتی،
محصول تعلیم و تربیت است نه تنها ذکر و عبادت منهای علتم و معرفتت .لتذا استالم بته
رهبری ائمه یک دانشگاه است .انسانهای بهشتتی چنتانانتد کته در ایتن دانشتگاه دوره
دیده اند و جنسیت بهشتی پیدا کرده اند .زندگی آخرت که بهشت و یا خدای ناکرده جهتنم
است ،بر پایۀ جنسیت روحی و روانی بهشتی و جهنمی دائر می شود .مکتتب کفتر و گنتاه،
جنسیت انسان را جهنمی میسازد .از نظر روانی و فکری و روحی مانند یک حیتوانی استت
که با کتک و شالق و زجر ،تبدیل به انسان نمیشود  .در جنسیت حیوانی خود مخلد استت.
انسان بهشتی هم به همین کیفیت .از نظر روحی و روانی ،یک چنتان جنستیتی استت کته
خداوند او را مجهز به علم و قدرت خود میکند و هر جا میرود درهای رحمت و برکتت بته

روی او باز است .این دو نوع جنسیت ،محصول مکتب ایمان و تقتوی و یتا کفتر و الحتاد
است .دلیل اینکه خداوند به جهنمیها میگوید تا ابد مخلدند و بهشتتیان هتم تتا ابتد
مخلدند ،این خلود فکری و روانی است نه اینکه حبس خانههایی به نام جهنم بسازند بتا
در و دیوار .بسیار محکم که جهنمی ها نتوانند خارج شوند .خروج از خودیت خود ،محال
است .اگر این خودیت و جنسیت ،علم و معرفت الهی باشد ،در این علم و معرفت ،مخلتد
است .در نتیجه آن هم که زندگی بهشتی باشد ،مخلد است و اگر این جنستیت کفتر و و
الحاد باشد ،در کفر و الحاد خود مخلد است ،در نتایج آن هم که عذابهتا باشتد مخلتد
است .پس اسالم یک مکتب و یک دانشگاه است نه تنها مراستم و عبادتگتاه .لتذا ائمته
اطهار علیهم السالم یک چنین حادثه های عجیبتی را ماننتد شتهادت هتا و عاشتوراها
بهوجود میآورند که نتیجۀ آن ،نهضت فکری بندگان خدا و حرکت علمی و عملی آنهتا
بهسوی عدالت و تقوی و فرار از کفر و گناه است.

