ﺗﻘﻮی در ﻗﺮآن

در ﻧﻮﺷﺘﺎر زﯾﺮ ﺑﺤﺚھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻘﻮای دﯾﻨﯽ و درﺟﺎت آن ،ﻣﻌﻨﺎی اﺧﻼص و ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ﻋﻠﯿﮭﻢاﻟﺴﻼم( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻠﻢ ،ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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راﺑﻄﮫ ﻗﺎﻧﻮن و اﺧﻼق و ﺗﻮﺣﯿﺪ

آﯾﺎ راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،اﺧﻼق ﮐﺮﯾﻤﮫ و ﺗﻮﺣﯿﺪ ھﺴﺖ؟
و ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ :ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪون اﺧﻼق و اﺧﻼق ﺑﺪون ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎ اﺛﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ :ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺛﻤﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن اﯾﻤﺎن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﺧﻼق ﮐﺮﯾﻤﮫ ﺣﻔﻆ و آن اﺧﻼق
ھﻢ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ درﺧﺖ ﺳﻌﺎدت آدﻣﯽ را رﺷﺪ داده و ﺷﺎخ و ﺑﺮگ اﺧﻼق ﮐﺮﯾﻤﮫ را در آن ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ ،و آن ﺷﺎﺧﮫھﺎ را ھﻢ ﺑﺎرور ﺳﺎﺧﺘﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ را از آن ﻣﯿﻮهھﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻓﺮﻣﻮده» :ا ﻟﻢ ﺗﺮ ﮐﯿﻒ ﺿﺮب ﷲ ﻣﺜﻼ ﮐﻠﻤﺔ طﯿﺒﺔ ﮐﺸﺠﺮة طﯿﺒﺔ اﺻﻠﮭﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﺮﻋﮭﺎ ﻓﯽ اﻟﺴﻤﺎء ﺗﺆﺗﯽ اﮐﻠﮭﺎ ﮐﻞ
ﺣﯿﻦ ﺑﺎذن رﺑﮭﺎ و ﯾﻀﺮب ﷲ اﻻﻣﺜﺎل ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻌﻠﮭﻢ ﯾﺘﺬﮐﺮون و ﻣﺜﻞ ﮐﻠﻤﺔ ﺧﺒﯿﺜﺔ ﮐﺸﺠﺮة ﺧﺒﯿﺜﺔ اﺟﺘﺜﺖ ﻣﻦ ﻓﻮق اﻻرض ﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺮار؛
] [١اﺑﺮاھﯿﻢ/ﺳﻮره ،١۴آﯾﮫ.٢۶ -٢۴
ﻣﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪی ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﺜﺎﻟﯽ زد ،ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮏ ﭼﻮن ﻧﮭﺎل ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ،اﺻﻠﺶ در زﻣﯿﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﮫ آن در آﺳﻤﺎن ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ اذن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را ﻣﯽدھﺪ .و ﺧﺪا اﯾﻦ ﻣﺜﻠﮭﺎ
را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽزﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﻧﺪ .و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﺪ ﭼﻮن ﻧﮭﺎل ﺑﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ از زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﻗﺮار ﻧﺪارد «.و اﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﺧﺪا را ﭼﻮن درﺧﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﮫ دارای رﯾﺸﮫ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻗﻄﻌﺎ ھﻤﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ دارای ﺧﻮردﻧﯽھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﮫ در ھﺮ آﻧﯽ ﺑﮫ اذن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﯿﻮه ھﺎﯾﺶ را ﻣﯽدھﺪ ،و آن ﻣﯿﻮهھﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ دارای ﺷﺎﺧﮫھﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﻮده ﮐﮫ ھﻤﺎن اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻘﻮا ،ﻋﻔﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﺣﻤﺖ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن اﺳﺖ.

آن ﮔﺎه در آﯾﮫ دﯾﮕﺮی در ﺑﺎره ﮐﻠﻤﮫ طﯿﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده» :اﻟﯿﮫ ﯾﺼﻌﺪ اﻟﮑﻠﻢ اﻟﻄﯿﺐ و اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﯾﺮﻓﻌﮫ؛
] [٢ﻓﺎطﺮ/ﺳﻮره ،٣۵آﯾﮫ.١٠
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮب ﺑﮫ ﺳﻮی او ﺻﻌﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮭﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد« .ﺳﻌﺎدت ﺻﻌﻮد ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﻘﺮب ﺑﮫ درﮔﺎه او را ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻠﻤﮫھﺎی طﯿﺐ ﻧﻤﻮده ﮐﮫ ھﻤﺎن
اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﻋﻤﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﮫ آن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻤﮏ ﮐﺎر آن ﻗﺮار داده.
← ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﯿﺎن آن اﯾﻨﮑﮫ :ھﻤﮫ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﻤﺎل ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و آدﻣﯽ در زﻧﺪﮔﯿﺶ آن ﺳﻌﺎدﺗﯽ را ﮐﮫ ھﻤﻮاره در ﭘﯽ آﻧﺴﺖ و ھﺪﻓﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﻧﺪارد در ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﮫ اﺟﺘﻤﺎع
اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﮐﺎرھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎون ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺜﺮت و ﺗﻨﻮع آن ﺑﮫ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻋﮭﺪه ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ را اﻧﺠﺎم دھﺪ .و ھﻤﯿﻦ درک ﺿﺮوری
اﺳﺖ ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﻣﺤﺘﺎج ﮐﺮده ﮐﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﮫ ﺳﻨﺖھﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺪار ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد از ﺑﻄﻼن و ﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻦ در دھﻨﺪ و ﻓﺮد ﻓﺮد اﺟﺘﻤﺎع ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ ﻗﺪر وﺳﻊ ﺧﻮد ﺑﺪان
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮫ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﻧﻤﻮده ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ ﻗﺪر ارزش ﻋﻤﻞ ﺧﻮد از ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﻘﺘﺪر ﺑﮫ ﺿﻌﯿﻒ
ﻋﺎﺟﺰ ظﻠﻢ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮای آن ﮔﺮدد ،و ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ از آن و ﺗﺠﺎوزﮐﺎران ﺑﮫ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان را
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﻗﺒﺎل ﮐﺎر ﺑﺪ ﮐﯿﻔﺮ ﺑﺪ دارﻧﺪ ،و ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ از ﺗﺮس آن ﮐﯿﻔﺮھﺎ ھﻮس ﺗﺨﻠﻒ ﻧﮑﻨﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮرات دﯾﮕﺮی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺸﻮﯾﻖ و آﻧﺎن را در ﻋﻤﻞ
ﺧﯿﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻗﻮه ﺣﺎﮐﻤﮫای ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ھﻤﮫ اﻓﺮاد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﮫ ﻋﺪل و درﺳﺘﯽ ﺑﺮ ھﻤﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
← ﺿﻌﻒ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﯾﻦ آرزو وﻗﺘﯽ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ از ﺟﺮم اطﻼع ،و ﺑﺮ ﻣﺠﺮم ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﺮمھﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﯽ در ﺧﻠﻮت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ
از آن ﺧﺒﺮدار ﻧﺒﺎﺷﺪ )و ﭼﻘﺪر ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ( در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎز ﺟﻠﻮ ﺟﺮم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮد و دﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .و ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ و آن
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺳﮭﻞ اﻧﮕﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺑﺮ او ﭼﯿﺮه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺠﺮم ﺷﺨﺼﺎ ﻗﻮی ﺗﺮ از ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ و ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺗﺠﺎوزات ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .آدﻣﯽ -ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ -طﺒﻌﺎ
ﺳﻮد طﻠﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﻔﻊ را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﮫ ﺿﺮر دﯾﮕﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ وﻗﺘﯽ ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ در ﺧﻮد ﻗﻮای ﻣﺠﺮﯾﮫ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد ،و ﯾﺎ در ﺷﺨﺺ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﮫ زﻣﺎم ھﻤﮫ اﻣﻮر را ﺑﮫ دﺳﺖ دارد ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﺮدم را ﺧﻮار ﻧﻤﻮده دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ او را ﺑﮫ ﺳﻮی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﺣﻖ وادار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آری ،در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﻗﻮای ﻣﺠﺮﯾﮫ و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﮐﻢ ﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﯾﺸﺎء ﮔﺸﺘﮫ ،ھﯿﭻ
ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ او را ﻧﯿﺎورده و ھﯿﭻ ارادهای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراده او ﻣﻌﺎرﺿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ از اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺧﺎطﺮات ﺗﻠﺦ ﻣﻤﻠﻮ و از داﺳﺘﺎنھﺎی ﺟﺒﺎﺑﺮه و طﺎﻏﻮتھﺎ و زورﮔﻮﯾﯽھﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﭘﺮ اﺳﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط روی زﻣﯿﻦ ھﻤﯿﻦ وﺿﻊ ﺟﺮﯾﺎن دارد.
← ﻧﯿﺎز اﺟﺘﻤﺎع ﺑﮫ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺮ ﻗﺪر ھﻢ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﻗﺪر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﺋﯿﺶ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻊ ذﻟﮏ آن طﻮر ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺟﺮاء ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺟﻠﻮ ﺧﻼف را
ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ را ﺗﺨﻠﻒ را ﻧﻤﯽﺑﻨﺪد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ در اﻓﺮاد آن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻣﻠﮑﺎت ﻓﺎﺿﻠﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻠﮑﮫ ﭘﯿﺮوی ﺣﻖ و اﺣﺘﺮام اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ و
ﺣﯿﺎء و اﺷﺎﻋﮫ رﺣﻤﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آری ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﯾﺪن وﺿﻌﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﻤﺪن دﻧﯿﺎ از ﻗﻮه و ﺷﻮﮐﺖ و ﻧﻈﻢ )ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﻋﺎدﻻﻧﮫ( ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ﻏﺮه ﮔﺸﺘﮫ و ﻣﺮﻏﻮب ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﮫھﺎی اﺧﻼﻗﯽ وﺿﻊ ﻧﺸﺪه و ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاء ﻧﺪارد .ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻓﮑﺮﺷﺎن ﻓﮑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺮادﺷﺎن ﺟﺰ ﻧﻔﻊ ﻣﻠﺖ و ﺧﯿﺮ آن و ﺟﺰ دﻓﻊ ﺿﺮر از ﻣﻠﺘﺸﺎن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را
ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،و ﻣﻠﺖ ھﺎﯾﺸﺎن ﺟﺰ ﺑﺮده ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖھﺎ و دوﺷﯿﺪن آنھﺎ و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎﯾﺸﺎن و ﻣﺒﺎح ﮐﺮدن ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﺷﺎن ھﺪف دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺛﻤﺮه اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﺷﺎن اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ آن ظﻠﻢھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺟﺒﺎران در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮ اﻓﺮاد وارد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺮوزه ﺑﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮوز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ظﻠﻢ و
ﺳﺘﻢ روا ﻣﯽدارد ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺮوزه ﻣﻠﺖ ﺟﺎی ﻓﺮد را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻟﻔﺎظ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ھﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ ،اﮔﺮ از ﺣﺮﯾﺖ و
ﺷﺮاﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﻘﺼﻮد واﻗﻌﯽ از آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﻧﺎﺋﺖ و ﭘﺴﺘﯽ و ظﻠﻢ و رذاﻟﺖ اﺳﺖ.
و ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،ﺳﻨﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎع ھﯿﭻ وﻗﺖ از ﮔﺰﻧﺪ ﺗﺨﻠﻒ و ﺑﻄﻼن اﯾﻤﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ،و ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ اش دلھﺎی ﻣﺮدم
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
← ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺣﯿﺪ
و اﯾﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻌﺎدت اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﻮق اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺳﻮی ﺻﻼح ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم اﯾﻤﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ
ﻋﺎﻟﻢ -ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺟﺰﺋﯽ از آن اﺳﺖ -آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و ﻣﻌﺒﻮدی دارد ﯾﮑﺘﺎ ،و ازﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺪی ،ﮐﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻋﻠﻢ و اﺣﺎطﮫ او ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﻘﮭﻮر ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ
اﺷﯿﺎء را ﺑﺮ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم آﻓﺮﯾﺪه ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﮫ زودی ﺧﻼﯾﻖ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﮫ ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر را ﺑﮫ ﻋﻠﺖ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرﯾﺶ ﭘﺎداش و ﺑﺪﮐﺎر را ﺑﮫ ﺑﺪی ﻋﻤﻠﺶ ﮐﯿﻔﺮ ﻣﯽدھﺪ ،و آن را ﻣﺨﻠﺪ در ﻧﻌﻤﺖ و اﯾﻦ را ﻣﺨﻠﺪ در ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و اﯾﻦ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ اﺧﻼق ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهای اﺗﮑﺎء داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای آدﻣﯿﺎن ﺟﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ رﺿﺎی ﺧﺪا ھﻤﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﻢ آدﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ
ﯾﮏ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﻣﻮرد رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدﻣﯽ از درون دل ھﺎﯾﺸﺎن ،رادﻋﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﻘﻮا دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ آﻧﺎن از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻣﯽﺷﻮد.
← اﺧﻼق ﺑﺪون ﺗﻮﺣﯿﺪ
و اﮔﺮ اﺧﻼق از ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻧﮕﯿﺮد ،ﺑﺮای آدﻣﯽ در ﮐﺎرھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯿﺶ ھﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﮫ ﻣﺘﺎع دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﯽ و اﻟﺘﺬاذ ﺑﮫ ﻟﺬاﺋﺬ ﺣﯿﺎت ﻣﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
زﻧﺪﮔﯽ او را ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،و او را وادار ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻢ و ﻣﻠﺰم ﺑﮫ آن ﻧﺒﺎﺷﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮔﺸﺘﮫ ،و در ﻧﺘﯿﺠﮫ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدم ھﻢ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ از ﭘﺎرهای از ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﻢ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎرهای دﯾﮕﺮ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮم ،ﮐﮫ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻢ ھﻢ ﺑﮫ ﺑﻌﻀﯽ از
آرزوھﺎﯾﻢ ﻣﯽرﺳﻢ ،و ھﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮدم ﻣﺎ دام ﮐﮫ زﻧﺪهام ﻣﺮا ﻣﺪح و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﺎم ﻣﻦ در ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﺧﻄﻮطﯽ طﻼﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
← ﻣﺪح ﻣﺮدم ﻣﺸﻮق

اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻣﺪح و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮدم اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺸﻮق ھﺴﺖ ،و ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻨﮭﺎ در اﻣﻮر ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم از آن آﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﺑﮫ ﺧﻼف اﻣﻮر ﺟﺰﺋﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ،و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ
ﻣﺮدم ﺧﺒﺮدار ﻧﺸﻮﻧﺪ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرھﺎی ﺳﺮی ،ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دواﻋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ارﺗﮑﺎب اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺧﻄﻮط طﻼﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﺎم ﻧﯿﮏ ،آن ھﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻣﻮاردی ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﭘﺎی از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﻓﺪاﮐﺎری در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن در راه وطﻦ و ﯾﺎ ﺑﺬل ﻣﺎل و ﺻﺮف وﻗﺖ در ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻣﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖ و اﻣﺜﺎل آن .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺪاﮐﺎریھﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺳﺮﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت دﯾﮕﺮی ،ﻣﺎ ورای اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارد ﺟﺰ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﺮاﻓﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺪاﮐﺎری ﻧﻤﯽزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﻧﺒﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﻋﺎﻗﻠﯽ از ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﺬرد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از او ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﮫ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن او ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ از آن ﻣﺪح و ﺛﻨﺎ و ﯾﺎ ھﺮ ﻧﻔﻊ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدد.
آن ﮐﺪام ﻋﺎﻗﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آﺳﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮان از ﺟﺎن ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﺸﺘﻦ دھﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮان ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮض ،ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮی اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮگ را ﺟﺰ ﺑﻄﻼن ﻧﭙﻨﺪارد .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ اﻋﺘﻘﺎدی ﺧﺮاﻓﯽ وادارش ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﺸﺘﻦ دھﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﮫ و اﻟﺘﻔﺎت از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
← ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﺰ ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮ ،ھﯿﭻ اﻧﮕﯿﺰهای ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺪاﮐﺎری و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻧﺒﻮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ
ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﺤﺮﮐﯽ و ﻟﻮ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .و ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺟﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪ را در ﺑﺎزداری اﻧﺴﺎن از ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﻧﻘﺾ ﺳﻨﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ آن ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﻧﻘﺾ ﺳﻨﻦ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ طﺒﻌﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر ﻧﺸﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺺ آن ﻣﻌﺼﯿﺘﯽ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻓﺎش ﺷﻮد ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺟﮭﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﻮده ﻓﺎش
ﻣﯽﮔﺮدد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎوزی ﮐﮫ اﮔﺮ )اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎ ( از ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زﻟﯿﺨﺎ ﺳﺮﻣﯽ زد .ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺧﻮدداری و ﺗﻌﻔﻒ ﯾﻮﺳﻒ از آن ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻠﻮه ﮐﺮد ،و زﻟﯿﺨﺎ او را ﺑﮫ ﺷﮭﻮﺗﺮاﻧﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺘﮭﻢ
ﻧﻤﻮد .آری ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺿﯽ ﺟﺰ ﺗﻮﺣﯿﺪ ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﯾﻮﺳﻒ را ﺟﺰ ﻋﻠﻢ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرش ﭼﯿﺰی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺸﻮد.
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﻮای دﯾﻨﯽ

ﺗﻘﻮای دﯾﻨﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ اﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺮاﺗﺐ و درﺟﺎت ﺣﺼﻮل ﺗﻘﻮای دﯾﻨﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮف ،رﺟﺎء و ﺣﺐ :و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ وﺟﮫ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﺷﻮد -١ :ﺧﻮف  -٢رﺟﺎء  -٣ﺣﺐ .و
اﯾﻦ ھﺮ ﺳﮫ در آﯾﮫ »ﻓﯽ اﻵﺧﺮة ﻋﺬاب ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻐﻔﺮة ﻣﻦ ﷲ و رﺿﻮان و ﻣﺎ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻻ ﻣﺘﺎع اﻟﻐﺮور؛
] [٣ﺣﺪﯾﺪ/ﺳﻮره ،۵٧آﯾﮫ.٢٠
در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﺬاﺑﯽ ﺳﺨﺖ ھﺴﺖ ،و ھﻢ ﻣﻐﻔﺮت و ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا ،و زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺟﺰ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ« .ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
← ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﻧﯿﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ھﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﮫ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﺎع ﻏﺮور و دام ﻓﺮﯾﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻮن ﺳﺮاب ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻟﺐ ﺗﺸﻨﮫ ،آب ﻣﯽآﯾﺪ و او را
ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﺒﮭﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ھﺪف ﺧﻮد را از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاده ،ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﮫ در
ورای اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺟﮭﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺣﺎل ﯾﺎ آن ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﻋﺬاﺑﯽ اﺳﺖ ﺷﺪﯾﺪ در ازای ﮐﺎرھﺎی زﺷﺖ ،و ﯾﺎ ﻣﻐﻔﺮﺗﯽ اﺳﺖ از ﺧﺪا در ﻗﺒﺎل ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ.
ﭘﺲ ﺑﺮ اوﺳﺖ ﮐﮫ از آن ﻋﺬاب ﺑﮭﺮاﺳﺪ ،و ﺑﮫ آن ﻣﻐﻔﺮت اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ھﺪف ﺧﻮد را ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﺠﺎت از ﻋﺬاب و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ
ﺛﻮاب ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺧﺪا و رﺿﺎی او اﺳﺖ.
← ﺧﻮف
اﻟﺒﺘﮫ طﺒﺎﯾﻊ ﻣﺮدم در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﮫ راه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم -ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ را ھﻢ دارا ھﺴﺘﻨﺪ -ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺗﺮس از ﻋﺬاب ﺑﺮ دل ھﺎﯾﺸﺎن ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺘﮫ و از اﻧﺤﺮاف و
ﻋﺼﯿﺎن و ﮔﻨﺎه ﺑﺎزﺷﺎن ﻣﯽدارد ،اﯾﻨﮭﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ و وﻋﯿﺪھﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
← رﺟﺎ
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺲ طﻤﻊ و اﻣﯿﺪﺷﺎن ﻏﻠﺒﮫ دارد ،اﯾﻨﺎن ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ وﻋﺪهھﺎی اﻟﮭﯽ و ﺛﻮابھﺎ و درﺟﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮﯾﺪ داده ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ اﻣﯿﺪﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ،ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ
ﻧﻌﻤﺖھﺎ و ﮐﺮاﻣﺖھﺎ و ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ وﻋﺪه داده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺗﻘﻮا و اﻟﺘﺰام اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻐﻔﺮت و ﺑﮭﺸﺖ ﺧﺪاﯾﯽ
ﻧﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪ.
← ﺣﺐ و رﺿﺎی ﺧﺪا
وﻟﯽ دﺳﺘﮫ ﺳﻮم ﮐﮫ ھﻤﺎن طﺒﻘﮫ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ھﺪﻓﺸﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ از آن دو دﺳﺘﮫ اﺳﺖ ،اﯾﻨﺎن ﺧﺪا را ﻧﮫ از ﺗﺮس ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮫ از روی طﻤﻊ ﺑﮫ ﺛﻮاب ،ﺑﻠﮑﮫ او را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ اھﻞ و ﺳﺰاوار ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪا را دارای اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﯽ و ﺻﻔﺎت ﻋﻠﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻻﯾﻖ ﺷﺎن اوﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻣﺎﻟﮏ ﺳﻮد و اراده
و رﺿﺎی اﯾﺸﺎن و ﻣﺎﻟﮏ ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،و اوﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر را ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪا را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را ھﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺪه او دﯾﺪﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﻨﺪه
ﺷﺎﻧﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده ،رﺿﺎی او را ﺑﮫ رﺿﺎی ﺧﻮد و ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﺑﺪارد ،ﻟﺬا اوﻻ ﺑﮫ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺛﺎﻧﯿﺎ از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺟﺰ روی ﺧﺪا و ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ او ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ،ﻧﮫ اﻟﺘﻔﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﺬاب دارد ﺗﺎ از ﺗﺮس آن ﺑﮫ وظﯿﻔﮫ ﺧﻮد ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻧﮫ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺛﻮاب دارد ﺗﺎ اﻣﯿﺪوار ﺷﻮد .ﮔﻮ
اﯾﻨﮑﮫ از ﻋﺬاب ﺧﺪا ﺗﺮﺳﻨﺎک و ﺑﮫ ﺛﻮاب او اﻣﯿﺪوار ھﺴﺖ ،و ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺤﺮﮐﺶ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت و اطﺎﻋﺖ  ،ﺧﻮف و رﺟﺎء ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﻼم اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ﺻﻠﻮاتﷲﻋﻠﯿﮫ( ﮐﮫ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻦ ﺗﻮ را از ﺗﺮس آﺗﺸﺖ و ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﺖ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺪان ﺟﮭﺖ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺗﻮ را اھﻞ و ﺳﺰاوار ﻋﺒﺎدت ﯾﺎﻓﺘﻢ؛ ﻧﯿﺰ
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره دارد.
← ﻧﻔﻮذ ﻣﺤﺒﺖ در دلھﺎ

اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻏﺒﺖھﺎ و اﻣﯿﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و آن ھﻢ رﺿﺎی ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﺗﻨﮭﺎ ﻏﺎﯾﺖ و ﻧﺘﯿﺠﮫای ﮐﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﺪا
در دل ھﺎﯾﺸﺎن ﺟﺎی ﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آری ،اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻧﺤﻮی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ داﺷﺘﻦ آن اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده .و ﭼﻮن او ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﺳﻤﺎء و ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎت
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ،و ﻧﯿﺰ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﺎﯾﺺ دل آدﻣﯽ ﻣﺠﺬوب ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎ و ﮐﻤﺎﻻت اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﮐﮫ ﺟﻤﯿﻞ ﻋﻠﯽ اﻻطﻼق اﺳﺖ در دل
ھﺎﯾﺸﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
از آﯾﮫ ﺷﺮﯾﻔﮫ »ذﻟﮑﻢ ﷲ رﺑﮑﻢ ﻻ اﻟﮫ اﻻ ھﻮ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻞ ﺷﯽ ء ﻓﺎﻋﺒﺪوه؛
] [۴اﻧﻌﺎم/ﺳﻮره ،۶آﯾﮫ.١٠٢
آن اﺳﺖ ﺧﺪا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ،ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ ،آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ھﺮ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﭘﺲ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ« .ﺑﮫ ﺿﻤﯿﻤﮫ آﯾﮫ »اﻟﺬی اﺣﺴﻦ ﮐﻞ ﺷﯽ ء ﺧﻠﻘﮫ؛
] [۵ﺳﺠﺪه/ﺳﻮره ،٣٢آﯾﮫ.٧
آن ﮐﺲ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ آﻓﺮﯾﺪ زﯾﺒﺎﯾﺶ ﮐﺮد« .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺧﻠﻘﺖ داﺋﺮ ﻣﺪار ﺣﺴﻦ و اﯾﻦ دو )ﺧﻠﻘﺖ و ﺣﺴﻦ( ﻣﺘﻼزم و ﻣﺘﺼﺎدق ھﻤﻨﺪ .آن ﮔﺎه از آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﯾﮏ
ﻣﻮﺟﻮدات ،آﯾﮫ و دﻟﯿﻞ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﺪا ،و آﻧﭽﮫ در آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ آﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ .و ﺧﻼﺻﮫ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﭼﯿﺰی ﮐﮫ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد او ﻧﮑﻨﺪ و ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل او را
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﭘﺲ اﺷﯿﺎء از ﺟﮭﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﮫ از ﺧﻠﻘﺖ و ﺣﺴﻦ دارﻧﺪ ھﻤﮫ ﺑﺮ ﺟﻤﺎل ﻻ ﯾﺘﻨﺎھﯽ او دﻻﻟﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ زﺑﺎن ﺣﺎل او را ﺣﻤﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ او ﺛﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و از ﺟﮭﺖ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﮫ از ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺖ دارﻧﺪ ھﻤﮫ ﺑﺮ ﻏﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ او دﻻﻟﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ زﺑﺎن ﺣﺎل او را ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس و ﮐﺒﺮﯾﺎﺋﯿﺶ را از ھﺮ ﻋﯿﺐ و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺗﻨﺰﯾﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ
ﻓﺮﻣﻮده» :و ان ﻣﻦ ﺷﯽ ء اﻻ ﯾﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪه؛
] [۶اﺳﺮاء/ﺳﻮره ،١٧آﯾﮫ.۴۴
و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ او را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻧﻤﻮده و ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«.
← ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ آﯾﯿﻨﮫ ﮐﺮدﮔﺎر
ﭘﺲ اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از ﻣﺮدم در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺷﯿﺎء از راھﯽ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺪان راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻧﺸﺎنﺷﺎن داده ،و آن راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﯿﺰی را آﯾﮫ و ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻔﺎت ﺟﻤﺎل
و ﺟﻼل او ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﺮای ھﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻔﺴﯿﺖ و اﺻﺎﻟﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﮐﮫ آﯾﯿﻨﮫھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺧﻮد ،ﺣﺴﻦ ﻣﺎ ورای ﺧﻮد را ﮐﮫ
ﺣﺴﻨﯽ ﻻ ﯾﺘﻨﺎھﯽ اﺳﺖ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد ﻏﻨﺎی ﻣﻄﻠﻘﯽ را ﮐﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﮫ آﻧﮭﺎﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ،و ﺑﺎ ذﻟﺖ و ﻣﺴﮑﻨﺘﯽ ﮐﮫ دارﻧﺪ ﻋﺰت و ﮐﺒﺮﯾﺎی ﻣﺎ ﻓﻮق ﺧﻮد را
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ آن دﺳﺘﮫ از ﻣﺮدم ﮐﮫ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻧﻔﻮﺳﺸﺎن ﻣﺠﺬوب ﺳﺎﺣﺖ ﻋﺰت و ﻋﻈﻤﺖ اﻟﮭﯽ ﮔﺸﺘﮫ ،و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮫ او آن ﭼﻨﺎن ﺑﺮ دل
ھﺎﯾﺸﺎن اﺣﺎطﮫ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد آﻧﺎن را از ﯾﺎدﺷﺎن ﻣﯽﺑﺮد ،و رﺳﻢ و آﺛﺎر ھﻮا و ھﻮس و اﻣﯿﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از ﺻﻔﺤﮫ دل ھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺳﺎزد ،و دل
ھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﮫ دلھﺎﯾﯽ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﺟﺰ ﺧﺪا )ﻋﺰ اﺳﻤﮫ( ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻓﺮﻣﻮده» :و اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا اﺷﺪ ﺣﺒﺎ ؛
] [٧ﺑﻘﺮه/ﺳﻮره ،٢آﯾﮫ.١۶۵
و آﻧﺎن ﮐﮫ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن ﺑﮫ ﺧﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ«.
← ﺷﺮک و طﺮﯾﻖ ﺧﻮف و رﺟﺎ
ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﺒﺒﯿﻦ و ﻣﺨﻠﺼﯿﻦ ﮐﮫ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﯽ از روی ﺧﻮف و رﺟﺎء را ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺮک ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭼﻮن ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ،اﯾﻦ طﺒﻘﮫ دو طﺮﯾﻖ اول
را ﮐﮫ ﯾﮑﯽ طﺮﯾﻖ ﺧﻮف و دﯾﮕﺮی طﺮﯾﻖ رﺟﺎء ﺑﻮد ﺧﺎﻟﯽ از ﺷﺮک ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن آن ﮐﺲ ﮐﮫ ﺧﺪا را از ﺗﺮس ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﻋﺬاب از ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺧﺪا
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ او ﺧﻮدش را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﮫ ﺧﺪا را .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﮐﺲ ﮐﮫ ﺧﺪا را ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﺛﻮاﺑﺶ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﺛﻮاب و رﺳﺘﮕﺎری ﺑﮫ ﻧﻌﻤﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺧﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،او ھﻢ
ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﮫ ﺧﺪا را ،زﯾﺮا اﮔﺮ راه دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺧﺪا ﺳﺮاغ داﺷﺖ در ﺟﻠﺐ آن ﻧﻔﻊ و دﻓﻊ آن ﺿﺮر آن راه را ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد ،و ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻋﺒﺎدت او ھﯿﭻ ﺳﺮ و ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ،
و در ﺳﺎﺑﻖ ھﻢ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم( رواﯾﺘﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ھﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻻ اﻟﺤﺐ -ﻣﮕﺮ دﯾﻦ ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﺒﺖ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ھﻢ ھﺴﺖ؟« و در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ او را ﺑﮫ
ﻣﻼک دوﺳﺘﯿﺶ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻢ ،و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻧﮭﻔﺘﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺰ ﭘﺎﮐﺎن ﺑﺎ آن ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ« و اﮔﺮ اھﻞ ﻣﺤﺒﺖ را در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ »ﭘﺎﮐﺎن« ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ طﺎﯾﻔﮫ از ھﻮای ﻧﻔﺲ
و ﻟﻮث ﻣﺎدﯾﺖ ﻣﻨﺰھﻨﺪ .ﭘﺲ :اﺧﻼص در ﻋﺒﺎدت ﺟﺰ از راه ﻣﺤﺒﺖ ،ﺗﻤﺎم و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
اﯾﺠﺎد اﺧﻼص ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ

ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﻼص ﻣﯽﺷﻮد؟
← طﺮﯾﻘﮫ اول و دوم
ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا از ﺗﺮس ﻋﺬاب ،آدﻣﯽ را ﺑﮫ زھﺪ وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﻟﺬاﯾﺬ دﻧﯿﻮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻧﺠﺎت اﺧﺮوی .ﭘﺲ زاھﺪ ﮐﺎرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﯾﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺮام اﺳﺖ »ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮک واﺟﺒﺎت« اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ .آن ﮐﺲ ھﻢ ﮐﮫ طﻤﻊ ﺛﻮاب دارد طﻤﻌﺶ او را وادار ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺒﺎدت و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﻌﻤﺖ اﺧﺮوی و ﺑﮭﺸﺖ
ﺑﺮﯾﻦ ﻧﺎﺋﻠﺶ ﺳﺎزد ﭘﺲ ﮐﺎر ﻋﺎﺑﺪ ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ واﺟﺒﺎت و ﯾﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﻣﻌﻨﺎی واﺟﺐ اﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮک ﺣﺮام( ﺑﺠﺎ آورد .و ﺧﻼﺻﮫ ﺧﻮف زاھﺪ او را وادار ﺑﮫ ﺗﺮک ،و رﺟﺎء
ﻋﺎﺑﺪ او را وادار ﺑﮫ ﻓﻌﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ دو طﺮﯾﻖ ھﺮ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﮫ اﺧﻼص ﺑﺮای دﯾﻦ واﻣﯽ دارد ﻧﮫ اﺧﻼص ﺑﺮای ﺧﺪای ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻦ.
← طﺮﯾﻘﮫ ﺳﻮم
ﺑﮫ ﺧﻼف طﺮﯾﻘﮫ ﺳﻮم ﮐﮫ طﺮﯾﻘﮫ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﻗﻠﺐ را ﺟﺰ از ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﺪا از ھﺮ ﺗﻌﻠﻘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ زﺧﺎرف دﻧﯿﺎ و زﯾﻨﺖھﺎی آن ،اوﻻد و ھﻤﺴﺮان ،ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﺣﺘﯽ از ﺧﻮد و آرزوھﺎی
ﺧﻮد ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻗﻠﺐ را ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﺪا و ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ ﺧﺪاﺳﺖ -از ﻗﺒﯿﻞ دﯾﻦ و آورﻧﺪه دﯾﻦ و وﻟﯽ در دﯾﻦ و ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﮫ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ -ﻣﯽﺳﺎزد .آری ،ﻣﺤﺒﺖ
ﺑﮫ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮫ آﺛﺎر آن ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ در ﮐﺎرھﺎ ،آن ﮐﺎری را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﮐﮫ ﺧﺪا دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،و آن ﮐﺎری را دﺷﻤﻦ ﻣﯽدارد ﮐﮫ ﺧﺪا دﺷﻤﻦ ﺑﺪارد .ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا راﺿﯽ ،و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺧﺸﻢ ﺧﺪا
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻮری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ راه ﻋﻤﻞ را ﺑﺮای او روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻓﺮﻣﻮده» :او ﻣﻦ ﮐﺎن ﻣﯿﺘﺎ ﻓﺎﺣﯿﯿﻨﺎه و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﮫ ﻧﻮرا ﯾﻤﺸﯽ ﺑﮫ ﻓﯽ اﻟﻨﺎس؛
] [٨اﻧﻌﺎم/ﺳﻮره ،۶آﯾﮫ.١٢٢

آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﺮده )ﺟﮭﻞ و ﺿﻼﻟﺖ( ﺑﻮد و ﻣﺎ زﻧﺪه اش ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮری ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم آﻣﺪ و ﺷﺪ ﮐﻨﺪ )ﻣﺜﻞ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﮑﯿﮭﺎ ﻓﺮو ﺷﺪه .« (...و روﺣﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺧﯿﺮات وا ﻣﯽدارد ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻓﺮﻣﻮده» :و اﯾﺪھﻢ ﺑﺮوح ﻣﻨﮫ؛
] [٩ﻣﺠﺎدﻟﮫ/ﺳﻮره ،۵٨آﯾﮫ.٢٢
و ﺑﮫ روﺣﯽ از ﺧﻮد ﺗﺎﯾﯿﺪﺷﺎن ﮐﺮد« .و ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﺳﺮ اﯾﻨﮑﮫ از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺟﻤﯿﻞ و ﺧﯿﺮ ﺳﺮﻧﻤﯽ زﻧﺪ ،و ھﯿﭻ ﻣﮑﺮوه و ﺷﺮی را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
و ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮدی از ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﮫ در ﻋﺎﻟﻢ رخ ﻣﯽدھﺪ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮد ،و ﭼﺸﻤﺶ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﺑﺰرگ و ﭼﮫ ﮐﻮﭼﮏ ،ﭼﮫ ﺑﺴﯿﺎر و ﭼﮫ اﻧﺪک ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ
دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﮫ و زﯾﺒﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﭼﻮن او از آﻧﮭﺎ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ را ﮐﮫ آﯾﺎت و ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی ﺧﺪا و ﺗﺠﻠﯿﺎت ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ و ﺣﺴﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎھﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻮب ﺑﮫ ﻧﻘﺺ و ﻣﮑﺮوھﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ.
← ﻣﺤﺐ ﺧﺪا و اوﻟﯿﺎءاﻟﻠﮭﯽ
ﻣﺤﺒﯿﻦ ﻏﺮق در ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﺪا و ﻏﺮق در ﻣﺴﺮﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻏﻢ و اﻧﺪوھﯽ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻏﺮق در ﻟﺬت و ﺳﺮوری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ آﻟﻮده ﺑﮫ اﻟﻢ و اﻧﺪوه ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻏﺮق در اﻣﻨﯿﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
دﯾﮕﺮ ﺧﻮﻓﯽ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺳﻮء وﻗﺘﯽ ﻋﺎرض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺳﻮﯾﯽ را درک ﺑﮑﻨﺪ ،و ﺷﺮ و ﻣﮑﺮوھﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ .و ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﺷﺮ و ﻣﮑﺮوه ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،او
ﺟﺰ ﺧﯿﺮ و ﺟﻤﯿﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و وﻗﺎﯾﻊ را ﺟﺰ ﺑﮫ ﻣﺮاد دل و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ رﺿﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﭘﺲ اﻧﺪوه و ﺗﺮس و ھﺮ ﺳﻮء دﯾﮕﺮ و ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﺎﯾﮫ اذﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ راه ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﮫ
او از ﺳﺮور و اﺑﺘﮭﺎج و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫای رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪازه اش را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ ،و ﺟﺰ ﺧﺪا ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آن اﺣﺎطﮫ ﯾﺎﺑﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ،ﻣﺮﺣﻠﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻌﻘﻞ و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﮫ ﮐﻨﮫ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺗﺼﻮر ﻧﺎﻗﺺ .و آﯾﮫ ﺷﺮﯾﻔﮫ »اﻻ ان اوﻟﯿﺎء ﷲ ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﯿﮭﻢ و ﻻ ھﻢ ﯾﺤﺰﻧﻮن اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا و ﮐﺎﻧﻮا ﯾﺘﻘﻮن؛
] [١٠ﯾﻮﻧﺲ/ﺳﻮره ،١٠آﯾﮫ ۶٢و .۶٣
آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اوﻟﯿﺎی ﺧﺪا ﻧﮫ ﺧﻮﻓﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ھﺴﺖ و ﻧﮫ اﻧﺪوھﻨﺎک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و )در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ھﻤﻮاره( ﺗﻘﻮا را ﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ« .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﮫ »اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا و ﻟﻢ
ﯾﻠﺒﺴﻮا اﯾﻤﺎﻧﮭﻢ ﺑﻈﻠﻢ اوﻟﺌﮏ ﻟﮭﻢ اﻻﻣﻦ و ھﻢ ﻣﮭﺘﺪون؛
] [١١اﻧﻌﺎم/ﺳﻮره ،۶آﯾﮫ.٨٢
آﻧﺎن ﮐﮫ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ظﻠﻢ ﻧﮑﺮدﻧﺪ اﯾﻤﻨﯽ آﻧﮭﺎ راﺳﺖ و ھﻢ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ راه ﯾﺎﻓﺘﮕﺎﻧﻨﺪ« .اﺷﺎره ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد.
← ﮐﺸﻒ و ﺷﮭﻮد ﺑﺮای ﻣﺤﺐ
اﯾﻦ طﺎﯾﻔﮫ ،ھﻤﺎن ﻣﻘﺮﺑﯿﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺮب ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن و ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺣﺎﺋﻞ ﮔﺮدد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﻧﮫ در ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت و ﻧﮫ ﻣﻮھﻮﻣﺎت ،و
ﻧﮫ آﻧﭽﮫ ﻣﻮرد ھﻮا و ﺧﻮاھﺶ ﻧﻔﺲ و ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﻠﺒﯿﺲ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد آﯾﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎﺷﻒ از ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻧﮫ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن
وﺣﻀﺮﺗﺶ ﺳﺎﺗﺮ ﺷﻮد ،و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻦ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻓﺎﺿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻧﺰد او اﺳﺖ از ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﮫ از دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺎدی ﮐﻮر ﻣﺴﺘﻮر
اﺳﺖ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ در آﯾﮫ »ﮐﻼ ان ﮐﺘﺎب اﻻﺑﺮار ﻟﻔﯽ ﻋﻠﯿﯿﻦ و ﻣﺎ ادراک ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻮن ﮐﺘﺎب ﻣﺮﻗﻮم ﯾﺸﮭﺪه اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن؛
] [١٢ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ/ﺳﻮره ،٨٣آﯾﮫ.٢١ -١٨
ھﺮﮔﺰ ،ﻧﺎﻣﮫ ﻧﯿﮑﺎن ھﺮ آﯾﻨﮫ در ﻋﻠﯿﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﺗﻮ ﭼﮫ داﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺷﺎھﺪ آﻧﻨﺪ« .و آﯾﮫ »ﮐﻼ ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻟﺘﺮون اﻟﺠﺤﯿﻢ؛
] [١٣ﺗﮑﺎﺛﺮ/ﺳﻮره ،١٠٢آﯾﮫ ۵و .۶
ھﺮﮔﺰ ،اﮔﺮ ﺑﮫ ﻋﻠﻢ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ ﺟﮭﻨﻢ را ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﯽدﯾﺪﯾﺪ« .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده .و در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮫ »ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﻋﻠﯿﮑﻢ اﻧﻔﺴﮑﻢ؛
] [١۴ﻣﺎﺋﺪه/ﺳﻮره ،۵آﯾﮫ.١٠۵
ﺷﻤﺎ ﮐﮫ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ! ﺑﮫ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ«.
← ﻣﺤﺐ ﺧﺪا و اﺧﻼص در اﺧﻼق
ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه آﻧﮑﮫ ،اﯾﻦ طﺎﯾﻔﮫ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺘﻮﮐﻠﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﺪا و ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﺪا و راﺿﯿﺎن ﺑﮫ ﻗﻀﺎء او و ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ اوﯾﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺟﺰ ﺟﻤﯿﻞ
ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺸﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرد .و ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻠﮑﺎت ﻓﺎﺿﻠﮫ و ﺧﻠﻖھﺎی ﮐﺮﯾﻤﮫ ﮐﮫ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﮫ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ در دل ھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدد ،و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ
در ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻠﺼﻨﺪ در اﺧﻼق ﻧﯿﺰ ﻣﺨﻠﺺ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎی اﺧﻼص دﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺪا ھﻢ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ» :ھﻮ اﻟﺤﯽ ﻻ اﻟﮫ اﻻ ھﻮ ﻓﺎدﻋﻮه ﻣﺨﻠﺼﯿﻦ ﻟﮫ اﻟﺪﯾﻦ؛
] [١۵ﻣﺆﻣﻦ/ﺳﻮره ،۴٠آﯾﮫ.۶۴
اوﺳﺖ زﻧﺪه ،ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺎ دﯾﻨﺪاری ﺧﺎﻟﺺ ،او را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ«.
← ﻣﻌﻨﺎی اﺧﻼص
وﺟﮫ اﺳﻨﺎد اﺧﻼص ﻋﺒﺪ ﺑﮫ ﺧﺪا و اﺷﺎره ﺑﮫ درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯽ اﺧﻼص ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ﻋﻠﯿﮭﻢاﻟّﺴﻼم( :اﯾﻨﮑﮫ در آﯾﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و در آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ،اﺧﻼص ﻋﺒﺪ را ﺑﮫ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺶ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻨﺪ ﺑﺪان ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺪه ﺟﺰ ﻣﻮھﺒﺖ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭼﯿﺰی را از ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﺮ ﭼﮫ را ﮐﮫ ﺧﺪا ﺑﮫ او داده ﺑﺎز در ﻣﻠﮏ ﺧﻮد
اوﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻨﺪه ،دﯾﻦ ﺧﻮد را و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺟﮭﺖ ﺧﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻠﻘﺖ اﯾﺸﺎن اﻣﺘﯿﺎزی ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻓﻄﺮﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺧﻠﻘﺘﯽ ﻣﻌﺘﺪل اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ،و اﯾﻦ ﻋﺪه از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺑﺎ اذھﺎﻧﯽ وﻗﺎد و
ادراﮐﺎﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﻔﻮﺳﯽ طﺎھﺮ و دﻟﮭﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺻﻔﺎی ﻓﻄﺮت و ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻔﺲ ،و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻤﻞ و ﻣﺠﺎھﺪﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﻌﻤﺖ اﺧﻼص رﺳﯿﺪهاﻧﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺟﺪ و ﺟﮭﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻘﺎم ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ،آن ھﻢ ھﺮ ﭼﮫ ﻣﺠﺎھﺪت ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ آن ﻣﺮﺗﺒﮫ از اﺧﻼص ﮐﮫ آن ﻋﺪه رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ .آری ،اﺧﻼص اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ و رﺗﺒﮫ آن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از آن اﺧﻼﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﮐﺘﺴﺎب ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ ،ﭼﻮن آﻧﮭﺎ دلھﺎﯾﯽ ﭘﺎک از ﻟﻮث ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺰاﺣﻤﺎت داﺷﺘﮫاﻧﺪ .و ظﺎھﺮا در ﻋﺮف ﻗﺮآن ﻣﻘﺼﻮد از ﮐﻠﻤﮫ »ﻣﺨﻠﺼﯿﻦ«
 ﺑﮫ ﻓﺘﺢ ﻻم -ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ھﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.و اﯾﻦ ﻋﺪه ھﻤﺎن اﻧﺒﯿﺎء و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم )ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم( ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ھﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را »اﺟﺘﺒﺎء« ﻧﻤﻮده ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﮭﺖ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﺧﻮد
ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﮫ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻓﺮﻣﻮده» :و اﺟﺘﺒﯿﻨﺎھﻢ و ھﺪﯾﻨﺎھﻢ اﻟﯽ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ؛
] [١۶اﻧﻌﺎم/ﺳﻮره ،۶آﯾﮫ.٨٧
اﯾﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ و ﺑﮫ راھﯽ راﺳﺖ ھﺪاﯾﺘﺸﺎن ﮐﺮدﯾﻢ« .و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده» :ھﻮ اﺟﺘﺒﺎﮐﻢ و ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺣﺮج؛
] [١٧ﺣﺞ/ﺳﻮره ،٢٢آﯾﮫ.٧٨
او ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و در اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻨﮭﺎد«.
← ﻓﺮق ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﮫ ﻋﺪاﻟﺖ

و ﺑﮫ اﯾﺸﺎن از ﻋﻠﻢ ،آن ﻣﺮﺣﻠﮫای را داده ﮐﮫ ﻣﻠﮑﮫ ﻋﺎﺻﻤﮫ اﺳﺖ ،و اﯾﺸﺎن را از ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎھﺎن و ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دﯾﮕﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن ﻣﻠﮑﮫ ﺻﺪور ﮔﻨﺎه ﺣﺘﯽ ﮔﻨﺎه ﺻﻐﯿﺮه از اﯾﺸﺎن
ﻣﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .و ﻓﺮق »ﻋﺼﻤﺖ« و »ﻣﻠﮑﮫ ﻋﺪاﻟﺖ« ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ھﺮ دوی آﻧﮭﺎ از ﺻﺪور و ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﮫ ﻋﺼﻤﺖ ﺻﺪور
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﻤﺘﻨﻊ ھﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﮫ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﺪه از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اطﻼع دارﻧﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده» :ﺳﺒﺤﺎن ﷲ ﻋﻤﺎ ﯾﺼﻔﻮن اﻻ ﻋﺒﺎد
ﷲ اﻟﻤﺨﻠﺼﯿﻦ؛
] [١٨ﺻﺎﻓﺎت/ﺳﻮره ،٣٧آﯾﮫ ١۵٩و .١۶٠
ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ از آﻧﭽﮫ وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﺧﺪای«.
و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺒﺖ اﻟﮭﯽ اﯾﺸﺎن را وا ﻣﯽ دارد ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﯿﺰی را ﺟﺰ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ،و ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ او ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ در ﻗﺮآن ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻧﻤﻮده ،و
در ﭼﻨﺪ ﺟﺎی از آن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻓﺒﻌﺰﺗﮏ ﻻﻏﻮﯾﻨﮭﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ اﻻ ﻋﺒﺎدک ﻣﻨﮭﻢ اﻟﻤﺨﻠﺼﯿﻦ؛
] [١٩ص/ﺳﻮره ،٣٨آﯾﮫ ٨٢و .٨٣
ﺑﮫ ﻋﺰت ﺗﻮ ﻗﺴﻢ ﮐﮫ ھﻤﮕﯽ ﺷﺎن را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﺗﻮاﻧﺪ«.
← ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ
ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )اﻧﺒﯿﺎء و اﺋﻤﮫ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم( ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم
و از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﻮاھﺪی ﮐﮫ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻋﺼﻤﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ آﯾﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﻟﻮ ﻻ ﻓﻀﻞ ﷲ ﻋﻠﯿﮏ و رﺣﻤﺘﮫ ﻟﮭﻤﺖ طﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﮭﻢ ان
ﯾﻀﻠﻮک و ﻣﺎ ﯾﻀﻠﻮن اﻻ اﻧﻔﺴﮭﻢ و ﻣﺎ ﯾﻀﺮوﻧﮏ ﻣﻦ ﺷﯽ ء و اﻧﺰل ﷲ ﻋﻠﯿﮏ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺤﮑﻤﺔ و ﻋﻠﻤﮏ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﮑﻦ ﺗﻌﻠﻢ و ﮐﺎن ﻓﻀﻞ ﷲ ﻋﻠﯿﮏ ﻋﻈﯿﻤﺎ؛
] [٢٠ﻧﺴﺎء/ﺳﻮره ،۴آﯾﮫ.١١٣
اﮔﺮ ﮐﺮم ﺧﺪا و رﺣﻤﺖ او ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮ ﻧﺒﻮد ،ﮔﺮوھﯽ از آﻧﮭﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺮا از راه ﺣﻖ ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﺰ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺿﺮری ﺑﮫ ﺗﻮ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺧﺪا اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺣﮑﻤﺖ را
ﺑﮫ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮد ،و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد و ﮐﺮم ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻮ ﺑﺰرگ ﺑﻮد«.
و ﻧﯿﺰ آﯾﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻗﻮل ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﺎل رب اﻟﺴﺠﻦ اﺣﺐ اﻟﯽ ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻋﻮﻧﻨﯽ اﻟﯿﮫ و اﻻ ﺗﺼﺮف ﻋﻨﯽ ﮐﯿﺪھﻦ اﺻﺐ اﻟﯿﮭﻦ و اﮐﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺎھﻠﯿﻦ؛
] [٢١ﯾﻮﺳﻒ/ﺳﻮره ،١٢آﯾﮫ.٣٣
ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! زﻧﺪان ﺑﺮای ﻣﻦ ،از ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﺮا ﺑﺪان ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮﺷﺘﺮ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻧﯿﺮﻧﮕﺸﺎن را از ﻣﻦ دور ﻧﮑﻨﯽ ،ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮم و از ﺟﮭﺎﻟﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎن ﻣﯽﮔﺮدم« .و وﺟﮫ
دﻻﻟﺖ آن را در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ.
از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد :اول آﻧﮑﮫ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﮫ آن را ﻋﺼﻤﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺛﺮش ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺑﺎزداری اﻧﺴﺎن از ﮐﺎر زﺷﺖ و
واداری ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ،داﺋﻤﯽ و ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ،و ھﺮﮔﺰ از آن ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺪارد ،ﺑﮫ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮش در ﺑﺎزداری اﻧﺴﺎن اﮐﺜﺮی و ﻏﯿﺮ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
در ﺑﺎره آن ﻓﺮﻣﻮده» :و ﺟﺤﺪوا ﺑﮭﺎ و اﺳﺘﯿﻘﻨﺘﮭﺎ اﻧﻔﺴﮭﻢ؛
] [٢٢ﻧﻤﻞ/ﺳﻮره ،٢٧آﯾﮫ.١۴
آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ دﻟﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﺪان ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ« .و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده» :ا ﻓﺮاﯾﺖ ﻣﻦ اﺗﺨﺬ اﻟﮭﮫ ھﻮاه و اﺿﻠﮫ ﷲ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻢ؛
] [٢٣ﺟﺎﺛﯿﮫ/ﺳﻮره ،۴۵آﯾﮫ.٢٢
ھﯿﭻ دﯾﺪی ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ ھﻮای ﺧﻮد را ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺧﺪا او را ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ« .و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻓﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺎءھﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻐﯿﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ؛
] [٢۴ﺟﺎﺛﯿﮫ/ﺳﻮره ،۴۵آﯾﮫ.١٧
ﭘﺲ اﺧﺘﻼف ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آن ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪﻧﺪ و از در ﺑﻐﯽ و ﮐﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدﻧﺪ«.
آﯾﮫ »ﺳﺒﺤﺎن ﷲ ﻋﻤﺎ ﯾﺼﻔﻮن اﻻ ﻋﺒﺎد ﷲ اﻟﻤﺨﻠﺼﯿﻦ؛
] [٢۵ﺻﺎﻓﺎت/ﺳﻮره ،٣٧آﯾﮫ ١۵٩و .١۶٠
ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﭽﮫ ﺑﺮای او وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺨﻠﺺ ھﺴﺘﻨﺪ« .ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺨﻠﺼﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺒﯿﺎء و اﻣﺎﻣﺎن ،ﻣﻌﺎرف
ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﮫ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺪا را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ھﺴﺖ ،ﻣﻊ ذﻟﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺎ را ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪاﻧﺴﺘﮫ و آﯾﮫ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺪا را از آﻧﭽﮫ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻨﺰه ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺨﻠﺼﯿﻦ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﮫ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﻢ اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ از ﻋﻠﻢ ﻣﺎ اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ از ﺟﮭﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻢ اﯾﺸﺎن و ﻣﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،و آن ،اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت
ﺧﺪاﺳﺖ.
← ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻓﯽ ﻣﻠﮑﮫ ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﻠﮑﮫ ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن ﻣﻌﺼﻮم ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد و اﻧﺼﺮاف ﻣﻌﺼﻮم از ﮔﻨﺎه ﺑﮫ اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ
دوم اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻠﻢ ﻣﺰﺑﻮر ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠﮑﮫ ﻋﺼﻤﺖ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﮫ از اﺛﺮش ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺪارد و اﺛﺮش ﻗﻄﻌﯽ و داﺋﻤﯽ اﺳﺖ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل طﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را )ﮐﮫ ھﻤﺎن ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن در اﻓﻌﺎل ارادی
ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده ،او را ﻣﺠﺒﻮر و ﻣﻀﻄﺮ ﺑﮫ ﻋﺼﻤﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻠﻢ ،ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ،و ﻣﺠﺮد ﻗﻮی ﺑﻮدن ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ
ﻗﻮی ﺷﺪن اراده را .ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ طﺎﻟﺐ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﻼن ﭼﯿﺰ ﺳﻢ ﮐﺸﻨﺪه آﻧﯽ اﺳﺖ ،ھﺮ ﻗﺪر ھﻢ ﮐﮫ ﯾﻘﯿﻨﺶ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﺟﺘﻨﺎب از ﺳﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ
وادارش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد از ﺷﺮب آن ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻤﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .آری ،وﻗﺘﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﻧﺴﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻋﻤﻞ و ﯾﺎ ﺗﺮک ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را از ﯾﮑﯽ از دو طﺮف ﻓﻌﻞ و
ﺗﺮک ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮده و اﻣﮑﺎن ﻓﻌﻞ و ﺗﺮک را ﻣﺒﺪل ﺑﮫ اﻣﺘﻨﺎع ﯾﮑﯽ از آن دو ﺑﺴﺎزد.
ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ آﯾﮫ »و اﺟﺘﺒﯿﻨﺎھﻢ و ھﺪﯾﻨﺎھﻢ اﻟﯽ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ذﻟﮏ ھﺪی ﷲ ﯾﮭﺪی ﺑﮫ ﻣﻦ ﯾﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎده و ﻟﻮ اﺷﺮﮐﻮا ﻟﺤﺒﻂ ﻋﻨﮭﻢ ﻣﺎ ﮐﺎﻧﻮا ﯾﻌﻤﻠﻮن؛
] [٢۶اﻧﻌﺎم/ﺳﻮره ،۶آﯾﮫ ٨٧و .٨٨
و آﻧﺎن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﮫ ﺳﻮی ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﺪاﯾﺘﺸﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﺧﺪا ﮐﮫ ھﺮ ﮐﮫ را ﺑﺨﻮاھﺪ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺪان ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﺮک ﺑﻮرزﻧﺪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﯽ ﺛﻤﺮ
ﻣﯽﺷﻮد« .اﺳﺖ ﮐﮫ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﺮک ﺑﺮای اﻧﺒﯿﺎء ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ھﺪاﯾﺘﺸﺎن ﮐﺮده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و اﺟﺘﺒﺎء و ھﺪاﯾﺖ اﻟﮭﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﻧﮑﺮده .و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را آﯾﮫ
»ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠﻎ ﻣﺎ اﻧﺰل اﻟﯿﮏ ﻣﻦ رﺑﮏ و ان ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ رﺳﺎﻟﺘﮫ؛
] [٢٧ﻣﺎﺋﺪه/ﺳﻮره ،۵آﯾﮫ.۶٧
ھﺎنای ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺮﺳﺎن آﻧﭽﮫ ﮐﮫ از ﻧﺎﺣﯿﮫ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﮫ ﺳﻮﯾﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻧﺮﺳﺎﻧﯽ رﺳﺎﻟﺖ او را ﻧﺮﺳﺎﻧﺪهای« .و ﻧﯿﺰ آﯾﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
← اﻧﺼﺮاف ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ از ﻣﻌﺼﯿﺖ
ﭘﺲ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺑﮫ اراده و اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺷﺎن از ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﮔﺮ اﻧﺼﺮاﻓﺸﺎن را ﺑﮫ ﻋﺼﻤﺘﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ دھﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺼﺮاف ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽدھﯿﻢ.
ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ آن آﯾﺎت و ﺗﺼﺮﯾﺢ اﺧﺒﺎری ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻧﺼﺮاف ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ از ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺗﺴﺪﯾﺪ روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﯿﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻣﺆﻣﻦ
اﺳﺖ ﺑﮫ روح اﯾﻤﺎن ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺿﻼﻟﺖ و ﻏﻮاﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺴﻮﯾﻼت ﺷﯿﻄﺎن ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖھﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺆﻣﻦ و ﮐﺎﻓﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ،آن ﻧﺴﺒﺖ ھﻢ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد.
ﭘﺲ ﭼﯿﺰی از اﯾﻨﮭﺎ ،ﻓﻌﻠﯽ )ﮐﺎر( را از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﮫ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ از ﻓﺎﻋﻠﯽ ﺑﺎ اراده و اﺧﺘﯿﺎر از ﻓﻌﻞ ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺳﺎزﯾﺪ -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻠﮫ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﺪهای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ

ﺧﺪاوﻧﺪ آدﻣﯽ را از ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﺎز ﻣﯽدارد و ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮫ از راه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﯿﺎر و ارادهاش ،ﺑﻠﮑﮫ از راه ﻣﻌﺎرﺿﮫ ﺑﺎ اراده او ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﮫ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﻓﺮاھﻢ آورد ﮐﮫ اراده آدﻣﯽ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮود ،و ﯾﺎ ارادهای ﺑﺮ ﺧﻼف اراده اش ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﮫای ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ از ﺗﺎﺛﯿﺮ اراده آدﻣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺮای آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ ،و آن را ﺑﮫ ﺳﻮی ﻏﯿﺮ آن ھﺪﻓﯽ ﮐﮫ طﺒﻌﺎ اﻧﺴﺎن
ﻗﺼﺪ آن را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻗﻮی از اراده ﺿﻌﯿﻒ و ﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﻓﺮد ﺿﻌﯿﻒ آن ﮐﺎری را ﮐﮫ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ طﺒﻊ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮑﻨﺪ
اﻧﺠﺎم دھﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺎرهای از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺒﺮی ﻣﺴﻠﮑﻨﺪ ،و ﻟﯿﮑﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ھﻤﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ و ﻧﻈﺮﯾﮫھﺎی ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ اﯾﻦ طﺎﯾﻔﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﮫ ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻨﮭﺎ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ در ﺑﻘﺎﺋﺸﺎن ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﮫ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪﻧﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﮫ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﺳﺒﺒﯽ اﺳﺖ در
ﻋﺮض ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺒﺎب ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﭼﻮن از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺒﺎب ﻗﻮی ﺗﺮ و ﻗﺎدرﺗﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎل ﺑﻘﺎی ﻣﻮﺟﻮدات ھﺮ رﻗﻢ ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﮑﻨﺪ .ﯾﮑﯽ را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده ،دﯾﮕﺮی را
آزاد ﺑﮕﺬارد ،ﯾﮑﯽ را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ ،آن دﯾﮕﺮی را ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ را ﻋﺎﻓﯿﺖ دھﺪ ،آن دﯾﮕﺮی را ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ در رزق دھﺪ ،و دﯾﮕﺮی را ﺗﮭﯿﺪﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ
ﺗﺼﺮﻓﺎت دﯾﮕﺮ.
و از آن ﺟﻤﻠﮫ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻨﺪهای را ﻣﺜﻼ از ﺷﺮ و ﮔﻨﺎه دور ﺑﺪارد ﻓﺮﺷﺘﮫای ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ او را از ﻣﻘﺘﻀﺎی طﺒﻌﺶ ﮐﮫ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﺠﺮای اراده او را از ﺷﺮ ﺑﮫ ﺳﻮی
ﺧﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻨﺪهای را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﮐﮫ دارد ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ اﺑﻠﯿﺲ را ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﯿﺮ ﺑﮫ ﺷﺮ ﻣﻌﻄﻮﻓﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﺮف اﺑﻠﯿﺲ ﺑﮫ ﺣﺪ
ﺟﺒﺮ و اﺿﻄﺮار ﻧﺮﺳﺪ.
و اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﮫ دﻟﯿﻞ وﺟﺪان ﻣﺮدود اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﺎ و ﺟﺪان ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ در اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ھﯿﭻ ﺳﺒﺒﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻣﻨﺎزﻋﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد،
و ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﻤﺎﻟﯽ از روی ﺷﻌﻮر و ارادهای ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻌﻮر ،و ﺧﻼﺻﮫ از ﺷﻌﻮر و ارادهای ﮐﮫ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﮫ آﻧﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،ﭘﺲ ھﺮ ﺳﺒﺒﯽ را ﮐﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﻠﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و رای
ﻧﻔﺲ ﻣﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ -از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺮﺷﺘﮫ و ﺷﯿﻄﺎن -ﺳﺒﺐھﺎﯾﯽ اﺳﺖ طﻮﻟﯽ ،ﻧﮫ ﻋﺮﺿﯽ ،و اﯾﻦ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ،ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ھﺮ ﻣﻌﺎرف دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن ﺑﮫ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ ھﻤﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ اﺳﺖ.
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ارزش ﺗﻘﻮا )ﻗﺮآن(؛ اھﻞ اﻟﺘﻘﻮی؛ اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮا )ﻗﺮآن(؛ ارزش ﺗﻘﻮا )ﻗﺮآن(؛ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﻮا )ﻗﺮآن(؛ اﻣﺪاد ﺑﮫ اھﻞ ﺗﻘﻮا )ﻗﺮآن(
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١اﺑﺮاھﯿﻢ/ﺳﻮره ،١۴آﯾﮫ.٢۶ -٢۴
 ↑ .٢ﻓﺎطﺮ/ﺳﻮره ،٣۵آﯾﮫ.١٠
 ↑ .٣ﺣﺪﯾﺪ/ﺳﻮره ،۵٧آﯾﮫ.٢٠
 ↑ .۴اﻧﻌﺎم/ﺳﻮره ،۶آﯾﮫ.١٠٢
 ↑ .۵ﺳﺠﺪه/ﺳﻮره ،٣٢آﯾﮫ.٧
 ↑ .۶اﺳﺮاء/ﺳﻮره ،١٧آﯾﮫ.۴۴
 ↑ .٧ﺑﻘﺮه/ﺳﻮره ،٢آﯾﮫ.١۶۵
 ↑ .٨اﻧﻌﺎم/ﺳﻮره ،۶آﯾﮫ.١٢٢
 ↑ .٩ﻣﺠﺎدﻟﮫ/ﺳﻮره ،۵٨آﯾﮫ.٢٢
 ↑ .١٠ﯾﻮﻧﺲ/ﺳﻮره ،١٠آﯾﮫ ۶٢و .۶٣
 ↑ .١١اﻧﻌﺎم/ﺳﻮره ،۶آﯾﮫ.٨٢
 ↑ .١٢ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ/ﺳﻮره ،٨٣آﯾﮫ.٢١ -١٨
 ↑ .١٣ﺗﮑﺎﺛﺮ/ﺳﻮره ،١٠٢آﯾﮫ ۵و .۶
 ↑ .١۴ﻣﺎﺋﺪه/ﺳﻮره ،۵آﯾﮫ.١٠۵
 ↑ .١۵ﻣﺆﻣﻦ/ﺳﻮره ،۴٠آﯾﮫ.۶۴
 ↑ .١۶اﻧﻌﺎم/ﺳﻮره ،۶آﯾﮫ.٨٧
 ↑ .١٧ﺣﺞ/ﺳﻮره ،٢٢آﯾﮫ.٧٨
 ↑ .١٨ﺻﺎﻓﺎت/ﺳﻮره ،٣٧آﯾﮫ ١۵٩و .١۶٠
 ↑ .١٩ص/ﺳﻮره ،٣٨آﯾﮫ ٨٢و .٨٣
 ↑ .٢٠ﻧﺴﺎء/ﺳﻮره ،۴آﯾﮫ.١١٣
 ↑ .٢١ﯾﻮﺳﻒ/ﺳﻮره ،١٢آﯾﮫ.٣٣
 ↑ .٢٢ﻧﻤﻞ/ﺳﻮره ،٢٧آﯾﮫ.١۴
 ↑ .٢٣ﺟﺎﺛﯿﮫ/ﺳﻮره ،۴۵آﯾﮫ.٢٢
 ↑ .٢۴ﺟﺎﺛﯿﮫ/ﺳﻮره ،۴۵آﯾﮫ.١٧
 ↑ .٢۵ﺻﺎﻓﺎت/ﺳﻮره ،٣٧آﯾﮫ ١۵٩و .١۶٠
 ↑ .٢۶اﻧﻌﺎم/ﺳﻮره ،۶آﯾﮫ ٨٧و .٨٨
 ↑ .٢٧ﻣﺎﺋﺪه/ﺳﻮره ،۵آﯾﮫ.۶٧
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