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ــَف  ــْن أَْن تُوَص ــلُّ مِ ــَك أََج تُ »ُحجَّ
ــْن أَْن  ــُع مِ ــُدَك أَْرَف ــا َو َمْج بُِكلَِّه
يَُحــدَّ بُِكنْهِــهِ َو نِْعَمتُــَك أَْكثَــُر مـِـْن 
ــانَُك  ــرَِها َو إِْحَس ــى بَِأْس أَْن تُْحَص
ــهِ«. ــُر مـِـْن أَْن تُْشــَكَر َعَلــى أََقلِّ أَْكثَ

ناتوانی انسان از شناخت 
حجت های الهی

شــامل  متعــال  پــروردگار  لطــف 
ــن  ــزارش مضامی ــا در گ ــد ت ــا ش م
دعــای چهــل و ششــم صحیفــه ی 
ــیار  ــات بس ــن جم ــه ای ــه، ب مبارک
ایــن  برســیم.  و ســازنده  نورانــی 
ــت.  ــدی اس ــی جمع بن ــات نوع جم
ــه  ــود ک ــن، ســخن از آن ب ــل از ای قب
ــکان را  ــه ی ام ــال هم ــروردگار متع پ
ــد و  ــدگان و رش ــت بن ــرای بازگش ب
اصــاح وضعیتشــان  و  شــکوفایی 
فراهــم آورده و در ایــن زمینه، حجت 

را بــر آنــان تمــام کــرده اســت. ایــن 
اتمام حجــت حــدود یــک صفحــه 
ــی را  ــای نوران ــن دع ــدی از ای و ان
ــه خــودش اختصــاص داده اســت.  ب
بیــان شــد کــه چگونــه حجــت 
ــده اســت.  ــل ش ــام و نعمــت کام تم
ــری  ــر دیگ ــی از منظ ــات کنون جم
ــت. ــه اس ــوع پرداخت ــن موض ــه ای ب

تُــَك  »ُحجَّ می فرمایــد:  حضــرت 
ــا«  ــَف بُِكلَِّه ــْن أَْن تُوَص ــلُّ مِ أََج
اســت.  عجــز  ابــراز  نوعــی  کــه 
تُــَك« خیلــی مهــم و  تعبیــر »ُحجَّ
ــت  ــد حج ــت. می فرمای ــم اس محک
از  باعظمت تــر  و  بزرگ تــر  تــو 
ــودش  ــت خ ــا کلی ــه ب ــت ک آن اس
ــکان  ــود و ام ــف ش ــد توصی بخواه
ــت  ــوق، حج ــان مخل ــا زب ــدارد ب ن
تــو توصیــف شــود. ایــن تنزیــه 
و تســبیح حضــرت حــق اســت.

ــه شــد،  ــه ارائ ــی ک ــد از توضیحات بع
دورنمایــی مشــخص شــد کــه در 
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ــه  ــه ی الهی ــت بالغ ــا، حج آن دورنم
رخ نمــود و جلــوه کــرد و در آن 
ــت  ــف حج ــان در وص ــوه، انس جل
می کنــد.  عجــز  احســاس  الهــی 
حجــت  از  اعــم  حجــت،  ایــن 
یعنــی  اســت؛  باطنیــه  و  ظاهریــه 
ــا  ــود ت ــه داده می ش ــی ک ــه مهلت چ
ــن  ــن( در باالتری ــت باط ــل )حج عق
و  بگیــرد  قــرار  خــودش  ســطح 
در  ظاهــری  حجت هــای  چــه 
و  الهــی  )انبیــای  تکویــن  مقــام 
ــن  ــام تدوی ــا در مق ائمــه ی هــدی( ی
)آیــات کتــاب الهــی و ...( باشــد.

ــی  ــاظ علم ــه لح ــکان دارد ب ــا ام آی
الهــی  حجت هــای  همــه ی  بــه 
ــن  ــر؛ چنی ــم؟ خی ــدا کنی ــه پی احاط
ــرت  ــدارد و حض ــود ن ــی وج امکان
اینجــا ایــن مســئله را بیــان کرده انــد. 
آنهــا  کیفیــت  و  تنــوع حجت هــا 
ــه ی  ــن جمل ــا ای ــت، ام ــراوان اس ف
ــت  ــه کیفی ــر ب ــًا ناظ ــرت عمدت حض
در حجــت اســت؛ یعنــی آیــا مــا 

مختلــف  ابعــاد  مثــًا  می توانیــم 
ــه آن  ــیم و ب ــی را بشناس ــات قرآن آی
احاطــه پیــدا کنیــم و عمــق آن را 
ــل،  ــی کام ــاب ول ــم؟! در ب درک کنی
ــت.  ــر اس ــم باالت ــن ه ــئله از ای مس
جایگاهــی  در  می توانیــم  مــا  آیــا 
قــرار بگیریــم کــه ولــی کامــل و 
حجــت کاملــه ی الهیــه را وصــف 
کنیــم و بــه آن اشــراف پیــدا کنیــم؟!

ــری  ــای ظاه ــال حجت ه خــدای متع
ــر  ــت س ــریعی را پش ــی و تش تکوین
هــم فرســتاده اســت: سلســله ی انبیــا 
ــا  ــا ت ــله ی اوصی ــم و سلس ــا خات ت
خاتــم؛ اکنــون مــا مفتخــر بــه شــرف 
هم عصــری بــا خاتــم االوصیا هســتیم 
ــری  ــرف دیگ ــر ش ــر از ه ــه باالت ک
ــی  ــیله ی ول ــه وس ــد ب ــت. خداون اس
ــد.  ــاج می کن ــود احتج ــات خ ــا آی ی
آیــات بــه وســیله ی ولــی کامــل 
خصوصیــت  و  می شــود  عرضــه 
انســان کامــل ایــن اســت کــه حجــج 
تدوینیــه از قبیــل تــورات و انجیــل و 
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ــرار داده  ــا ق ــترس م ــرآن را در دس ق
اســت. تصــور آن حجــت کاملــه 
ــی  ــت باطن ــوق حج ــه ف ــه ک و بالغ
)عقــل( و فــوق ســایر حجــج ظاهری 
)نظیــر کتــب آســمانی( اســت، یعنــی 
شــخص ولــی خــدا کــه بــه حضــرت 
ــیداالوصیا  ــپس س ــا و س ــم االنبی خات
)حضــرت امیرالمؤمنیــن( و در مرتبــه 
ــام(  ــم الس ــدی )علیه ــه ی ه ــه ائم ــد ب بع
می رســد، درد جانــکاه عمیقــی را بــه 
ــی  ــه حت ــدازد ک ــان می ان ــان انس ج
ــا ســخت اســت.  ــرای م تصــور آن ب
ــا  ــاج ب ــرای احتج ــال ب ــدای متع خ
ایجــاد  جهــت  بــه  و  بندگانــش 
جاذبــه ی حرکــت و انگیزه ی ســرعت 
و دســتگیری بنــدگان بــرای نیــل بــه 
جلــوه ی  ســعادت،  عالــی  منــازل 
ــیمای  ــام حجــت خــودش را در س ت
ــن  ــت. ای ــرار داده اس ــود ق ــی خ ول
معنــا در سلســله ی انبیــا در حضــرت 
خاتــم تجلــی کــرده و بعــد از آن 
هــم متجلــی در سیدالشــهدا )علیــه الســام( 
اســت. البتــه در همــه ی ائمــه هســت، 

ــام را  ــا مــن می خواهــم جلــوه ی ت ام
از منظــر خلــق و در چشــم خودمــان 
ذکــر کنــم. اینجــا اســت کــه خــدای 
متعــال حجــت را تمــام کــرده و 
بهجــت  بــه  را  عقــل  آن  تصــور 
می لرزانــد؛  را  قلــب  و  می رســاند 
می کنــد! منهــدم  را  انســان  بلکــه 

ــای کل در  ــه معن ــه ب ــا« را چ »ُكلَِّه
ــه ی  ــامل هم ــه ش ــم ک ــرت بگیری کث
می شــود،  الهیــه  حجــج  جلــوات 
و چــه ناظــر بــه مراتــب در نظــر 
ــل وصــف  ــر قاب ــم، بیانگــر غی بگیری
بــودن حجت هــا اســت. شــناخت 
ایــن حجــج، کار بشــر و مخلــوق 
نیســت. بــرای رســیدن بــه مقــام عجز 
ــوع،  ــن موض ــوری ای ــادی تص در مب
کافــی اســت که بــه حســین )علیــه الســام( 
توجــه کنیــم. تصــور سیدالشــهدا )علیــه 
ــد.  ــاد می کن ــز را ایج ــن عج ــام( ای الس

خــدای متعــال آخریــن حــرف خــود 
بــا حســین  را  مقــام حجیــت  در 
اســت. زده  بشــر  بــه  الســام(  )علیــه 



5

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

از دست و زبان که بر آید، کز 
عهده ی شکرش به درآید

»َمْجــُدَك أَْرَفــُع مِــْن أَْن يَُحــدَّ 
ــرافتی  ــکوه و ش ــد، ش ــهِ«؛ مج بُِكنْهِ
ــای آشــکار  ــه دارای جلوه ه اســت ک
و قابــل دریافــت اســت. تفــاوت 
مجــد بــا عظمــت در ایــن اســت کــه 
مجــد بــا ُحســن فعلــی و جلوه هــای 
کــرم و لطــف ضمیمــه شــده اســت. 
کبیــر  جوشــن  دعــای  در  مثــًا 
ــٌد«.  ــهِ َمِجی ِ ــى َعَظَمت ِ ــد: »ف می گویی
مجیــد زمانــی بیــان می شــود کــه 
آن شــکوه بــه صــورت الطــاف و 
کرائــم بــه مــا می رســد؛ لــذا بــه هــر 
عظیمــی، مجیــد گفتــه نمی شــود. 
مــا بــه قــرآن، مجیــد می گوییــم؛ 
چراکــه شــکوه و عظمــت غیــر قابــل 
وصــف آن، تنــزل پیــدا می کنــد و 
در دســترس مــا قــرار می گیــرد و 
عقــل  دســت  در  را  آن  می توانیــم 
ــه  ــرای ترجم ــم و ب ــم و بفهمی بگیری
و انتقــال آن تــاش کنیــم. اگــر قــرآن 

ــود  ــت خ ــه ی عظم ــا هم ــد ب بخواه
تجلــی کنــد، اصــًا کســی یــا چیــزی 
باقــی نمی مانــد و ایــن عالــم تحمــل 
عظمــت قــرآن را نــدارد. اینجــا محــل 
بمانــد. کــه  اســت  مباحثه هایــی 

خــدای  بــه  خطــاب  حضــرت 
»َمْجــُدَك  می فرمایــد:  متعــال 
بُِكنْهِــهِ«؛  يَُحــدَّ  أَْن  مِــْن  أَْرَفــُع 
ــر و  ــی فرات ــد خیل ــن مج ــی ای یعن
ــق  ــوان عم ــه بت ــت ک ــر از آن اس برت
گرفــت. انــدازه  را  حقیقتــش  و 

قبــًا هــم خدمــت شــما عــرض 
ــایر  ــا س ــه ی ــر صحیف ــه تعابی ــد ک ش
ــا، مخصوصــًا آنجــا کــه  کلمــات اولی
ــدا  ــی پی ــبیحی و تنزیه ــه ی تس جنب
بــه  انســان  تشــّرف  در  می کنــد، 
ــم  ــیار مغتن ــی بس ــت اله ــام معرف مق
و کمک کننــده اســت و انســان بــا 
ــد  ــاء خــدا می توان ــات اولی ــن عنای ای
کنــد. ســیر  را  معرفــت  مراتــب 
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َعَظَمتِــهِ  »فِــى  کــه  کســی  آن 
ــت  ــی او در اوج عظم ــٌد«؛ یعن َمِجی
و  حــس  قابــل  امــا  می مانــد 
می شــود. انســان  بــرای  فهــم 

ــُر مِــْن أَْن تُْحَصــى  ــَك أَْكثَ »َو نِْعَمتُ
ــن  ــه ای ــمت ب ــن قس ــرَِها«؛ ای بَِأْس
»إِْن  دارد:  اشــاره  آیــه ی شــریفه ی 
ــا؛]۱[  ــَة الَلِّ َل تُْحُصوَه وا نِْعَم ــُدّ تَُع
ــماره  ــدا را ش ــای[ خ ــر نعمت]ه اگ
ــمارید«.  ــد بش ــد، آن را نمی توانی کنی
خــدای متعــال در ایــن آیــه حســاب 
اســت.  رســیده  را  مــا  همــه ی 
ــای شــمارش اســت  ــه معن احصــاء ب
و می گویــد امــکان نــدارد کســی 
ــمارش  ــو را ش ــای ت ــد نعمت ه بتوان
کنــد. اگــر شــما بخواهیــد شــرح 
ســجاد  حضــرت  جملــه ی  ایــن 
می توانیــد  ببینیــد،  را  الســام(  )علیــه 

بــه مناجــات الشــاکرین حضــرت 
یــا بــه دعــای شــکر صحیفــه ی 
ــد. ــه کنی ــجادیه مراجع ــه ی س مبارک

ــودم و  ــال خ ــه خی ــرای آنک ــن ب م
رفقــا را راحــت کنــم، از جناب شــیخ 
ــتمداد  ــه( اس ــه الرحم ــعدی )علی ــل، س اج
می طلبــم کــه می گویــد: »هــر نفســی 
کــه فــرو مــی رود ممــّد حیــات اســت 
و چــون برمی آیــد مفــّرح ذات؛ پــس 
ــود  ــت موج ــی دو نعم ــر نفس در ه
ــکری  ــی، ش ــر نعمت ــر ه ــت و ب اس
واجــب«. بعــد هــم می گویــد: »از 
ــز  ــد، ک ــر آی ــه ب ــان ک ــت و زب دس
ــد؟!«.]۲[ ــه درآی ــکرش ب ــده ی ش عه

آن  و  نیســت  شــکر  بحــث  االن 
بــه جــای خــود محفــوظ اســت. 
ــه  ــت و اینک ــاء اس ــث احص االن بح
نعمت هــای  مــا  می شــود  آیــا 
درک  بــرای  بشــماریم.  را  الهــی 
شــمارش ناپذیری نعمت هــا، کافــی 
ــا را  ــک زدن ه ــا پل ــا ی ــت نفس ه اس
ــای  ــداد گلبول ه ــد. تع ــمارش کنی ش
 ،... و  ســلول ها  و  قرمــز  و  ســفید 
محیــط  در  کــه  اســت  چیز هایــی 
را  آن  نمی تــوان  و  اســت  جســم 
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شــمارد. ظاهــراً شــما بایــد چنــد 
ــا  ــید ت ــته باش ــوح داش ــر ن ــر عم براب
فقــط بتوانیــد نعمت هــای داخــل 
بــدن خودتــان را شــمارش کنیــد؛ 
نعمت هــای  بــه  رســد  چــه  تــا 
ــد  ــه رس ــا چ ــی و ت ــی و روان ذهن
بــه نعمت هــای خــارج از وجــود 
ــران  ــل حی ــن وادی عق ــما. در ای ش
ســعدی: تعبیــر  بــه  می شــود. 

بنــده همــان به كــه ز تقصیر خويش
آورد خــدای  درگاه  بــه  عــذر 
خداونــدی اش ســزاوار  ورنــه 
كــس نتوانــد كه بــه جــای آورد]۳[

أَْن  مِــْن  أَْكثَــُر  إِْحَســانَُك  »َو 
ــو  ــان ت ــهِ«؛ احس ــى أََقلِّ ــَكَر َعَل تُْش
ــت  ــتر از آن اس ــر و بیش ــی فرات خیل
کــه کســی بخواهــد اندکــی از آن 
را شــکر کنــد. ایــن بــاب شــکر 
ــود.  ــاء ب ــاب احص ــی ب ــت و قبل اس
ــف  ــئله را تلطی ــا مس ــرت اینج حض
احســان  کلمــه ی  بــا  و  می کنــد 
ــا  ــه م ــه ب ــت چ ــد. نعم ــان می کن بی

برســد و چــه نرســد، نعمــت اســت؛ 
ــا  ــرای م ــرا خــدای متعــال آن را ب زی
ــت  ــی نعم ــا وقت ــت. ام ــتاده اس فرس
بــه جنابعالــی رســید، احســان نامیــده 
می شــود. احســان، لطایــف و ابعــادی 
دارد کــه در مقــام توضیــح آن نیســتم.

بیــان می فرمایــد  اینجــا  حضــرت 
ــت  ــتر از آن اس ــو بیش ــت ت ــه نعم ک
کــه بتــوان شــمارش کــرد و احســان 
ــت  ــترده تر از آن اس ــی گس ــو خیل ت
کــه بتــوان شــکرش را بــه جــای 
ــه  ــاجدین ک ــرت سیدالس آورد. حض
قطــب العارفیــن بعــد از پیامبــر و 
امیرالمؤمنیــن )علیهمــا الســام( اســت، در 
ــال شــما را راحــت  مقــام شــرح، خی
می کنــد و می فرمایــد حتــی اگــر 
کنیــد  تمرکــز  نفــس  یــک  روی 
و بخواهیــد شــکر آن را بــه جــا 
ــرای  ــت. ب ــد توانس ــد، نخواهی آوری
هــر نفــس بایــد بگویــی »الحمــدلل«. 
ــکر  ــم ش ــاز ه ــی، ب ــه بگوی چنانچ
نعمــت را به جــا نیــاوردی؛ زیــرا 
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گفتــن »الحمــدلل« هــم یــک نعمــت 
اســت کــه جــای شــکر دارد. بنابرایــن 
ــد  ــغول حم ــر را مش ــام ده ــر تم اگ
ــکر  ــد ش ــم نمی توانی ــاز ه ــید، ب باش
ــر  ــن تعبی ــد. ای ــا آوری ــدا را به ج خ
عرفــه ی  مناجــات  از  وام گرفتــه 
الســام(  )علیــه  سیدالشــهدا  حضــرت 
ــه ی  ــر هم ــد اگ ــه می فرماین ــت ک اس
ــده  ــق ش ــان خل ــی زم ــر )از وقت ده
ــده باشــم  ــه هســت( زن ــی ک ــا وقت ت
شــکر  مقــام  در  را  آن  همــه ی  و 
باشــم و همــه ی ایــن شــکر هــم 
بــرای یــک نعمــت باشــد، زمــان 
ــن نتوانســته ام  ــا م ــام می شــود، ام تم
ــا  ــت را به ج ــک نعم ــان ی ــکر هم ش
این گونــه  حضــرت  وقتــی  آورم. 
بگوییــم؟! چــه  مــا  می فرماینــد، 

کمتریــن احســان حضــرت حــق 
نســبت بــه خــودت را محاســبه کــن؛ 
ــک  ــا ی ــو ی ــه ت ــادر ب ــد م ــًا لبخن مث
ــد؛  ــه فرزن ــادر ب ــدر و م ــه ی پ بوس
حتــی همیــن را نمی تــوان شــکر 

ــز و  ــاس عج ــد احس ــذا بای ــرد. ل ک
شــرم در پیشــگاه حضــرت حــق 
داشــت و همیــن احســاس اســت کــه 
ــام بندگــی شایســته در  ــه مق ــو را ب ت
ــاند.  ــق می رس ــرت ح ــگاه حض پیش
ــت، اذان  ــه ی معرف ــر قل ــر ب ــک نف ی
عجــز را گفــت و همــه ی عوالــم 
تجلــی،  ایــن  برابــر  در  هســتی 
احســاس عجــز کــرد و آن هــم نبــی 
اعظــم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( بــود کــه فرمود: 
»َمــا َعبَْدنـَـاَك َحــقَّ عِبَاَدتـِـَك َو َمــا 
ــا  ــَك؛]۴[ م ِ ــقَّ َمْعرَِفت ــاَك َح َعَرْفنَ
تــو را آن گونــه کــه ســزاوار معرفــت 
تــو اســت، نشــناختیم و آن گونــه 
کــه ســزاوار عبــادت تــو اســت، 
عبــادت نکردیــم«. دیگــر همــه ی 
ــف خــود  ــن تکلی ــدان و کّملی خردمن
ندارنــد. ادعایــی  و  می داننــد  را 

یــک جملــه را جلســه ی پیــش از 
ــما  ــرای ش ــام( ب ــه الس ــجاد )علی ــام س ام
شرمســاری  دو  مــا  کــردم.  نقــل 
دو  ایــن  بــا  انســان  کــه  داریــم 
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می توانــد در آفــاق بندگــی پــرواز 
ــی از  ــاری ناش ــن دو شرمس ــد. ای کن
دو عجــز و دو قصــور اســت. یکــی 
در  ناتوانــی  از  ناشــی  شرمســاری 
شــکر بــه همــان بیــان کــه گذشــت، 
شرمســاری  هــم  دوم  می باشــد. 
ــام  ــی در مق ــز و ناتوان ــی از عج ناش
ــاه اســت. ــی از یــک گن اســتغفار حت

امــام ســجاد )علیــه الســام( کــه پســر 
می گویــد  اســت،  پــدر  همــان 
ــام  ــر در مق ــه ی ده ــن در هم ــر م اگ
ــان  ــاه باشــم، زم ــک گن اســتغفار از ی
ــن نتوانســته ام  ــا م ــام می شــود، ام تم
اســتغفار کنــم. تعبیــر حضــرت خیلی 
ــد  ــان می فرمای ــت. ایش ــکننده اس ش
حتــی اگــر در تمــام ایــن مــدت 
ــمم از  ــه چش ــم ک ــه کن ــدر گری آن ق
ــجده  ــدر در س ــد و آن ق ــه درآی حدق
اســتخوان های  تمــام  کــه  باشــم 
ــه ی  ــود و در هم ــی ش ــتم متاش پش
بخــورم،  خــاک  مــدت  ایــن 
یــک  از  فقــط  حتــی  نمی توانــم 

ــم. ــی کن ــتغفار و عذرخواه ــاه اس گن

ایــن دو بــال، از عجز و فقــر و ناتوانی 
ســاخته شــده اســت؛ یــک بــال عجــز 
از شــکر و دیگــری عجــز از اســتغفار. 
اگــر ایــن احســاس در انســان شــکل 
کنــد. پــرواز  می توانــد  بگیــرد، 

جلســه ی  در  عزیــزان  از  یکــی 
ــاص  ــه اخ ــیدن ب ــته، راه رس گذش
رســیدن  راه  پرســید.  مــن  از  را 
بــه اخــاص همیــن اســت کــه 
ــان  ــه انس ــد، وگرن ــرح ش ــان ش برایت
ــه  ــرات ب ــنات و خی ــرت حس از کث
ــه  ــما ب ــر ش ــد. اگ ــاص نمی رس اخ
ــب  ــل و قل ــیدی، عق ــم رس ــن فه ای
می آیــد. فریــاد  و  نالــه  بــه  تــو 

اقرار به عجز، آخرین حد 
معرفت انسان

دعــای چهــل و ششــم یکــی از لطیف 
تریــن ادعیــه ی معصومیــن اســت کــه 
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از زبــان سیدالســاجدین صــادر شــده 
اســت. پایــان ایــن دعــا بــه »ل َحــْوَل 
ــِم«  ــىِّ الَْعظی ِ ــالَلِّ الَْعل ِ َة اِّل ب ــوَّ َول ُق
گنج هــای  از  یکــی  کــه  می رســد 
ــع  ــْوَل« در دف ــت. »ل َح ــتی اس بهش
َة«  ضــرر و جبــران معصیــت و »ل ُقــوَّ
در انجــام شــکر و ادای فرایــض الهیــه 
ــف و  ــک و لط ــه کم ــا ب ــت. ام اس
ــود  ــاخته می ش ــا س ــدا از م ــون خ ع
محــض  توحیــد  هــم  ایــن  کــه 
اســت. امــام صــادق )علیــه الســام( فرمــود 
ــه کار  ــارت را ب ــن عب ــده ای ــی بن وقت
ــب  ــدی در قل ــت توحی ــرد و معرف ب
و عقــل او تجلــی کــرد، از عالــم 
ــه  ــون ک ــود اکن ــاب می ش ــاال خط ب
ــراف  ــودش اعت ــز خ ــه عج ــده ب بن
ــه  ــت ک ــد. آن وق ــت ش ــرد، درس ک
ــوان  ــول و ت ــودت ح ــرای خ ــو ب ت
قائــل باشــی، در حجــاب هســتی 
نمی توانــی  دیگــر  و  گرفتــاری  و 
ــام  ــه مق ــی ب ــا وقت ــی، ام ــت کن حرک
ــد االن  ــوال می گوی عجــز رســیدی، م
بندگــی وارد شــدی. در جرگــه ی 

جمع بنــدی  حضــرت  اینجــا 
»َو  می فرماینــد:  و  می کننــد 
ــْن  ــُكوُت َع ــَي السُّ ِ ــَر ب ــْد َقصَّ َق
َهنِــَي اْلِْمَســاُك  تَْحِمیــِدَك، َو َفهَّ
ــت  ــن عل ــه ای ــِدَك«؛ ب ــْن تَْمِجی َع
زبــان مــن از حمــد تــو بــاز می مانــد 
از  و  می رســد  ســکوت  بــه  و 
ــه  ــم. کلم ــز می مان ــو عاج ــد ت تمجی
ــب اســت و  ــاَراَی« اینجــا عجی »ُقَص
بیانگــر آخریــن حــد ســیر و معرفــت 
مــا اســت کــه اقــرار بــه عجــز اســت. 
قلــه ی ایــن عجــز زمانــی بــه دســت 
عمــر  تمــام  شــما  کــه  می آیــد 
خــود را در مقــام شــکر باشــی و 
ــود  ــهود می ش ــز ش ــن عج ــی ای زمان
ــام  ــر را در مق ــام عم ــما تم ــه ش ک
اســتغفار باشــید. »ُقَصــاَراَی« حاصــل 
مجاهــدت تمــام عمــر انســان اســت. 
اگــر همــه ی عمــر در مقــام تحصیــل 
شــکر باشــی، بــه مقــام عجــز از 
شــکر می رســی و اگــر همــه ی عمــر 
در مقــام تحصیــل معرفــت باشــی، بــه 
مقــام عجــز از معرفــت می رســی.
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ــْل  ــي بَ ــا إِلَهِ ــًة يَ ــر »َل َرْغبَ تعبی
چقــدر  کــه  ببینیــد  را  َعْجــزاً« 
لطیــف اســت! بیــان می کنــد کــه 
ــت و  ــکر از روی رغب ــدم ش ــن ع ای
خوشــحالی نیســت، بلکــه از روی 
عجــز و ناتوانــی اســت. مــن مشــتاق 
بــه شــکر و معرفــت هســتم، امــا 
رغبــت  ایــن  ترکیــب  نمی توانــم. 
و عجــز فوق العادگــی دارد. گاهــی 
ــد کاش  ــان می گوی ــه انس ــد ک دیده ای
جلــوی مــادرم خــودم را قربانــی 
از  می توانســتم  کاش  و  می کــردم 
او تشــکر کنــم، امــا حیــف کــه 
غریبــی  حــس  ایــن  نمی توانــم. 
ــف  ــرح و توصی ــل ش ــه قاب ــت ک اس
نیســت؛ بلکــه شــهودی اســت. عالــم 
ــی اســت! ــم عجیب ــر و عجــز، عال فق

حسین، برای هدایت بشر، سر 
از پا نمی شناسد

تـُـَك« توضیح دادم  ذیــل کلمــه ی »ُحجَّ
ــا حســین  ــن کلمــه ب ــه ای ــم ک و گفت

)علیــه الســام( تناســب پیــدا می کنــد. ایــن 

را داشــته باشــید و بیاییــد تــا بــا هــم 
بــه قتلــگاه نزدیــک شــویم. آنچــه بــه 
تُــَك« را شــرح  نظــرم، مســئله ی »ُحجَّ
ــهدا  ــه سیدالش ــت ک ــد، آن اس می ده
)علیــه الســام( در مســیر بــه ســمت کربــا، 

ــی و  ــورد بی وفای ــا در م ــد ج در چن
پســت بــودن دنیــا ســخن می گوینــد 
ــد. ــی می رون ــرت یحی ــراغ حض و س
یحیــی  حضــرت  ماجــرای   ]۵[
ــرت در  ــت؛ حض ــر اس ــرای س ماج
مقدمــات ســفر، روضــه ی یحیــی 
را می خواننــد کــه اینجــا از قبیــل 
براعــت اســتهال]۶[ اســت. دوســتان 
می داننــد کــه ســر از بدن جــدا کردن، 
عــادی و معمولــی نیســت. نمی تــوان 
در آن لحظــه بــه قتلــگاه نزدیــک شــد 
و اگــر ذهــن شــما از آنجــا منصــرف 
ــر  ــی! مگ ــان می ده ــًا ج ــود، قطع نش
کــرد؟!  توقــف  آنجــا  می شــود 
ــودی  ــی از گ ــت اله ــید حج خورش
حجــت  می کنــد.  طلــوع  قتلــگاه 
ــاالی  ــی خــود از ب خــدا در اوج تجل
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نیــزه بــرای دســتگیری شــما می آیــد. 
مــا دیــده بودیــم کــه حجــج الهــی بــا 
دســت و قــدم می آینــد و دعــوت 
می کننــد، امــا ایــن چــه کیفیــت 
جــان؟! حســین  اســت،  آمدنــی 
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]۶[. براعت استهالل آن است كه 
سخنور يا نويسنده، سخن يا نوشته ی 

خود را به گونه ای آغاز كند كه 
پیش زمینه مطلب اصلى در آن گنجانده 

شده باشد و شنونده يا خواننده، در 
همان آغاز به درونمايه اصلى سخن يا 

نوشته پى ببرد.
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