ﮐﺎرﮔـﺎه ﻓـﺎﻃﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳـﯽ از ﻣﻨﻈـﺮ
اﻟﻘﺎب )(۲
ﻟﻘﺐ :ام اﻟﻌﻠﻮم
در ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺑﯽ از ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،و ﻻزم ﻣﯿﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﻏﻮری در ﺣﺪ ﺗﻮان در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد؛ ﯾﮑﯽ از آن اﻟﻘﺎب
»اماﻟﻌﻠﻮم« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﺷﺪ از ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮی و ﻏﯿﺒﯽ ،وارد ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم
ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻟﻘﺐ
اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﺎورای ﺧﻄﺒﻪ ی ﻓﺪﮐﯿﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎ
ﺑﯿﺎﻧﺶ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺣﻀﺮت در ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺧﻄﺒﻪ ی ﻓﺼﯿﺢ و ﺑﻠﯿﻎ ﺧﻮد ،رو ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﻮده و
ﺳﻪ ﺳﻮال ﻃﺮح ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
⛔ ﻓ َﻬﯿﻬﺎتَ ﻣﻨﮑ ُﻢ؟! ﭼﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ؟!
⛔ و ﮐﯿﻒ ﺑﮑﻢ؟! ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟!
⛔ و اَی َّ ﺗﺆﻓﮑﻮن؟! ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟!
ﺳﻮال اول ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻠﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺣﻮال ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺑﻪ زﺑﺎن روز ﺑﻪ آن »ﻋﻠﻢرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻮال دوم اﯾﺸﺎن ﮐﻪ از ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم ﺳﻮال ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﻧﺸﺄت ﯾﺎﻓﺘﻪ
از »ﻋﻠﻢ رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ« اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
و ﺳﻮال ﺳﻮم اﯾﺸﺎن از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺣﺎﮐﯽ
از ﻋﻠﻢ آﯾﻨﺪه ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻪ زﺑﺎن روز ﻫﻤﺎن »ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻀﺮت ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ،ﻗﺼﺪ ﺑﯿﺪاری آﻧﺎن و ﻫﺪاﯾﺖ از ﻇﻠﻤﺖ ﺟﻬﻞ
ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺰاران اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻣﺮدم آﻧﭽﻨﺎن در ﺧﻮاب
ﻏﻔﻠﺖ ﻓﺮورﻓﺘﻪ و ﺻﻔﺖ راﺣﺖ ﻃﻠﺒﯽ و … در آﻧﻬﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﮑﻮت

ﺧﻮد را ﻧﺸﮑﺴﺘﻨﺪ و درداﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( را ﯾﺎری ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺿﻼﻟﺖ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ درس ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻋﻠﻢ اﺣﻮاﻻت ﻣﺘﺮﺑﯿﺎن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ،ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رﻓﺘﺎری
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده و در ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ،ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪه و
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ای اﻧﺴﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮ را
ﻣﺨﺘﺎر آﻓﺮﯾﺪه و ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ،ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﻮد
ﻣﺴﯿﺮ روﺷﻦ را ﺑﯿﺎﺑﯽ و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و آﮔﺎﻫﯽ و دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪن ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺟﺎده ﭘﺮﭘﯿﭻ و ﺧﻢ زﻧﺪﮔﯽ را ﭘﯿﻤﻮده و ﺧﻮد را ﺳﻼﻣﺖ در
ﻣﻘﺼﺪ اﻣﻦ ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت
اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﺎرﮔﺎه در ﻗﺎﻟﺐ
ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﻮال در ﮐﺴﻮت ﻣﺮدم آن زﻣﺎن ،ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﺑﻌﺪی اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

