ﮔﺴﺴﺘﻦ رﺷﺘﻪ ی آﺳﻤﺎﻧﯽ از زﻣﯿﻦ
ﻣﺎه ﺻﻔﺮ از ﻏﻢ ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎل ﻗﻤﺮی اﺳﺖ و ﺳﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ را
در ﺧﻮد ﺟﺎی داده داﺳﺖ.
 28ﺻﻔﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻋﻈﻤﺎی ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ( ﮐﻪ
در ﺷﺪت اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻓﺮﻣﻮد ”:ﻓﻀﺠﺖ اﻟﺪ ّار
اﻻﻓﻨﯿﺔ”»ﮔﻮﯾﺎ در ودﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﺪ« .ﭘﺎره ﺷﺪن رﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ
ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد  .ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ؛آری در اﯾﻦ
روز ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺪای آﺳﻤﺎﻧﯽ » ﻣﺎ ﯾﻨﻄﻖ ﻋﻦ اﻟﻬﻮی ان ﻫﻮ وﺣﯽ اﻻﯾﻮﺣﯽ « ﺑﻪ
دﯾﺎر ﻣﻌﺒﻮد ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﺪ.
ﻏﻢ ﻓﻘﺪان ﻧﺒﯽ  ،ﻏﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درک آن  ،درک ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺣﯽ و اﺿﻄﺮار ﺑﺸﺮ
ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ و اﯾﻦ ﻓﻘﺪان را
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا )ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ( ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﺣﻀﺮت ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻫﺮاس اﻧﮕﯿﺰ و
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﯾﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮد و ﭼﻨﺪی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪ ی »ﻋﺠﻞ وﻓﺎﺗﯽ ﺳﺮﯾﻌﺎ« ﺳﺮ
داد .ﭼﻮن ﭘﺪرش در ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ ﻋﻤﺮش ﻣﮋده داده ﺑﻮد؛ ” اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ” و ﻓﻘﻂ اﯾﻦ وﻋﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اورا در اﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرگ دﻟﺪاری ﻣﯽ داد.
ﻫﻤﯿﻦ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻓﻘﺪان ﻧﺒﯽ و ﻧﯿﺰ ﻇﻠﻢ ﺑﺮ وﺻﯽ ﻧﺒﯽ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻟﯿﺎء اﻟﻬﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.ﺣﺪود  1400ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ
را ﺑﺎ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮده  »:اﻟﻠﻬﻢ
اﻟﺒﯿﮏ ﻧﺸﮑﻮا ﻓﻘﺪ ﻧﺒﯿﮏ و رﺳﻮﻟﮏ و ﺻﯿﻔﮏ وارﺗﺪاد اﻣﺔ…« .
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻪ و ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪن از اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺑﺸﺮ ﻓﺮﺷﯽ و
ﻣﻮﺟﻮد زﻣﯿﻨﯽ ﺧﺎرج اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودی اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ را ﺣﺲ ﮐﺮد؛
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻼﻓﻪ ﺑﻮدن و ﺳﺮ درﮔﻢ ﺷﺪن ،ﮐﺎر از ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮدن ،آﯾﺎ ﺟﻠﻮه
ﻫﺎی ﺑﺎرز ﻓﻘﺪان ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
آﯾﺎ رواج ﺑﺪﻋﺘﻬﺎ ﺑﺠﺎی ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪی از ﻓﻘﺪان ﻧﺒﯽ و ﻏﯿﺒﺖ وﻟﯽ
ﻧﯿﺴﺖ؟
آﯾﺎ رواج ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﺪرن و اﻧﺰوای اﺳﻼم ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪی از ﺗﺒﻌﺎت اﯾﻦ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟
آﯾﺎ ﺗﺠﻠﯽ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺣﺪود اﻟﻬﯽ در ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺣﺮﯾﻢ ﻫﺎ

در رواﺑﻂ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ دﻟﯿﻞ دارد ؟
آﯾﺎ ﭘﻨﺪار اﻣﺮوز از ﻗﺮآن و ﻧﻮع ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی آن  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺣﻔﻆ  ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻼوت  ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ی ﺧﻄﺎﻃﯽ  ،ﻗﺮاﺋﺖ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰا و آن
ﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻓﻠﺴﻔﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺸﻮد؛ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻘﺪان ﻧﺒﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ؟
آﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ و ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻮدن و ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ی ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﻧﻘﺪ ﻧﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد ؟
آﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف
و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ؟
آﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت و ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه دادن اﻧﻮاع ﺧﺘﻢ
ﻫﺎ و ﭼﻠﻪ ﻫﺎ و رﯾﺎﺿﺘﻬﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻋﺎرﺿﻪ ی ﻓﻘﺪان ﻧﺒﯽ و ﻇﻠﻢ ﺑﺮ وﺻﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ؟
اﻣﺮوز ﻣﻦ از رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺧﺠﻞ وﺷﺮﻣﻨﺪه ام ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻌﻪ ی ﻓﻘﺪان ﻧﺒﯽ را
ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺮدم و وﻇﯿﻔﻪ ی ﺧﻮد را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم و ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ را
از ﺻﻤﯿﻢ دل ﺑﻪ درﮔﺎه ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ﺑﺒﺮم و در ﻧﻬﻮه ی ﺗﻔﮑﺮ وﻧﻮع ﻧﮕﺮش و
راه و رﺳﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ .

راﺳﺘﯽ ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ ؟
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و در راه اﺷﺎﻋﻪ
ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی و دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪی ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ؟

