﷽ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ از ﻗﺮآن)(۵
»ﮐﻔﺮ«
زﺑﯿﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﻣﻌﺎﻧﯽ »ﮐﻔﺮ« در ﻗﺮآن را
ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؛ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ،واژه ﮐﻔﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ:
 _۱ﮐﻔﺮ ﺟﺤﻮد ⬅️ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﮑﺎر رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻧﻪ ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﻧﻪ ﺟﻬﻨﻤﯽ .اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﺰ روزﮔﺎر ،ﻣﺎ را ﻓﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

 _۲ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ ⬅️ اﻧﮑﺎر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ،اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»آﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ آن داﺷﺘﻨﺪ ،ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ
اﻧﮑﺎرش ﮐﺮدﻧﺪ«).ﺳﻮره ﻧﻤﻞ (۱۴

 _۳ﮐﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ ⬅️ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﯾﻪ  ۷ﻓﺮﻣﻮد:

»اﮔﺮ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﻓﺰوﻧﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﮐﻔﺮان ورزﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﺬاب
ﻣﻦ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ«.

 _۴ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻔﺮ ⬅️ ﺗﺮک آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪان اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آﯾﻪ  ۸۵ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

»آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺮﯾﺰﯾﺪ و ﯾﮏ دﯾﮕﺮ
را از دﯾﺎرﺗﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ اﻗﺮار ﮐﺮدﯾﺪ و ﺷﻬﺎدت دادﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ
اﮐﻨﻮن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ از ﺧﻮدﺗﺎن را از دﯾﺎرﺷﺎن اﺧﺮاج
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎ ﮔﻨﺎه و ﺗﺠﺎوز ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮﯾﺶ را
اﺳﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻓﺪﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﺧﺮاج آﻧﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ

ﺣﺮام ﺑﻮده اﺳﺖ«.
آﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻣﯽ آورﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻔﺮ ﻣﯽ
ورزﯾﺪ؟ ﭘﺲ ﻣﺠﺎزات آن دﺳﺘﻪ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟

 _۵ﻣﻌﻨﺎی آﺧﺮ ⬅️ ﺑﺮاﺋﺖ و ﺑﯿﺰاری ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ آﯾﻪ ۴
ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﺎن اﻣﺘﺶ ﮔﻔﺖ:

»ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺰارﯾﻢ و ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﯽ و ﺑﻐﺾ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ آورﯾﺪ«.
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ﺳﻮر ﺳﻮﻟﻮ
ﻧﻮروز ﺳﺎل  ۹۹ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺮای ﺟﺸﻦ و »ﺑﺰم ﺳﻮﻟﻮ« اﺳﺖ .اﺻﻄﻼح
ﺳﻮﻟﻮ در رﺷﺘﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوازی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽ رود و ﺑﺪون ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﭘﺮواز را
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﺧﻠﺒﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ
دوره آﻣﻮزﺷﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ دوره دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﭘﺮواز
ﺳﻮﻟﻮ ﺟﺸﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﭘﺮواز ﺳﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﺳﻮی
آﺳﻤﺎن ﺑﯿﮑﺮان ﻗﺮب اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.
آری دراﯾﻦ اﯾﺎم آﺧﺮ ﻣﺎه رﺟﺐ ﺧﻠﻮتﮔﺰﯾﻨﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﺎ
ﻋﺰﻟﺖ ﺣﺴﯽ و ﺣﺎﻟﯽ و ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﭘﺮواز ﺳﻮﻟﻮی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﺑﺎ
ﻟﺒﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﺪای” اﯾﻦ اﻟﺮﺟﺒﯿﻮن “ ،ﺳﻮﻟﻮ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و در اﯾﺎم

ﺟﻮﻻن ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺧﺪا را ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ،ﺳﻮﻟﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و
ﻋﻤﻞ ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻋﺪت دﯾﮕﺮان را در ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﻣﻌﻨﻮی و
ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻗﺮب اﻟﻬﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،واﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯽ در ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻦ را از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻌﻮر
ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﺎماﻟﻠﻪ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺎ ﻧﻔﯽ
ﻏﻔﻠﺖ و رﺧﻮت و ﺟﺒﻦ و ﺟﻬﻞ »ﺟﺸﻦ ﺳﻮﻟﻮ« ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺳﻮر ﺟﺎی ﻣﺮﺑﯽ اﺻﯿﻞ و واﻗﻌﯽ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ )ﻋﺞ( ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﻟﯽ
اﺳﺖ و از اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺰش آب ﺳﺮد ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎن ) آداب ﺟﺸﻦ ﺳﻮﻟﻮ( ﺗﻮﺳﻂ آن
ﺣﻀﺮت را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﻪ و ﺿﺠﻪ ﮐﺮده و ﻓﺮﯾﺎد اﺿﻄﺮاری ﺳﺮ
ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ:
ﻟﯿﺖ ﺷﻌﺮی اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺮت ﺑﮏ اﻟﻨﻮی …

