﷽ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ از ﻗﺮآن)(۱
»ﻗــــﺮآن«

»ﻗﺮآن« از ﺟﻤﻠﻪ واژهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻘﺶ و ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را داراﺳﺖ.

»ﻗﺮآن« :در اﺻﻄﻼح اذﻫﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ذﻫﻦ ﻫﻤﻪ
ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﺠﺰه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم)ص( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،در آﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ آﻣﺪه
اﺳﺖ:
»إنَّ ﻫٰﺬا اﻟﻘُﺮآن ﯾَﻬﺪی ﻟَﻠّﺘﯽ ﻫ ِﯽ َ أﻗﻮم…«
)اﺳﺮاء(۹ ،
»ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آن ﻗﻮام و ﭘﺎﯾﺪاری
دارد…«.
»و إذا ﻗﺮئ اﻟﻘﺮآن ﻓ َﺎﺳﺘﻤﻌﻮا ﻟﻪ …« )اﻋﺮاف(۲۰۴ ،
»زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺲ ﮔﻮش ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ …«

»ﻗﺮآن« در ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮش ﻣﻔﻬﻮم »ﺧﻮاﻧﺪن« را در ﺧﻮد دارد:
»انَّ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺟ َﻤﻌﻪُ و ﻗﺮآﻧﻪ⚜ ﻓﺈذا ﻗﺮأﻧﺎه ﻓﺎﺗﺒﻊ ﻗﺮآﻧﻪ« )ﻗﯿﺎﻣﺔ،
 ۱۷و (۱۸
»ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎﺳﺖ⚜ ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه آﻧﺮا ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ
را دﻧﺒﺎل ﮐﻦ«.

ﻣﺮاد از ﺧﻮاﻧﺪن)ﻗﺮآن( ،روﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮدن از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻟﻮﺣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ذﮐﺮ و ﺑﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ
ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم)ص( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺷﺪن ﮐﻼم
وﺣﯽ ،ﺿﺮورت ﺑﻪ
ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﮑﺘﻮب
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻗﺮآن ،آن ﻧﻮﻋﯽ

ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه و در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﺷﺪه
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
از »ﻗﺮآن« از رﯾﺸﻪ »ﻗﺮأ« داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻨﻈﻮر از
ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ:

 (۱آیه به آیهاش به هم مرتبط و در تکمیل و توضیح هم آمده است.

 (۲اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ،دﯾﺪن و ﺑﯿﺎن اﻣﺮی ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﻣﺜﻼ:
ْ
ـﻚ َ
ـﻮْمَ ﻋ َﻠَﻴ ْـ
ـﻚ َ اﻟْﻴَـ
ـﻰ ﺑِﻨَﻔْﺴ ِـ
ـﻚ َ ﻛ َﻔَـ
ـﺮ َأ ﻛ ِﺘَﺎﺑ َـ
»اﻗ ْـ
ﺣ َﺴ ِﻴﺒًﺎ« )اﺳﺮاء(۱۴ ،
»ﺑﺨـﻮان ﻧـﺎﻣﻪات را ،اﻣـﺮوز ﺗـﻮ ﺧـﻮد ﺑـﺮاى ﺣﺴـﺎب ﻛﺸﻴـﺪن از ﺧـﻮد
ﺑﺴﻨﺪهاى«.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻘﻂ ﺟﺮﻋﻪای ﺑﻮد از درﯾﺎ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ »ﺗﺪﺑﺮ ،ﺗﻔﮑﺮ ،ﺗﻌﻘﻞ« در
آﯾﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
ﺟﻬﺖ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی در دﻧﯿﺎ و ﻋﻘﺒﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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اﻣﺎم داوری]ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در
ﺷﺒﻬﺎی ﻗﺪر[
ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﻣﺎم ﺑﺎوری و اﻣﺎم ﯾﺎوری ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺎم داوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎوری و اﻣﺎم ﯾﺎوری ﻓﻌﻞ
ﻣﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﺎم داوری ﭼﻮن ﻓﻌﻞ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ و
از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺼﻮرت ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ
ﺑﺮای داوری ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﻣﺎم ﺑﺎوری و اﻣﺎم ﯾﺎوری ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻣﺎم داوری ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل اﻣﺎم ﺑﺎوری اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دادن اﻣﺎم اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻣﺪل اﺻﻼ ﺑﺪون اﻣﺎم داوری ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﻣﺎم را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ واﺳﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﺎم داوری ﻧﺒﺎﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ
ـﻮع
ـﺖ ﻣﻮﺿـ
ـﻮﺟﻪ داﺷـ
ـﻪ آن ﺗـ
ـﺖ ﺑـ
ـﺚ ﺑﺎﯾﺴـ
ـﻦ ﻣﺒﺤـ
ـﻪ در اﯾـ
ـﻮﻋﯽ ﮐـ
ﻣﻮﺿـ
“اﻃﺎﻋﺖ”اﺳﺖ،ﮐﻪ اﮔﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎم داوری ﻫﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؛

اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻔﺎوت دارد .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ و
ﻧﻬﯽ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯽ اﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﻣﺎم ﺣﺎﻣﻞ و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و اﮔﺮ اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﺸﻮد ﻗﺮآن ﺗﺒﻌﺎت آﻧﺮا ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»وَ ما کانَ لِمُؤمنٍ و لا مؤمنهٍ اِذا قَضی اللهُ و رَسُوله
اَمراً اَن یَکُونَ لَهُمُ الخِیَرَه مِن اَمرِهِم و مَن یَعصِ
اللهَ و رَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلالاً مُبیناً«
»بر هیچ مرد و زن مؤمن در کاری که خدا و رسول حکم کنند اختیاری
نیست که )رای خلافی اظهار کنند( و هرکس نافرمانی خدا و رسول کند
دانسته به گمراهی آشکار افتاده است« )احزاب(۳۵/
در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎر را در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻮارد اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﯾﺎ در آﯾﻪ دﯾﮕﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﺖ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
»النبیُّ اَولی بِالمُؤمِنینَ مِن انفُسِهِم…« )احزاب.(۶/
ﻟﺬا اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن در ﮔﻤﺮاﻫﯽ آﺷﮑﺎر در ﻗﺒﺎل ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﻬﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺷﻮﯾﻢ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ را در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن اوﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﮐﻪ
درﻏﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺻﺪق ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ وﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻏﺪﯾﺮ ﻫﻢ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻏﺪﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﺎم ﺑﻌﻨﻮان داور ﺑﺮای
ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﻌﺪ ازﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﺑﺮاﻧﺴﺎن را
اﻣﺎﻣﺎن)ع( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻣﻮد و در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻫﻢ از ﺣﺎﺿﺮان ﺑﯿﻌﺖ
ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺣﺎﺿﺮان ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ اﻧﻘﺮاض ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺟﻮع ﻧﻤﻮد و ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮد .ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻟﺒﯿﺪ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ:ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص(
ﻓﺎﻃﻤﻪ )س( را در ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺮ ﺣﻀﺮت ﺣﻤﺰه در اﺣﺪ ،در ﺣﺎل ﻋﺰادارى و
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم  ،ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده ﺳﺆ ال ﮐﺮدم  :آﯾﺎ ﺑﺮاى
اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ )ع( از ﺳﺨﻨﺎن رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم  ،ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﻟﯿﻠﻰ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ؟ ﺣﻀﺮت زﻫﺮاء ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺷﮕﻔﺘﺎ ! آﯾﺎ روز ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﺪ؟ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم )ص( ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻠﻰ )ع(

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻢ.
ـﻦ و
ـﺪم ﺣﺴـ
ـﺖ و دو ﻓﺮزﻧـ
ـﻦ اﺳـ
ـﺪ از ﻣـ
ـﻪ ﺑﻌـ
ـﺎم و ﺧﻠﯿﻔـ
ـﻰ )ع( اﻣـ
ﻋﻠـ
ﺣﺴﯿﻦ)ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم( و ﻧﻪ ﻧﻔﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و
اﻣﺎﻣﺎﻧﻰ ﭘﺎک و ﻧﯿﮑﻨﺪ .اﮔﺮ از آﻧﻬﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ را” ﻫﺪاﯾﺖ”
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪ ،ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻼى ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف
در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪم  :ﺑﺎﻧﻮى ﻣﻦ ! ﭘﺲ ﭼﺮا اﻣﺎم
ﻋﻠﯽ)ع( ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻧﮕﺮﻓﺖ؟ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا )ص(
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ  :ﻣﺜﻞ اﻣﺎم  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ “ﮐﻌﺒﻪ” اﺳﺖ  ،ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ در اﻃﺮاف
آن ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ آن ﮐﻪ ﮐﻌﺒﻪ دور ﻣﺮدم ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور در ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﻣﺎم
زﻣﺎن)ﻋﺞ( وﻻء ﺗﺼﺮف ﺑﺮ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮاﯾﻤﺎن در
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺴﺮاغ اﻣﺎم رﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﯽ اﻣﺎم
داوری اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد؟ و ﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﺎم را ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺮداﻧﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻟﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺮف وﻻﺋﯽ اﻣﺎم را ﺑﺮ ﺧﻮد دﯾﺪه و اﯾﺸﺎن را اوﻟﯽ ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و در ﮐﺎرﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖ دار ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻗﺒﻞ از
ﺷﺮوع ،اﻣﺎم را ﺑﻪ داوری ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ آﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎم اوﻟﯽ ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ۳دﻟﯿﻞ وﺟﻮد دارد  :رأﻓﺖ اﻣﺎم؛ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ
دارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺐ ّ ﻧﻔﺲ و ﻏﺮﯾﺰه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺎم اﻧﺴﺎن را از روی
رﺣﻤﺖ دوﺳﺖ دارد ﺣﺐ ﻧﻔﺲ رﯾﺸﻪ در ﻏﺮﯾﺰه دارد وﺣﺐ اﻣﺎم رﯾﺸﻪ در رﺣﻤﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﮐﺪام ﺑﺮﺗﺮ و اوﻟﯽ اﺳﺖ؟  ﻋﻠﻢ اﻣﺎم؛ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ دارد ،اﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد و ﺑﺎ
ﻧﺎم اﺑﺎ و اﺟﺪادﺷﺎن ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دارد و ﻧﯿﺰ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و
آﯾﻨﺪه اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ و اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارد  .ﺣﺮﯾﺖ اﻣﺎم؛ ﺣﺮﯾﺖ و
آزادی اﻧﺴـﺎن ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺤـﺪود اﺳـﺖ ﭼﺮاﮐـﻪ اﺳﺎرﺗﻬـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ او را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ اﻣﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﺮﯾﺘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ و وﺳﯿﻊ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﺮﯾﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺪودﺗﺮ اﺳﺖ از ﺣﺮﯾّﺖ اﻣﺎم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن .و در اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎم ،اوﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﻮن ﺣﻀﺮت ﺣﻤﺰه ﯾﺎ
ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( ۴ ،دﻟﯿﻞ اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد  :اﻣﺎم ﺟﺎﻫﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻣﺎم در ﻣﻮرداﻧﺴﺎن ﻗﻄﻌﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد و
ﻫﺮﮐﺲ ﻏﯿﺮ از اﻣﺎم ﺑﻌﻨﻮان دوﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻢ و ….ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺴﺎﻧﺮا
ﻧﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺨﺼﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮاﺳﺖ او را از ﻣﻨﺠﻼب ﮔﻨﺎه
ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮو و ﻓﻘﻂ دروغ ﻧﮕﻮ .در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺶ ﺑﻪ ام اﻟﺨﺒﺎﺋﺚ

)دروغ( اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺰارده ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ دروغ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد
ﮔﻨﺎه ﻫﻢ ﺧﻼص ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺮاغ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻣﯽ رﻓﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪ…
 امام ذی نفع نیست ؛ داوری کردن و در اولویت بودن برای امام
نفعی ندارد…  امام نیاز ندارد؛…  امام ظلم نمی کند؛…
ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺑﺼﻮرت داور در زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﮐﺎرﻫﺎ
ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﮐﯽ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ و اﻣﺎم ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن داور و راﻫﻨﻤﺎ ﺷﺪه و او را در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻗﺮا
ﻣﯽ دﻫﺪ؟ در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻫﺮ ﺷﺨﺺ دراوﻟﻮﯾﺖ دار ﻗﺮار دارد،اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﮐﺮده و داوری ﺧﻮد را
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ؛ ﺑﻌﺒﺎرت روﺷﻨﺘﺮ اﻣﺎم ،دﻗﯿﻘﺎ در آﻧﭽﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻓﮑﺮی
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﮑﺮاﻧﺴﺎن را ﻣﯿﮕﯿﺮد اﻣﺮ
و ﻧﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻓﻘﻂ ﺑﺸﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان داور ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻓﺮد ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد و ﻓﺮد از اﻣﺎم اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل :ﺷﺨﺼﯽ ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺳﻨﺶ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ در
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم را داور ﮐﺮده و ﻣﺪل ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﻃﺒﻖ
ﺳﻠﯿﻘﻪ اﻣﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد و ﯾﺎ از روی ﻣﺪ و
ﺗﻘﻠﯿﺪ؛ و ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم
ﺑﺎ دﯾﺪن ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﺨﻦ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻣﻬﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ از ﻣﺠﺮای اﻣﺎم
ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .رواﯾﺘﯽ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﻧﺪ
اﻣﺎن اﻣﺎن از اﻣﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺧﺼﻠﺖ ازﺧﺼﻠﺘﻬﺎی ﻗﻮم ﻟﻮط ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ -۱ :ﺑﺎزﮔﺰاردن دﮐﻤﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ  -۲ﺟﻮﯾﺪن آداﻣﺲ  . .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﺎم داوری در ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻣﺎم اوﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻗﺮار
ﻧﮕﯿﺮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺻﺪردﺻﺪ اﻓﺘﺎدن در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻄﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺮﻓﺘﺎری
ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺘﻬﺎی ﻣﺬﻣﻮم ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ﻗﻮم ﻟﻮط ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﯾﺎت ﺷﺮﯾﻔﻪ و ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم)ص( در ﻫﻤﻪ
ﻣﻮارد ﻣﺜﻼ:در اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ ،درﻣﺴﺄﻟﻪ ازدواج ،اﺧﺘﻼف در ﺧﺎﻧﻮاده،
اﻣﺎم ﻫﺎدی اﺳﺖ و اﯾﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺨﺺ را از ﮔﻤﺮاﻫﯽ آﺷﮑﺎر
ﮐﻪ در آﯾﻪ ﻓﻮق اﺷﺎره ﺷﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دوران ﻏﯿﺒﺖ دوراﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﺎم داوری ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎی آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن اﻧﺴﺎن را
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﻠﮑﻪ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺪاد از
ﺣﺠﺖ اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎی ﻗﺪر و ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﻣﺎم داوری در زﻧﺪﮔﯽ،

اﯾﺸﺎن را اوﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻗﺮار داده و از راﻫﻨﻤﺎﺋﯿﻬﺎ و داورﯾﻬﺎی
اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
اﻣﺎم ﺑﺎوری )ﺑﺨﺶ اول ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺷﺐ ﻫﺎی ﻗﺪر(
اﻣﺎم ﯾﺎوری ﺗﺠﻠﯽ اﻣﺎم ﺑﺎوری )ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در
ﺷﺐ ﻫﺎی ﻗﺪر(

