آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ ﻣﺪرﺳـﯽ :اﺳـﻤﺎء اﻟﻬـﯽ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ﮔﻔﺖ :راﺑﻄﻪ اﺳﻤﺎءﺣﺴﻨﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎی او،
ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻧﻬﺮ آب و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﻣﻨﺒﻊ آن اﺳﺖ؛ و أﺳﻤﺎء اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺒﻊ
اﺳﺖ و ﺳﻨﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ از آن ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ و در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎری اﺳﺖ.
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درﻣﺎﻧﯽ(؛ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﮐﺮﺑﻼی
ﻣﻌﻼ ،در ﻣﻮرد ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺣﺸﺮ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .وی در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﺣﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻮره و راﺑﻄﻪ ﺟﻬﺎن
ﻏﯿﺐ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﻮد ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻠﯽ ﺳﻮره ﺣﺸﺮ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻮره ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺳﻮره ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ »ﺳﺒّﺢ« ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ »ﯾﺴﺒﺢ« ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽرﺳﺪ .راﺑﻄﻪ اﺳﻤﺎءﺣﺴﻨﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎی او ،ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻧﻬﺮ آب
و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﻣﻨﺒﻊ آن اﺳﺖ؛ و أﺳﻤﺎء اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺖ و ﺳﻨﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ از
آن ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ و در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎری اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺧﻮﺷﺎ
ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ
ارﺗﺒﺎط دارد و اﻧﺴﺎن
اﺳﻢ ﺧﺎص و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ

ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎی اﻟﻬﯽ در ﻗﻠﺐ او
اﺳﻤﯽ از اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﺎ آن
ﻧﯿﺎز ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺐ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﻮد
اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻌﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺐ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﻮد
اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺐ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﺣﺎﻃﻪ دارد؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽﻣﺎن ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ
ﺷﻬﻮد اﻓﺰونﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﮔﺬﺷﺘﻪ درس
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺑﺼﯿﺮت ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد و ﻧﻮری را ﮐﺴﺐ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ
ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﻮد ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮان ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻻن اﺑﺮار در ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪاﻧﺪ و ﻓﺠﺎر و ﺑﺪﮐﺎران در اﺣﺎﻃﻪ ﺟﺤﯿﻢ ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﯿﺎن ﯾﮏ
ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ وﻗﺘﯽ در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽ و وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭼﻮن اﻣﻮاج
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮ اﻣﻮاﺟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﻮد
اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ ﺣﻮزوی اﻓﺰود :زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﻮاج دارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﺷﻌﻪﻫﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮ اﺷﯿﺎء ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ
ﺑﯿﺶ از ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﻮد و ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ دارد؛ ﻋﺎﻟﻢ
ﻏﯿﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻮر ﻫﺴﺘﯽ را
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اراده ﮐﺮده اﺳﺖ .آﺗﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و آب ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و آن ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد دارد.
وی اداﻣﻪ داد :وﻗﺘﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﺗﺎ دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در واﻗﻊ ﻏﯿﺐ را ﻣﯽداﻧﺪ و از ﺳﻨﺘﯽ اﻟﻬﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد آﮔﺎه اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﺪ ﻓﻼن ﺑﯿﻤﺎری ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ
را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰاران ﺳﻨﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن
و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ او ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﮑﺎﺑﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﯾﺎ
ﺑﯿﻮﻟﻮژی و ﯾﺎ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﯾﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
»ﺟـﺎءاﻟﺤﻖ و ذﻫـﻖ اﻟﺒﺎﻃـﻞ…« ﯾـﺎ » إﻧﺘﻨﺼـﺮ اﻟﻠـﻪ ﯾﻨﺼـﺮﮐﻢ و ﯾﺜﺒـﺖ
اﻗﺪاﻣﮑﻢ« و ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﮐﻪ در رواﯾﺎت اﻫﻞ اﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎﻟﺴﻼم ﺑﺎزﺗﺎب
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ را
ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ و آﯾﻨﺪه را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺎل را ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎل
را ﻃﻮری ادراک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﯾﻤﺎن و ﻧﻮر اﻟﻬﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،در اﺟﺘﻤﺎع ،در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
در ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدی ﺳﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻨﺖ ﻫﺎ در ﺳﻮره ﺣﺸﺮ

وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﻐﯿﺐ ﺑﻀﻨﯿﻦ« ،ﺿﻨﯿﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﯿﻞ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﯿﻞ ﺑﻮد ،ﻗﺮآن را ﻧﺎزل
ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺗﺮ و زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽﺗﺮ ،ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﯿﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﻮره
ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺣﺸﺮ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ارﺳﺎﻟﯽ :ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی

