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  "حقّ را مسئول بيني"
  محمد افنان

  
ا مسئول بينی، نه فاعل يا علی، اگر به بصر حقيقت مشاهده نمائی، حّق ر"

 و همچنين به “ال ُيسئل َعّما َيفَعل”جميع مقّر و معترفند به کلمۀ مبارکۀ .  مختار
ذلک اگر بر حسب ظاهر فی الجمله بر غير  مع.  “َيفَعُل ما َيشاء”کلمۀ محکمۀ 

انشاءالّله کّل مؤّيد شوند بر .  ارادۀ عباد امری ظاهر شود محزون مشاهده گردند
 جاری و نازل شده که شايد مقصود را بيابند و به آن ̍ آنچه از قلم اعلیتفّکر در

بگو ای اهل .  بايد هر نفسی جهد نمايد تا به کوثر رضا فائز شود.  عمل نمايند
اگر به .  عالم، اين وقت ثمين را از دست مدهيد، در تدارک مافات جهد نمائيد

امروز روزی .  منّور گردنداصغاء فائز شوند جميع از پرتو انوار شمس حقيقت 
  )٣٠٧، ص٢آيات الهي، ج( ." ِلَمن َعَرَف و َويل ِلَمن َغَفَل̍است بزرگ، طوبی

  
 از )١١٠سورة االسراء، سورة هفدهم قرآن، آية  (" ...أَياً ما تَدعواْ فَلَه األَسماء الْحسنَى... "آية مباركة 

ا به هر اسمي كه شايستة جمال و جالل و كمال خداوند رآيات قرآن گوياي اين حقيقت است كه 
در اسالم، بنا بر حديثي كه از پيغمبر روايت شده، .  اوست ميتوان نام برد و به او توسل جست

در اين مطلب مقصود بررسي آن اسامي نيست، اما بر اساس آية .   اسم دارد٩٩خداوند تعالي 
 نشده و آن را به مناسبت اينكه عالم وجود را قرآني ميتوان حد و مرزي براي اسماء الهي قائل

 بنفسه مورد  نيز،نهايت بودن اسماء اين مطلب، يعني بي.  پاياني نيست بي حد و شمار دانست
نهايت اگرچه از لحاظ علمي و رياضي مفهوم دارد ولي از لحاظ  باشد، زيرا عنوان بي بحث نمي

هائي كه ميتوانند در زماني نامعلوم براي  بسا نامبه هر حال، چه .  تصور و تحقّق وراي ذهن ماست
  .  توانيم داشت بيان صفات الهي به كار روند، در حالي كه ما امروز از آن درك و توجه ذهني نمي

  
 كه مورد بحث در بيان مبارك است از جمله نامهاي الهي ١سئوال و سائل، و بالنتيجه مسئول

با اينهمه، در فرهنگ فلسفي عرفاني .  موجود نيستگانة اسالمي ٩٩است كه در فهرست اسماء 
اسالم سئوال همواره از جانب شخصي است كه در رتبة پايين قرار دارد و سائل هميشه زيردستي 

 ميتواند اسمي براي مسئولبنابر اين مقدمه، .  است كه به مقام باالتر از خود ملتجي ميشود
د را به آستان او معروض ميدارند و از او طلب و خداوند باشد، چه كه بندگان همواره مسائل خو
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لذا اگر اين اسم را به عنوان مخاطب سائل و قبول سئوال تعريف كنيم، از حقيقت .  رجا مينمايند
 نيز كه به يكي از مسائلبا اين مقدمه، اسم .  ايم ايم و بر اصل چيزي نيفزوده چيزي نكاسته

الخصوص كه آن هم ريشه در ادعية  يابد، علي شنتري مي مفهوم روهاي تقويم بهائي داده شده ماه
 به عنوان نامي از نامهاي خدا كيفيتي خاص دارد، چرا كه ناظر به مسئولاسم .  اسالمي دارد

اصل مبتني اين .  اند معرّفي نموده "لطف"لق است، كه اصطالحاً آن را به اصل توجه حقّ به خ
خداوندي اين است كه چون موجودات را آفريده ضرورتاً بر اين است كه اقتضاي عنايت و توجه 

وسائل ادامة حيات آنان را نيز مقدر و مقرّر خواهد فرمود، و به همين علّت انسان را نيز كه به 
درك و عقل ممتاز ساخته او را به خود وانخواهد گذاشت و وسائل حفظ و ترقّي روحاني او را 

 اعزام مشارق ظهور و پيامبران او را راهنمائي فرموده و تأمين خواهد فرمود، و اين است كه با
خواهد فرمود و اين است كه مفهوم مسئول را اراده فرموده است، و بيان مبارك فوق همين 

انسان بايد معترف اين نكته مربوط به عالم حقّ است، اما در عالم خلق كه .  مطلب را القاء مينمايد
باشد، تذكّر به اين وعده كه حقّ مسئول سائلين است  "يفعلُ ما يشاء" و " عما يفعليسئلال "به 

ما را به اين لطيفه متذكّر ميدارد كه در همه حال عنايات و بركات الهي شامل است، ولي شرط 
  .جلب آن بركات، رضا به قضاياي وارده در عالم وجود و سعي در اجراي اوامر الهي است
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