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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Гуфторе аз он ҳазрат дар бораи инки ақл муҳиббатӣ
Худододӣ ва ғайри иктисобӣ аст, вале корбурди он бар
дорандагонаш воҷиб аст.
ــتاني قــا َلَ :ســ�ألْ ُت الْ َم ْنصــو َر الْ ِ
راســاني َعــنِ الْ َع ْقــلِ �أ ُهــ َو
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س ِفی ـ ِه ُص ْن ـ ٌع! قُ ْلـ ُ
س فی ـ ِه ُص ْن ـ ٌع؟ قــا َلَ :ب ـ ْل ُه ـ َو َمو ُهـ ٌ
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ـوب ِمـ َـن اللّـ ِه َو لَ ْیـ َ
ِ
ِ
َّ
َ
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ّ
ـب ل ُه ـ ْم َع ْقــلا ً َو �أ َم َر ُه ـ ْم
َف ِلمــاذا َذ َّم الل ـ ُه الذیـ َـن لا َی ْعقلُــون؟! قــا َل� :أ ْیـ َـن َذ َه ْبـ َ
ـت یــا َولی ـدُ؟! �إ َّن الل ـ َه َق ـ ْد َو َهـ َ
بِ ْاسـ ِت ْعمالِ ِه َف َلـ ْم َی ْسـ َت ْع ِملُو ُه َف َذ َّم ُهـ ْم َعلـیٰ َتـ ْر ِك ا ْل�إ ْسـ ِت ْع ِ
ـوب َلا َي ْف َق ُهــو َن بِ َهــا» َو
مال! �أمــا َسـ ِم ْع َت َقولَ ُه« :لَ ُهـ ْم قُلُـ ٌ
َقولَ ُه�« :أ َف ـلَا َي َت َد َّبـ ُـرو َن الْ ُق ـ ْر�آ َن �أ ْم َع َل ـى ٰ قُلُـ ٍ
ـب �أ ْن �أ ْزدا َد َع ْقــلا ً!
ـتُ :ج ِع ْلـ ُ
ـوب �أ ْقفَالُ َهــا»؟! قُ ْلـ ُ
ـت ِفــدا َك �إِنِّــي �أ ِحـ ُّ
ـاج �إلـیٰ زِیــا َد ٍة لا َواللّـ ِه َبـ ْل لَـ ْم ت َْسـ َت ْع ِم ْل ِم ْنـ ُه ُجـ ْزءاً
قــا َل :یــا َولیـ ُد �إِنَّــكَ لَـ ْم ت َْسـ َت ْع ِم ْل َع ْق َلــكَ كُلَّـ ُه َحتّـیٰ ت َْحتـ َ
حاجـ ٍة بِـ ِه َو لَـ ْم
ـاج �إلـی ٰ زِیــا َد ٍة ،لِ� أ َّن اللّـ َه َق َّسـ َم الْ َع ْقـ َل َعلـیٰ َقـ ْد ِر َ
ین َف َل َعلَّــكَ �إِ ْن ت َْسـ َت ْع ِم ْل ُه لَـ ْـن ت َْحتـ َ
السـ ْب ِع َ
ِمـ َـن َّ
ـاء اللّـ ُه َو � ِإن
ـص ِم ْنـ ُه َو لَـ ْم َیـ ِز ْد َع َل ْیـ ِه َو َج َعـ َل لِـ ُك ِّل شَ ـ ْـي ٍء َقـدَراً َم ْقـدُوراً! َف ْاسـ َت ْع ِم ْل َع ْق َلــكَ ُی ْغ ِنیــكَ �إ ْن شـ َ
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ِ
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ین َب ْع ُضهــا
ـت َب ْعـ َد ُه �إلـیٰ شَ ـ ْـيء َف ْاسـ َتع ْن بِ َع ْقـ ِل �أخیــكَ َفـ إِ� َّن اللـ َه َف َّضـ َل ال ُع ُقــو َل َب ْع َضهــا َعلـی ٰ َب ْعـ ٍ
ْاح َت ْجـ َ
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ض �أ ْك َم ـ َل ال ُع ُقــول ل َیكــو َن َمص َیرهــا َو
ض َو َج َع ـ َل َع ْق ـ َل خَ لی َفت ـه فــي ال� ْر ِ
ض َو َیكــو َن َب ْع ُضهــا ت ََبع ـاً ل َب ْع ـ ٍ
بِ َب ْع ـ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
أ
َ
ّ
ض َحـ َّق اتِّباعـه لــكا َن َك َمـ ْـن
َم�أواهــا! َف َلــو �أ َّن َر ُجــلا ً َی ْسـ َت ْعم َل َع ْق َلـ ُه َحـ َّق ْاسـت ْعماله َو َی َّت ِبـ َع خَ لی َفـ َة اللـه فــي ال� ْر ِ
َع ْقلُـ ُه ِ
كام ـ ٌل لا نُ ْقصــا َن ِفی ـ ِه و لا عا َهــة!
Тарҷумаи гуфтор:
Валид ибни Маҳмуди Саҷистонӣ моро хабар дод, гуфт: Аз
мансури Ҳошимии Хуросонӣ дар бораи ақл пурсидам ки оё
он муҳиббате аз ҷониби Худованд аст ё барои мардум дар он
нақше вуҷуд дорад? Фармуд: Балки он муҳиббате аз ҷониби
!Худованд аст ва барои мардум дар он нақше вуҷуд надорад
Гуфтам: Пас чаро Худованд касеро некуҳиш кардааст ки
!?ақлро ба кор намебаранд?! Фармуд: Ба куҷо рафтӣ эй Валид
Ҳароина Худованд ба онон ақле бахшида ва ононро ба
корбурди он фармон дода, вале онро ба кор набурдаанд, пас
ононро бар тарки корбурдаш некуҳиш кардааст! Оё ин сухани
Ӯро нашунидаи ки мефармояд: <<Барои онон ақлҳое ҳаст
ки бо он дар намеёбанд>> (Аъроф/ 179) ва ин суханашро ки
мефармойед: <<Оё пас дар Қуръон андеша намекунанд ё бар
>>)ақлҳое қуфлҳояш ниҳода шудааст (то ба кор бурда нашавад
(Муҳаммад/ 24)?! Гуфтам: Фидоят шавам, ман дӯст медорам
ки ақли бештаре касб кунам! Фармуд: Эй Валид! Ту ҳанӯз
ҳамаи ақлатро ба кор набурдаи то ба афзоиши он ниёзе дошта
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бошӣ, на ба Худо савганд балки яке аз ҳафтод ҷузъи онро ба кор
набурдаи! Пас шояд агар онро ба кор барӣ ҳаргиз ба афзоиши
он ниёзе наёбӣ; Чароки Худованд ақлро ба андозаи ниёзи ба
он қисмат карда ва аз он (андоза) кам нагузошта ва бар он
наяфзуда ва барои ҳар чизе андозае санҷида қарор додааст!
Бинобарин, ақли худро ба кор бибар ки агар Худо бихоҳад
туро бениёз мекунад ва агар пас аз он ба чизе ниёз пайдо
кардӣ аз ақли бародарат кӯмак бигир; Чароки Худованд бархӣ
ақлҳоро бар бархӣ дигар фазилат бахшидааст то бархишон
аз бархӣ дигар кӯмак бигиранд ва бархишон пайрави бархӣ
дигар бошанд ва ақли халифаи Худ дар заминро комилтарин
ақлҳо қарор додааст то марҷаъ ва паноҳгоҳи онҳо бошад!
Бинобарин, агар марде ақли худро чунонки шойиста аст ба
кор барад ва аз халифаи Худованд дар замин чунонки шойиста
аст пайравӣ кунад, монанди касе хоҳад буд ки ақли ӯ комил
бошад ва на костӣ дар он бошад ва на кажӣ!
Шарҳи гуфтор:
Ин ҳакими Илоҳӣ дар ин ҳикмати мутаъолӣ, низоми ақлӣ
ҳоким бар ҷаҳонро бо зарофати тамом ба тасвир кашида
ва мабдаи ақл ва қадри он ва маротиби он ва иртиботаш бо
ақронашро рӯшанӣ табйин фармудааст. Бинобар ин ҳикмати
мутаъолӣ, ақл моҳиятӣ Худододӣ ва ғайри иктисобӣ дорад ва
мардум наметавонанд онро кам ё беш кунанд, вале ба ҳар як аз
онон мутаносиб бо ниёзаш дода шуда ва камтар ё бештар аз он
дода нашудааст. Бо ин ҳол, онон метавонанд аз ақли якдигар
баҳра бибаранд ва бо ин шева нуқсон нисбии уқули худро
ҷуброн намоянд ва дар ин миён, ақли халифаи Худованд дар
замин аз ҳамаи уқул комилтар аст ва ба ин эътибор, марҷаъи
онҳо шумурда мешавад то ҳамагӣ ба он мунтаҳӣ шаванд ва бо
ин васф, рамзи камоли одамӣ истифодаи ҳаддиаксарӣ аз ақли
худ ва табаъияти ҳаддиаксарӣ аз халифаи Худованд дар замин
аст.
Инсофан чунин ҳикматҳои бебадиле, чунон алмосҳоӣ
гаронбаҳо ҳастанд ки бар сари роҳи мардум афтодааст, вале
онон аз рӯӣ он мегузаранд ва онро аз замин бар намедоранд;
Чароки бисёр ғофил ва мутакаббир ҳастанд ва фарқи алмосро
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аз санг намешиносанд! Ба ростӣ шойистаи таъассуф аст ки
чунин олими комиле дар миёни онон вуҷуд дорад, вале онон
аз илми ӯ баҳра намебаранд; Чунон Алӣ ибни Абӣ Толиб ки
илми анбуҳе дар синаи худ дошт, вале барои он ҳомилоне
намеёфт; То ҷойе ки аз ҳасрат оҳ мекашид ва мефармуд: «�إ َّن ٰها ُهنا
»ْت لَــ ُه َح َم َلــ ًة
ُ << ;لَ ِع ْلمــاً َج ّمــاً لَــو َو َجــدДар инҷо илми анбуҳе вуҷуд дорад,
кош барои он ҳомилоне меёфтам>> Ва фарёд мезад: «سلُونِي َق ْب َل �أ ْن
َ
»<< ; َت ْف ِقدُونــيАз ман бипурсед пеш аз онки манро наёбед>>, вале
аз касе посухе намешунид; Чароки аҳли замонаш қадри ӯро
намедонистанд ва лаёқати инсоне монанди ӯро надоштанд. То
он гоҳ ки Худованд бар носипосон ғазаб кард ва ӯро аз миёни
онон бурд ва ба ҷои ӯ ҷоҳилонро бар онон мусаллат сохт, то
бо зулми худ ононро ба бадбахтӣ кашонанд, бошад ки ибрате
барои ояндагон шаванд!
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.
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