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  بسم اللّه الرحمن الرحیم
  

  : قال ـ ـ  كاظمال ماماال او صادقال ماماال عن ،عمار بن ةمعاويعن 
 ـ بـاب   كـافي ال اصـول ( .لئی مـا سـ  اعطـ  ،لئثـم سـ  ـ ثالثـا ـ   یـشاء احـد غیـره       یا من یفعل ما یشاء و الیفعل ماۀمن قال فی دبر الفریض
  )الدعاء في ادبار الصلوات
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 یعنـی بــاب دعاهـایی کــه بـه دنبــال نمازهــا     و از بــاب اصــول کـافی روایتـی اســت از کتـاب   
ــا ذکــر   کــه مــیاســت لــب ایــن نظــر جااز مخــصوصا ایــن بــاب . شــود خوانــده مــی توانیــد در آن بــسیاري از دعاهــا را ب

اهـایی کـه بـراي شـما آشناسـت ـ دعاهـایی کـه ممکـن اسـت از زبـان مـردم شـنیده و یـا               برخـی از دع . اسنادشـان ببینیـد  
مـثال، بـراي بعـضی    . آمـده اسـت  در ایـن بـاب   ي تـر   و کامـل تـر   خوانده باشید ـ به طـور مفـصل   الجنان مفاتیححتی در کتاب 
  . هایی نقل شده که ممکن است، تا کنون نشنیده باشید از آنها ثواب

کـه از اصـحاب و    ــ    عمـار  بـن  معاویـه . ایـست   کـنم، دعـاي کوتـاه و سـاده          ین باب برایتان نقل می    دعایی که امروز از ا    

هـر کـس بـه دنبـال     : روایـت کـرده کـه فرمودنـد     ـ  ــ   امـام کـاظم   یـا  امام صـادق از ـ معتبر حدیث است  اویان ر

نماز واجب خود سه بار بگوید          )  چـه   کنـی بـه آن   اي کـسی کـه عمـل مـی    یعنـی
 بـه  سـته خوا چـه کـه    و آنگـاه چیـزي را از خداونـد بخواهـد، آن     ،)چه بخواهد احـدي جـز تـو        کند به آن     و عمل نمی   ؛بخواهی

   .خواهد شد ءاعطااو 
هـیچ وقـت بـه ایـن مـسئله فکـر            . داشتن معرفت درستی نسبت به خداوند، یکـی از ارکـان مهـم زنـدگی توحیدیـست                

  گوییم، چه تصوري از او داریم؟  اید که ما وقتی در بارة خداوند سخن می کرده
دانــیم کــه ســخنان مــا در بــارة خداونـد، بــا ســخنانمان در بــارة موجــودات دیگــري کــه در اطــراف مــا   همـۀ مــا مــی 

ـ     فیلسوفان ما براي حـل ایـن مـسئله و بیـان ایـن تفـاوت         . هاي مهمی دارد    هستند، تفاوت  آنهـا  . انـد  شیدههـا زحمـات زیـادي ک
 ماهیـت و چیـستی او    اند که خداوند مثل موجـودات دیگـر نیـست کـه مـاهیتی داشـته باشـد و مـا بتـوانیم بـه               به ما آموخته  

انـد کـه    بـه مـا آموختـه   . اند که سخنان ما در بـارة خداونـد از نـوع معقـوالت ثانیـۀ فلـسفی هـستند                 به ما آموخته  . پی ببریم 
تـوان بـه مکاشـفات      هـر چنـد مـی   ؛تـوان بـه طـور کامـل مـشاهده کـرد             هـم نمـی   عرفـانی    ۀذات خدا را حتی از طریق مکاشف      

تـوان بـه ایـن مکاشـفه رسـید کـه وقتـی بـه موجـودات           مـی . شـود  فنـا خوانـده مـی   میقی دست یافت که در اصطالح عرفـا   ع
اشـفه رسـید کـه    تـوان بـه ایـن مک    حتـی مـی   . آنها را عین فقر و نیـاز بـه یـک حقیقـت برتـر احـساس کنـیم                  نگریم،    جهان می 

انتهاسـت، نامحـدود     کننـد بـی     کـه فیلـسوفان ثابـت مـی       حقیقـت برتـري     همـان   . ببینیمآن حقیقت برتر    خودمان را نازل شدة     
فیلــسوفان بــه مــا . اي از اوینــد جلــوهو نیــاز از هــر چیــز دیگــر اســت، و همــۀ موجــودات دیگــر نــازل شــدة او   اســت، بــی
ـ     اند که می    آموخته ـ   ثابـت کـرد و در بـاره       ن موجـودي را   یتوان وجود چن تـوان ادعـا کـرد     نمـی امـا   ؛ن سـخنانی گفـت  ااش چن

  .وجود استمـ مثل اشیاء دیگر ـ در ذهن ما ماهیتش و ی دارد ماهیتاو که 
 وقتـی خـدا را بـا اسـامی     :کـه خوبـست گـاهی از خودمـان بپرسـیم     صرف نظر از مباحث عمیـق فلـسفی و عرفـانی،            

 ـ فـرو    مـثال، وقتـی او را بـه نـام     ؟هایمـان داریـم   ی از حـرف خوانیم، حقیقتا چه برداشت گوناگونش می
یـا وقتـی او را رزاق ـ روزي دهنـده ـ      خـوانیم، بـراي مـا چـه فرقـی بـا ابرهـاي آسـمان دارد؟          ریزندة باران از آسمان ـ مـی  

ــا حتــی    مــی حکومــت و دولــت؟ وقتــی خــوانیم، از نظــر مــا چــه فرقیــست میــان رزاق بــودن خــدا و رزاق بــودن زمــین، ی

 گـوییم خداونـد    گـوییم خـدا رحـیم ـ مهربـان ـ اسـت، منظورمـان از مهربـانی چیـست؟ بـاالخره وقتـی مـی              مـی 
  دهد ـ دقیقا منظورمان چیست؟  است ـ یعنی هر چه بخواهد انجام می

ــوان    ــن ج ــه م ــیش ک ــالها پ ــر  س ــودم(!) ت ــسی   ،ب ــک روز ک ــد و   ی ــن آم ــیش م ــا پ ب

فهمیـدم معنـی    و   حـل کـردم    جبـر و اختیـار را        ۀمـن امـروز مـسئل      :حالی گفت   خوش
 ــست ــالی زد    . چی ــن مث ــراي م ــتم ب ــیح خواس ــی از او توض ــل   . وقت ــسان مث ــت ان گف

حـال،  ایـن  در   .انـد    انداختـه  اي   بـسته و در وسـط رودخانـه        یموجودي است کـه او را بـه قـایق         
امکـان جـا   ولـی بیـرون از رودخانـه        ،  حرکـت کنـد   ایـن رودخانـه     بـستر    در   قـادر اسـت   انسان  

نـه جبـر کامـل و نـه اختیـار       ،یعنـی   ایـن   . به جایی ندارد  
  .کامل، بلکه چیزي ما بین این دو

ــه او گفــتم ــو مــی .يا هجــالبی نکــردکــشف  متاســفانه هــیچ :مــن ب ــویی  ت خــواهی بگ
 و توانــایی انجــام بعــضی دیگــر از کارهــا را انــسان توانــایی انجــام بعــضی از کارهــا را دارد

این که چیـز مهمـی نیـست و اصـال بـه مثـال احتیـاجی نـدارد؛ مخـصوصا مثـال عجیـب                 . ندارد
تـوانیم بعـضی کارهـا را     همـه قبـول دارنـد کـه مـا مـی        . گـویی   و غریبی شبیه آن چه که تو می       
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 ـ از دسـت مـا    انجـام دهـیم ـ مثـل راه رفـتن ـ و بعـضی کارهـاي دیگـر ـ مثـل پـرواز کـردن              
مـثال  ـ کنـی    تـو فکـر مـی   . اما اصال مسئلۀ جبـر و اختیـار کـه ایـن نبـوده اسـت      . ساخته نیست

ــ  ــی ـ ــدالجبار معتزل ــه قاضــی عب ــه   ک ــاد داشــته ک ــوده، اعتق ــضی ب ــار تفوی ــه اراده و اختی ب
ــا آمــده خــودش  ــا بــه ارادبــه دنی داران  هــیچ یــک از طــرف ؟میــرد خــودش مــیو اختیــار  هی

توانــد هــر کــاري دلــش  انــد کــه بگوینــد انــسان مــی  قــدر احمــق نبــودهنظریــۀ اختیــار ایــن 
کـه  صـورت مـسئله ایـن اسـت      .محـل دعـوا ایـن نیـست    صورت مـسئله و   اصال  . خواست بکند 

 چگونـه اسـت؟ اگـر بگـوییم     نـسبت ایـن فعـل بـا خداونـد      ،زنـد   سـر مـی  نفعلی از انـسا  وقتی  
 دخــالتی نــدارد، قائــل بــه فقــط انــسان را خلــق کــرده امــا دیگــر در تحقــق افعــال او خداونــد 

متقـابال اگـر بگـوییم همـۀ اتفاقـات ایـن عـالم بـا اراده و خواسـت خداسـت              . ایـم   تفویض شـده  
در ایـن  ـ و حتـی کارهـایی کـه از انـسان سـر مـی زنـد بـه ارادة اوسـت           ـ افتـد    که اتفـاق مـی  

در هـر دو صـورت هـم مـشکالت فلـسفی فراوانـی در برابـر             . ایـم   صورت قائـل بـه جبـر شـده        
  . رار خواهد گرفتما ق

ــی  ــال نم ــن فع ــه آن      م ــوط ب ــسائل مرب ــل م ــار و راه ح ــر و اختی ــارة جب ــواهم در ب خ
هـا ـ مثـل آن کـسی کـه پـیش مـن آمـده بـود ـ            خـواهم بگـویم خیلـی وقـت     مـی . صـحبت کـنم  

ایـم یـا ایـن     کنـیم مـسئله را حـل کـرده     فهمـیم، خیـال مـی    چون صورت مـسئله را درسـت نمـی      
  . رو نیستیم مهمی روبهۀ مسئلبا کنیم اصال  که فکر می

ـ  یخـواه   مـی . مـا هـم وجـود دارد       مشابه همین مشکل در بحث امروز       ؟خداونـد یعنـی چـه    بـودن     :میم ببین

  توانیم بگوییم؟  است، در بارة افعال دیگر موجودات هستی چه می گوییم خدا  وقتی می
؟ یـا معتقــدیم  دانــیم مـی در ایـن عـالم فعــال   را یــا مـا خداونــد  آ. کنـیم را سـاده  مان الؤســتــر برگـردیم و   کمـی عقـب  

  کند؟  نظاره میارادة روز ازلش را باال نشسته و دارد محصول آن  و حاالهایش را کرده  قبال فعالیتخداوند 
یـا  آ. تـر از ایـن ندارنـد     بـسیاري از مـردم، در بـارة خداونـد و فعـال بـودن او، تـصوري عمیـق                   . به این سؤال نخندید   

خلقتـی  نظـام  قـوانین و   تنهـا نـوعی مراقبـت از    ،فعالیـت او کـه   ایـن کنیم که خداوند در این جهان فعال اسـت؟ یـا             فکر می ما  
را  گیـرد آن  گـاهی تـصمیم مـی   کنـیم خداونـد نظـامی را خلـق کـرده امـا        ؟ شـاید هـم فکـر مـی       است کـه فـراهم آورده اسـت       
  تغییري داده تنوعی ببخشد؟ 

ــاریخی    ــواي ت ــارة دع ــاید در ب ــش ــی   اعتس ــداي ب ــی و خ ــاز ناش ــار س ــایی ک ، چیزه
 مـسیحی هـا در میـان متفکـران          گـویم کـه سـال       ایـد، بـه شـما مـی         اگـر نـشنیده   . شنیده باشـید  
  نظام خلقت الهی چگونه نظامیست؟ : بحث بود که
 معتقـد بودنـد الزمـۀ بـی عیـب و نقـص بـودن نظـام خلقـت الهـی               مـسیحیان اي از     عده

 کامـل و دقیـق طراحـی شـده کـه پـس از خلقـت، دیگـر          ایـن نظـام چنـان   :این است که بگـوییم   
  . هیچ نیازي به دخالت موجودي خارج از خودش ندارد

کردنــد کــه نظــام خلقــت حــداقل بــراي    گمــان مــیمــسیحیاناي دیگــر از  متقــابال عــده
  . چنان محتاج به خداوند است همتأمین انرژي و رفع بعضی از مشکالت گریزناپذیرش، 

ــت را  ــام خلق ــتۀ اول نظ ــده  دس ــق و پیچی ــاعت دقی ــه س ــی   ب ــشبیه م ــه   اي ت ــد ک کردن
اش ـ یعنـی خداونــد ـ آن را چنـان عــالی طراحـی کـرده و ســاخته کـه همـه چیــزش           سـازنده 

 معتقــد بودنــد کــه ســاعت مزبــور ـ هــر   امــا دســتۀ دوم. کنــد بــه صــورت خودکــار عمــل مــی
ــ    ا چقــدر هــم عــالی ســاخته شــده باشــد ـ حــداقل محتــاج کــسی اســت کــه آن را کــوك کنــد ی

  !ریش را تعویض نمایدطبا
 ســاعت ســاز ناشــی اســت کــه کگفتنــد خــداي شــما یــ دســتۀ اول بــه دســتۀ دوم مــی

گفتنـد خـداي شـما یـک          ل مـی  نتوانسته یـک دسـتگاه کامـل بـسازد؛ و گـروه دوم بـه گـروه او                 
  . کند ار است که دیگر هیچ نقشی در جهان هستی ایفاء نمیک خداي بی

گرفتیــد، چــه موضــعی  ط ایــن دعــوا قــرار مــیاگــر در وســ: پرســم اکنــون از شــما مــی
  کردید؟  اتخاذ می
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  فعال بودن خداوند در جهان هستی یعنی چه؟ . این صورتی دیگر از همان سؤالیست که در باال پرسیدیم
بـه  . تـر ـ از آن چیزیـست کـه در ابتـدا ممکـن اسـت بـه نظـر برسـد           تـر ـ و فلـسفی    به گمان مـن، ایـن سـؤال عمیـق    

شــاید . بینــی فلــسفی خــود را اصــالح کنــیم  نــاگزیریم جهــان،هــاي ســطحی و عوامانــه یــز از پاســخبــراي گرهمــین دلیــل، 

توجیـه فلـسفی عمیقـی از    باشـد کـه بکوشـیم    تـوان ـ و بایـد ـ آموخـت، همـین       بترین چیزي کـه از ایـن روایـات     کم 
 بلندي مانند اینیم تعالاز چرا که متون دینی ما پر است . بودن خدا در جهان هستی ارائه دهیم.  

یعنـی اي کـسی کـه بـه ســرعت      خـوانیم    مـی دعـاي کمیـل  در 

یعنـی   .کنـی  تـویی کـه هـر کـار بخـواهی مـی      ي، بیامرز از براي آن که جز دعا چیـزي نـدارد، پـس همانـا         شو  ی می ضار
 منفعلفعالی نه  ،تو ؛ست تو و به خواست توستو همۀ کارها به د تویی .  

خداونـد بـه صـورتی    اي از اوقـات،   پـاره گمـان کنـیم کـه    نبایـد  . منفعـل  اسـت نـه      فعـال  خداونـد    ؟کنید میخوب توجه   
خواهـد  بـه کـار   دسـت  شـود،     فراخوانـده مـی    هنگـامی کـه   خداونـد،   نباید گمان کنیم که     . شود  منفعالنه وارد میدان عمل می    

  .  چیز و همه چیز، فعل اوستهمه. نه. شد
خـواهیم خداونـد را بـه کـاري فـرا بخـوانیم؟ مـن فکـر           آیا تصور بسیاري از ما، هنگام دعا کردن، این نیـست کـه مـی              

تـا   گیـرد  بـر اثـر دعـاي مـا، خداونـد تـصمیم مـی       : کننـد  کنم تصور بسیاري از مردم، چیزي شبیه به این است که گمان می      می
آموزنـد    و روایتـی کـه برایتـان خوانـدم بـه مـا مـی       دعـاي کمیـل  ر حالی کـه  د .عنی منفعل شدن خدااین ی. براي ما کاري بکند 

  .  است نه که خداوند 

اي از فعـل    اسـت، آنگـاه خـواهیم فهمیـد کـه همـین دعـاي مـا هـم جلـوه          اگر بفهمیم که خدا     . خالصتان کنم 
  . گاه فلسفی ما درست باشد، از شنیدن چنین جمالتی هرگز دچار شبهۀ جبر نخواهیم شدخود اوست؛ و البته، اگر ن

خداونـد را بـه ایـن نـام ـ      سـه بـار    ،بعـد از نمـازش  ند کسی که ا ه فرمودامام 
خواهد دادیعنی هر چه درخواست کند، خدا به او .  ـ بخواند، دعایش مستجاب خواهد شد . 

کـه اوج توجــه بـه خــدا و بنـدگی اوسـت ـ بایـد خوانــده شـود؟ و چــرا         انــد ایـن دعــا بعـد از نمــاز ـ     چـرا فرمـوده  
تـر ایـن دعـا، در گـرو درك      درك ـ هـر چـه ـ عمیـق     آیا مراد ایـن بـوده کـه بـه مـا بفهماننـد       اند سه بار باید آن را گفت؟  گفته

درك ، در گـرو درك عبودیـت و   یدن بـه اسـتجابت کامـل   رسـ خواهنـد بگوینـد      ؟ آیا مـی   معناي بندگی است     بـودن 
    است؟خداوند

کـه خـدا را ـ بـه معنـی       ،شـود  مـستجاب الـدعوه مـی   خواهند به ما بیاموزنـد کـه انـسان زمـانی      شاید این روایات می

خـود را فعلـی از افعـال    حتـی دعـاي   همـۀ هـستی خـود را عـین بنـدگی و      چنـین انـسانی،   .  ببینـد دقیق کلمـه ـ   
روزي کــه . هــاي خــود را بــرآورده ببینــد در ایــن حالــت، چنــدان عجیــب نیــست کــه همــۀ خواســته. خداونــد خواهــد یافــت

هـر چـه هـست    ایـم   فهمیـده  . کـه جـز او کـسی نیـست کـه چیـزي بخواهـد       مای  در حقیقت فهمیده، است خدا   مبفهمی
   ؟؟شود خواست او برآورده نشود؟ اوست؛ و مگر میاي که هست، خواستۀ  اوست و هر خواسته

تـر شـبیه یـک لفـاظی و      دانم کـه ممکـن اسـت بعـضی از شـما گمـان کنیـد کـه چنـین تفـسیري از روایـت، بـیش                    می
بـه نظـر مـن، در ایـن جـا حقـایق بلنـدي وجـود دارد کـه بایـد بکوشـیم            . کنم اما من مثل شما فکر نمی    . تقلب فیلسوفانه است  

بــه راســتی اگــر ایــن حقــایق ـ چنــان چــه بایــد ـ درك شــوند، چــه تحــوالتی کــه در طــرز فکــر،     . ریمپــی ببــبــه عمــق آن 
درك ایـن حقـایق   . نخواهـد شـد  هـاي مـا ـ پیـدا      هاي ما ـ و در یـک کلمـه، چـه تحـوالتی کـه در حاجـت        احساسات و خواسته

 و زنــدگی دیگــري خــواهیم ؛آن روز، روزي دیگــر خواهــد بــود. اي از بلــوغ فکــري و روحــی اســت مثــل رســیدن بــه مرحلــه
  . داشت

. تـر شـویم    مـا را کمـک کنـد تـا بـه ایـن حقـایق بلنـد کمـی نزدیـک            ،شاید تأمل در قسمت دوم این دعـا       
          کنـد    یعنی چه؟ ممکن است کسی فکر کند معناي این عبارت ایـن اسـت کـه فقـط خداسـت کـه هـر کـار بخواهـد مـی
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تواننــد انجــام دهنــد، بلکــه فقــط انجــام بعــضی از  هــر کــاري کــه بخواهنــد نمــیدیگــران  و دیگــران چنــین نیــستند؛ یعنــی
  . هایشان از دستشان ساخته است خواسته

آیـا کـسی   : کافیـست بپرسـیم  . سـت اي از روایـت ا     انگارانـه   سـاده تـوان نـشان داد کـه ایـن تفـسیر              اما به سادگی می   
اي از   آیـا فعلـی در ایـن عـالم هـست کـه ـ در واقـع ـ مرتبـه          کـاري انجـام دهـد؟   تـرین   کوچـک تواند بدون خواست خـدا،   می

هـاي دینـی ـ ایـن نیـست کـه هـر فعلـی در           ـ و بـسیاري دیگـر از آمـوزه    فعل خدا نباشد؟ آیا معنـاي  

   این دارد؟ ، معنایی جز1اي از افعال خداست؟ آیا آیۀ  جهان هستی ـ در واقع ـ جلوه

اصـال غیـر از تـو کـسی نیـست کـه چیـزي بخواهـد و بتوانـد آن را           این اسـت کـه   پس معناي   
نـه خواسـتی جـز خواسـت     . دهـی   انجـام مـی   و  خـواهی    مـی فقط تـویی کـه      و  تو است   فعل  ها،    همه فعالیت . دبرسانانجام  به  

  . تو در این عالم هست و نه فعلی جز فعل تو
کنــد ـ یــا مرتکــب   وقتــی انــسانی ارادة گنـاهی را مــی : بپرسـید ـ  درس  ت در ھم ین ج ا ـ       نتظــرم بعــضی از شـما  مـن م 
  به خواست خدا و ارادة او صورت پذیرفته است؟ این گناه توان گفت که  شود ـ چگونه می گناهی می

هــاي   از دغدغـه اساسـا یکـی  . داریـست کـه ایــن جـا مجـال پاسـخ آن نیـست       سـؤال قـدیمی و ریـشه   ـ البتـه ـ   ایـن   
ـ اصلی متکلمین در بحـث جبـر و اختیـار، پاسـخ دادن بـه سـؤاالتی از           مـا قـبال در مباحـث مربـوط     . اسـت بـوده  ین نـوع  هم

 ـ در ایـن   فلـسفۀ اسـالمی  بـه تـشکیک وجـود، خیـر بـودن وجـود، عـدمی بـودن شـرور ـ و بـاقی گفتگوهایمـان در اطـراف              
  .  این بحث را با ذکر یک نکتۀ صمیمانه به پایان برمخواهم که فعال اجازه می. ایم هایی زده باره حرف

حـاجتی و آرزویـی داریـد،    قتـی   و،خواهیـد  چیـزي مـی   در زنـدگی خـود      وقتـی   . همۀ مـا حاجـات و آرزوهـایی داریـم         

خـدا   به یاد داشته باشید کـه                     دیگـري چنـین   جـز خـدا هـیچ کـس      و ؛شـود   اسـت و هـر چـه بخواهـد همـان مـی
  . فقط خداست که هر چه بخواهد همان خواهد شد  ما؛و نه دوستانما، ، نه رقیبان  مادشمنانما، نه ؛ نه نیست

ـ         ،ان هست مبراي آرزوهایی که در دل     ـ بـه خداونـد و ا  یـا  بـه خداونـد؟   بـه ایـن و آن؟      ؟  م به چـه کـسی امیـد داری  و نی
آیـا آنهـا    . چـه نـسبتی برقـرار اسـت    ایـم، بایـد معلـوم کنـیم کـه میـان خـدا و ایـن و آن،                 ی امیـد بـسته    نآو  این  به  اگر  ؟  آن

تفـسیر مـا از جهـان هـستی      ؟واعـرض  خداینـد یـا در   طـول  یـا جلـوة خـدا؟ آیـا آنهـا در      کـار خـدا؟    هـم یـا  ؟  ینـد شریک خدا 
چگونــه اســت؟ آیــا منکــر وجــود و آثــار مخلوقــات خــداییم؟ یــا ایــن کــه بــراي مخلوقــات و آثارشــان، مــستقل از خداونــد،  

  ؟  معتقدیم به شأنیتی قائلیم؟ و یا این که

  .  چیست؟ امیدوارم قدمی به آن نزدیک شده باشیممعناي 
***  

ــراهیم گفتگــوي مــا در اطــراف داســتان  ــیم  .بــودســورة شــعراء در اب ــراهیمکــودکی کــه گفت و در دل اجتمــاعی خــارج از محــیط ، اب
چنـان چـه قـبال    . بـراي او ـ در مقایـسه بـا دیگـران ـ معنـایی متفـاوت داشـت         درست به همـین دلیـل، ادراکـات اعتبـاري     . سپري شدطبیعت 

آن کـسی کـه نگـاهش بـه ادراکـات اعتبـاري بـا نگـاه مـا تفـاوت دارد، ماننـد                   . گفتیم، ادراکات اعتباري خمیر مایۀ اصلی زندگی دنیایی ماست        
تـر از آنـست    جالـب طلبـد و   تـري را مـی   بـیش   تأمـل وضـوع ایـن م کـنم   من فکر مـی . کند است که در دنیاي دیگري به جز دنیاي ما زندگی می        

  .بتوان از کنارش عبور کردبه سادگی که 
مالکیـت، بـه شـکلی کـه در نـزد مـا مطـرح اسـت، تنهـا           .  یـک مفهـوم اعتباریـست      »مالکیـت « قـبال گفتـیم کـه     . بگذارید مثـالی بـزنم    

بــی وجــود داشــته باشــد کــه بتوانــد اســتفادة مــا را از اشــیاء رقیوقتـی  . مـوقعی معنــی دارد کــه دو نفــر بخواهنــد در کنــار هــم زنــدگی کننــد 
اي را نــسبت بــه بعــضی از اشــیاء، بــراي خودمــان تعریــف کــرده بــا رقیــب در میــان   اطرافمــان محــدود کنــد، ناچــاریم حــق و حقــوق ویــژه

ی کـه ممکـن اسـت     مفهـوم .این حق و حقوق ـ که ساختۀ ذهنیت ما و رقیـب ماسـت ـ همـان مفهـوم اعتبـاري مالکیـت اسـت         . بگذاریم
اگـر دقـت کنیـد، خواهیـد دیـد کـه فرزنـدان مـا هـم بـا طـی کـردن             . براي اعتبار بخشیدن به آن در نزد رقیـب، حتـی متوسـل بـه زور شـویم      

  . برند مسیري مشابه این، به مفهوم مالکیت پی می

                                                   
  30رسالت آیۀ سورة م)  ١
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انـسانی کـه در دل طبیعـت رشـد     . تاکنون انسانی را در نظر بگیرید کـه در ایـام کـودکیش هـیچ رقیبـی را در کنـار خـود نداشـته اسـ                 
 ،درك او از مالکیـت بـا درك کـسی کـه در دل شـهر بـزرگ شـده       . خواسـته رفتـار کـرده اسـت       کرده و با اشیاء اطرافش به هر شـکلی کـه مـی            

  . هاي دیگر است با انسانابراهیم چقدر تفاوت دارد؟ این نمونۀ کوچکی از تفاوت نگاه 
ایـست کـه جـا دارد در بـارة آن       توانـست بـا دیگـران ارتبـاط بـر قـرار کنـد، موضـوع جداگانـه               چگونه و با چه سرعتی    ابراهیم  این که   

درسـت بـه همـین دلیـل، فطرتـی اصـیل و       ابـراهیم  شـود، ایـن اسـت کـه      آن چه که بـه بحـث مـا مربـوط مـی          . ها فکر کنیم    خیلی بیش از این   
اطر همـین فطـرت بـود کـه در نخـستین رویـارویی خـود بـا          و بـه خـ  او با چنـین فطرتـی در برابـر مـردم قـرار گرفـت        . دست نخورده داشت  

اي بـسیار عمیـق و     دغدغـه ؛اي کـه دغدغـۀ فلـسفۀ زنـدگی داشـت      دعـوت کننـده  . شـست ن کننـده   گـاه یـک دعـوت       هاي دیگر، در جاي     انسان
  . برآمده از عمق فطرتش
ـ       مـی اي بـود کـه        مـسئله ابراهیم  محور دعوت    بـه  ابـراهیم   .هاسـت  در میـان انـسان   دیگـري  هـر دعـوت   ۀتـوان نـشان داد ریـشه و پای

اي پرداخت که اگر حل شود، در تمـام تـصمیمات دیگـر زنـدگی ـ منطقـا ـ تـأثیر خواهـد گذاشـت؛ و اگـر حـل نـشود، هـیچ                مسئله
حـل نـشود، امکـان    ابـراهیم   اگـر مـسئلۀ   .مانـد نخواهـد  بـاقی   دلیل منطقی و عقالنی براي ترجیح شکلی از زنـدگی بـر شـکل دیگـر آن،                  

بـا  اي بـود کـه     مـسئله ،میمـسئلۀ ابـراه  . بـه کلـی منتفـی اسـت     چـون خـوبی، بـدي، ارزش، و ضـد ارزش،       یمنطقی در قبـال مفـاهیم     قضاوت  
   ؟پرستید میچه چیزي را  ما تعبدون:  ساده آغاز شدیسؤال

عنـصر،  هـار  بـدون ایـن چ  . 2و تمنـا تـسلیم    ،تقـدیس تمجیـد،    :اسـتوار اسـت   چهـار رکـن اساسـی       بر  گفتیم که هر پرستش و عبادتی،       
وقتـی معنــا دارد کـه موجـودي را قابــل سـتایش و تمجیـد ـ یعنــی او را بـه نـوعی، برتــر از          تنهـا  عبـادت  . عبـادت معنـایی نخواهـد داشــت   

. یعنـی نبایـد بـه موجـودات دیگـر وابـسته و نیازمنـد باشـد        . عالوه بـر ایـن، معبـود بایـد مقـدس و منـزه هـم باشـد        . موجودات دیگر ـ بدانیم 
ـ چنـین، تـا وقتـی کـه ـ دسـت کـم برخـی         هـم . آن دیگـران را عبـادت کنـیم   بایـستی  نـد بـه دیگـران باشـد ـ در واقـع ـ        چـون اگـر نیازم     از 

ـ  وابـستۀ بـه معبـود     ،آرزوهاي خود را به طور کامل      یعنـی هـم بایـد آرزوهـایی داشـته باشـیم و هـم بایـد         . معناسـت  عبـادت کـردن بـی    ،دانیمن
  . بنابراین باید خود را ـ حداقل ـ از جهتی، تسلیم معبودمان ببینیم . ـ در دست او بدانیمبرآورده شدن این آرزوها را ـ فقط و فقط

 اگـر بـا ادعیـۀ دینـی     .بیابیـد ، شـود  خوانـده مـی    عبـادت اعمـالی کـه بـه عنـوان         در تمـام    را  ایـن چهـار رکـن       توانید    شما به آسانی می   
وقتـی  کـه  اسـت  مـده  بعـضی از روایـات مـا آ   در  .پیـدا کنیـد  دعاهـا  ر اغلـب  توانید رد پاي این چهـار عنـصر را د         مأنوس باشید، به راحتی می    

و طلــب مغفــرت ابــراز بنــدگی  ســپس ؛تــسبیح و تقــدیس او باشــدســتایش خداونــد و حمــد و بــا ابتــداي دعایتــان  ،کنیــد دعــا مــی
ــ کـه جـوهرة همـۀ      سـورة حمـد   .ایـن چهـار عنـصر بـه روشـنی در آنهـا پیداسـت          . به نمازهایتان نگاه کنید   . حاجت بخواهید آنگاه   و   ؛کنید

  .  ستایش، تنزیه، ابراز بندگی و تقاضا:هاي ماست ـ بر همین چهار رکن استوار است عبادت
اعتقـاد داشـته باشـیم؛ ثانیـا معتقـد باشـیم       نیـاز    برتـر و بـی  يموجـود وجـود  بـه  کند که اوال  بنابراین، عبادت وقتی براي ما معنا پیدا می     

ي رسـیدن مـا بـه آرزوهـا    بـا او تنهـا راه   تـوان بـا او ارتبـاط برقـرار کـرد و ارتبـاط            کـه مـی   باشیم  معتقد  ثالثا  که آرزوهاي ما در دست اوست؛       
  . کردن استعبادت دست به کارهایی خواهیم زد که نام آن ـ در این صورت ـ منطقا  .ستما

 رب حـی قیـوم  یـک   مـا در برابـر   نطقـی مالعمـل   عبـادت عکـس  :  دینی استفاده کـنم، بایـد بگـویم    تر  اگر بخواهم از اصطالحات رایج    
یعنـی موجـودي    ،حـی گـوییم   وقتـی مـی  .  مـا بـه آرزوهایمـان در دسـت اوسـت     نرسـید کـه  برتـري   یعنی موجود    ،ربگوییم    وقتی می . است

یعنـی موجـودي کـه مـستقل اسـت و       ،قیـوم گـوییم   وقتـی مـی   .او ارتبـاط بـر قـرار کـرد    تـوان بـا    مـی از همین طریـق  است و و آگاه که زنده   
شاید از همین جـا بتـوان حـدس زد کـه چـرا از میـان صـفات و اسـماء خداونـد، ربوبیـت و حـی و قیـوم بـودن او، ایـن قـدر مـورد                               . نیاز  یب

  . تأکید متون دینی ما قرار دارد
عبـادت  لـزوم   و ،رب حـی قیـوم  تـوان بـه وجـود یـک       از کجا و بر پایـۀ چـه دالیلـی مـی            :پرسیمباز خودمان   کافیست  از سوي دیگر،    

کـه امـروزه آن را   خـواهیم شـد   چیـزي  در بـارة   مـشغول سـخن گفـتن       سـؤال، بـه ناچـار،         هنگـام پاسـخ بـه ایـن        ؟ یا نداشت  ،اعتقاد داشت ،  او
هـاي مـا    هـاي زنـدگی، محـصول پاسـخ     فلـسفه تمـام  کـه  ـ در واقع، ما نشان دادیـم   توان نشان داد ـ و   بنابراین می. خوانند میفلسفۀ زندگی 

  . آید به دست میعبادت یل مفهوم به سؤاالتیست که از تحل

                                                   
شـاید بهتـر بـود    . از ایـن کلمـات اسـتفاده کـردم    !) البتـه مـد زشـتی هـم نیـست     ! گویا این طور حرف زدن مد باشـد (شروع شود » ت«من براي این که هر چهار کلمه با )  ٢
  ! خواستن ستایش، تقدیس، تسلیم و حاجت: گفتم می
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 موجـودات  همـۀ  امـور  همـۀ : بـه طـور خالصـه او معتقـد بـود         . براي خودش یک فلسفۀ زندگی تمام عیـار داشـت         ابراهیم  گفتیم که   
مـثال ایـن    ؛گیـرد  بـه خـود مـی   ی بـسیار جـالبی   انزنـدگی بـر پایـۀ ایـن فلـسفه، معـ      . است و بسـ تنها و تنها ـ در دست یک رب حی قیوم  

خواهـد  مـا   زنـدگی کـردن  مـا عـین   کـردن  و عبـادت    ،عبـادت سراسر زندگی مـا     یعنی  . زندگی کردن مساوي است با عبادت کردن      ،  که
   .بود

بـراي رسـیدن بـه اهـداف و آرزوهاسـت؟ از      هـاي مـا    زنـدگی چـه چیـزي بـه جـز مجموعـۀ تـالش       . دلیل این امر بسیار سـاده اسـت    
اگـر بـاور داریـم کـه او رب همـه       و همـه کـس اسـت؟   او رب همـه چیـز    دارد و مگر نگفتـیم تنهـا یـک رب حـی قیـوم وجـود          سوي دیگر،   

او . ، بایـد او را عبـادت کـرد   زنـدگی  در هـر چیـزي  رسـیدن بـه   بـراي   بنـابراین،   . ن به همه چیز، تنهـا در دسـت اوسـت          چیز است، پس رسید   
او مالـک بـال منـازع همـه چیـز      .  ارتبـاط برقـرار کـرد   تـوان بـا او   او کـه زنـده اسـت و مـی       . نیاز است از هر کس و همه به او نیازمندنـد            که بی 
مـا بـراي   . اي او را از نظـر دور داشـت   تـوان حتـی بـراي لحظـه     از دست ما چه کاري جز تسلیم در برابـر او سـاخته اسـت؟ چگونـه مـی          . است

ــیم  ــاج اوی ــز اوســت  . آب خوردنمــان هــم محت ــا و رب آب و رب خــوردن و رب ســیراب شــدن و رب همــه چی ــه کــس. چــون رب م انی ک
کنیـد چـه سرنوشـتی در انتظـار کـسی       و شـما فکـر مـی    ؛انـد و نـه جهـان را    تـسلیم او نیـستند ـ در واقـع ـ نـه خودشـان را درسـت شـناخته         

اطـراف خـودش را؟ چنـین کـسانی حتـی اگـر بـه چیـزي         جهـان  خواهد بود که نه خودش ـ و آرزوهـاي حقیقـی خـودش ـ را شـناخته و نـه        
روزي کـه حقـایق آشـکار شـود،     . رسـیدنی از سـر نـادانی و در جـستجوي پـوچی     انـد، امـا     ربوبیـت او رسـیده    در زندگی برسند، باز هم تحت       

: فرمایـد  ایـن اسـت کـه خداونـد مـی     . انـد  آنها خواهند دانست که همۀ زندگی خود را صرف رسیدن بـه سـراب ـ اوهـام خودسـاخته ـ کـرده       
  ــر ــه کفـ ــان کـ و آنـ

ــان     ــست در بیاب ــون سرابی ــم چ ــشان ه ــد اعمال ــدارد  ورزیدن ــش پن ــشنه آب ــه ت ــد ؛ک ــر آن در آم ــون ب ــزد آن   ، و چ ــدا را در ن ــت و خ ــزي نیاف  آن را چی
  . 3 پس حسابش داده شد و خدا سریع الحساب است؛یافت

 وجود رب یکتایی که حی و قیوم اسـت معتقـد باشـیم، رسـیدن بـه همـه چیـز ـ یعنـی سراسـر زنـدگی، حتـی آب خوردنمـان              اگر به
 قـرآن ایـن همـان سـخن    . یعنـی تـسلیم او خـواهیم بـود و در واقـع عبـادت او را خـواهیم کـرد        . ـ را از او ـ و فقط از او ـ خـواهیم خواسـت    

ــی  ــه م ــد اســت ک ــادت   : فرمای ــن و عب ــه م ــل توج ــو مح بگ
. 4ام و مـن اولـین تـسلیم شـدگانم      رب العـالمین؛ شـریکی بـراي او نیـست و بـه چنـین چیـزي امـر شـده         ،من و زندگی مـن و مـرگ مـن بـراي خداسـت        
: دهـد  مـی را شـرح  ابـراهیم  ــ   ملـت  :قـرآن ۀ آیاتی آمده کـه دیـن و آیـین ـ و بـه تعبیـر خـود        بسیار جالب است که این آیات درست در دنبال

       ــراط ــوي ص ــه س ــم ب ــرده رب ــدایت ک ــرا ه ــا م ــو همان بگ
مـا در  . هـا نبایـد بـراي شـما چنـدان تـازگی داشـته باشـد         ایـن حـرف  . 5شرکان نبـود و او از مـ  ؛ابـراهیم جـوي     مستقیم، دینی پاینده، ملـت حقیقـت      

در سراسـر هـستی، بـیش از یـک دعـوت کننـده و یـک        حتـی گفتـیم کـه    . جلسات قبلی همین گفتگوها بارها در ایـن بـاره سـخن گفتـیم       
  .زنیم یحرفیست که امروز مگفتیم، نسخۀ دیگر ـ بلکه عین ـ همین قبال آن چه  .دعوت وجود ندارد

بایـد عبـادت   اگـر قبـول کنـیم همـۀ زنـدگی مـا       . شـود  درست در همین جاست که یک سؤال ساده امـا بـسیار کلیـدي مطـرح مـی       
تـوانیم بـه هـر ترتیبـی کـه دلمـان        این عبادت ـ بخوانیـد زنـدگی ـ را چگونـه بایـد انجـام داد؟ آیـا مـی         : خدا باشد، آنگاه باید پرسید

   کنیم؟) زندگی(خواست عبادت 
مـا و رب  اگـر پذیرفتـه باشـیم کـه رب     . رس نیـست  ایـم، پاسـخ ایـن سـؤال چنـدان دور از دسـت       توجه به آن چه که تا کنون گفتـه     با  

زنـدگی  (نحـوة عبـادت کردنمـان    راهـی وجـود نـدارد جـز ایـن کـه       ـ منطقـا   ـ نیـاز اسـت     همۀ عالم، تنها و تنها، یک موجود برتر، زنده و بـی 
  . تحت ربوبیت او قرار دارد ،کارهاي ماهمۀ چرا که . مرا هم با او تنظیم کنی) کردنمان

 ۀ بلکـه تنهـا مـسئل   ، عبـادت مـسئلۀ شـمارة یـک زنـدگی        ۀمـسئل اعتقـاد داشـته باشـیم،       رب العـالمین    وجـود یـک     اگر ما بـه     بنابراین،  
 يدنیـا هـم  . عـالمین خواهـد بـود   زیرا رسیدن ما به هر چیزي در ایـن عـالم، تنهـا و تنهـا، در گـرو ارتبـاط مـا بـا رب ال                . ما خواهد شد  زندگی  

                                                   
  39سورة نور آیۀ )  ٣
  163 و 162سورة انعام آیات )  ٤
  161 آیۀ انعامسورة )  ٥
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ــاآخــرت مــا در دســت رب العــالمین اســت و هــم  ــواب هــر کــه  : م ــا را ارادة ث دارد، پــس دنی
و آخـرت را بـه یـک    کـسی کـه رب العـالمین بـودن خداونـد ـ توحیـد ربـوبی ـ را فهمیـده باشـد، دنیـا             . 6در نزد خداست ثواب دنیـا و آخـرت  

همـۀ زنـدگی مـا مربـوط بـه      . خداونـد تنهـا بـه امـور اخـروي مـا کـار دارد       چنین نیست کـه کـسی گمـان کنـد         . داند  اندازه با خدا مرتبط می    
  .بنابراین، تمام زندگی ما عبادت است و عبادت عین زندگی ماست. خداست

د بـرویم و نمـاز بخـوانیم؟ آیـا نتیجـۀ حـرف مـن ایـن         آیا نتیجۀ حرف من این است که از ایـن پـس بـه جـاي هـر کـاري بـه مـسج                  
، تنها دعا بخـوانیم؟ آیـا نتیجـۀ سـخن مـن ایـن اسـت کـه از ایـن پـس بـه جـاي هـر گونـه               یو کوششتالش که از این پس به جاي هر     است  

   بخوانیم؟ قرآنمطالعۀ علمی، فقط 
هـاي   کـسی هـست کـه از شـنیدن حـرف     واقعـا  آیـا  . خواهم قبل از این که به این سـؤاالت جـواب دهـم، سـؤالی بپرسـم           من اجازه می  

اصـال  . داد؟ یـک بـار دیگـر همـۀ سـخنان مـرا مـرور کنیـد         اي مـی  هاي مـن چنـین نتیجـه      چنین سؤاالتی برایش مطرح شود؟ کجاي حرف       ،من
ز شـنیدن  اي بایـد در ذهـن افـراد وجـود داشـته باشـد تـا ا           چـه پـیش زمینـه     : خـواهم بپرسـم     مـی  ؟اي مطـرح باشـد      چرا باید چنین شبهه   

    مطرح شود؟انسخنان من، چنان سؤاالتی برایش
تـرین سـؤالی کـه پـس      بنـابراین، سـاده  . گیـرد  همۀ حرف من این بود که زندگی ما ـ با همـۀ اجـزائش ـ در ارتبـاط بـا خـدا معنـا مـی         

اي هـر کـاري نمـاز    چـه چیـزي از مـا خواسـته اسـت؟ آیـا او خواسـته بـه جـ         خداونـد  : از شنیدن این حرف باید مطرح شـود ایـن اسـت کـه         
بخـوانیم؟ یـا نمـاز هـم یکـی از کارهاییـست کـه او از مـا خواســته اسـت؟ آیـا او هـیچ سـخنی در بـارة کـار و تـالش و کوشـش و جهــاد و                 

  مطالعه و دانش و تولید و هر چیز دیگري که در زندگی ماست، نگفته است؟ 
ه باشـد، حتـی نگفـتم خوانـده باشـد، چـه رسـد بـه ایـن کـه            را دیـده باشـد ـ گفـتم دیـد     قرآنمن معتقدم اگر کسی فقط یک بار متن 

 از ارث ؛ پـر اسـت از توجـه بـه تمـام شـئون زنـدگی       قـرآن دسـتورات  . بگویم فهمیده باشد ـ هرگز چنین سؤالی بـرایش مطـرح نخواهـد شـد     
قـوانین جزائـی و حقـوق    حـج و قـرض الحـسنه؛ از نمـاز و روزه و خمـس و زکـات گرفتـه تـا          عادت ماهانۀ زنان گرفته تـا جهـاد و          زنا و   و  

گیري طبیعـت و تـاریخ تمـدن بـشر گرفتـه تـا مـسائل حکومـت و زنـدگی روزمـره؛ از توجـه بـه                     از تاریخ شکل  ؛  فردي و اجتماعی و سیاسی    
بـا ایـن حـساب، چـرا بایـد بـراي کـسی         .روح و فرشتگان و لوح و قلم گرفته تـا توجـه بـه مـاه و خورشـید و زمـین و گـل و گیـاه                 عرش و   

  طرح شود که عبادت بودن همۀ زندگی یعنی به کنج مسجد رفتن و نماز خواندن؟این سؤال م
یعنـی همـۀ زنـدگی را    بنـابراین  و همـین؛   شناسـی درسـتی داشـتن؛         عبادت بـودن همـۀ زنـدگی، یعنـی خودشناسـی و جهـان             

از خـوردن و خوابیـدن و اسـتفادة     کـدام یـک از پیغمبـران و امامـان مـا را سـراغ داریـد کـه                .تسلیم خدا بودن و به دستورات او عمل کـردن         
: تـوان گفـت   سـر بـاز زده باشـند؟ اصـال مگـر چنـین چیـزي ممکـن اسـت؟ آیـا مـی           ـ و شناختی که پایۀ استفاده از طبیعت است ـ  از طبیعت  
ـ یـا هـر چیـز دیگـري در طبیعـت و در کـل جهـان هـستی         خـوریم؟ اصـال مگـر غـذا        خواهیم بندگی خدا کنیم، پس دیگر غذا نمـی  چون می

  هاي خداست؟  اي از جلوه جز جلوه ـ
گوییم زندگی مساوي است با عبادت، منظـور ایـن اسـت کـه نگـرش مـا نـسبت بـه زنـدگی عمـق و معنـاي خاصـی                وقتی می 

انـسانی کـه بـه توحیـد ربـوبی معتقـد       . اهر زندگی ممکـن اسـت هـیچ تفـاوتی نکنـد     وظـ دست کم ـ برخی از  در حالی که  کند؛  پیدا می
کنـد، امـا او    نیـز همـین کارهـا را مـی    دارد انـسانی کـه بـه توحیـد ربـوبی اعتقـاد       . کوشـد تـا طبیعـت را بـشناسد     د و مـی نیست، غذا می خـور  

کنـد و بـه    طبیعـت ابعـاد جدیـدتري پیـدا مـی     از در واقـع، شـناخت او   . بینـد  مـی طبیعت را ـ در عین حال ـ جلـوة رب و آیتـی از آیـات رب      
بینـد   خـورد، امـا ـ در عـین حـال ـ غـذا را نعمـت رب مـی          بـه همـین ترتیـب، او غـذا مـی     . دارد تري هم تر و کامل همین دلیل شناخت درست

  . داند  که اطاعت از رب العالمین می،غذا خوردن را نه تالشی داروینی براي پیروزي در تنازع بقاو 
 بایـد در تمـام لحظـات زنـدگی      و مـا ـ در عمـل ـ چگونـه     ؛رب دقیقـا چـه دسـتوراتی بـراي مـا دارد     :  اگر سؤال این است کـه ،اکنون

 بـا هــم  سـورة احـزاب  کـه در اطـراف   گـسترده و مفـصلی    بایـد شـما را ارجـاع دهـم بـه گفتگوهـاي       ؛بنـدگی و عبـادت او را بـه جـا آوریـم     
شـود، در حقیقـت یـک متـدلوژي پیچیـده بـراي التـزام داشـتن بـه              خوانـده مـی    دانـش فقـه   در آن جـا گفتـیم، آن چـه بـه عنـوان              . گذراندیم
گیـرد   صـورت یـک متـدلوژي در اختیـار مـا قـرار مـی       بـه   دانشی اسـت کـه       فقه.  و حاالت زندگیست   تمامی لحظات در   ،ت دینی دستورا

   .کند تعیین زندگی ـ بزرگ و کوچک ـ  همۀ اعمالدین را در قبال و نظرگاه موضع تا 
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ـ عمنگاه  شما این   اکنون   اقلی و حـد دیـن  روز تحـت عنـوان   بـه ماهیـت دیـن را فقـط مقایـسه کنیـد بـا سـخنانی کـه امـ                 ق فلـسفی    ی
  . شود مطرح میـ  دینی انبه روشنفکرموسوم ـ ، در برخی از محافل اکثريحد

همـین قـدر اشـاره کـنم کـه فـضاي بحـث دیـن حـداقلی و          . ارائـه دهـم  ایـن سـخنان   مفـصلی از  ایـن جـا قـصد نـدارم نقـد         در  من  
ایـن بحـث، بـا ایـن     .  کامـل ـ مـورد غفلـت قـرار گرفتـه اسـت       حداکثري، فضایی است کـه در آن ماهیـت دیـن و توحیـد ربـوبی ـ بـه طـور        

: زنـدگی از دو بخـش تـشکیل شـده اسـت     یعنـی  . مربـوط اسـت  زنـدگی مـا   تنهـا بـه قـسمتی از    دیـن  شـود کـه    فرض آغـاز مـی    پیش
ز فـرض اسـت کـه بحـث دیـن حـداقلی و حـداکثري آغـا         بعـد از ایـن پـیش   . )امـور دنیـایی  (و بخش غیر دینی   ) امور اخروي (بخش دینی   

هـاي دینـی کـه ظـاهرا بـه زنـدگی دنیـایی         در قبـال آن بخـشی از آمـوزه   : نـد ایـن اسـت کـه معلـوم کن        هم   شانهدف نهایی بحث  . شود  می
  . شود، چه باید کرد ما مربوط می

خـواهم بگـویم کـه     در ایـن جـا مـی   . ام بر این سخن اشـکاالت فراوانـی وارد اسـت کـه مـن در جاهـاي مختلفـی بـه آن اشـاره کـرده                     
 هـم خـود را نقطـۀ    اسـالم گفـت و   اش سـخن مـی   در بـاره ابـراهیم  فرض این مسئله با روح و جـسم دیـن ـ دسـت کـم دینـی کـه         پیشاساسا 

بینـد، آن قـدر از درك توحیـد ربـوبی دور اسـت کـه تـو         کـسی کـه مـسئله را بـه ایـن شـکل مـی       . داند ـ ناسازگار اسـت   تکامل همان دین می
  !گوید میگویی در بارة هر چیزي به جز دین، سخن 

یـک بیمـاري فکـري    تـب  بـه نظـر مـن، مـسئلۀ دیـن حـداقلی و حـداکثري، بـه منزلـۀ          . تـري هـم دارد     البته این مسئله، ریشۀ قـدیمی     
  . برون دینیو  درون دینیمعرفت تقسیم کردن معرفت بشري به : دیگر است

آمیـزي کـه از آن    و نتـایج مغالطـه  ، بنـدي  ایـن تقـسیم   هـاي منطقـی   تعـارض باز هم این جا جاي آن نیست تا بـه طـور کامـل در بـارة                
آیـد کـه مـالك     تنهـا وقتـی بـه کـار مـی      )دینـی   بـرون -دینـی   درون(بنـدي     تقـسیم ایـن   کـه   فقط بد نیست اشـاره کـنم        .  حرف بزنیم  ،گیرند  می

تـا  شـد ـ یعنـی    تـا وقتـی ایـن مـالك در دسـت مـا نبا      . دینـی، در دسـت داشـته باشـیم     دینی و برون هاي درون روشنی براي جدا کردن معرفت
هـیچ دردي  بنـدي بـه     ـ ایـن تقـسیم   دینـی اسـت   دینـی و کـدام معرفـت بـرون     وقتی نتوانیم معلوم کنیم که باالخره کـدام معرفـت، درون  

معیـار و مالکـی کـه    : سـؤال پاسـخ دهـد کـه    ایـن  بایـد بـه   قبـل از هـر چیـز    بندي عالقـه دارد،    اگر کسی خیلی به این تقسیم     . خوردنخواهد  
بـه دسـت آوردن   بـه دنبـال   چنـان چـه    دینـی را از هـم جـدا کـرد، چیـست؟ و کجاسـت؟       دینی و برون   هاي درون   وان معرفت تببر پایۀ آن    

   ، در درون دین است یا در بیرون دین؟مالكخود این : ترین سؤال این است که مهم، این مالك باشیم
ـ  دینـی یـا بـرون    که معیـار تعیـین درون  سؤال بگوید پاسخ این کسی در   اگر   ی بـودن یـک معرفـت، خـود دیـن اسـت، هـیچ حـرف         دین

دینـی اسـت، در واقـع گفتـه اسـت مـا        گویـد ایـن مـالك خـودش درون     کـسی کـه مـی   . جدیدي نزده و هیچ مسئلۀ جدیدي هم نیافریده اسـت  
ـ . واره به دین مراجعـه کنـیم و از خـود او بپرسـیم کـه چـه چیـزي بـه او مربـوط اسـت و چـه چیـزي بـه او مربـوط نیـست                    باید هم  ن البتـه  ای

بایـد در دیـن مطالعـه کـرد و دیـد      . باید از خود دین پرسید کـه چیزهـایی بـه تـو مربـوط اسـت      همۀ ما قبول داریم که  . 7حرف بدي نیست  
هـر چـه کـه در درون دیـن مـورد بحـث و نظـر واقـع شـده، بـه نـوعی دینـی محـسوب              . خود دین به چه چیزهـایی توجـه نـشان داده اسـت           

  . 8شود می
همـۀ مـشکل از جـایی    . شـود   این مالك در درون خود دیـن قـرار دارد، در واقـع هـیچ مـشکل مهمـی پیـدا نمـی           اگر کسی بگوید  پس  

ایـن جاسـت کـه    .  معرفـی کنـیم  دینـی  بـرون هـا را    معرفـت دینـی بـودن   دینـی یـا بـرون    مالك تعیـین درون بخواهیم شود که   آغاز می 
  . خواهد شدبندي مثل آوار بر سر ما سرازیر  آمیز این تقسیم نتایج مغالطه

دینـی اسـت؟ مگـر قـرار نبـود بـا کمـک ایـن معیـار ـ تـازه ـ معلـوم کنـیم کـه                 اید که مالك مزبور برون اوال باید پرسید از کجا دانسته
دینـی   کنیـد کـه بـرون    چه چیزي درون دین است و چه چیزي برون دین؟ چطـور وقتـی هنـوز خـود ایـن مـالك پیـدا نـشده، شـما حکـم مـی                

تـوان گفـت ایـن مـالك      دینـی، چطـور مـی    دینـی اسـت و چـه چیـزي بـرون      دن مالکی که روشن کنـد چـه چیـزي درون        است؟ قبل از پیدا کر    
  دینی؟  دینی است یا درون خودش برون

                                                   
  .  شود بندي، در این جا هم به صورت خفیفی نمایان می هاي منطقی آن تقسیم هر چند تعارض)  ٧
  !!وات بفرستیدصل. دهم که ـ تقریبا ـ همه چیز درون دینی خواهد بود و اگر مبانی و لوازم منطقی هر سخنی را نیز متصل به آن بدانیم، به شما بشارت می)  ٨
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 آسـانی   شـود کـه از بررسـی آنهـا بـه      در ثانی، از این مـشکل منطقـی هـم کـه صـرف نظـر کنـیم، تـازه مـشکالت جدیـدي آغـاز مـی               
کوشـند ـ بـر     بنـدي تعـارض آمیـز عالقـه دارنـد؛ و چـرا بـا اصـراري بـاور نکردنـی مـی            ن قـدر بـه ایـن تقـسیم    اي ای چرا عده: توان فهمید می

  . ها را در بیرون دین جستجو کنند دینی بودن معرفت دینی یا برون خالف عقل فطري بشر ـ مالك تعیین درون
کنـد و مـا بـاور کنـیم کـه او راسـت        ادعـاي پیغمبـري مـی   اگر ما به دینی اعتقاد داشته باشیم ـ مثال اگر بـا انـسانی روبـرو شـویم کـه       

امـا  . 9گویـد کـه از خـود او بپرسـیم چـه چیـزي بـه او مربـوط اسـت و چـه چیـزي بـه او مربـوط نیـست               گوید ـ عقل فطري ما به مـا مـی    می
یـزي دینـی اسـت و چـه     کـه چـه چ  نبایـد پرسـید   خـود دیـن   از گوینـد   آنهـا مـی  . گویند بندي درست خالف این را می    داران این تقسیم    طرف

بلکه از بیرون دین بایـد معلـوم کـرد کـه چـه امـوري از زنـدگی مـا بـه دیـن مربـوط اسـت و چـه امـوري بـه دیـن                  .چیزي غیر دینی 
هـایی   گـوییم چـه حـرف    بـه او مـی  ایـن مـا هـستیم کـه     اگر پیغمبري بیاید، و ما بـه او ایمـان بیـاوریم، بـاز              یعنی   .مربوط نیست 

  !! 10هایی را حق ندارد مطرح کند رفرا حق دارد بزند و چه ح
 همیـشه در  ، امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن تفـسیر       .ما بـاور نکردنـی باشـد      شـ چنین تفـسیري از ماهیـت دیـن، بـراي           ممکن است   

چنـین موضـعی در قبـال دیـن ـ دقیقـا ـ        در روزگـار مـا،   . بنـابراین زیـاد از شـنیدن آن تعجـب نکنیـد     . دارانی داشـته اسـت    طرف،طول تاریخ
 کـه بگـذریم،   هـا  لیبـرال امـا از  . 11ایـم  کننـد و مـا بارهـا ـ و بـه تفـصیل ـ در بـارة آن سـخن گفتـه             اتخاذ میها لیبرالیستمان موضعیست که ه

بـه نظــر مـن ایــن یـک بیمــاري    . خواهیـد کــرد پیــدا سـخن را  مـشابه ایــن  هــاي  ، نـسخه مطالعـه کنیــد تــاریخ در کمـی بــا دقـت   چنـان چــه  
ایـم کـه     گفتـه ایـستاده در بـاد  مـا در کتـاب   . تـوان پیـدا کـرد      ، بـه آسـانی مـی      اسـالم ي را حتی در عصر ظهـور        بیماراین  رد پاي   . 12قدیمیست

 قـرآن بـسیاري از آیـات   . انـد  کنـد ـ از همـین طـرز فکـر در قبـال دیـن برخـوردار بـوده           معرفی میقرآنجریان اجتماعی منافقان ـ آن طور که  
  . آوردند ن این طرز فکر ـ در برابر پیامبر ـ به وجود میدارا هایی است که طرف در صدد مقابله با چالش

انـد ـ نگـاهی      مـورد بحـث قـرار گرفتـه    ایـستاده در بـاد   ـ کـه در کتـاب    سـورة احـزاب  به عنوان نمونه بد نیست بـه برخـی از آیـات    
اي کــه   و نیــز آیــه13: مــثال آن جــایی کــه فرمــود. دوبــاره بیاندازیــد

 بـسیار زیـاد اسـت ـ در صـدد خـشکاندن       قـرآن رسـد چنـین آیـاتی ـ و نظـائر آن کـه در        بـه نظـر مـی   . 14فرماید  می
دایـرة اطاعـت از پیـامبر ـ     آیـد ایـن اسـت کـه      ت بـه دسـت مـی   ترین معنایی که از این آیـا  کم. ن طرز فکر در میان مسلمانان استیریشۀ هم

  .تواند خارج از این دایره فرض شود و دین ـ چنان وسیع است که هیچ چیزي از امور زندگی نمی

. تکـرار شـده اسـت     جـستجو کنیـد و ببینیـد چنـد بـار تعبیـر       قـرآن شما یـک بـار در    
تـوان حـوزه و محـدودة خاصـی را بـراي اطاعـت از پیغمبـر         اي مـی  آیـا هرگـز از هـیچ آیـه    :  جـستجو کنیـد و ببینیـد       قرآنبار دیگر در    سپس  

 اسـالم بـه تـاریخ   بـاالخره  اي هـست کـه بگویـد اطاعـت از پیغمبـر فقـط بـراي امـور دینـی یـا اخـروي اسـت؟              پیدا کرد؟ مثال، آیا هـیچ آیـه    
آیـا ایـن    : کـه سـاختند  دادنـد، ایـن شـبهه را مطـرح مـی      در برابر هـر دسـتوري کـه پیـامبر مـی      ،ضی از اصحاببعمراجعه کنید و ببینید چطور  

 بـا ایـن بهانـه سـعی داشـتند برخـی از دسـتورات دینـی ـ عمـدتا           ؟انـد  دستور خـود خداسـت یـا پیـامبر از خودشـان چنـین حرفـی را زده       
خواسـتند بگوینـد    آنهـا بـا طـرح ایـن پرسـش مـی      . نبـود ـ را ندیـده بگیرنـد    دستورات اجتماعی و سیاسی پیغمبر که با مذاق آنها سـازگار  

همـۀ  ثانیـا،  . نـدارد دیـن  بقیـۀ تـصمیمات زنـدگی مـا ربطـی بـه       اوال، دستورات دینـی تنهـا بـه بخـشی از زنـدگی مربـوط اسـت و               
ا ـ در واقــع ـ نظــرات     اي از آنهـ  بلکــه پــاره. ندد، از نــوع دســتورات دینـی نیــست نشــو دسـتوراتی کــه از جانــب پیغمبــر صـادر مــی  

  . در این موارد، لزومی ندارد به حرف پیغمبر گوش کنیم .نه حکم خدا و دینشخصی پیغمبرند 
                                                   

  !تازه اگر خود این سؤال، سؤال نامربوطی نباشد که تا حدودي هست)  ٩
  !حال مؤمنانشان که این باشد، وضع کافران معلوم است! بیچاره انبیاء)  ١٠
  . مراجعه شودایستاده در بادبه کتاب )  ١١
مباحـث  . ایـم  هـاي آن سـخن گفتـه    گیـري و ریـشه   بیمـاري قـدیمی و چگـونگی شـکل    ، بـه تفـصیل در بـارة ایـن     فـتح  و نیز در مباحث سورة نملما در مباحث سورة )  ١٢

مباحـث  . رسـی اسـت    قابـل دسـت  حلقـه اي از جلـسات آن از طریـق سـایت      در جریـان اسـت و پـاره    اسـالمی ۀحلقـۀ مطالعـات فلـسفه و اندیـش     هم اکنـون در      نملسورة  
  . ردید که پخش آن ـ به دالیلی ـ انجام نشده است ضبط گشبکۀ سوم سیماي جمهوري اسالمی ایران نیز توسط فتحسورة 

 36سورة احزاب آیۀ )  ١٣
  6سورة احزاب آیۀ )  ١٤
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ـ در همـۀ مـوارد    بارهـا و بارهـا بـه صـراحت گفتـه بـود کـه اطاعـت از پیغمبـر           قـرآن .  سـازگاري نداشـت  قرآنالبته این طرز فکر با 
خـود  . بـود سـاختند ـ از اسـاس باطـل      اي کـه مطـرح مـی    بنـابراین، سـؤال آنهـا ـ و شـبهه     . داري و عین اطاعت از خداسـت  عین دینزندگی ـ  

 ولـی بـا   15.گفتنـد کـه همـۀ دسـتورات مـن از جانـب خداسـت        شـدند، بـه صـراحت مـی      اي مواجه مـی     پیامبر نیز هر بار با چنین سؤال و شبهه        
  . زدند یاي از اصحاب هم چنان به طرح چنین شبهاتی دامن م  عده،تمام این اوصاف

اي از اصـحاب کـه بـه خودشـان اجـازه دادنـد تـا پیـامبر را بـه           آن عـده . هـاي عمـر پیغمبـر ادامـه داشـت           این ماجرا تا آخرین ساعت    
همــین طــرز فکــر بیمــار  غــدیر خــمدر . ، از همــین طــرز فکــر برخــوردار بودنــدگــویی مــتهم ســاخته بگوینــد  هــذیان

ـ  . حضور داشت بـه عنـوان    ـ  ــ   علـی بـا   روز غـدیر در د از اولـین کـسانی کـه پیـامبر بـه آنهـا دسـتور داد کـه         جالب اسـت بدانی
آنهــا وقتـی در برابــر ایــن  ، تـاریخ بـه شــهادت  . مخالفـت بــا او برخاســتند همــان کـسانی بودنــد کــه بعـدها بــه    ،منین بیعــت کننـد ؤامیرالمـ 

اي پیــامبر خــدا، آیــا ایــن دســتور از  : دســتور پیــامبر قــرار گرفتنــد، بــاز از او پرســیدند
ایـن از جانــب خداســت و   : پیــامبر مثـل همیــشه پاسـخ دادنــد  و  جانـب خداســت یـا از جانــب پیغمبـرش؟   

  . پیغمبرش
ــام صــادق ــ  ام ــی ـ   ـ ــی م  تــا کــسی بــه حقــش برســد، حــق  در حــالی کــه دو شــاهد کافیــست فرماینــد  در روایت

اي  امکـان نـدارد کـسی بتوانـد در حـضور صـدهزار شـاهد، واقعـه        ! غـصب شـد   هـزار بلکـه صـدهزار شـاهد           دهبا وجود    طالب ابی بن  علی
. نـشد  ـ  ــ   المـؤمنین  امیـر  بـر والیـت   حـدیث غـدیر  هـیچ کـس، هرگـز منکـر صـحت و داللـت       بـه همـین دلیـل،    . را منکر شود

هـر کـس اجـازه    . شـود  مـسائلی از نـوع رهبـري و جانـشینی بعـد از پیـامبر بـه دیـن مربـوط نمـی                الفان ایـن بـود کـه        حرف اصلی مخ  
. دارد در این گونه مسائل بـا نظـر شخـصی خـودش تـصمیم بگیـرد و لزومـی نـدارد کـه در همـۀ مـسائل بـه دیـن مراجعـه کنـیم                   

   .صمیم پیامبر متفاوت بودبنابراین، ما بر اساس فهم و درك خودمان تصمیمی گرفتیم که با ت
  :رشهریابه قول مرحوم . خواهم در بارة این موضوع بیش از این بحث کنم من فعال نمی

  اف بر این شم فقاهتت           فقاهت چه سفاهوالیت هم اگر سهو در 
   ابی انت و امیب               چه فقهی و چه شمیآل و علیوالي   بی                                               

 . کرد انگیزي می خواهم نشان دهم که آن تفسیر باطل از دین، چگونه در حضور شخص پیامبر هم فتنه فقط میفعال 

اگر این تفـسیر بیمارگونـه از دیـن بـه دقـت شناسـایی شـود، درك بـسیاري از مـسائل دیگـر آسـان               
دینــی و  بنـدي درون  کـسانی کـه تقـسیم    ـ  دیـن حـداقلی  داران  بینیـد طـرف   ایـن کـه شـما مــی   . خواهـد شـد  

شـوند،   ور مـی   حملـه روحانیـت  و فقـه ـ همـان کـسانی هـستند کـه شـدیدا بـه       کننـد     دینی را مطرح می برون
  . اصال اتفاقی نیست

گفــتم کــه بــر  ـ آن بخــشی کــه هنــوز بــه چــاپ نرســیده ـ     ســورة احــزابمباحــث در قــبال مــن 
یـت ـ بــه عنـوان یــک نهــاد اجتمـاعی ـ هویــت        تــرین عـاملی کــه بــه روحان  مهــم ،اي خـالف تــصور عـده  

 ایـن  ،حتـی هویـت اصـلی نهـاد روحانیـت     . نـه مـسائل اقتصادیـست     و  بخشد، نه لباس روحانیـت اسـت،          می
اي از  داران آن طـرز فکـر بیمـار، روحانیـت را طبقـه       طـرف البتـه   . کنـد   نیست که عالمان دینـی را تربیـت مـی         

امـا مـن معتقـدم موضـوع خیلـی      . دهنـد  ا سـامان مـی   معیـشت خـود ر  ،داننـد کـه بـه واسـطۀ دیـن          مردم مـی  
  . تر از تصور آنهاست تر و عمیق پیچیده

نهـادي کـه رسـما بـه دنبـال پـشتیبانی از یـک        . اسـت  نهاد اجتمـاعی  یـک  روحانیتبه نظر من،    
زنـدگی انـسان منطبـق    بـر تمـام شـئون     اي کـه دیـن را         آمـوزه کدام آموزه؟ همان    . آموزة اصیل دینیست  

                                                   
گفتنـد   امـا در ایـن جـا هـم نمـی     . دادنـد مـردم بـا رأي و نظـر خودشـان تـصمیم بگیرنـد        البته مواردي وجود داشت که پیامبر، دستور صریحی صادر نکـرده اجـازه مـی   )  ١٥

 میـان ایـن   فـرق اسـت  : ایـم  بارهـا گفتـه  . دهـم ـ خودتـان تـصمیم بگیریـد      دهم ـ یا حتی دسـتور مـی   گفتند من اجازه می بلکه می.  مربوط نیستموضوع به من ـ یا به دین ـ 
گیـري در قبـال موضـوعی،      میـان ایـن کـه بـراي تـصمیم     فـرق اسـت  . دین خودش ما را در آن موضـوع آزاد گذاشـته باشـد    و این که موضوعی به دین مربوط نباشدکه  

  .پس از مراجعۀ به دین متوجه شویم که خود دین از ما خواسته تا با رأي خودمان تصمیم بگیریم، و میان این که اصال به دین مراجعه نکنیم
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خمیـر مایـۀ اصـلی نهـاد روحانیـت دانـش فقـه اسـت نـه                  بـه همـین دلیـل اسـت کـه            درسـت . داند  می
چـرا کـه فقـه ـ همـان طـور کـه در بـاال اشـاره کـردم ـ            . هاي دیگري نظیر فلسفه یا عرفـان اسـالمی   دانش

  . به دنبال روشن کردن وظیفۀ دینی ما در قبال همۀ اجزاء ریز و درشت زندگیست
. ایـن نهـاد در کـارکرد اجتمـاعی خـود هـیچ نقـصی نـدارد        البته معنـی سـخن مـن ایـن نیـست کـه              

روحانیـت هـم   نهـاد  . اي پیدا شـوند و در لبـاس روحانیـت بـه دنبـال معیـشت خـود باشـند                 ممکن است عده  
ــاز بــه اصــالح داردمثــل هــر نهــاد  بــسیاري از بزرگــان روحانیــت همیــشه در صــدد . اجتمــاعی دیگــري نی

ــوده ــین اصــالحاتی ب ــد چن ــستندان ــ.  و ه ــريمرحــوم ش ــراد اســت و  هید مطه ــن اف  یکــی از مــشهورترین ای
یکــی بــدون تردیــد، . اسـت مرس   آســانی در دســت  بــه،روحانیـت ســازمان سـخنانش در خــصوص اصــالح  

حتــی رهبــر . همــین مــسئله بــوده اســت ـ   ـ  امــام خمینــیهــاي همیــشگی  از دغدغــه
بحـث مـا بـر سـر     امـا  . انـد   باره بـه تفـصیل سـخن گفتـه    بارها در این ـ  اي اهللا خامنه آیتحضرت ـ امروز ما  

  . بحث ما بر سر ماهیت اصلی این نهاد اجتماعیست. مشکالت و نقائص نهاد روحانیت نیست
داننـد،   هـاي زنـدگی نمـی    بینیـد کـسانی کـه دیـن را نـاظر بـه تمـامی حـوزه                به هر تقـدیر شـما مـی       

از همـین افـراد ـ    البتـه  مـن  . دهنـد  ه قـرار مـی  همان کسانی هستند که بیش از همه روحانیـت را مـورد حملـ   
: شـوم کـه   نمـی بحـث  بنـابراین وارد ایـن   .  نـشوم مغالطـۀ انگیـزه و انگیختـه   ام کـه دچـار    به درستی ـ آموخته 

اي بـه   هاي سیاسـی ـ و مخالفـت بـا جمهـوري اسـالمی و والیـت فقیـه ـ باعـث شـده عـده             انگیزهآیا 
 هـستند کـسانی کـه معتقدنـد انگیـزة      یـا بـه عکـس؟   طرح مـسائلی چـون دیـن حـداقلی روي بیاورنـد؟        

هــاي  دینــی و دیـن حــداقلی، از نـوع انگیــزه   دینــی و بـرون  اصـلی از طــرح موضـوعاتی چــون معرفـت درون   
شناسـی و مبـانی فلـسفی ایـن        یعنـی معتقدنـد معرفـت     . گوینـد   اي نیـز عکـس ایـن را مـی           عده. سیاسی است 

  .  شده استافراد عمال باعث مخالفت سیاسی آنها با روحانیت
بـراي مـن اصـال مهـم نیـست کـه       . وارد شـوم بحـث  من ـ به دلیلی که گفتم ـ مایل نیـستم بـه ایـن      

آن چـه کـه بـراي مـن اهمیـت دارد، قـضاوت       . اي باعث شکل گرفتن یـک طـرز فکـر بـوده اسـت      چه انگیزه 
ـ                    . منطقی در بارة افکـار اسـت       ا هـر  کـسانی کـه بـه دنبـال محـدود سـاختن دیـن در زنـدگی بـشر هـستند، ب

طــرز فکــري کــه دچــار تعارضــات منطقــی و  . کننــد اي کــه باشــد، طــرز فکــر بــاطلی را دنبــال مــی  انگیــزه
  . ها فاصله دارد هاي اصیل دینی ما فرسنگ فلسفی است؛ و از آموزه

، تمـام زنـدگی عبـادت اسـت      ابراهیمـی بـر اسـاس فلـسفۀ زنـدگی         : نـشان دهـیم   غرض این بـود کـه       . کمی از بحث خود دور افتادیم     
چـرا کـه او رب العـالمین اسـت و بنـابراین،      .  ما ناچاریم طرز عبادت کردنمـان ـ یعنـی همـان طـرز زنـدگی خـود ـ را نیـز از رب بخـواهیم          و

. فلـسفۀ دیگـري بـراي زنـدگی داشـتند     ابـراهیم  قـوم  مـا  ا. تـوان ـ و نبایـد ـ ربوبیـت او را از نظـر دور داشـت        کـاري از کارهـا نمـی   هـیچ  در 
   .اصنامعبادت  :، خود را نشان دادما تعبدوناز آنها پرسید راهیم اباي که وقتی  فلسفه

 ـ بـه جـاي رب العـالمین ـ مبتنـی بـر        اربـاب نـه تنهـا اعتقـاد بـه     . قبال گفتیم که اعتقاد به اصنام هیچ پایـۀ منطقـی محکمـی نداشـت    
دلیـل  یعنـی  . گرایانـه بـود   حـل عمـل  راه یـک   ـ بـه عنـوان مظهـر و نماینـدة اربـاب ـ هـم صـرفا          اصـنام  اختـراع استدالل محکمی نبود، بلکه 

بـه  بلکـه روي آوردن   . تواننـد بـراي خـدایان نماینـدگی کننـد           منطقی و محکمی وجود نداشت که نـشان دهـد ایـن اصـنام واقعـا مـی                 
  . در واقع یک عمل دل به خواهی از جانب مشرکان بوداصنام 

بـه همـین دلیـل    . خـود نداشـتند  ایـن عمـل دل بـه خـواهی     ی از حتـی درك عمیـق و روشـن   ابـراهیم  نکته این بود که قـوم     ینتر  جالب
. کنـیم   را پرسـتش مـی  اصـنام بلکـه گفتنـد مـا همـین     . انـد  شـده کنیم که این اصنام به عنوان مظهـر آنهـا اختـراع         را پرستش می   اربابینگفتند ما   

پرسـتید، بـاز هـم     ي شـما دارنـد کـه آنهـا را مـی     فهمنـد یـا نفـع و ضـرري بـرا          از آنها پرسید مگر این اصنام چیزي مـی        ابراهیم  حتی زمانی که    
 بـه جـاي ایـن کـه بگوینـد معبـود اصـلی مـا همـان اربـاب هـستند نـه               ،بـه همـین دلیـل     .  خـود نـشدند    فکرمتوجه تعارضات منطقی در طرز      

  . کردند ها زندگی می اصنام، گفتند پدران ما هم همین جوري
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دهـد کـه مـشکل اصـلی آنهـا نداشـتن تأمـل کـافی در مبـانی فلـسفۀ            یاین جـواب خـودش نـشان مـ    همان طور که قبال توضیح دادم،       
هـر چنـد   . فـرو رفـتن در زنـدگی روزمـره و تربیـت مـوروثی و آبـاء و اجـدادي بـود         ابـراهیم  مسئلۀ اصـلی قـوم     به عبارت دیگر،    . زندگی بود 

. کردنـد  نی عمیـق در زنـدگی، فکـر نمـی    اصـلی آنهـا ایـن بـود کـه اصـال بـه معـا         اشتباهات بزرگی در طرز فکر آنها وجود داشت، ولی مشکل           
بـراي چـه   : هرگـز ننشـسته بودنـد بـا خودشـان بیاندیـشند کـه           . همۀ افکـار آنهـا میـراث آبـاء و اجـدادي بـود             . همۀ زندگی آنها روزمرگی بود    

  . رویم؟ در بارة هیچ کاري در زندگی خود خوب نیاندیشیده بودند به کجا میو ایم؟  کنیم؟ از کجا آمده زندگی می
  :گوید ل آنها مثل همان شعریست که میمث

  همه تقصیر من است
  دانم این که خودم می                                                                         
  که نکردم فکري                                                                         

  که تأمل ننمودم روزي                                                                         
  ساعتی یا آنی                                                                           
  . . .ز گذرد عمر درا ه سان میچکه                                                                           

ي، سـاعتی یـا آنـی، بـه طـور جـدي       روز ،از مـا یـک  کـدام  . مـا باشـد   خـود   ترسم طرز زنـدگی       می. این طرز زندگی را شوخی نگیرید     
همـان گونـه کـه بـه مـا      و  ؛اي کـه بـه مـا آموختنـد، حـرف زدیـم       بسیاري از ما دقیقا همـان گونـه   در بارة خودمان و جهان هستی فکر کردیم؟         

بـا  گفتنـد فـالن چیزهـا    .  خوانـدیم ،گفتنـد درس بخـوان  . ر بارة آغـاز کارمـان اندیـشیدیم و نـه در بـارة پایـان کارمـان              نه د . گفتند، فکر کردیم  
گفتنـد  . شـدیم ، دار شـو  گفتنـد بچـه  .  ازدواج کـردیم ،گفتنـد ازدواج کـن  .  کـار کـردیم  ،گفتنـد کـار کـن   . ارزش اسـت، آنهـا را ارزش شـمردیم   

 ،گفتنـد نمـاز بخـوان   .  هـورا کـشیدیم  ،گفتنـد هـورا بکـش   .  فحـش دادیـم  ،گفتند فحـش بـده  .  کردیم تحریم،گفتند تحریم کن.  دادیم ،رأي بده 
هـیچ وقـت بـه طـور     . هـیچ وقـت در عمـق مـسائل زنـدگی فـرو نـرفتیم          .  نمـاز نخوانـدیم    ،گفتند نماز خواندن مرتجعانه اسـت     . نماز خواندیم 

  ست؟ آیا واقعا خدایی هست؟ آیا واقعا بهشتی و جهنمی ه: جدي نپرسیدیم
. تمـام دنیـا بـا مـا مخالفـت کننـد      حتـی اگـر   کنـد؛    مـی تعیـین مـا را   ایست که اگر جوابش پیدا شود، طرز زنـدگی  فلسفۀ زندگی مسئله 

شـرکت کننـد    یرفرانـدوم همـۀ مـردم در   گـر  بـه آن راه نخـواهیم رفـت؛ حتـی ا     ،شـود  جهنم خـتم مـی    آتش سوزان   بدانیم راهی به    حقیقتا  اگر  
  . ابراهیمدرست مثل ! اه برویمو بگویند باید به این ر

بـه همـین دلیـل بـود کـه وقتـی بـا آن مـردم روبـرو شـد،           . کردنـد  فلسفۀ زندگی داشت و قومش به این گونه مسائل فکـر نمـی  ابراهیم  
   .که این اصنام شما براي من دشمنندصراحت گفت به 

هـاي   بـت کـاري بـه کـار    نگفـت مـن   وانـد؟ چـرا   به فلسفۀ زندگی قومش اعالن جنـگ داد؟ چـرا آنهـا را دشـمن خـود خ        ابراهیم  چرا  
   16 به دین خود؟عیسی به دین خود و موسیچرا نگفت شما به دین خود و من به دین خودم؟ نگفت چرا ندارم؟ شما 

و یقـین داشـت کـه رب العـالمینی     ا .فلـسفۀ زنـدگی داشـت    ابـراهیم   : در گـرو درك همـین نکتـه اسـت کـه           ایـن سـؤاالت     همۀ  پاسخ  
  . توانستند او را از زندگی ـ و مرگ ـ با سعادت دور کنند دانست چون می ها را دشمن خود می بنابراین بت. هست

 ،گـري  بـودن دعـوت  گریزناپـذیر  مـا قـبال تحـت عنـوان     ایست بـر همـان اصـلی کـه         تأئید دوباره ابراهیم  ها، طرز برخورد      عالوه بر این  
ابـراهیم  بنـابراین قـوم   . ه بخواهنـد چـه نخواهنـد؛ و چـه بفهمنـد یـا نفهمنـد       گرنـد؛ چـ   ها دعوت   در آن جا گفتیم که همۀ انسان      . مطرح ساختیم 

گـر فعـال    عـوت هـم یـک د  ابـراهیم  بـه همـین ترتیـب،    . کردنـد  هایشان ـ دعـوت مـی    ـ خواه ناخواه ـ او را به شیوة زندگی خود ـ یعنی به بت  
. ي از برخـورد ایـن دو فلـسفۀ زنـدگی وجـود نداشـت        از ایـن رو هـیچ گریـز       . بود؛ و اتفاقا به خاطر فطرت خالصش دعـوتی آگاهانـه داشـت            

   .کرد  میناپذیر  را اجتنابياي بود که چنین برخورد و زندگی قومش به گونهابراهیم زندگی 
اگـر شـما بـه چیـزي     . معناسـت   بـی دیگـر قـرار دارنـد،    دو فلسفۀ زندگی کـه در تنـاقض بـا یـک    خواهم بگویم مدارا و سازش میان      می

اي کـه در ایـن لحظـه     ؛ یـا حـداقل بـه مـسئله    اهمیتـی باشـد   مگـر آن کـه چیـز بـی    . توانید آن را از نظر دور بدارید رگز نمییقین داشته باشید، ه   
توانیـد بـه    اما اگر به چیـزي یقـین داشـته باشـید و آن چیـز برایتـان اهمیـت داشـته باشـد، چگونـه مـی           . پیش روي شماست، ارتباطی پیدا نکند   

شـد   اعتقـاد بـه رب العـالمین باعـث مـی     : قـبال گفـتم  . بـود  سراسر زنـدگی او را پـر کـرده   ین داشت که ه چیزي یقبابراهیم  اعتنایی کنید؟     آن بی 
اي از زنـدگیش را بـدون    توانـست لحظـه   معناسـت اگـر فکـر کنـیم کـه او مـی       بنـابراین، بـی  .  خود را عبـادت رب بدانـد  همۀ زندگیابراهیم  که  

                                                   
  !!! ظهور نکرده بودندعیسی و موسیچون در آن زمان هنوز . البته جواب این سؤال آخر واضح است)  ١٦
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توانـست از خـودش    چگونـه مـی  ابـراهیم  بنـابراین،  . مش بحـث بـر سـر فلـسفۀ زنـدگی بـود          و قو ابراهیم  بحث  . در نظر گرفتن رب سپري کند     
.  دشـمنند؛ همـین  بـراي مـن  هـاي شـما     او گفـت بـت  . کـامال صـمیمانه و مهربانانـه اسـت    ابـراهیم  نرمش نشان دهد؟ با تمام این اوصاف، کالم  

  . خودشسپس شروع کرد به سخن گفتن در بارة رب العالمین یا همان فلسفۀ زندگی 
ایـن جـا محـل مطـرح شـدن فلـسفۀ       . خواسـت از خـودش نرمـی و مـدارا نـشان دهـد، جـایش ایـن جـا نبـود                 حتی اگـر مـی    ابراهیم  

خواسـت بدانـد بـا مخالفـان خـود چگونـه        مـی ابـراهیم  تـازه، اگـر   . گیري در خصوص نحـوة برخـورد بـا مخالفـان       زندگی بود، نه محل تصمیم    
امـا ایـن جـا محـل     . پرسـید   از خودش مدارا و نرمش نـشان دهـد ـ بـاز هـم سـؤال خـود را از رب مـی        باید برخورد کند ـ و تا چه حدي باید 

  . در این جا سازش و مدارا اصال معنا ندارد. مطرح شدن فلسفۀ زندگی بود
آیـد بـه موضـوعی      ، ولـی دلـم نمـی      شـویم دور   اصـلی    از بحـث  ممکـن اسـت بـاز کمـی         با این کـه     

کوشـند ـ هـر طـور کـه شـده ـ بـراي دیـن مـا            شـید کـسانی را کـه مـی    شاید شـما هـم دیـده با   . اشاره نکنم
 کـه گـاه مـورد اسـتناد ایـن       قـرآن یکـی از آیـات      .  دسـت و پـا کننـد       لیبرالیستیهاي    بر پایۀ ارزش  افتخاراتی  

بـراي شماســت دیـن شــما و    :  اســتکــافرونگیـرد، آیــۀ آخــر سـورة    افـراد قــرار مــی 
تـو گـویی   .  اسـت پلـورالیزم دهنـد، نـوعی     کـه ایـن افـراد از ایـن آیـه ارائـه مـی            تفسیري. براي من است دین   

بایـد احتـرام گذاشـت؛ هـر کـس بـه       هـر دینـی کـه دارد،       بـا   هـر کـس     بـه   خواهـد بگویـد        مـی  قرآن
  . کنند غافل از این که معناي این آیه درست بر عکس چیزیست که تصور می. دین خود

ــی   ــید م ــرده باش ــه ک ــاریخ مطالع ــر در ت ــه  دا اگ ــد ک ــورة نی ــافرونس ــخ ک ــه   پاس ــت ب ــد اس خداون
آنهـا  . نهـاد سـازش بـود    در واقـع یـک پـیش     کـه    ينهـاد  پـیش . نهادي که توسط کفار مطـرح شـده بـود           پیش

هـاي مـا را بـه رسـمیت      تـو بـت  . پرسـتی بـردار   تـو بیـا و دسـت از تقبـیح بـت          گفتنـد     به پیـامبر مـی    
بــه خودمـان  د در کنـار خـدایان   بـشناس تـا مـا هـم خـداي ندیـدنی تـرا بــه عنـوان یـک خـداي جدیـ           

مــا حاضــریم خــداي تــرا پرســتش کنــیم؛ مــشروط بــر ایــن کــه تــو هــم گــاهی  . رســمیت بــشناسیم
پرسـتیم و   یـک سـال همگـی خـداي تـرا مـی      . تـوان نوبـت گذاشـت       حتـی مـی   . خدایان ما را بپرسـتی    

 کــه خداونــد بــهبــود نهــاد  در برابــر ایــن پــیش. کنــیم یـک ســال همگــی خــدایان مــا را پرســتش مــی 
ــامبرش دســتور مــی  ــد پ  :پرســتم  مــن خــدایان شــما را نمــی :دهــد بگوی

 .  
دهــد کــه پیــام   شــهادت مــیکــافرونآیــات ســورة ســیاق از شــأن نــزول ســوره هــم کــه بگــذریم، 

در تعبیـر  .  نفی سازش میان کفـر و دیـن اسـت نـه تالشـی بـراي سـازگار کـردن آنهـا                ،اصلی این سوره  
  ــوعی ــماتتن ــود داردش ــی .  وج ــپاس یعن ــن     اي ناس ــخت از م ــادان کــه س ــاي ن ه

  . برد هدف این سوره ایجاد سازش و تفاهم بود که چنین خطابی به کار نمیاگر . 17دورید
 و اساسـا سـازش میـان کفـر و        ،نهـاد کفـار     پـیش آیات بعدي سـوره تمامـا تأکیدیـست بـر ایـن کـه               

گـر خـداي مـن باشـید و نـه       توانیـد در عـین ایـن کـه کافریـد پرسـتش       نه شـما کـافران مـی   . ا ندارد معن ،دین
ــز مــی ــن هرگ ــوانم خــداي شــما را بپرســتم  م : ت

 .  
از کجــاي بـه راسـتی،    .دیـن  اسـت  دیـن شـما بـراي شماســت و بـراي مـن     فرمایـد   سـپس در انتهـا مـی   

. هـر کـس پیـرو دیـن خـویش اسـت      گویـد   بوي سازش استشمام کرد؟ ایـن جملـه مـی   توان    این جمله می  

                                                   
  .  گویند  نیز خطابیست که در آن با مخاطبی که در دور دست واقع شده سخن می. سی استمعنی لغوي کفر، پوشاندن حقیقت و ناسپا)  ١٧



ـ بر اساس کتاب سورة شعراء نگاهی به                                                                 مخالفان خلیل؛ گذشته و حال  13ۀ جلسالمیزان فی تفسیر القرآن 
 

 ١٥ 

خواهـد  دیـن مـا تعیـین    نحوة برخـورد مـا بـا شـما کـافران را      ترین نتیجۀ این جمله این است که         منطقی
   18. استاین جمله به دنبال ایجاد سازش میان کفر و دیننه این که توهم شود . کرد

ــی    ــشان م ــه ن ــست ک ــددي ه ــات متع ــاز نک ــوره ب ــن س ــازش در آن   در ای ــشانی از س ــیچ ن ــد ه ده
توانیـد بـه خـود     شـما مـی  . کـنم   از آنهـا صـرف نظـر مـی    ،مـن بـراي پرهیـز از طـوالنی شـدن بحـث          . نیست
ـ یعنـی ن  جحـد  . اسـت جحـد ، کـافرون سـورة  فقط ایـن را بگـویم کـه نـام دیگـر      .  مراجعه نمایید المیزان ی ف
ناپـذیري دریافـت کردنـد        از همـان روز اولـی کـه ایـن سـوره را شـنیدند پیـام سـازش                   اعرابیعنی   .رو انکا 

 هـستند، اگــر سـعی کننـد از آب کــره    پلـورالیزم  بـه دنبــال  کـافرون کـسانی کـه از ســورة   . کــاري نـه سـازش  
  . 19تر باشند بگیرند، شاید موفق

ـ              ابـراهیم   به هر تقـدیر،      کنـد فلـسفۀ زنـدگی خـودش را      دگی مـردم اطـرافش، سـعی مـی       پـس از ابـراز دشـمنی نـسبت بـه فلـسفۀ زن
 ؛ الـذي خلقنـي فهـو يهـدين    ؛رب العـالمين  فانهم عدو لي اال :بر پایۀ اعتقاد به رب العالمین شکل گرفته بـود       که  اي    فلسفه. توضیح دهد 

فـر لـي خطيئتـي يـوم         والـذي اطمـع ان يغ      ؛الذي يميتني ثم يحيـين      و ؛ و اذا مرضت فهو يشفين     ؛و الذي هو يطعمني و يسقين     
   .الدين

 آیـه بـه صـورت کلـی آمـده و       در ایـن هـدایت . کنـد  کسی که مرا خلق کرد و هـم اوسـت کـه مـن را هـدایت مـی       رب العالمین کیست؟    
فقـط بـه   . ایـم  ما قـبال در بـارة هـدایت تکـوینی و تـشریعی بـه انـدازة کـافی صـحبت کـرده          . هدایت تکوینی و تشریعی استـ هر دو  ـ شامل  

بلکـه هـدایت تـشریعی    . اي، هـدایت تکـوینی و تـشریعی دو نـوع متقابـل از هـدایت نیـستند            اشاره کنم کـه بـر خـالف تـصور عـده            این نکته 
نسبت میـان هـدایت تکـوینی و تـشریعی مثـل نـسبت میـان اعـداد حقیقـی و اعـداد طبیعـی اسـت نـه                . هدایت تکوینی است  حالت خاصی از    

اختیـار  ـ مثـل انـسان ـ    بـراي موجـودي کـه     امـا   ،دایت تـشریعی همـان هـدایت تکـوینی اسـت     ه. مثل نسبت میان اعداد طبیعی و اعداد گنگ
  . و اراده دارد

گـر مـن اسـت، معنـیش ایـن اسـت کـه هـم هـدایت تکـوینی مـن بـه              گویـد خداونـد ـ بـه طـور کلـی ـ هـدایت         میابراهیم وقتی که 
ابـراهیم  بـا ایـن حـساب    . ن و نائـل کـردن کـسی بـه چیـزي     ایـم کـه هـدایت یعنـی رسـاند          قبال گفتـه  . دست اوست و هم هدایت تشریعی من      

. تطـورات بعـدي مـن نیـز بـه دسـت اوسـت       حـاالت و  و آفریـد؛ و آنگـاه همـۀ    مـرا خلـق کـرد       خواهد بگوید رب العالمین کسی است که          می
 اوسـت کـه راه   هـم چنـین  .  کـه قـرار بگیـرم ـ هـدایت تکـوینی ـ او مـرا رسـانده اسـت          ییعنی من به هـر چیـزي کـه برسـم و در هـر حـالت      

نگـاه بـه هـر راهـی کـه بـروم بـاز او مـرا         آ. ن را انتخـاب کـنم  د تا من به اختیـار خـودم آ  نمایان درست و خطا ـ هدایت تشریعی ـ را به من می  
  . برده است

 هـستی مـن و سـپس همـه چیـز مـن در دسـت رب العـالمین         أ یعنـی ایـن کـه مبـد      الذي خلقني فهو يهـدين    به طور خالصه، تعبیـر      
  . هاي او، توضیح همین جمله است یعنی بقیۀ حرف .ذکر خاص بعد از عام استدر این جا ابراهیم باقی سخنان فرمایند  می مهعال. است

:  توضــیح دهـد از همــین تعـابیر اســتفاده کـرد   فرعـون خواسـت معنــاي رب العـالمین را بــراي     هــم وقتـی مــی موسـی 
  یعنــی مبــدأ هــستی و همــۀ . 20 کــردیت و آنگــاه هــدا؛بــه همـۀ اشــیاء خلقتــشان را عطــاء نمــوده ارب مــا کــسی اســت کــه

  .تطورات همۀ موجودات، رب العالمین است

                                                   
، برخـورد بـا کـافران شـکل ثـابتی نداشـته و       اسـالم از نظـر  . آمیـزي بـا کـافران مقابلـه کـرد      همیشه باید بـه نحـو خـشونت   خواهم بگویم  بدیهیست که من نمی)  ١٨

واره از خـود دیـن    ، گفتگوهـاي منطقـی همیـشه در اولویـت اسـت؛ امـا بـه هـر حـال، بایـستی هـم           اسـالم بـریم؛ هـر چنـد در     یوابسته به شرایطی است که در آن به سر مـ          
  . تر است بپرسیم که در شرایط گوناگون، چه برخوردي مناسب

باشـد کـه بـا کـافران مـدارا کنـیم، ایـن بـه معنـاي سـازش            از مـا خواسـته   اسالمنخست این که حتی اگر در شرایطی، . خواستم بر روي دو نکته پافشاري کنم               فعال می 
  .  هیچ نسبتی با سازش و مدارا نداردکافروندوم این که سورة . میان کفر و دین نیست
  .   مراجعه نماییدایستاده در بادتوانید به کتاب  تر در خصوص این مطالب می        براي توضیح بیش

 بـا اسـتناد بـه    نوبـل رانـی خـود هنگـام گـرفتن جـایزة صـلح        ایـشان در سـخن  .  اسـت شـیرین عبـادي   از این سوره ارائه داده، آخرین کسی که شنیدم چنین تفسیري را)  ١٩
  .  را دین سازش و مدارا خوانداسالماین سوره 

  . ، قاه قاه خواهد خندیدقرآن  ازها ایرانیچرا که در دلش به فهم ما .  گوش نداده باشدنوبلیست ایرانرانی   به سخنعربیکنم هیچ         من آرزو می
  50سورة طه آیۀ )  ٢٠
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بینـیم بـسیار دقیـق و حـساب      کنـیم مـی   هـایی کـه وقتـی بررسـی مـی      مثـال . دهـد  هایی سخنش را توضیح می  با ذکر مثال  ابراهیم  سپس  
سـت رب   دخواهـد بگویـد همـه چیـز و همـه چیـز خـود را در        مـی ابـراهیم  دهـد   ها بار دیگـر نـشان مـی    به طوري که همین مثال  . شده هستند 

  . داند می
مـرگ و زنـدگی   از و در انتهـا  اشـاره کـرده   بیمـاري و سـالمت   بـه  سـپس   و  کنـد    غـاز مـی   آخوردن و نوشیدن    هایش را با      مثالابراهیم  

هـم چنـین رفـع همـۀ     . بـه دسـت اوسـت   ـ خـوردن و آشـامیدن ـ    ی مـن   تـرین کارهـاي زنـدگ    تـرین و طبیعـی   یعنـی سـاده  . گویـد  سخن مـی 
تـرین    کـه حـل مهـم   ،نـه تنهـا کارهـاي سـاده و طبیعـی     .  ـ به دسـت اوسـت   21ها و مشکالت من در طبیعت ـ سالمتی پس از بیماري  گرفتاري

  .  ـ در دست اوست22زندگیمرگ و هاي  مسائل زندگی من ـ مسئله
گویـد، آن را بـه خـدا     در بـارة بیمـار شـدنش سـخن مـی       ابـراهیم   وقتـی   . ر هـم وجـود دارد     یـک نکتـۀ ظریـف دیگـ       ابـراهیم   در کالم   

وقتـی مـریض    و اذا مرضـت فهـو يـشفين   بلکـه مـی گویـد    . دهـد  گوید خدا مرا بیمار کرده سـپس سـالمتی مـی            یعنی نمی . دهد  نسبت نمی 
  . داردبراهیم ااین تعبیر حاکی از درك فلسفی عمیقی است که . دهد شوم، پس او مرا شفا می می

یعنـی بیمـاري از ایـن نظـر کـه بیماریـست ـ        . بنـابراین منـشاء عـدمی دارد   . از نقطـه نظـر فلـسفی، بیمـار بـودن نـوعی نقـص اسـت        
  . شود یک حالت وجودي انتزاع میبلکه از نبودن . درست مثل شر ـ یک امر وجودي نیست

امـا برخـی دیگـر از    . ایـت از یـک موجـود خـارجی دارنـد     توضیح این کـه برخـی از مفـاهیم ذهنـی مـا ـ مثـل اسـب یـا گربـه ـ حک           
ـ   یعنـی ذهـن مـا    . مفاهیم ذهنی ما، در حقیقت حکایت کنندة فقدان یک حالـت وجـودي هـستند        سـازد کـه از    مـی راي ایـن  برخـی مفـاهیم را ب

ن دادن فقـدان یـک   مریـضی یـا بیمـاري، مفهومیـست کـه بـراي نـشا           . مثال واضـح ایـن گونـه مفـاهیم، بیماریـست          . نبودن چیزي حکایت کند   
تـوان ثابـت کـرد تمـامی آن چـه کـه        از نظـر فلـسفی مـی   . گـوییم ـ سـاخته شـده اسـت      حالت وجودي ـ همان حالتی کـه آن را سـالمتی مـی    

  . شوند، از چنین وضعی برخوردارند شرور خوانده می
 اسـالمی  ۀصلی اسـت کـه در فلـسف   خـود بحـث مفـ   بـرد،   و چگونـه از آنهـا اسـتفاده مـی    سـازد،   این که ذهن چگونه این مفاهیم را مـی   

شـود   آن چـه کـه از خداونـد صـادر مـی      .نقـص و نبـودن و نداشـتن، خلـق شـدنی نیـستند      کننـد کـه     ثابت مـی  جاي خود   در  . پردازند  به آن می  
امــا از آن جــایی کــه هــر موجــودي داراي مرتبــۀ خــاص خــویش اســت، از مراتــب داشــتن هــستی ـ و از مقایــسۀ    . وجــود و هــستی اســت

محـدود بـودن یـک موجـود،     . شـود  هـا سـاخته مـی    دیگـر ـ مفـاهیمی مثـل شـر و عـدم و محـدودیت و نقـص و نظـائر ایـن           ا یکموجودات ب
هـایی کـه خـدا آفریـده ـ       ایـن ذهـن ماسـت کـه وقتـی میـان موجـودات ـ هـستی         . اي نیـست کـه خـدا آفریـده باشـد      خودش موجود جداگانه

واره  بنـابراین مفـاهیمی کـه حکایـت از نقـص و عـدم دارنـد، هـم          . وردآ دسـت مـی   کنـد، مفهـومی بـه نـام نداشـتن و نقـص را بـه                   مقایسه می 
  . گر یک موجود واقعی باشند حکایتکه اند نه این  توسط ذهن ساخته و پرداخته شده

. یعنـی منـشاء آن ـ از نظـر فلـسفی ـ نداشـتن نـوعی کمـال اسـت          . بیماري، از این نظر کـه بیماریـست، حکایـت از شـر و عـدم دارد     
بـراي خـودش موجودیـست کـه کمـاالت خـاص       میکربـی کـه ـ مـثال ـ باعـث بیمـاري ماسـت،         ! بله. زي که توسط خدا خلق شده باشدنه چی

شـود کـه از نبـودن چیـزي ـ سـالمتی ـ          امـا بیمـاري از ایـن جهـت بیمـاري خوانـده مـی       . اسـت توسـط خـدا آفریـده شـده    خودش را دارد و 
  . بنابراین چیزي نیست که بگوییم خدا آن را ساخته است. استپس خودش از نوع عدم و نبودن . کند حکایت می

توان تحقق بیماري را هم به خدا نسبت داد ـ همـان طـور کـه تحقـق همـه چیـز بـه دسـت خداسـت ـ مـشروط بـر ایـن کـه                 البته می
از نـوع عدمنـد و عـدم    نداشـتن و نبـودن و نقـص،    . شـود  از خداونـد فقـط کمـال و هـستی صـادر مـی         . متوجه این نکتۀ عمیق فلـسفی باشـیم       

هـر موجـودي کمـال خـاص خـود و در نتیجـه نقـائص        از آن جـا کـه   . پس صادر شدن عدم و نقـص از ذات خداونـد معنـا نـدارد          . یعنی هیچ 
هـا را آفریـده    در حـالی کـه خداونـد فقـط هـستی     . کند کـه نقـائص را هـم خـدا آفریـده اسـت       خاص خودش را دارد، ذهن ما گاهی تصور می    

اي توجـه نکنـیم، یعنـی اگـر گمـان کنـیم کـه شـرور و اعـدام نیـز            اگر بـه چنـین نکتـه   . دارد که چیزي به جز هستی آفریده شود   و اساسا معنا ن   
ـ   دچـار نـوعی بـی   عـالوه بـر یـک خطـاي فلـسفی،      اند،    چیزهایی هستند که از خدا صادر شده و توسط او آفریده شده            بت بـه سـاحت   سادبـی ن

رب مـن بـه مـن سـالمتی     گویـد   او مـی  .دهـد بـه همـین دلیـل اسـت        خود را به خدا نـسبت نمـی       شدن  مریض  ابراهیم  اگر  . ایم  قدس الهی شده  
ـ کمریـضی ح  . اسـت رب   ةدهد اما مریضی چیزي نیـست کـه بگـوییم آفریـد             می چیـزي  نداشـتن  ؛ و دارد از نداشـتن برخـی کمـاالت     تای

                                                   
هـا همیـشه    شـفاي مـریض  . گویـد بیمـاري   تـرین مـشکالت طبیعـی زنـدگی چیـست، مـی       هنوز که هنوز است اگر از کسی بپرسید مهـم بینید؟  را میابراهیم فطري بودن )  ٢١

  . ها بوده و هست ترین دعاها در میان انسان از زمرة متداول
  . گوییم پاي مرگ و زندگی در میان است اي اشاره کنیم، می م وقتی بخواهیم به اوج اهمیت یک مسئلهما هنوز ه)  ٢٢
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و آنگـاه کـه مـریض     و اذا مرضـت فهـو يـشفين    :بودن و نـاقص بـودن هـستی مـن     نداشتن، یعنی محدود. نیست که بتواند آفریده شود    
  .دهد شوم خدا مرا شفا می می

و کـسی   لـي خطيئتـي يـوم الـدين     طمـع ان يغفـر  االذي  ودر توصیف رب العالمین این است که ابراهیم   ۀباالخره آخرین جمل  
تــا  .اســتدر برابــر رب ابــراهیم انــۀ دیگــر اوج ادب حکیمایــن . کــه طمــع دارم تــا در روز قیامــت مــرا مــورد غفــران و آمــرزش خــود قــرار دهــد 

ــا در دســت رب اســت ایــن جــا دانــستیم کــه  ــدگی و مــرگ م ــا او  . خــوردن و آشــامیدن و شــفا و زن امــا روز قیامــت چــه خواهــد شــد؟ آی
؛ هـا البتـه آرزوهـاي ماسـت     خطاهاي ما را خواهد بخشید؟ آیا او نقائص مـا را خواهـد پوشـاند؟ آیـا او مـا را بـه کمـال خواهـد رسـاند؟ ایـن                        

  اما آیا کسی هست که براي رب تعیین تکلیف کند؟ 
کنـد   احـساس مـی  ابـراهیم  . دانـد  چـرا کـه همـۀ کمـاالت خـود را متعلـق بـه رب مـی        . به رب امیدوار است؛ اما به خـودش نـه  ابراهیم  

بنـابراین  . ته باشـد کـسی وجـود نـدارد کـه بخواهـد در برابـر رب ادعـایی داشـ        . هر چه دارد ـ و هر چه همگان دارنـد ـ متعلـق بـه رب اسـت      
طمـع یعنـی چیـزي را بـر خـالف قاعـده و انتظـار        . اي نداشـتن  طمـع یعنـی آرزویـی داشـتن و سـرمایه     . کنـد   یاد مـی  طمعاز امیدش به عنوان     

پـس  . هـر چـه کـه دارد متعلـق بـه اوسـت      . چـون چیـزي از خـودش نـدارد    . کنـد  در برابـر غفـران رب احـساس طمـع مـی       ابـراهیم   . خواستن
بـا ایـن حـال امیـدوار اسـت و      . خطاهـا و نقـائص هـستی او را جبـران کـرده او را بـه کمـال برسـاند         کنـد کـه رب حتمـا بایـد          تواند ادعا   نمی

تـوان گفـت جـز ایـن      کنـی بـه چیـز بـزرگ و بـا ارزش برسـی، چـه مـی          و لیاقتی از خودت نداري ولی آرزو مـی  وقتی هیچ سرمایه. آرزو دارد 
  که طمعی در دل داري؟

آیـد کـه انـسان احـساس کنـد هـیچ چیـزي ـ هـیچ چیـزي ـ در دسـتش              به غفران الهی، وقتـی در دل پدیـد مـی   احساس طمع نسبت 
 ـ وقتـی کـه بـه رب     فرعـون ایـن شـبیه همـان احساسیـست کـه سـاحران       . خواهـد بـه چیـز بزرگـی برسـد      نیست، ولی با این همه دلـش مـی  

  . ر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنينانا نطمع ان يغف:  ایمان آوردند ـ در دل خود یافتندهارون و موسی
کنـد   گویـد امـا در عـین حـال بـه حقیقـت دیگـري هـم اشـاره مـی               از طمعش نسبت به غفران رب سخن مـی        ابراهیم  درست است که    

روزي کـه اگـر خطاهــاي مـا بخـشوده نــشده باشـد، اگـر از نقــص بـه کمـال نرســیده         . قیامــت: کـه در فلـسفۀ زنـدگی او نقــش کلیـدي دارد    
  . ناك خواهد بود شیم، اگر غفران الهی براي ما کاري نکند، روزي سخت و هولبا

دانـد کـه فردایـی     مـی . دانـد کـه همـۀ زنـدگی امـروز نیـست          مـی ابـراهیم   . ناتمـام اسـت   ابـراهیم    فلسفۀ زندگی    ،بدون اعتقاد به قیامت   
زنـدگی روز دیـن   روزهـاي  بـادت اسـت؟ پـس همـۀ     ، همـۀ زنـدگی عـین ع   ابـراهیم مگر نگفتیم از نظـر      . فردایی که روز دین است    . هم هست 

قیامـت روز دیـن اسـت، چـون حقیقـت زنـدگی آشـکار        .  خوانـد؟ پاسـخ واضـح اسـت    يوم الدين چرا فقط قیامت را   ،با این حساب  . است
ز هـر  در آن رو. دانـست ـ روزي آشـکار خواهـد شـد      داري مـی  اي کـه زنـدگی را عـین دیـن     ــ فلـسفه  ابـراهیم  درستی فلسفۀ زندگی . شود می

داري باشـد، در روز دیــن   هـر کــس کـه تمـام زنــدگیش دیـن    . کـس کـه بـا فلــسفۀ بـاطلی زنـدگی کــرده باشـد، مهـر بطــالن خواهـد خـورد         
  . بخت خواهد بود خوش

***  
تـوانم بگـویم مثـل     نمـی . ام بارهـا و بارهـا در دلـم احـساس طمـع کـرده      خواهـد اعتـراف کـنم کـه مـن نیـز            دلم می . شدطمع  صحبت  

کـسانی کـه   . مهربـانی در غایـت  ام  تـوانم بگـویم در زنـدگیم بـا کـسانی آشـنا شـده        امـا مـی  . ام که همه چیـزم در دسـت اوسـت       هفهمیدابراهیم  
ـ   کـسانی کـه مـی   . رب را مـشاهده کـرد  تـوان بـه چهـرة آنهـا خیـره شـد و          کسانی که مـی   .  مهربانی آنها طمع کرد     توان به   می  کمکـشان  هتـوان ب

کـه رب ـ   زنـم   حـرف مـی  کـسانی  از . انـد  هـا از سـر جهالـت تراشـیده     زنـم کـه آدم   هایی حـرف نمـی   ز بتمن ا. به رب نزدیک شدتکیه کرد و 
از کــسانی حــرف . 23:  گفتــه اســتو  هــایی بــراي توجــه مــا قــرار داده آري خــود رب ـ آنهــا را واســطه  

تـوان بـا آنهـا معاشـقه       آنهـا سـخن گفـت؛ مـی     تـوان بـا   ؛ کـسانی کـه مـی   24: استزنم که رب شفاعت آنها را پسندیده     می
سـار، و بـا طمعـی     اي پـر آرزو، بـا نگـاهی شـرم     بار، با دلی امیدوار، بـا زبـانی پـر شـکوه، بـا سـینه             توان آنها را ستود، با چشمانی اشک        کرد؛ می 
  .آل محمدزنم و   حرف می25محمدمن از . فراوان

                                                   
  35سورة مائده آیۀ )  ٢٣
  28سورة انبیاء آیۀ )  ٢٤
٢٥  (  
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  زکفر زلفت ایمان آفریدند                                       نگارا جسمت از جان آفریدند
  تو را خوبی دو چندان آفریدند                                        جمال یوسف مصري شنیدي                                 
  بهشت جاودان زان آفریدند                                      دندییک گل بچباغ عارضت  ز                                 
  و زان خاك آب حیوان آفریدند                                      کوي تو برخاست غباري از سر                                 
  ان آفریدندجزان خون لعل و مر و                                 دالن ریخت  خون دل صاحبغمت                                 
  تا پایت از جان آفریدند که سر                                        سراپایم فدایت باد و جان هم                                 
  ت نگهبان آفریدندودیصد که                                     ندانم با تو یک دم چون توان بود                                 
  مرا خود مست و حیران آفریدند                                         دمادم چند نوشم درد دردت                                 
  کز آن دم روي انسان آفریدند                                       را دمی هستعراقیعشق تو  ز                                 

            
          و الحمد هللا و صلی اهللا علی محمد و آله                                                                                                 

  
   اسالميه        حلقه مطالعات فلسفه و انديش                                                                                                     

                      سید محمد روحانی                                                                                                       
                                                                                                                                  ١١/١٢/٧٩  

  ١٤٢١ /ذيحجه/ ٥                                                                                                                   


