
  16ۀ جلسالمیزان فی تفسیر القرآن ـ بر اساس کتاب  سورة شعراءنگاهی به                                                                                           گذري به باطن زندگی

1 
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  

  به باطن زندگیگذري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

   :قال البنه لقمان، ان هشاميا  ـ ـ امام الکاظمقال 
فلـتکن سـفینتک فیهـا تقـوي اهللا و حشـوها االیمـان و شـراعها التوکـل و قیمهـا العقـل و           . یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیه عـالم کثیـر  

   )ات ـ تحف العقوليالح(.ا العلم و سکانها الصبردلیله
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ـ کــه   ـ   امــام کــاظم، جعفـر  بــن امــام موســیام از  رایتــان آوردهب بـراي آغــاز ایــن جلســه از درســمان حـدیثی  

شــود و گویــا از ســنین  ـ محســوب مــی  ـ   امــام صــادقاز یــاران مشــهور  هشــام. اســت حکــم بــن هشــامراوي آن 
  . اند محبت خاصی به او داشتهنیز  امامپیوسته و ایشان به جمع اصحاب نوجوانی 

ــد کــه در دوران  حتمــا شــنیده ــام صــادقای ــاظره و گفتگــو در   ـ   ام ــازار من ـ ب
بعــدها از متکلمینــی  هشــام. ه اســتخصــوص مســائل گونــاگون دینــی و کالمــی بســیار داغ بــود 

  . ا از همگان ربودگوي سبقت ر  بحث و مناظرهمیدان شد که در 

ــی  ــدیث م ــان ح ــی از راوی ــد  یک ــس روزي گوی ــام صــادقدرس در مجل ــ  ام ـ   ـ
زیــادي در صــورتش هنــوز محاســن حتــی کــه کــم ســن و ســال دیــدم نوجــوانی و حاضــر بــودم 
ــود ــژهحضــرت احتــرام . وارد مجلــس شــد ،نروییــده ب ــه عمــل آورده  وی درســت او را و اي از او ب

 حکــم بــن هشــامدانســتم کــه  ،وجــو کــردم پــرسایــن جــوان وقتــی از نــام . ندکنــار خــود نشــانددر 
  . است

ــادق  ــام ص ــ  ام ــا  ـ    ـ ــهوري ب ــاي مش ــامگفتگوه ــد  هش ــه دارن ــالل آن ک از خ
چــه اعتمــادي بــه او  مــامابــوده و  امــامچــه شــاگرد بــا اســتعدادي بــراي  هشــامتــوان فهمیــد  مــی

آن را  مرحـوم کلینـی  موضـوع توحیـد اسـت کـه      یکـی از مشـهورترین ایـن گفتگوهـا در    . انـد  داشته
ــاب  ــافیدر کت ــرده اســت   ک ــل ک ــا نق ــراي م ــو  . ب ــن گفتگ ــامدر ای ــ هش ــددي االت ؤس ــاماز متع  ام

هـاي متعـدد    وقتـی کـه بحـث بـه مسـئلۀ نـام      . دهنـد  مـی پاسـخ  یکایـک آنهـا   و حضرت به پرسد  می
ونـد چـه نسـبتی    هـاي خدا  کـه تعـدد نـام   شـود   مـی ایـن سـؤال مطـرح     هشامرسد، براي  خداوند می

هــاي متعـددي وجــود   خداونـد نـام  ذات یکتــاي شــود بـراي   بـا ذات او دارد و چـه چیــزي باعـث مـی    
 هشــامبعــد از آن کــه پاســخ مفصــلی بــه ســؤاالت   امــامبســیار جالــب اســت کــه  . داشــته باشــد

 هشـام و فهمیـدي؟  خـوب  آیـا   ،هشـام : پرسـند  دهنـد ـ درسـت مثـل یـک معلـم دقیـق ـ از او مـی          می
تـري بـراي او    بـیش توضـیح  خواهـد   مـی  امـام ـ از   بـاهوش رسـت مثـل یـک شـاگرد     ـ ددر پاسـخ   
برطــرف را  هشــاممشــکالت هــایی  کننــد بــا ارائــۀ مثــال ســعی مــی امــامدر ایــن جــا . ارائــه دهنــد

ــد دو. ســازند ــاره  بع ــیب ــه   ،هشــام: پرســند از او م ــدي ک ــوب فهمی ــدر خ ــوانی در آن ق ــام بت هنگ
 امـام ابـراز امیـدواري کـرده و آنگـاه      هشـام کنـی؟  رائـه  امحکمـی بـه مخالفـان     هـاي  پاسخمناظره، 

خـورد کـه بعـد از آن گفتگـو      قسـم مـی   هشـام در پایـان ایـن روایـت    . کننـد  براي موفقیتش دعـا مـی  

در هرگــز نتوانســت احــدي در حــق مــن دعــا کــرد، ـ   ـــ  امــام صــادقو پــس از آن کــه 
  . کندبحث توحید بر من غلبه 

ـ نقـل    ـ   امـام کـاظم  ـ کـه از فرزنـد ایشـان      ـ   امـام صـادق  ، البتـه نـه از   مهشـا روایت امروز ما را 
شــنیده، ســنین پــر شــور جــوانی را از ســر  هنگــامی کــه ایــن روایــت را مــی هشــامتــوان حــدس زد  بنــابراین مــی. کــرده اســت
  . گذرانده است

و   جهـان  ،در ایـن دریـا   .دنیـا دریـاي عمیقـی اسـت     ،مبنـد  دلفرزنـد   :پسـرش گفـت  لقمـان بـه    ،هشـام  :فرمایند میحضرت 
و  ؛ایمـان  ،و بـار تـو در ایـن کشـتی     ؛تقـواي الهـی باشـد    ،کشـتی تـو در ایـن دریـا    بایـد کـه   پـس  . انـد  غرق شدهفراوان  ،جهانیان
   .صبر باشدباید که نماي آن، علم؛ و سکان آن،  توکل؛ و ناخداي کشتی تو، عقل؛ و راه ،بادبان تو

. کـه همـۀ آنهـا زیبـا و تأمـل برانگیـز اسـت       بـه مـا رسـیده    فراوانـی  جمـالت   یملقمان حکاز 
ــت   ــام و منزل ــاندر مق ــتی، در     لقم ــد هس ــه خداون ــس ک ــین ب ــرآنشهم ــی  ق ــتوده و حت ، او را س

حتـی پیغمبـر هـم     لقمـان دانـیم   بعضی از سخنان او را براي ما نقل کـرده؛ بـا ایـن کـه همـۀ مـا مـی       
  . است لقماناز این حدیث نیز در واقع . نبوده است
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زنـدگی  . هسـتیم کـه در دل دریـا گرفتارنـد    کسـانی  ماننـد  هـا،   انسـان همـۀ مـا   : گفـت بـه پسـرش    لقمـان فرماینـد   می امام
  . نه محل ماندن است و نه جاي امن و آسایش. دنیا مثل یک دریاست

ایـن کشـتی   . میسـت از این دریا باید گذشت و بـراي گذشـتن از دریـا بایـد سـوار بـر کشـتی شـد؛ وگرنـه غـرق شـدن حت           
  . تقويطی مسیر کنیم؟ چیست؟ ما سوار بر چه چیزي باید در این دریا 

  . ایماناین کشتی؟ بار 
بـار مـا، یعنـی همـۀ سـرمایۀ مـا در       . خوب توجه دارید؟ ما مانند صاحب یک کشـتی هسـتیم کـه بایـد بـاري را حمـل کنـد       

کسـی کـه   . مـا بایـد ایـن بـار را بـه مقصـد برسـانیم       . سـت تـرین چیـزي کـه در زنـدگی داریـم، ایمـان ما       زندگی، یعنـی بـا ارزش  
. امـا کسـی کـه ایمـان دارد، هنـوز خیلـی کارهـا بایـد انجـام دهـد          . ایمان ندارد، تو گویی هیچ سرمایۀ باارزشی در زنـدگی نـدارد  

بــا  تنهــا. تقواســت ،ایــن کشــتی. پــس بایــد آن را در یــک کشــتی حمــل کنــد. بایــد ایــن ســرمایه را بــه مقصــد معلــومی برســاند
بـدون تقـوا، سـرمایۀ ایمـان مـا،      . توانیم امیـدوار باشـیم سـرمایه و دارایـی مـا سـالم خواهـد مانـد         داشتن کشتی تقواست که می
  . اي براي ما نخواهد داشت حتی اگر داشته باشیم، فایده

   :گفت حافظ ؛است توکلنیروي محرك این کشتی 
  رو گر صد هنر دارد توکل بایدش راه                   و دانش در طریقت کافریست يتکیه بر تقو

کنــد؟ از هــر  بادبــان یــک کشــتی چگونــه عمــل مــی . توکــل بــه منزلــۀ نیــروي محرکــۀ یــک انســان مــؤمن در زندگیســت 
فـرق یـک کشــتی   . گیـرد کـه کشـتی را در مسـیر مـورد نظـر بـه پـیش ببـرد          سـویی کـه بـاد بیایـد، بادبـان در جهتـی قـرار مـی        

کـه   حرکـت کنـد   توانـد در مسـیر مطلـوب    قـایق بـدون بادبـان، تنهـا زمـانی مـی      . ندارد در همین اسـت بادبانی با قایقی که بادبان 
امـا قـایقی کـه بادبـان     . اسـیر امـواج اسـت   تـر   و بـیش  بادبـان، مسـیرش در دسـت خـودش نیسـت      قایق بـدون . باد موافق بوزد

بیایـد او در مسـیر خـودش حرکـت خواهـد      بـاد از هـر سـویی کـه     . وزد دارد، برایش چندان مهم نیست که بـاد در چـه جهتـی مـی    
. کسـی کـه توکـل دارد، اسـیر شـرایط نیسـت      . هـاي مهـم انسـان متوکـل و انسانیسـت کـه توکـل نـدارد         این یکـی از تفـاوت  . کرد

شـانس باشـیم و همـه     بـدون داشـتن توکـل، شـاید خـوش     . اي کـه باشـد او در مسـیر خـودش خواهـد بـود       شرایط به هـر گونـه  
  . وفان سرگردان بمانیمتاما به همان اندازه هم ممکن است در این دریاي پر. دچیز بر وفق مراد پیش رو

نــه  فرمانــدة کشــتی اســتناخــدا اشــتباه نکنــیم؛ . شــود کشــتی کــه بــدون ناخــدا نمـی ناخــداي ایــن کشــتی کیســت؟ امـا  
امـا  . زنـیم  دریـا مـی  قلـب  صـاحب کشـتی مـاییم کـه سـرمایۀ ایمانمـان را بـر کشـتی تقـوي سـوار کـرده ناچـار بـه              . صاحب آن

هـا   گـرداب دل دریـا ـ حتـی اگـر دچـار توفـان یـا گرفتـار         توانـد کشـتی را در    دانـد مقصـد کجاسـت و مـی     سی است که میکناخدا 
  . است عقلاین ناخدا . هدایت کندشود ـ 

ـ دسـت  بایـد   ناخـدا  . کشـتی را هـدایت کنـد   توانـد بـه تنهـایی     ناخـدا هـم نمـی   کـه  این است فراموش کنیم چیزي که نباید 
. ایـم  هـا، بتوانـد معلـوم کنـد مـا در کجـا قـرار گرفتـه         راهـی کـه از روي عالئـم و نشـانه     دلیـل  ؛داشـته باشـد  نمـا   یک قطـب کم ـ   
تـا زمـانی کـه عقـل      .توانـد کشـتی مـا را هـدایت کنـد      نمـی یعنـی عقـل بـه تنهـایی     . است علم ،این کشتیناخداي عقل در نماي  راه
  . از او ساخته نیستزیادي باشد، کار  معتبري در دست نداشتهاطالعات و  ها داده

ا در مسـیر خـود ثابـت    کشـتی ر ها فشـار بتوانـد بـه رغـم همـۀ     کـه   یسـکان . سـکان : حاال کشتی ما فقط یک چیـز کـم دارد  
  . است صبر ،آن سکان. دارد نگه 

ـ   . منـد مـا در زنـدگی ایمـان اسـت      تنهـا کـاالي ارزش   .است بـه فرزنـدش   لقمان ۀاین نصیحت پدران دون تقـوي  امـا ایمـان ب
ایمـان و تقـوي و توکـل هـم بـدون عقـل       . توکـل راه بـه جـایی نخواهـد بـرد      ایمـان و تقـوي، بـدون   . نخواهد رساندما را به جایی 

بـاالخره اگـر ایمـان و تقـوي و توکـل و      . عقل هـم کـه داشـته باشـی، بـاز محتـاج علـم و دانشـی        . اي براي ما نخواهد داشت فایده
 ؛امـا صـبر و اسـتقامت در کـار نباشـد، بـاز هـم کشـتی مـا در ایـن دریـا غرقـه خواهـد شـد               عقل و علم، همه با هم جمـع شـوند،  

  . در این دریا فرو رفت و غرق شدکثیر همان طور که جهانی 
***  
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ـ   )89(اال مـن اتـی اهللا بقلـب سـلیم    ) 88(یـوم الینفـع مـال و البنـون     )87(تخزنی یوم یبعثـون ال و  هو ازلفـت الجن
ــین ــیم )90(للمتق ــرزت الجح ــاوین و ب ــدون  )91(للغ ــتم تعب ــا کن ــم اینم ــل له ــن  )92(و قی ــل ینصــرونکم او م دون اهللا ه
  )95(و جنود ابلیس اجمعون )94(نفکبکبوا فیها هم و الغاوو )93(ینتصرون

) 88(رســاند مــال و نــه فرزنــدان روزي کــه نفعــی نمــی) 87(شــوند و خــوار و رســوایم مکــن در روزي کــه برانگیختــه مــی
ــه کــس مگــر آن  ــد خــددرآک ــلیم ی ــی س ــا قلب ــان ) 89(ا را ب ــراي متقی ــراي  ) 90(و نزدیــک شــد بهشــت ب ــنم ب ــارز شــد جه و ب

رسـانند شـما را یـا     بـه جـاي خـدا، آیـا یـاري مـی      ) 92(کردیـد؟  و گفته شد بـه آنهـا کجاسـت آن چـه عبـادت مـی      ) 91(راهان گم
  )95(همگی با هم ،و سپاهیان ابلیس) 94(راهان و گم ،شوند در آن پس درانداخته می) 93(جویند؟ نصرتی می

در میانـۀ گفتگـویش بـا مخالفـان، متوجـه رب شـد        ـ  ــ   ابـراهیم دیـدیم کـه   . بـود ـ   ـ   ابـراهیم گفتار مـا در کـالم   
همــه برانگیختــه در روزي کــه  ،خــدایایعنــی . و ال تخزنــی یــوم یبعثــونگفــت ســخنش بــه آن جــا رســید کــه . و لــب بــه مناجــات بــا او گشــود

  . بازدارخزي د، مرا از شون می
حقـایقی از زنـدگی انسـان    وقتـی  دهـد؟   رسـوایی چیسـت و چـه وقـت رخ مـی     . انـد  فارسی، خواري و رسـوایی ترجمـه کـرده    دررا  خزي

  . کوشد آنها را پنهان نگه دارد واره می چیزهایی که انسان هم فراوان اوست؛شود که باعث خجالت و شرمندگی  آشکار 
همیشـه پنهـان بمانـد؟ ایـن سـؤال بـه رغـم ظـاهر         حقـایق زنـدگی او   از عضـی  چرا انسـان مایـل اسـت ب   

همیشـه،  اي آفریـده نشـده کـه دوسـت داشـته باشـد        چرا انسـان بـه گونـه   . اش، سؤالی بسیار کلیدیست ساده
. مـن مـایلم شـما خودتـان در ایـن بـاره خـوب فکـر کنیـد          آشـکار شـود؟   ،براي همگـان  ،همۀ زوایاي هستیش
  . ردن در بارة این سؤال، به نتایج بسیار جالبی خواهید رسیدیقین دارم از فکر ک

قیامـت  . هر چـه کـه باشـد، قیامـت روزیسـت کـه پنهـان سـاختن هـیچ چیـزي در آن ممکـن نیسـت            ها  کاري انسان پنهانبه هر شکل، دلیل 
1     هــا را  شـدیدا انسـان   ،توانی و شکســتخــواري و خفـت و نـا   ،قیامـت در بــه همـین دلیـل،   . یعنـی روز آشـکار شــدن اسـرار اسـت

  . داند میآن وصاف قیامت را همین رسوایی و خواري اترین  دردناكخداوند یکی از و  کند تهدید می
چـرا کــه  . سـت اارزشـی   بـا بدانـد کـه ایـن تجربـه، تجربـۀ      را تجربـه کـرده،    یشکسـت ، بـه معنـاي واقعـی   در زنـدگیش،  از شـما  اگـر کسـی   

منظـور مـن از شکسـت، در ایـن جـا، یـک ناکـامی        البتـه  . سـازد  بـراي مـا نمایـان مـی    ته بـه شـکلی کوچـک و محـدود ـ      اي از قیامت را ـ الب  گوشه
خـواه اسـت نـه شکسـت بـه معنـاي        هـاي مـا در زنـدگی، در واقـع، بـه دسـت نیـاوردن یـک پیـروزي دل          بسیاري از شکست. نسبی نیست
کنــی، داراي درجــات و مراتبــی از پیــروزي و  وقتــی کــه خــوب نگــاه مــی هــاي مــا در زنــدگی، بــه همــین دلیــل، بســیاري از شکســت. آن واقعــی

اي کـه جـز رنـج و ناکـامی چیـزي در       حقیقـی، شـاید بـیش از هـر چیـز، بـا ناامیـدي محـض قابـل توصـیف باشـد؛ لحظـه            شکست . موفقیت است
حساســی در روز قیامــت در کمــین گویــد چنــین ا مــی قــرآن. ر فردایــینداشــتن هــاحســاس ســرد  ؛احســاس تلــخ نتوانســتنانتظــار انســان نیســت؛ 

ـ سـخت آشـفته و نگـران چنـین وضـعیتی در روز قیامـت       کـه سـالم خـدا بـر او بـاد        ابـراهیم انسـان اسـت و بسـیاري از اولیـاء خـدا ـ از جملـه،        
  . اند و هستند بوده

یامـت مقدمـۀ   در واقـع، شکسـت ق  . دهـد، چیـزي بـه جـز عـذاب جهـنم اسـت        جالب است بدانید چنـین رنجـی کـه در قیامـت دسـت مـی      
  . کنند عذاب آخرت ـ جهنم ـ در انتظار کسانی است که در قیامت احساس شکست می. عذاب آخرت است

شکسـت قیامـت و عـذاب آخـرت دو مرحلـه از      تـر حـرف بـزنیم، بایـد بگـوییم       اگر بخواهیم در بارة قیامـت و آخـرت کمـی فیلسـفانه    
  . اي دیگر از همین حقیقت است ا نیز مرتبهغفلت دنیتوان گفت  حتی می. ظهور حقیقت هستی انسان است

ــه   ــن اســت ک ــا ای و بــه وجــود  شــوند هــایی هســتند کــه در روز قیامــت خلــق مــی  واقعیــت ،بهشــت و دوزختصــور بســیاري از م
ـ و نیـز روایـات ـ بـه ایـن موضـوع         قـرآن هـم اکنـون نیـز موجودنـد و بسـیاري از آیـات        ،امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه بهشـت و جهـنم       . آیند می
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 در عـرض آخـرت چیـزي   تـر از واقعیـت بهشـت و جهـنم، الزمسـت قبـل از هـر چیـز بـاور کنـیم کـه             براي داشتن درکی عمیق. دهند ادت میشه
 . ما نیستو مادي دنیاي فیزیکی  در کنارو 

هـایی کـه در ایـن     ماننـد دیگـر مکـان   هسـتند  بهشـت و جهـنم نیـز مکـانی     در پس ذهن بسـیاري از مـا ایـن تصـور وجـود دارد کـه       
بهشـت   :کـه بیننـد   درست به همین دلیل است کـه برخـی از متکلمـان خـود را در برابـر ایـن پرسـش ـ بـه راسـتی، کودکانـه ـ مـی             . دننیا وجود دارد

بهشـت و جهـنم جـایی    شـوید تصـور آنهـا ایـن اسـت کـه        شـوید، متوجـه مـی    وقتی خوب در سؤال آنها دقیـق مـی  ؟ اند شدهو جهنم در کجا واقع 
بینیــد برخــی از آنهــا از خودشــان ســؤال    مــی ،جهــتبــه همــین . احتمــاال دور و ناشــناختهف مــا دارنــد؛ البتــه جــایی در همــین دنیــاي اطــرا

هـاي طـول تـاریخ دارد؟ برخـی از نویسـندگان معاصـر کـه نگاهشـان          آوري بـراي همـۀ انسـان    این چگونـه جاییسـت کـه ظرفیـت اعجـاب     : کنند می
بـه ایـن   انـد، گـاه    ا اطالعـاتی جدیـد ـ و معمـوال سـطحی ـ از دنیـاي فیزیکـی مـا بـه دسـت آورده          امـ  نشدهتر  نسبت به حقایق دینی و فلسفی عمیق

تـو گـویی   ! تـر از خورشـید مـا باشـد     تـر و سـوزان   اي شـبیه بـه خورشـید مـا و یـا حتـی بـزرگ        ممکن است جهـنم سـتاره  که رسند  نتیجه می
  ! ندازندبیها را به درون خورشید  آدمقرار است 

کوشـند تـا عمـق نگـاه افـراد را       بینیـد کـه آنهـا بـا ظرافـت عجیبـی مـی        پرسـند، مـی   همین سؤاالت را مـی ما  ۀوقتی از ائمل، اما در نقطۀ مقاب
و آخـرت دو  دنیـا   :دهـد امامـان مـا سـعی دارنـد بـه مـا بفهماننـد         روایـات فراوانـی داریـم کـه نشـان مـی      . تـر کننـد   بیشنسبت به این گونه مسائل 

مـثال در برخـی از روایـات آمـده کـه      . یـک حقیقتنـد  گونـاگون  درجـات   ،یستند بلکه در طـول هـم و در واقـع   عرض و در کنار هم ن موجود هم
د و متقـابال بهشـت و جهـنم امـروز در کجـا قـرار       نـ رو شـد زمـین و آسـمان مـا در روز قیامـت بـه کجـا مـی         وقتی از ایشان سـؤال مـی  

دنیـا و آخـرت   کوشـیدند بـه افـراد بفهماننـد کـه       بـا ایـن پاسـخ مـی     ؟گیـرد  قـرار مـی  کجا در آید روز  وقتی شب می: گفتند دارند، در پاسخ می
و مراتـب  تـر داشـته باشـیم، هـر دوي آنهـا       گیرنـد، امـا اگـر نگـاهی وسـیع      اگر چـه بـه ظـاهر جـاي یـک دیگـر را مـی       ـ شب و روز  ـ درست مثل 

رود و بـا آمـدن آخـرت     یم بـا آمـدن دنیـا آخـرت کجـا مـی      کننـد تـا مـا بگـوی     دیگر را تنـگ نمـی   یک يجابنابراین . یک نظام واحدنداز هایی  جلوه
دیگـر را تنـگ    هـایی از یـک حقیقـت واحدنـد نـه دو چیـز مختلفـی کـه جـاي یـک           درست همان طور که شـب و روز نیـز جلـوه   . رود نیا کجا مید
  . کنند 

ـ بهشـت   در روز قیامـت  کـه  سـت  ایـن ا  قـرآن تعبیـر  . شـوند  آفریـده مـی  جهـنم  بهشـت یـا    ،کـه در روز قیامـت   نیامده قرآندر هیچ کجاي 
و در بـارة بهشـت    2و آنگـاه کـه جهـنم برافروختـه شـود      فرمایـد   مـثال در بـارة جهـنم مـی    . شـوند  یـا جهـنم ـ بـارز و آشـکار مـی      

شـدن  ظـاهر  ه روز پـس روز قیامـت روز آفریـده شـدن بهشـت و جهـنم نیسـت بلکـ        . 3گـردد  و آنگـاه کـه بهشـت نزدیـک      فرماید  می
ـ فـ و ازل :زننـد  نیـز دقیقـا همـین حـرف را مـی      سـورة شـعراء  آیات مورد بحث مـا در  . و از پرده بیرون آمدن آنهاست و بـرزت   للمتقـین  هت الجن

  . به معنی بارز و آشکار شدن است از ریشۀ  برزتنزدیک شدن و به معنی  از ریشۀ  ازلفت. الجحیم للغاوین
ایـن مـاییم   . نکـرده اسـت  زمـین و آسـمان را تنـگ    جـاي  امروز هم بهشـت و جهـنم وجـود دارنـد و وجودشـان نیـز        همینبا این حساب، 

وقتـی هـم   و  کنـیم کـه همـان عـالم بـرزخ اسـت؛       ك مـی میریم، مرتبـۀ بـاالتري از عـالم وجـود را ادرا     وقتی میاما . که فعال قادر به درك آنها نیستیم
بـه همـین دلیـل اسـت کـه مـرگ را قیامـت صـغري         . شـود  ز جهـان هسـتی بـراي مـا بـارز و آشـکار مـی       شـود بـاز مراتـب بـاالتري ا     که قیامت مـی 

، نامیـده اسـت   مـرگ قـرآن  را هـم  آخـرت  بـرزخ بـه عـالم    عـالم  رفـتن از  اسـت کـه   بـه همـین جهـت     باز .اند و قیامت را قیامت کبري نامیده
ـ  درست همان گونه که رفتن از عـالم دنیـا بـه عـالم بـرزخ را مـرگ مـی        رب مـا، میرانـدي مـا را دو بـار و زنـده        :دنام

                                         
  12سورة تکویر آیۀ )  ٢
  13سورة تکویر آیۀ )  ٣



  16ۀ جلسالمیزان فی تفسیر القرآن ـ بر اساس کتاب  سورة شعراءنگاهی به                                                                                           گذري به باطن زندگی

6 
 

تـا وقتـی کـه در دنیـاییم، فقـط      . شـود  بـه روي مراتـب گونـاگون جهـان هسـتی بـاز مـی       ماست که  انچشماین در حقیقت، پس . 4کردي ما را دو بار
  . شویم می آگاهمراتب باالتر هستی نیز  از ،از قیامت بعد ،دوم ۀو در مرتب ،بعد از مرگ. 5مرتبۀ مادي براي ما آشکار است

فرمایــد  قیامــت مــی بــارةایســت کــه در  در ایــن خصــوص آیــه قــرآنتــرین آیــات  یکــی از صــریح
  آیـه بـه     ایـن . 6چشـمان تـو امـروز تیـز اسـت     پـس   ؛پـس مـا برطـرف سـاختیم از تـو پـردة تـو را        ؛همانا که بودي در غفلتی از ایـن

از برابـر چشـمان مـا     پـردة مـا  کنـد کـه    سـپس تأکیـد مـی   . ایـم  بـوده  غافـل گوید که قیامت از اول نیز موجود بـوده اسـت امـا مـا از آن      صراحت می
دقیقـا   و تیـز اسـت    ن آیـه، کنایـه از آهـن   در ایـ  . کنـیم  شـود و در نتیجـه قیامـت را درك مـی     کنار رفته دیدگانمان تیزبین مـی 

نیـز ـ   همـین االن  همیشـه ـ یعنـی    جهـنم  و بهشـت  وگرنـه قیامـت و    ؛به این معناسـت کـه امـروز ـ روز قیامـت ـ چشـمان مـا تیـزبین شـده اسـت           
  . بوده و هستموجود 

ـ   ،هـاي فلسـفی   در بحـث قـبال  مـا  توان به آسـانی ثابـت کـرد  ـ و      از نقطه نظر فلسفی نیز می کـه  ایـم ـ    تـر سـخن گفتـه    اره مفصـل در ایـن ب
   .تواند داشته باشد ست و جز این معناي دیگري نمیماو هستی وجود در  تیتحوالـ دقیقا به معنی ایجاد یا جهنم ـ ورود به بهشت اساسا 

ل سـعی کنـیم جـواب آن را مـورد تحلیـ     دیگـر   بـا کمـک یـک   اي از شـما بپرسـم و سـپس     براي توضـیح مطلـب اجـازه دهیـد سـؤال سـاده      
ــه مــن بگوییــد . رار دهــیمفلســفی قــ منظومــۀ ؟ در مــینز؟ در کــرة ایــران؟ در تهــراندر ؟ درس مــا االن در کجــا قــرار داریــم؟ در کــالس  :شــما ب

  ؟ راه شیري کهکشان؟ یا در شمسی
یم مـا در  گـوی  وقتـی مـی  . تـر بـه موضـوع نگـاه کنـیم      تـر و فیلسـوفانه   امـا اجـازه دهیـد کمـی دقیـق     . هـا  قاعدتا خواهید گفـت در همـۀ ایـن   

حضـور   راه شـیري  تمـام نقـاط کهکشـان   مـا هـم اکنـون در    ، منظورمـان چیسـت؟ آیـا منظـور ایـن اسـت کـه        قـرار داریـم   راه شـیري  کهکشان
راه گـوییم مـا هـم اکنـون در کهکشـان       واقعیـت ایـن اسـت کـه وقتـی مـی       حضـور داریـم؟   فقط در همین جایی کـه هسـتیم  یا این که ما داریم؟ 
هـر جـا کـه وجـود     اگـر بخـواهیم دقیـق حـرف بـزنیم، بایـد بگـوییم         .آمیز فلسـفی اسـت   خن بر پایۀ نوعی قرارداد تسامحایم، این س نشسته شیري

و یـا حتـی در اتـاق درس هـم دقیقـا بـه همـین         تهـران ، ایـران بـودن مـا در   . تـر  تر و نه کـم  ما تحقق دارد، ما نیز در آن جا حضور داریم؛ نه بیش
سـخن مـا   بـاز هـم   ایـم،   قـرار گرفتـه   تهـران گـوییم مـا در اتـاق یـا در      قتی مـی و. تاق خودمان هم حضور نداریمما حتی در تمامی فضاي ا. معناست

 ،ایـم کـه فـالن محـدوده را اتـاق بنـامیم و اگـر کسـی در آن محـدوده قـرار گرفـت            مـا قـرارداد کـرده    .تسـامح اسـت  نـوعی  حـاوي  از نظر فلسـفی  
  .همان جایی که وجود داریم، حضور داریماین است که ما فقط در اما حقیقت . که در اتاق واقع شده استگوییم  می

ایـم، از نظـر فلسـفی چـه معنـایی دارد؟ دیـدیم کـه         گـوییم وارد کـالس شـده    وقتـی کـه مـی   . اکنون سؤال دیگري بپرسیم به همـین سـادگی  
مـثال ممکـن اسـت خطـی را     . د میـان ماسـت  بنابراین ورود مـا بـه کـالس هـم مبتنـی بـر همـین قـراردا        . کالس یک محدودة اعتباري و قراردادیست

. نظر بگیریم و بگوییم هر کس از این خـط عبـور کنـد، داخـل کـالس شـده و هـر کـس پشـت ایـن خـط قـرار بگیـرد، خـارج از کـالس اسـت                 در
 حال اگر خط دیگري را به عنوان محدودة کـالس درس در نظـر بگیـریم، ممکـن اسـت کسـی کـه بـر اسـاس تعریـف قبلـی، داخـل کـالس تلقـی              

اما قراردادهاي مـا هـر چـه باشـد، یـک چیـز از نظـر فلسـفی مسـلم اسـت و آن ایـن کـه مـا              . می شد، اکنون در خارج آن قرار بگیرد و یا بر عکس
  . تر تر و نه کم تنها در جایی حاضر هستیم که وجود داریم، نه بیش

ـ و یـا هـر کجـاي دیگـري ـ بـر پایـۀ دو          راه شـیري کهکشـان   ،منظومـۀ شمسـی  ، آسـیا ، ایـران ، تهـران ورود و خروج ما به : معلوم شدپس 
اکنـون یـک لحظـه فـرض کنیـد قراردادهـاي اعتبـاري        . یکی، موقعیـت وجـودي مـا، و دوم، قراردادهـاي اعتبـاري در میـان مـا       : شود چیز تعریف می

ورود و خـروج مـا از جـایی بـه     تـوان اثبـات کـرد کـه      در ایـن صـورت بـه سـادگی مـی     . در میان ما وجود نداشته یـا ثابـت باشـد و تغییـري نکنـد     

                                         
  11سورة غافر آیۀ )  ٤
 در روایـات مـا هـم آمـده اسـت      . انی، موفـق شـویم بـا مراتـب بـاالتر وجـود نیـز ارتبـاط برقـرار کنـیم          مگر آن که بر اثر کارهایی از نوع سیر و سلوك عرف)  ٥

  :فرماید نیز به همین روایت اشاره دارد آن جا که می حافظگویا . آن که میرانده شوید  بمیرید قبل از
  گون خراب کن ز جام بادة گل تر که عالم خاکی شود خراب                    ما را زان پیش

  22سورة ق آیۀ )  ٦
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بایـد یـک تحـولی در وجـود مـن پیـدا شـود ـ دسـت کـم مکـان مـن بایـد تغییـر کنـد ـ تـا بتـوان                    یعنی . است احرکت کردن مجاي دیگر مستلزم 
در  ـحضـور مـن همیشـه ـ فقـط       همـان طـور کـه    بـه عبـارت دیگـر، از نظـر فلسـفی،       .ام گفت من حقیقتا از جایی خارج و یا به جایی داخل شـده 

حرکـت مـن نیـز دقیقـا بـدین معناسـت       . مـن اسـت  کـردن  ورود و خروج مـن هـم دقیقـا بـه معنـاي حرکـت        جایی است که وجود من آن جاست،
  . کند که وجود من تحول و تغییر پیدا 

ـ خـروج از دن تـوان در بـارة    با تحلیلی مشابه آن چه که گفتیم، مـی  و بـاالخره  ، قیامـت  هـاي  هورود بـه عرصـ  ، ورود بـه عـالم بـرزخ   ، ای
گـوییم کسـی وارد عـالم بـرزخ شـده اسـت، منظـور ایـن نیسـت کـه تعریـف             بدیهیست وقتـی ـ مـثال ـ مـی     . هم حرف زد ورود به بهشت یا جهنم

پـس منظـور ایـن اسـت کـه وجـود آن شـخص        . تـوان فـالن کـس را داخـل در عـالم بـرزخ دانسـت        اي عـوض شـده کـه اکنـون مـی      برزخ به گونه
وارد ـ و خـارج شـدن ـ مـا بـه جـایی ـ و از جـایی          چـرا کـه   . ارتبـاط دارد ) عـالم بـرزخ  (ن با مرتبۀ جدیدي از هسـتی  تحولی پیدا کرده و اکنو

  . ـ معنایی به جز ایجاد تحوالتی در وجود و هستی ما ندارد
ــیح داده  ــبال توض ــاري       ق ــاهیم اعتب ــراي مف ــدانی ب ــاي چن ــا ج ــرت، اساس ــان آخ ــه در جه ــم ک ــتای ــاري و قرار . نیس ــاهیم اعتب ــا، مف داده

کـه  بـه همـین دلیـل اسـت     . جهـان آخـرت جهـان حقـایق اسـت نـه اعتباریـات       اما . هاي ذهن ما براي آسان شدن زندگی دنیایی ما هستند ساخته
کـاري،   ایـم کـه دروغ و خطـا و پنهـان     مـا در مباحـث فلسـفی نشـان داده    . کـاري  پنهـان نـه  و پـذیر اسـت نـه خطـا      امکـان  دروغدر جهان آخرت نه 

آن در هـا   نامـه جهـانی اسـت کـه     ؛اسـت  جهـان آخـرت ـ همـان طـور کـه گفتـیم ـ         . ریشـه در اعتباریـات دارنـد    همگی بـه نحـوي  
 . بنابراین تحوالت قیامت از نوع تحوالت اعتباري نیست بلکه تحوالتیست حقیقی. 7: اند گشوده

واقــع  صـدرالمتألهین فیلسـوفان بزرگـی چـون    و تفسـیر  محـل توجـه    قـرآن  اسـت کـه بسـیاري از آیــات    اتین نکـ همـ بـا در نظـر گـرفتن    
بگـو همانـا کـه اولـین و آخـرین؛ بـه طـور قطـع گـرد هـم            : این آیه را در نظـر بگیریـد  مثال . شده است

  اولین و آخرین چه معنایی دارد؟  به نظر شما، جمع شدن. 8جمع خواهند شد براي میقات روز معلوم
آیـد تـا همـۀ مـردم      صـحراي بزرگـی بـه وجـود مـی     گمـان کننـد   کـه  ـ فکـر    مثل بعضی از متکلمـین کوتـه  ـ شاید هنوز هم باشند کسانی  

 هـا بـا هـم    تـوان گفـت همـۀ انسـان     وجـود داشـته باشـد، بـاز هـم نمـی       اما باید گفت حتـی اگـر چنـین صـحرایی    . در آن جا گرد هم جمع شـوند 
مگـر در ایـن لحظـه کـه مـن      . آیـی اعتبـاري و فرضـی باشـد      دیگـر، یـک گـردهم    ها با یـک  مجموع هستند، مگر آن که مراد ما از مجموع بودن انسان

مـن در نقطـۀ وجـودي خـودم قـرار دارم و شـما       . ایـم، واقعـا در یـک نقطـۀ وجـودي هسـتیم؟ مسـلما نـه         و شما در این کالس گرد هم جمع شـده 
کافیسـت فضـاي اعتبـاري و قـراردادي خـود را      . ایـم  تـوان گفـت مـا حقیقتـا بـا هـم جمـع شـده         از نظر فلسـفی نمـی   .دتاندر نقطۀ وجودي خو

ها امـروز دور هـم جمعنـد؛ و کافیسـت ایـن فضـا را محـدودتر کنـیم تـا بگـوییم هـیچ کـس حتـی بـا                گسترش دهیم تا بگوییم همۀ ایرانی
  . دستی خود هم در یک جا جمع نیست بغل

را بــا علــم بپرســید، احتمــاال خواهــد گفــت همــین کــه مــا مراتــب بــاالتر هســتی  مالصــدراچیســت؟ اگــر از  پــس معنــی 
ایسـت کـه هـر چقـدر بـه مراتـب بـاالتر بـرویم، کثـرت           جهـان هسـتی بـه گونـه    چـرا کـه   . شـویم  در واقع با هم جمـع مـی  کنیم،  حضوري درك می

اي کـه   بـه همـین دلیـل اسـت کـه در بـاالترین مرتبـۀ هسـتی ـ مرتبـه          . شـود  تـر مـی   ییم، کثـرت بـیش  تـر بیـا   شود و هر چه به مراتب پـایین  تر می کم
دیگـر   اي را کـه در نظـر بگیریـد، از یـک     تـرین مرتبـه ـ مرتبـۀ مـادي ـ هـر دو نقطـه         امـا در پـایین  . خداوند در آن قرار گرفته ـ هیچ کثرتی راه ندارد 

درسـت ماننـد ایـن اسـت کـه       کننـد،  هسـتی را بـا علـم حضـوري درك مـی     هـا مراتـب بـاالتر     ۀ انسـان بنابراین، وقتی هم. جدا و نسبت به هم غایبند
  . در یک مرتبه با هم جمع شده باشند

                                         
  10سورة تکویر آیۀ )  ٧
  50و  49سورة واقعه آیات )  ٨
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خـدا و  وجـود  اي از  همـۀ موجـودات جلـوه   وجـود  یـم کـه   ا هنگفتـ بارهـا  مگـر  . موضوع، خیلی هم پیچیـده نیسـت  . از این سخن نترسید
اتفـاقی کـه در قیامـت    . اسـت  همـۀ موجـودات مجمـوع   وجـود  دارد، در واقـع  وجـود  ي کـه خداونـد   ا نازل شدة ذات اویند؟ پس در مرتبه

  .کنند ا با علم حضوري خود درك میها این هرم هستی ر افتد این است که همۀ انسان می
زنـیم کـه    همـین دنیـایی حـرف مـی    پنهـان  گـوییم، در بـارة مراتـب     همۀ حرف در این است که وقتی در بـارة قیامـت و آخـرت سـخن مـی     

امـا بـر اثـر مـرگ     . فهمـیم  گـوییم ـ بـا علـم حضـوري خـود مـی        در واقع ما امروز فقط همین مرتبۀ از هستی را ـ که مرتبۀ مـادي مـی   . امروز در آنیم
مراتـب بـاالتر   . کنـیم  یعنـی مراتـب بـاالتر هسـتی را بـا علـم حضـوري خـود درك مـی         . شـود  هستی نیز براي ما آشـکار مـی  دیگر و قیامت، مراتب 

آگاهنـد   فرمایـد   مـی  قـرآن ایـن اسـت کـه    . هستی به منزلۀ باطن همین مرتبـۀ مـادي هسـتند   
ویـد  گ فرماینـد ایـن آیـه بـا صـراحتی مثـال زدنـی بـه مـا مـی           مـی  المیـزان در  عالمـه . 9از آخرت غافلنـد کسانی که  نداهري از حیات دنیا را و هم آنانظ

. داننـد و از آخـرت غافلنـد    گویـد آنـان فقـط ظـاهري از زنـدگی دنیـا را مـی        چـرا کـه مـی   . آخـرت در حقیقـت بـاطن همـین زنـدگی دنیاسـت      کـه  
یعنـی دیـدن بـاطن دنیـا     . دانسـتند، دیگـر از آخـرت غافـل نبودنـد      خواهد بگوید اگر عـالوه بـر ظـاهر حیـات دنیـا بـاطن آن را هـم مـی         بنابراین می

نسـبت آخـرت و دنیـا نسـبت بـاطن و       .خـرت و دنیـا در کنـار هـم و در عـرض هـم نیسـتند       آبنـابراین  . آخرت شـدن همـان   همان، و متوجه
  .افتد و یک بار با قیامت یک بار با مرگ اتفاق می ،این مراتب ازما آگاهی حضوري ظاهر است و 

 در بهشـت هـا   انسـان االن هـم  همـین  ده اسـت  در برخـی از روایـات مـا آمـ    چـرا  کـه  فهمیـد  نکات را درست بفهمـیم، خـواهیم   اگر این 
امـا دقیقـا بـه خـاطر ایـن کـه از آخـرت        . مـا هـم اکنـون هـم در بهشـت یـا جهنمـیم        .نیسـتند امـر  متوجـه ایـن   چیـزي کـه هسـت،     و دوزخند،

مـا هـم   قیامـت همـان طـور کـه روز بـروز حقـایق هسـتی بـراي ماسـت، روز آشـکار شـدن مـا بـراي خـود               . غافلیم، متوجه وضعیت خود نیسـتیم 
خـدا را از یـاد    : انـد  هـا خودشـان را فرامـوش کـرده     گویـد بسـیاري از انسـان    اسـت کـه مـی    قـرآن ایـن  . تعجب نکنید. هست

اگـر خـود را فرامـوش نکـرده بـودیم، اگـر       . هـا از همـین خـود فراموشیسـت     اصـال همـۀ درد انسـان   . 10بردند پس خدا خودشان را از یاد خودشان بـرد 
هـر کـس خـود را شـناخت بـی شـک        مگـر نفرمـود   . بـردیم  خـدا را هـم از یـاد نمـی    ه نفس خود معرفـت داشـتیم،   ب
ایـم؛ و بـاز دقیقـا بـدان      ایـم، دقیقـا بـه معنـی ایـن اسـت کـه خودمـان را فرامـوش کـرده           را از یـاد بـرده   ربپـس اگـر    خود را شـناخته اسـت؟   بر

اگـر جهـان هسـتی، عـین وجـود خداونـد، ولـی در مراتـب نـازل شـدة آنسـت، پـس، از یـاد بـردن               . ایم فراموش کرده معناست که حقیقت هستی را
  . خدا، عین غفلت از مراتب باالي هستی است

کسـی کـه در ایـن مرتبـه از هسـتی      . مراتبـی از یـک حقیقتنـد    ،و عـذاب آخـرت   ،غفلت دنیـا، شکسـت قیامـت   این است که باید گفت 
  . کند و در مرتبۀ آخرت عذاب خواهد کشید ر مرتبۀ قیامت احساس شکست میدچار غفلت است، د

فرمایــد  ایســت کــه در بـارة جهــنم مـی   آیـه  ،گشاســت از آیـاتی کــه در ایـن بحــث بسـیار راه   دیگــر یکـی  
 11تو بوده است حتمی و قطعی مگر آن که وارد شونده است به آن، بر پروردگار ،و نیست از شما کسی.   

در بارة این آیـه داسـتانی وجـود دارد کـه هـر چنـد از بحـث مـا بیـرون اسـت، ولـی شـنیدنش خـالی از              
نــازل شــد، ایشــان را ســخت بــه گریــه  پیــامبرایســت کــه ـ ظــاهرا ـ وقتــی بــر      ایــن همــان آیــه. لطــف نیســت

ــداخت ــدر . ان ــه آن ق ــد شــدند ک ــردم از آرام کردنشــان ناامی ــابرا. م ــدهبن ــد از   ین ع اي از اصــحاب تصــمیم گرفتن
چـرا کـه فکـر کردنـد ایشـان      . ـ بـراي آرام کـردن پـدر کمـک بگیرنـد       ـ   فاطمـۀ زهـرا  دخترشـان،  

نیــز همیشــه در قبــال روحیــات  پیــامبرتوانــد در چنــان شــرایطی پــدر را آرام کنــد و   تنهــا کســی اســت کــه مــی
  . اي داشتند دخترشان مالحظات ویژه

                                         
  7سورة روم آیۀ )  ٩

  19سورة حشر آیۀ )  ١٠
  71سورة مریم آیۀ )  ١١
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ـ تعریــف   ـ   حضــرت فاطمــهمــأمور شــد تــا مــاجرا را بــراي  ســلمان فارســیانــد  گفتــه
ایشــان نیــز شــدیدا گریــه ـ خوانــد،    ـ    حضــرت فاطمــهایــن آیــه را بــراي وقتــی  ســلمان. کنــد

رسـول خـدا    ، دختـر پیـامبر آمـاده شـدند کـه بـراي آرام کـردن       سـلمان اما پس از دقایقی، بنـا بـه خـواهش    . کردند
  . به مسجد بیایند

نـه ایـن آیـه، بلکـه     امـا   سـلمان دلیـل گریـۀ    !بـه گریـۀ شـدیدي افتـاد    نیـز   سـلمان این جا بود که ناگهـان  
گویـد بـه خـدا     مـی  سـلمان . ـ بـراي آمـدن بـه مسـجد بـه سـر کـرد         ـ   فاطمۀ زهـرا چادري بود که 

  .تاریخ، از چندین و چند جا وصله و پینه داشتقسم دیدم بهترین چادر بهترین دختر بهترین انسان 
  چـه رابطـۀ صــمیمانه و نزدیکـی بـا اهــل بیـت پیـامبر داشــته       ســلمانتــوان فهمیـد کـه    از همـین جـا مـی   

ــوده کــه  . اســت ــامبربــی جهــت نب ــد  پی ــه بودن ــارة او گفت  اهــل بیــتاز مــا  ســلمان در ب
نقــل شــده،  ایرانیــانو  ســلمانهوري کــه از پیــامبر در بــارة کــردم ایــن روایــات مشــ مــن گــاهی فکــر مــی. اسـت 

ـ دیـدم کـه بـر      المیـزان امـا بعـدها ـ مخصوصـا در     . اسـت  ایرانیـان شـیعه  روایـاتی ضـعیف و سـاخته و پرداختـۀ     
 .انـد  نقـل شـده   اهـل سـنت  عکس تصور من، این روایات، هـم اسـناد محکمـی دارنـد و هـم در معتبرتـرین کتـب        

و  نــدزد ســلماندســت بــه پشــت در حلقــۀ اصحابشــان  پیــامبرروزي مــده کــه در یکــی از ایــن روایــات آ
ــدگفت ــر  ن ــان اگ ــا ایم ــم در ثری ــده ــرد ، باش ــن م ــی از ســرزمین ای ــه  ،مردم ــد  آن روزي ب دســت خواهن

ــت ــد  . یاف ــت دیگــري فرمودن ــک روز در روای ــردم شــما ی ــن ، عــربم ــن م ــه خــاطر دی ــردم  ،ب ــه روي م ب
بــه روي ز مـردم سـرزمین او، بـه خــاطر دیـن مـن،      کشـید و یـک روز نیــ   مــیشمشـیر   سـلمان سـرزمین  

ایـن روایـت اخیـر اتفاقـا در میـان روایـاتی قـرار دارد کـه از پیـامبر عزیـز مـا در            . خواهنـد کشـید  شما شمشیر 
  . ـ نقل شده است ـ  حضرت مهديخصوص 

اگـر نگـویم اغلـب، دسـت کـم      بـر خـالف تصـور بعضـی از مـا،      اجازه دهید این نکته را هم بگـویم کـه   
 امامــان شــیعهـ نــه از    ـ    حضــرت مهــديبســیاري از روایــات مربــوط بــه ظهــور 

واقعیـت ایـن   . نیـز وجـود دارنـد    اهـل سـنت  بسـیاري از آنهـا در کتـب معتبـر     و نقـل شـده    پیـامبر که از شـخص  
. آیـد  بـه حسـاب مـی    اسـالمی فـرق  اغلـب  کات جـزو مشـتر   ،از نسـل پیـامبر  ظهور یـک منجـی   اعتقاد به است که 

 سـت جزئیـات ماجرا در  ،اختالفـی اگـر هسـت   . شـیعی نـه صـرفا    اسالمیسـت یعنی اعتقـاد بـه مهـدویت اعتقـادي     
ــه در اصــل ظهــور  ــه  اهــل ســنتبســیاري از حتــی . مهــدين ــد ک ــد  مهــدياعتقــاد دارن ـ    ريکامــام عســفرزن

    یکــی از نوادگــانی کــه بعــدها ظهــور خواهــد کــرد و  امــا نــه فرزنــد مســتقیم ایشــان، بلکــه اســتـ
  .شاید هنوز به دنیا نیامده باشد

ــه   ــوط ب ــات مرب ــط روای ــه فق ــ  حضــرت مهــدين ــخنان ـ    ـ ریشــه در س
 بـودن نیـز   ـ  ــ   طالـب  ابـی  بـن  شـیعۀ علـی  اساسـا  بـر خـالف تصـور بعضـی از مـا،      پیامبر دارد، بلکـه  

و توسـط شـخص ایشـان بـه بعضـی از اصـحاب داده شـده بـود؛ نـه           پیـامبر زمـان حیـات   در است کـه  عنوانیست 
  . و ماجراهاي مربوط به خالفت پدید آمده باشد پیامبراین که این عنوان بعد از رحلت 

خوانـد،   ـ   ــ   طالـب  ابـی  بـن  شـیعۀ علـی  از اولـین کسـانی کـه پیـامبر آنهـا را      : در تاریخ آمـده 
ـ    ـ    شــیعیان علــیدر حــالی از دوســتان و  ابــوذرو  ســلمان. بودنــد غفــاري ابوذرو  ارســیف ســلمان

بـا ایـن حـال، هـر یـک از آنهـا       . دیگـر داشـتند   اي بـا یـک   شدند که خودشـان نیـز دوسـتی صـمیمانه     محسوب می
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روحیـۀ   برانگیـز تـاریخ، همـین تفـاوت     بـه گمـان مـن، یکـی از لطـایف تأمـل      . روحیۀ خـاص خـودش را داشـت   
  . ـ به رغم نزدیکی فکري آنها و به رغم رفاقت عمیق این دو ـ است ابوذرو  سلمان

ــی از   ــتانۀ فراوان ــاي دوس ــوذرگفتگوه ــلمانو  اب ــی    س ــال م ــین ح ــه در ع ــده ک ــل ش ــاوت   نق ــد تف توان
یـک بـار   شـب   مـن هـر  گفـت   ابـوذر بـه   سـلمان انـد روزي   گفتـه . بـراي مـا آشـکار کنـد    نیـز  روحیات این دو را 

هـا   بنـدي  سـخت برآشـفت کـه دسـت از ایـن خـالی       ابـوذر . گیـرم  و هـر روز نیـز روزه مـی    کـنم  ا ختم مـی ر قرآن
از شـب هـم اگـر صـرف نظـر      . کـرده باشـی   قـرآن ام خـتم   ام و ندیـده  هـا بـا تـو بـوده     من بسـیاري از شـب   !بردار

ــس روزه نبــوده ام کــه غــذا مــی کنــیم، بســیاري از روزهــا دیــده ــبم  خندیــد و گفــت ســلمان. اي خــوري پ از حبی
بنـابراین هـر کـس آن را سـه بـار بخوانـد،       . اسـت  قـرآن بـه منزلـۀ ثلـث     اخـالص  ةسـور رسول خدا شنیدم که 

بـاز از حبیـبم رسـول خـدا      !کـنم  کـار را مـی  ایـن  هـر شـب   و مـن  باشـد  را خـتم کـرده    قـرآن مثل این اسـت کـه   
م عمــرش را هــر کــس ســه روز خــاص از هــر مــاه را روزه بگیــرد، مثــل ایــن اســت کــه تمــا  شــنیدم کــه 

  ! گیرم و من آن سه روز را روزه می روزه گرفته باشد
روش امـا  . کـرد  یانفـاق مـ  در راه خـدا  آن را فـورا  رسـید   هـر وقـت پـولی بـه دسـتش مـی       ابـوذر اند  گفته

کـرد   انـداز مـی   او معمـوال بـه انـدازة حـداقل مخـارج احتمـالیش چیـزي را پـس        . طور دیگـري بـود   سلمانزندگی 
فکـر، در ایـن بـاره نیـز بـا       جالبسـت کـه ایـن دو دوسـت صـمیمی و هـم      . نمـود  دا انفـاق مـی  و باقی را در راه خـ 

ــزد   هــم بحــث و گفتگــویی داشــتند و آخــر  ــراي حکمیــت ن ــامبراالمــر ب ــد پی ــامبر. آمدن ــس از شــنیدن   پی ــز پ نی
  . قرار دادندیید أتهایشان، روش زندگی هر دوي آنها را ـ به نوعی ـ مورد  حرف

بــه . آالیشــی داشــت روحیــۀ بســیار ســاده و بــی ابــوذرشــود کــه  اســتنباط مــی از مجمــوع روایــات چنــین
ــود  ــدگیش رو ب ــل،  . اصــطالح امــروزي، همــه چیــز زن ــامبر درشــاید بــه همــین دلی ــوذر ةبــار پی ــود  فرمــوده اب : ب

بــود کــه بــا صــراحت  ابــوذرهمــین  .ندیــده اســترا در زیــر خــود  ابــوذرگــوتر از  تآســمان مــردي راســ
  . تبعید کردند مدینهماغ خلیفۀ سوم شد که عاقبت او را از اش آن قدر موي د لهجه

 مــاجرا. برانگیـز اسـت   بـا خلیفــۀ سـوم نیـز بــه راسـتی شـنیدنی و تأمــل      ابـوذر مـاجراي آخـرین برخــورد   
 ابـوذر . داد هـایی کـه خلیفـه بـراي اقـوام و نزدیکـانش انجـام مـی         مربوط بود به زندگی اشـرافی و ریخـت و پـاش   

یت معتــرض بــود و اعتراضــش را نیــز در برابــر همگــان و بــا کمــال صــراحت و  همیشــه نســبت بــه ایــن وضــع 
اي کـه در خـدمت    شـده  مسـلمان تـازه   یهـودي ـ دانشـمند    االحبـار  کعـب روزي خلیفـه از  . داد صداقت انجـام مـی  

بـه او گفـت    ابـوذر هـاي همیشـگی    در برابـر اعتـراض   االحبـار  کعـب . دربار خلیفه درآمـده بـود ـ کمـک خواسـت     
 يکـار چـه  و  ؛مـال خـود را داده باشـد، اجـازه دارد آن را بـه هـر شـکلی کـه بخواهـد خـرج کنـد            هر کس زکات

بـا عصـبانیت    ابـوذر بـذل و بخشـش کـرد؟ ایـن جـا بـود کـه         ،مال را میان اقوام و آشـنایان نزدیـک  از این که  بهتر
اصــال قابــل   ام کــه بــا زنــدگی اشــرافی خلیفــه بــوده مبــرغپیشــاهد زنــدگی ســادة مــن گفــت  کعــب االحبــاربــه 

گویــد  اســت کــه مــی قــرآنایــن هــم . مقایســه نیســت
 ــه   اندوزنــد طــال و نقــره را و انفــاق نمــی آنــان کــه مــی کننــد آن را در راه خــدا پــس بشــارت بــده آنهــا را ب

ــاك ــر نیســت  بــیش يوزچنــد رکــه  زاده یهــوديآن وقــت تــو . 12عــذابی دردن ــراي مــن از  ،اي شــده مســلمانت ب
ـ خـواهی دیـن مـرا بـه خـودم یـاد        گویی و می زکات می دهی؟ سـپس در برابـر چشـم همـۀ درباریـان، اسـتخوان       ب

همــین . کوبیــد و ســر او را شکســت االحبــار کعــببــر ســر بــا عصــبانیت شــتري را کــه از ســر راه برداشــته بــود، 
  . شد ربذة لبنان به ابوذرحادثه در نهایت موجب تبعید 

                                         
  34سورة توبه آیۀ  ) ١٢
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و تـوأم بـا    ابـوذر تـر از   رفتـار او ـ ظـاهرا ـ پیچیـده     . روحیـات دیگـري داشـت    سـلمان در طـرف مقابـل،   
 ابـوذر همیشـه بـاالتر از    سـلمان ، درجـۀ ایمـان و علـم    شـیعه در روایـات  . اي وسیع و نگـاهی عالمانـه بـود    تجربه

ــده اســت  ــده  . تلقــی ش ــات آم ــر در بعضــی از روای ــۀ آن  ســلماناگ ــه مــی چــههم ــه  دانســت را ک ــوذرب  اب
  !کشت را می سلمانو  شد طاق و شاید حتی کافر می ابوذرگفت، طاقت  می

بلکـه از ســوي خلیفـۀ دوم بــه    گشــتنــه تنهـا بــه جـایی تبعیـد ن   ـ   ابـوذر ـــ بـر خــالف   سـلمان بعـدها  
ز پـس ا تنهـا  ، سـلمان هـر چنـد قبـول ایـن منصـب از جانـب       ! بازگشـت  ایـران بـه   منصوب شد و مدائنحکومت 

   .ـ صورت پذیرفت ـ  امام علیکسب اجازه از محضر 
ــا خــودم فکــر مــی   ــنم رواج  مــن اغلــب ب ــاندر  تشــیعک ــرانو  لبن ــن دو   ای شــاید محصــول حضــور ای

شـیعیان  دانـد؟ شـاید حتـی بتـوان گفـت، روحیـات        کسـی چـه مـی   . صحابی بزرگ در این دو منطقـه بـوده اسـت   
  !تر است نزدیک سلمانهنوز هم به  یعیان ایرانشو روحیات  ابوذرهنوز هم به  لبنان

اي را  شـوند آنگـاه خداونـد عـده     هـا ـ بـدون اسـتثناء ـ وارد جهـنم مـی        فرمایـد همـۀ انسـان    مـی  قـرآن گفتـیم  . برگردیم بـه بحـث خودمـان   
هـا بـه جهـنم،     همگـی انسـان  وارد شـدن   :فراوانـی دارنـد در ایـن کـه    هـاي   حـرف مفسـران  . شـوند  نجات داده باقی آنها در آتش جهنم مانـدگار مـی  

نقـص  بیـان دیگریسـت از    ،هـا بـه جهـنم    وارد شـدن انسـان  انـد   ، در تفسـیر ایـن آیـه گفتـه    صـدرالمتألهین چه معنایی دارد؟ کسـانی هـم چـون    
او را بـردیم بـه   آنگـاه   : کنـیم  هسـتی، زنـدگی مـی    ۀتـرین مرتبـ   تـرین و پسـت   پـایین ما امـروز در  ، قرآنبه تعبیر . وجودي انسان

ـ  بـاالتري  کمـاالت وجـودي   توانـد از ایـن مرتبـه عبـور کنـد و بـه        ایست که می البته وجود انسان به گونه .13ها ترین پایین پایین کـه  کسـی   .ددسـت یاب
ت مـثال، بهشـ  (کـه قـرار داشـتن مـا در جـایی      چنـد لحظـه پـیش گفتـیم     . اهل بهشت اسـت وگرنـه اهـل آتـش    کند، کماالت را کسب این بتواند که 

در مسـیر  انسـانی کـه   . چیـزي بـه جـز نقـص و نقصـان وجـودي مـا نیسـت        جهـنم  در حقیقـت  پـس  . عین وضعیت وجودي ماست) یا جهنم
  . عین قرار گرفتن اوست در آتش جهنم ،ضعف وجوديحرکت نکند، همین فقدان کماالت و همین رشد وجودي 
م، نجــات خـواهیم یافــت وگرنــه در همـین آتــش خــواهیم   اگــر کامــل شـوی . مــا در آتـش هســتیم؛ چــون در اسـفل ســافلین هسـتیم   پـس،  

بـه همـین دلیـل اسـت     . ما در آتـش بـودن اسـت، مگـر آن کـه خودمـان را از ایـن مرحلـه خـارج کنـیم           زندگی 14پیش فرضبه عبارتی دیگر، . ماند
، اگـر در  نگـه نـدارد  و گـویی اگـر کسـی مـا را     تـ . 15نگـاه دار و مـا را از عـذاب آتـش     به ما آموخته تا در دعاهایمان بگـوییم   قرآنکه 

اگـر وجودمـان نـاقص بمانـد، هنگـامی کـه        .دهـد  نجـات بایـد کسـی مـا را از آتـش     . هستیم رهایمان کنند، خود به خود اهل آتشـیم مسیري که 
   .اي دیگر احساس عذاب اي احساس شکست خواهیم کرد و در مرتبه باطن هستی آشکار شود، در مرتبهدر قیامت 

ـ   ــ   ابــراهیم. تــر شــده باشـد  کمــی روشـن  و التخزنــی یـوم یبعثــون بعـد از تمــام ایـن توضــیحات، امیــدوارم معنـاي آیــۀ    
در اسـفل سـافلین بـودن، نـه فقـط توصـیف فضـا و مکـان زنـدگی مـا کـه            . همـۀ مـا رسـوا هسـتیم    چرا که . نگران رسوایی روز قیامت است
تـر   مـا همـان جـایی حضـور داریـم کـه وجـود داریـم؛ نـه ایـن طـرف           : کـه در بـاال توضـیح دادم   ن طور زیرا هما. توصیف نحوة وجود خود ماست

بنـابراین  . مقـدار اسـت   اگر در اسـفل سـافلین هسـتیم، یعنـی وجـود مـا پسـت و بـی        پس . حضور ما در جایی، یعنی وجود ما. تر و نه آن طرف
ایـن رسـوایی و خـواري نـه بـا ثـروت اعتبـاري دنیـا         . اولیـاء خداسـت   خواریست؛ و همـین اسـت کـه مایـۀ نگرانـی     وجود ما مایۀ رسوایی و 

توانـد مـا را از ایـن رسـوایی نجـات دهـد، رشـد         تنهـا چیـزي کـه مـی    . و ال بنـون ـ و نـه بـا قـدرت اعتبـاري آن،       الینفـع مـال  قابل رفع اسـت ـ   
  . اال من اتی اهللا بقلب سلیم: وجودي خود ماست؛ قلب سلیم ما
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یعنـی اگـر بـه پیونـد و     . نیسـت بلکـه کـالم خـود خداونـد اسـت       ـ  ــ   ابـراهیم در ایـن جـا، کـالم     ءسـورة شـعرا  دنبالۀ آیـات  
اال مـن اتـی اهللا   بـا گفـتن    ـ  ــ   ابـراهیم شـویم سـخن    ـ اصطالحا به سـیاق آیـات ـ نگـاه کنـیم، متوجـه مـی         سورة شعراءاتصال آیات 
و بـه شـکلی کـه    ـ   ــ   ابـراهیم خداونـد کـالم خـود را درسـت در دنبالـۀ کـالم       اسـت کـه   جالب اما . به پایان رسیده است بقلب سلیم

قائـل اسـت؛ و   ـ   ــ   ابـراهیم این امـر یـا نشـان دهنـدة احتـرام فراوانیسـت کـه خداونـد بـراي          . کند حداکثر اتصال را با آن دارد، بیان می
  .ها و سخنان بعدي خدا وجود دارد؛ و یا هر دوي اینـ  ـ  ابراهیممیان کالم العاده عمیقیست که  یا نشان دهندة پیوند فوق

ـ   وفرمایـد   به هر شکل، خداونـد مـی   ـ نزدیـک    بـرزت و  ازلفـت در بـارة معنـاي    .للمتقـین و بـرزت الجحـیم للغـاوین     هازلفـت الجن
  .متقین و غاویناي در بارة  هماند چند کلم شدن بهشت و بارز شدن جهنم ـ چند لحظه پیش سخن گفتیم؛ می

  نیـز نقشـی کلیـدي دارد    سـورة شـعراء  رسـد در   کـه بـه نظـر مـی     قرآنیستیکی از مفاهیم مهم .     ،اسـم  در آیـۀ مـورد بحـث مـا
فرمایـد   اسـت کـه مـی    الکرسـی  هآیـ همـان دنبالـۀ   سـخن گفتـه     ةدر بـار یکی از مشهورترین آیاتی کـه  . است فاعل 

          گویـد کـه انسـان بـر سـر       ایـن آیـه بـه صـراحت مـی     . 16تبیـین شـده اسـت    غـی در دیـن اکراهـی نیسـت؛ همانـا کـه بـه تحقیـق، رشـد از
نمـون   نمایـد و از طـرف دیگـر، مـا را بـه مسـیر رشـد ره        قرار گرفته، و دیـن از یـک سـو، رشـد و غـی را بـراي مـا تبیـین مـی          غیو  رشددوراهی 

ایسـت کـه اگـر کسـی آن دو را بفهمـد ـ یعنـی موضـوع بـه درسـتی            پس غـی نقطـۀ مقابـل رشـد اسـت؛ و تقابـل رشـد و غـی بـه گونـه          . گردد می
 را هـا  همیشـه در صـدد اسـت تـا انسـان     شـیطان  متقـابال،  . بـر مسـیر غـی تـرجیح خواهـد داد     برایش تبیین شود ـ بدون هیچ تردیدي مسیر رشـد را   

البتـه  . 17خـواهم کـرد   اغـوا بـا هـم   گفـت قسـم بـه عزتـت کـه همـۀ آنهـا را         : رار دهـد قـ  نمـوده آنهـا را در مسـیر     اغوا

: بـه همـین دلیـل درسـت در دنبالـۀ آن سـخنش گفـت       . رسـد  دانسـت کـه دسـتش بـه بنـدگان مخلـص خـدا نمـی         شیطان از همـان روز اول مـی  
   راه کـردن   بـه هـر حـال، دسـت شسـتن او از عبـاد مخلـص خـدا بـه دلیـل ناامیـدي او از گـم             امـا . 18مگر بندگان خالص شـدة تـو

  . هاست و به غی بردن همۀ انساننمودن راه  آنها بود نه به دلیل دشمنی نداشتنش با آنها؛ وگرنه آرزوي شیطان گم
اي کـه همـه چیـز خـود را در گـرو       هـا بـه مرتبـه   هـا در بنـدگی خـدا، یعنـی نرسـیدن آن      توان فهمید که خالص نبودن انسـان  از همین آیه می

کسـی کـه در   . شـود شـیطان جـاي پـایی در درون زنـدگی انسـان داشـته باشـد         ـ ببیننـد، باعـث مـی     رب العالمینارتباط و بندگی خداوند هسـتی ـ  
را داشـته باشـد کـه     اي ت رب بدانـد، یعنـی بـراي زنـدگیش همـان فلسـفه      یـ دوعبادت خدا خالص شده باشـد، کسـی کـه همـۀ زنـدگی خـود را عب      

تواننـد در   تنهـا کسـانی مـی   . رس شـیطان خـارج اسـت    داشـت و در ایـن فلسـفۀ زنـدگی بـه کمـال رسـیده باشـد، از دسـت          ـ  ـ  ابراهیم
فرمایـد   مـی  قـرآن ایـن اسـت کـه    . حوزة نفـوذ شـیطان قـرار بگیرنـد کـه در بنـدگی خـدا خـالص نشـده باشـند          

  19که تبعیت ترا کند غاوینهمانا که بندگان من، نیست بر آنها سلطۀ تو، مگر آن کس از .  

بـه همـین دلیـل آن را بـه      .شـود  مسـیري کـه بـه هالکـت منتهـی مـی      از عبارتسـت   چیسـت؟   اجازه دهید ببینـیم معنـاي لغـوي    اما 
بـه معنـاي   اسـت؛ و رشـد   مقابـل رشـد   تـر بگـوییم خـط ـ      نقطـۀ ـ و دقیـق    ال اشـاره کـردیم،   همان طور کـه در بـا  . اند هم ترجمه کرده راهی گم

گـوییم گیـاهی رشـد کـرده اسـت،       وقتـی مـی  . شـود  منتهـی مـی  هـدف حقیقـی یـک موجـود     و غایـت  مسیري است که به شکوفایی و آشکار شـدن  
عبـارت خواهـد    بـه ایـن ترتیـب    . ون بـه آن رسـیده اسـت   منظورمان این است که وجود این گیـاه داراي مقصـد و مقصـود خاصـی بـوده و اکنـ      
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مسیریسـت کـه بـا مسـیر رشـد و تکامـل وجـودي انسـان          پـس  . بود از هر مسیري که گیاه را به آن هدف طبیعی و ماهوي خـودش نرسـاند  
  . راه دارد را به همو هالکت انسان نابودي بنابراین مسیریست که  .متفاوت است

گوینـد کـه    ایـن آیـات بـه مـا مـی     . بـازگردیم  سـورة شـعراء  بـه آیـات مـورد بحثمـان در     ، اجازه دهید ي لغوي اکنون با روشن شدن معنا
پیـام  . راهـی و هالکـت   تقـوي مسـیر رشـد اسـت و هـر مسـیري بـه جـز تقـوي باعـث گـم           . و  : انـد  دو دسـته هـا   به طـور کلـی، آدم  

ـ  بـوده  جهـان از زمـرة   مـردم   یـت اکثره وار هـم بـراي مـا ایـن اسـت کـه       سـورة شـعراء   برانگیز تأمل مـا کـان اکثـرهم     وچـرا کـه    .دان
همـین حقیقـت اشـاره دارد، وقتـی کـه      هـم بـه    ءسـوره شـعرا  آخـرین آیـات   حتـی  . شـود  تکـرار مـی   سـورة شـعراء  در مرتبـا  این عبارت  .منینؤم

ایـن پیـام هـر چنـد     . قـرار دارنـد   انی کـه در مسـیر   ؛ یعنـی کسـ  کننـد   و شـاعران را پیـروي مـی    یتـبعهم الغـاوون   ءالشـعرا  وفرمایـد   می
هـا   ، و اگـر بپـذیریم کـه اکثریـت انسـان     و  : انـد  هـا دو دسـته   اگـر بپـذیریم کـه آدم   . تکراري باشد، جا دارد ما را عمیقا به فکر فرو ببرد

 ارد کـه مـا نیـز ـ مثـل اکثـر مـردم تـاریخ ـ از          چـه تضـمینی وجـود د   : انـد، آنگـاه جـا دارد از خودمـان بپرسـیم      بـوده  در طول تاریخ 
  نباشیم؟ 

خواهیـد جـزو غـاوین نباشـید تنهـا راهـش        یعنـی اگـر مـی   . تقـوي : خواهید، آن تضمین تنها یـک چیـز اسـت    گوید اگر تضمین می قرآن می
  چیست؟ يتقواما ببینیم . باشید يتقواین است که اهل 

از نظـر ریشـۀ لغـوي، تقـوي در کنـار کلمـاتی چـون        . ین مفـاهیم تربیـت دینـی اسـت    تـر  تـرین و اساسـی   بـدون شـک یکـی از مهـم     يتقو

  دهـد کـه تقـوي بـه هـر معنـایی کـه باشـد، کـارکردي شـبیه بـه حفـظ              ایـن نشـان مـی   . 20گیـرد  گیره ـ قرار مـی   ـ به معنی ترمز و سپر و دست
عبـارات  ـ از   یتـر بگـوییم،    کلمـۀ تقـوي ـ و یـا دقیـق     رسـد خـود    امـا بـه نظـر مـی    . کـردن و بازداشـتن انسـان از چیزهـاي خطرنـاك دارد     

ــ اسـالم رواج نداشــته امـا پــس از آمـدن    اعـراب چنـین عبــارتی در میـان    قــرآنتــا پـیش از ظهـور   یعنـی  . اسـت  ســاخته  قـرآن  ن ا، ایــن عبـارت چن
. هـاي دیگـر بـراي آن پیـدا کـرد      زبـان پیـدا کـرده کـه بـه سـختی بتـوان ترجمـۀ دقیقـی در          عـرب گاه عمیق و منحصـر بـه فـردي در فرهنـگ      جاي

یافتـه   عـرب در فرهنـگ  مفهـومی   وایـن جملـه چنـان معنـا     . ، خواهیـد دیـد چـه اثـر عمیقـی بـر روي او دارد      بگویید  عربکافیست به یک 
  . خورند که ایمان به خدا ندارند ـ نیز از شنیدن آن تکان می اعرابیـ و شاید حتی  مسلمانغیر  اعرابکه 

در حـالی کـه واضـح     ؛انـد  بـودن ترجمـه کـرده    ترسخـدا ــ یعنـی تقـواي خـدا داشـتن ـ را گـاهی بـه صـورت           ، فارسـی ن در زبا
امـا ایـن لغـات هـیچ کـدام      . خـوف و خشـیت و امثـال ایـن لغـات اسـت       عربـی در زبـان  تـرس  معـادل  . نیسـت  یاست این ترجمـه، ترجمـۀ کـامل   

ـ زبـان  مـا در  . ندنیسـت  یمعادل دقیقی براي  نیـز از هـر دوي ایـن عبـارات اسـتفاده       قـرآن حتـی  . داریـم و هـم    هـم   ،یعرب
تـا آن کـه نوشـته شـد بـر       : اسـت گفتـه  در بـارة خشـیت   مـثال  . کرده اسـت 

ــگ، آنگــاه دســته  ــاالتر از آن   اي از آنهــا خشــیت  آنهــا جن ــی ب ــا حت ــد هــم چــون خشــیت خــدا ی ــه دل راه دادن ــردم را ب ــۀ   .21و تــرس م ــۀ دیگــر، آی نمون
ــی  ــه م ــد  مشهوریســت ک ــن    فرمای ــودیم ای ــتاده ب ــرو فرس ــر ف ــرآناگ ــا   ق ــوه همان ــر ک را ب

یرا معــادل  تــوان  واضــح اســت کــه در هــیچ کــدام از ایــن آیــات نمــی. 22رس خــدادیــدي او را خاشــع و فروریختــه از خشــیت و تــ مــی
 بــه همــین ترتیــب اســت وضــع عبــارت . گرفــت . آمــده اســت  قــرآندر گــاه خــدایش  و بــراي آن کــه از جــاي

و امـا آن کـس کـه ترسـید مقـام ربـش را و نهـی کـرد          یـا ایـن کـه    . 23ترسید دو بهشت است

                                         
  .ها یعنی بایست، ترمز کن، و امثال این ،دقیقا ! بله. گردد بازمی ترین ریشۀ کلمه تقوي به  ظاهرا خالصه)  ٢٠
  77سورة نساء آیۀ )  ٢١
  21سورة حشر آیۀ )  ٢٢
  46سورة رحمن آیۀ )  ٢٣
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یـن جـا هـم تـرس از خـدا داشـتن، معـادل کـاملی بـراي تقـواي خـدا داشـتن             ادر . 24گـاه و مـأوي   نفس را از هوي، پس همانا بهشت اسـت او را جـاي  
اشـتن یکـی از لـوازم تقـواي خـدا داشـتن اسـت امـا ایـن همـۀ معنـی تقـوي             توان گفت این است کـه خـوف خـدا را د    حداقل چیزي که می. نیست
  . نیست

 پیـامبر هـا در کنـار    سـال اي و  خوانـده  قـرآن تـو کـه ایـن قـدر      ابـوهریره اي پرسـید  ـ صـحابی مشـهور پیـامبر ـ       25ابوهریرهاند کسی از  گفته
و  هــاي تیــز کــه ســنگ یبیابــان داغــهــیچ وقــت شــده از : دپاســخ دا تقــوي چیســت؟اي، بــراي مــن بگــو  بــوده احادیــث فراوانــی از او نقــل کــرده

                                         
  41و  40سورة نازعات آیات )  ٢٤
کردنـد؛ یعنـی عـادت داشـتند بـر روي بعضـی از        ایـن کـار را زیـاد مـی     پیـامبر . بـر روي ایـن مـرد صـحابی گذاشـتند      پیـامبر ایـن لقبیسـت کـه    ! یعنی پدر بچه گربه هریرهابو)  ٢٥

هـاي ایشـان    کنـیم شـوخی   احسـاس مـی   کنـیم،  هـر چنـد وقتـی نگـاه مـی     . گرفـت  این القاب گاهی جدي بودند و زمانی نیز حالت شوخی به خـود مـی  . اطرافیان خود لقبی بگذارند
ایـن شـد کـه بـه شـوخی      . زمانی به این مرد صـحابی دادنـد کـه بـه طـور اتفـاقی او را در حلقـۀ تعـدادي بچـه گربـه دیدنـد            پیامبررا  ابوهریرهعنوان . اند نیز خالی از حکمت نبوده

روایـت شـده بسـیار زیـاد اسـت و بسـیاري از        ابـوهریره تعـداد احـادیثی کـه از    . اسـت  ل سـنت اهـ تـرین راویـان حـدیث در میـان      یکی از مهم ابوهریره. صدا زدند ابوهریرهاو را 
ـ دقیقا بـه خـاطر اعتبـاري کـه در روایـت حـدیث داشـت ـ کـم کـم در مسـیر جعـل حـدیث و نسـبت دادن احادیـث دروغـین                   ابوهریرهاما همین . آنها نیز احادیث معتبري هستند

در اواخـر کـار    ابـوهریره اي معتقدنـد کـه    حتـی عـده  . نسـبت داده اسـت   پیـامبر کند کـه هـزاران حـدیث جعلـی بـه       دش در جایی اعتراف میبه طوري که خو. قرار گرفت پیامبربه 
ظـاهرا پیـاز فروشـی بـه او     . گـردد  بـازمی  ابـوهریره بـه همـین    مکـه در خصـوص ثـواب خـوردن پیـاز در      پیامبرماجراي معروف حدیث . ساخت گرفت و حدیث می رسما پول می

کنـد   نیـز بـه مـردم اعـالم مـی      ابـوهریره . اي بیندیشـد  خواهـد بـراي کسـادي کـار او چـاره      کند و از او مـی  راجعه میم
 ده استگوید هر کس پیاز عکا را در مکه بخورد بهشت بر او واجب ش مردم، شنیدم که دوستم رسول خدا می !  
دارد ـ و ظـاهرا همـین منزلـت بـه او قـدرت جعـل حـدیث بخشـیده بـود ـ و             سـنت  اهـل دیث داشـت و هنـوز هـم میـان     حـ به رغم منزلت فراوانی که در روایت  ابوهریره       

. پیوسـت  سـفیان  ابـی  بـن  معاویـه ر کـار، بـه حلقـۀ یـاران     اسـت ـ در آخـ    اهـل بیـت پیـامبر   به رغم احادیث بسیار معتبري که از او به جـا مانـده ـ و برخـی از آنهـا در نقـل فضـائل       
  ها براي این صحابی، صرفا یک شوخی ساده بوده است؟   اکنون به نظر شما، لقب پدر گربه

ر کنـار مسـجد   د حضـرت امیـر  روزي . ـ اسـت   ـ   طالـب  ابـی  بـن  علـی از دیگـر کسـانی کـه پیـامبر بـر رویشـان ـ بـه شـوخی و جـدي ـ القـابی گذاشـتند،                     
اي از اصـحاب از آن جـا عبـور کـرده در حـالی کـه        پیـامبر بـا عـده   . هـاي کـف مسـجد را بـه صـورت بالشـی بـراي خـود درآورده بودنـد          خوابیده و تعدادي از ریگ

ـ   حضـرت علـی  مـین حـال   در ه. ـ را دریابیـد   کردنـد بـه اطرافیانشـان گفتنـد ایـن جنبنـدة زمـین ـ          ـ علیـه السـالم ـ اشـاره مـی       حضـرت علـی  بـه  
           پیـامبر نگـاهی بـه سـر و روي پـر از خـاك       . را دیدنـد بـا عجلـه از جـا برخاسـتند      پیـامبر ـ ناگهان بـا سـر و صـورت خـاکی از خـواب بیـدار شـدند و چـون

جالـب آن کـه هـر    . بـاقی مانـد   امیرالمـؤمنین بـر روي   ـ بـراي همیشـه     و ایـن دو عنـوان ـ    . را بـراي حضـرتش برگزیدنـد    ابـوتراب ایشان انداختـه لقـب   
سـندي   شـیعه مـورد اشـاره قـرار گرفتـه کـه بـر اسـاس روایـات          سـورة نمـل  بـه عنـوان آیتـی از آیـات بـزرگ خـدا در        . داشتند قرآناي هم در  دوي این عناوین ریشه

فرمایـد   مـی  سـورة نبـاء  در آخـرین آیـۀ    قـرآن کننـد ـ ایـن کـه      ز روایـات هـم ایـن حقیقـت را تأییـد مـی      اي نیز معتقدند ـ و گویا برخی ا  عده. محکم در اثبات مسئلۀ رجعت است
کننـد   ـ در بـاطن خـود بـدان معناسـت کـه کـافران در قیامـت آرزو مـی          کنند اي کاش کـه مـا خـاك بـودیم ـ       اي از کافران آرزو می روز قیامت عده
آنگـاه    ـ و  پـدران ایـن امتـیم    علـی مـن و  ـ یعنـی    این نکتۀ لطیف را اضافه کنید بـه حـدیث مشـهور پیـامبر کـه فرمـود       . بودند وتراباباي کاش فرزند 

  است؟  ـ صرفا یک شوخی ساده از سوي پیغمبر بوده ـ  امیرالمؤمنینبه نظر شما، آیا گذاشتن این القاب براي : به من بگویید
ـ بـوده    ابـوالحکم تـوزترین دشـمنان پیـامبر عمـوي خـود او ـ        دانیـد یکـی از کینـه    حتمـا مـی  . یک نمونه هم از القابی یاد کنـیم کـه پیـامبر بـر روي دشـمنان خـود گذاردنـد              
 اعـراب تـرین مـردم زمـان خـودش در میـان       حیانـا بافرهنـگ  یعنـی پـدر دانـش و حکمـت ـ یکـی از بـانفوذترین و ا        ابـوالحکم پیداسـت ـ   همان طور که از لقبش  ابوالحکم. است
بـا   پیـامبر گویـا دلیـل ایـن امـر هـم بـه ازدواج       . اي بـه دل داشـت   کـرد و از او کینـه   بـه نبـوت، بـه او حسـادت مـی      پیـامبر اند این مرد حتی قبل از برگزیده شـدن   اي گفته عده. بود

هـا بـود همسـرش نیـز از دنیـا رفتـه        شـد کـه البتـه مـدت     محسـوب مـی   قـریش منـدترین زنـان    ثروتو ترین  خصمتش خدیجهدانید  همان طور که می. گشت بازمی حضرت خدیجه
 خدیجـه تقریبـا بـراي همـه مسـلم بـود کـه همسـر بعـدي         . بیفتـد  خدیجـه ـ شـأنیت آن را نداشـت کـه بـه فکـر ازدواج بـا         پیـامبر ـ عمـوي    ابوالحکمدر آن دوران کسی جز . بود

ـ کـه   تـا آن  .اسـت  ابوالحکم . از او خواسـتگاري نمـود   کـرد،  کـار مـی   خدیجـه کـه در آن دوران بـراي   ـ   ــ   محمـد امـین   ،خدیجـه ا راهنمـایی و ابتکـار خـود    ب
ـ   ابـوالحکم و بـرادر   برپیـام ــ دیگـر عمـوي     حمـزه اگـر   .آمـد  ـ  ــ   محمـد امـین  با شمشیر کشـیده بـه سـراغ     ،رسید ابوالحکم گوش بهوقتی خبر اند این  گفته

آلـوده   پیغمبـر در آن روز دسـتش را بـه خـون     ابـوالحکم کشـید، شـاید    ـ در برابـر بـرادرش شمشـیر نمـی      عبـداهللا اش ـ یتـیم    ه بود و به حمایـت از بـرادرزاده  رسیداز سویی دیگر ن
شـما آزادیـد بـا هـر     . مـن شـکارچی شـیرهاي صـحرایم    . ـ نترسـید   ابـوالحکم ـ رفـت و گفـت از شمشـیر بـرادر مـن        خدیجـه سراغ به با شمشیر کشیده  حمزهگویند  می. ه بودکرد 

 . کسی که دوست دارید ازدواج کنید

سـخت از دسـت عمویشـان عصـبانی بودنـد او را بـه کنـاري         پیـامبر روزي از روزهـا کـه   . داشـت  پیـامبر هـا را بـا    بعدها بدترین و شدیدترین دشمنی ابوالحکمبه هر تقدیر،        
  ایـن جمـالت بعـدها عینـا بـه     . هاي فراوانی که با او کردند، باالخره با ناامیـدي بـه او گفتنـد اي عمـو واي بـر تـو پـس واي؛ آنگـاه واي بـر تـو پـس واي            س از صحبتکشیده و پ
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گیـرم،   کـامال پـایین مـی   را  مسـر : کنـی؟ پاسـخ داد   بـراي گذشـتن از چنـین بیابـانی چـه مـی      : پرسـید . گفـت بلـه   خارهاي فراوانی دارد، عبور کنـی؟ 
روم، وگرنـه هـر لحظـه     قـدم بـه قـدم جلـو مـی      چینـیم، آنگـاه بـا دقـت و احتیـاط کامـل       کنم، دامـن لباسـم را کـامال برمـی     چشمانم را کامال باز می

  . تقواستآفرین، این نحوة راه رفتن تو همان گفت  ابوهریره. ممکن است سنگی یا خاري در پایم فرو رود
ایسـت از تـرس و    امـا در مجمـوع آمیـزه   . ، معـادل لغـوي دقیقـی نـدارد    عـرب تـوان فهمیـد کـه تقـوي حتـی در زبـان        از همین حکایت می

تقـوایی کـه از مالحظـۀ وجـود و     امـا   ؛خـواهم گفـت یعنـی همـان تقـوي     یعنـی چـه؟    اگـر بپرسـید   حـاال  . ها امثال این احتیاط و دقت و
  . شود حضور خداوند در زندگی حاصل می

 تنهـا و ـ اساسـا    قـرآن گویـد کـه هـدایت     بـه مـا مـی    سـورة بقـره  نخسـتین آیـات   . اي براي تقوي قائـل شـده اسـت    العاده اهمیت فوق اسالم
ــان راهـ تنهــا    ــان  ،آن کتــاب بــی هــیچ شــکی در آن ی :گشاســت بــراي متقی در  عالمــه. 26هــدایت اســت بــراي متقی
هـاي انسـانی، امـري ذومراتـب و تشـکیکی اسـت؛ یعنـی درجـات بـاال و           کنند کـه تقـوي نیـز مثـل همـۀ ویژگـی       آیات، ثابت می ، ذیل همین المیزان

تـر آن، حتـی قبـل از آن کـه انسـان معتقـد        امـا درجـات پـایین   . آیـد  دینـی بـه دسـت نمـی    با رعایـت دسـتورات   درجات باالي تقوي جز  .پایین دارد
اي از تقـوي، حتـی    بـدون درجـه  . دانـد  شـرط هـدایت را تقـوي مـی     قـرآن بـه همـین دلیـل اسـت کـه      . تواند وجود داشته باشد به دین الهی شود، می

باز به همین دلیـل اسـت کـه تمـامی انبیـاء در نخسـتین پیامشـان بـراي مـردم، قبـل از هـر سـخنی، آنهـا را              . را هدایت کندتواند انسان  هم نمی قرآن
کردنـد   خـواهیم دیـد کـه تقریبـا همـۀ پیغمبـران دعوتشـان را بـا ایـن جملـه شـروع مـی             سورة شـعراء به زودي در همین . کردند میدعوت به تقوي 

  . اتقوا اهللا: که
الهــی ي امــردم را بــه تقــوهــاي خــود  الزمســت در آغــاز تمــامی خطبــهنمــاز جمعــه انــد خطیــب  گفتــه

غزتـر و پرمغزتـر از   نشاید نتـوان بـراي دعـوت کـردن مـردم بـه یـک زنـدگی صـحیح دینـی عبـارتی            . کنددعوت 
اي در ایـن جملـه درنـگ کنـد، هـر چقـدر هـم         اگـر کسـی لحظـه   . پیـدا کـرد   ،جملۀ 

آورد  ایـن جملـه بـه یـاد مـا مـی      . گرفـت نخواهـد  فاصـله   ،بر او تنگ گرفته باشـد، از مسـیري کـه بایـد     که زندگی
که هر که هستیم و هر کجا که هسـتیم، بنـدة خـداییم و زنـدگی مـا جـز بـا بـه یـاد خـدا بـودن، معنـایی نخواهـد              

بـه راهـی دیگـر     کسی که تقواي خدا دارد، جـز در مسـیر الهـی زنـدگی نخواهـد کـرد حتـی اگـر همگـان         . داشت
نخواهــد شــد و صــرفا بــه جــو زده کســی کــه تقــواي الهــی دارد، . نداشــته باشــند خــوشزنــدگی او را و رونــد 

  . روند، به آن راه نخواهد رفت خاطر این که همگان به راهی می
ـ تقوي به منزلۀ معیـار و میزا  و مالکـی بـراي    کسـی کـه تقـوي نـدارد انگـار معیـار      . اسـت زنـدگی  صـحیح در   اتتصـمیم بـراي گـرفتن    ین

گویـد   اي فرامـوش نشـدنی بـه مـا مـی      در آیـه  قـرآن شاید به همین دلیـل اسـت کـه    . گیري درست ندارد تصمیم
 ؛تشـخیص حـق و باطـل    معیـار  ویعنـی مـالك    فرقـان . 27فرقـانی تـان  برایدهـد   قـرار مـی  د، یـ تقـواي خـدا بورز  اید اگر  اي کسانی که ایمان آورده 

مـن بارهـا و بارهـا در بـارة اهمیـت بـه دسـت آوردن کبراهـاي درسـت در          . نهـاد  فـرق تـوان میـان حـق و باطـل      یعنی چیزي که بـا کمـک آن مـی   
درسـت اسـت کـه کبراهـا ـ      . خـواهم در بـارة اهمیـت صـغراها هـم انـدکی پافشـاري کـنم         امـروز مـی  . ام هایمان بـا شـما حـرف زده    اندیشهو افکار 

تـوان تصـمیمات    ترنـد، امـا بـدون داشـتن صـغراي درسـت، و تنهـا بـه اتکـاي کبراهـاي درسـت، نمـی             یقا به خاطر کبري بودنشان ـ همیشـه مهـم   دق
دارد درسـت و نادرســت را در  و کسـی کـه قــدرت   صــحیح دارد، ی یهـا  اندیشــهاصـول فکـري و   فـرق اسـت بــین کسـی کــه    . درسـتی اتخـاذ کــرد  

                                                                                                                                            
: آن وصـف شـده اسـت   در  ابـوالحکم کـه ـ گویـا ـ      سـورة قیامـت  وپـنجم از   ویکـم تـا سـی    آیـات سـی   ؛از سـوي خـدا بـر پیغمبـرش نـازل شـد       قرآنصورت آیاتی از 

       ــه ــان ب ــاه خرام ــد؛ آنگ ــرد و روي گردان ــود؛ ولکــن تکــذیب ک ــه ننم ــس تصــدیق نکــرد و توج پ
ـ پـدر جهالـت و نـادانی ـ لقـب گرفـت و امـروز هـیچ           ابوجهـل بـه عنـوان    پیـامبر سـوي   از ابـوالحکم . سوي اهلش رفت؛ واي بر تو پس واي بر تو؛ آنگاه واي بر تو پـس واي بـر تـو   

  .شناسد کس او را جز با این لقب نمی
  2سورة بقره آیۀ )  ٢٦
  29سورة انفال آیۀ )  ٢٧
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صـغراها را هـم درسـت     ،دهـد و کسـی کـه عـالوه بـر آن      کسـی کـه کبراهـاي درسـت را تشـخیص مـی       فـرق اسـت بـین   . زندگیش تشخیص دهـد 
بـه دنبـال کبراهـاي دینـی نیسـت،      کسـی کـه   . آموزد کـه کبراهـاي درسـت را پیـدا کـردن عـین مـؤمن بـودن اسـت          به ما می قرآن. دهد تشخیص می

بـه دنبـال   مؤمنـان درآمدیـد، اگـر کبراهایتـان را درسـت کردیـد، آنگـاه اگـر         در صـف  اگـر  امـا   28 .تر است تا به مؤمنان به جریان فکري نفاق نزدیک
   .: خداوند است ةوعداین . به دست آوردن صغراهاي درست هم هستید، راه آن تقواست

. هـم دارد  يتـر  هـاي بـزرگ   وعـده ي متقیـان  اخداونـد بـر  . البته یگانه وعدة خداونـد بـه اهـل تقـوي نیسـت     فرقان،  نداشت
    ــرار خواهــد داد و روزیــش خواهــد داد از جــایی کــه حســاب و آن کــس کــه تقــواي خــدا بــورزد بــرایش راه خــروج ق

بـه زبـان   . دهـد  مـی  هدداد، ایـن آیـه خـروج از همـۀ مشـکالت را بـه اهـل تقـوي وعـ          اگر آیۀ پیشین وعدة شناخت حـق و باطـل را مـی   . 29کنـد  نمی
اگـر روزي  . یی نیسـت کـه بـراي او گشـاده نگـردد     نـا  تنـگ هـیچ  . در زنـدگی وجـود نخواهـد داشـت     بسـتی  بـن براي اهل تقوي : تري بگویم امروزي
همـین   تـر؟ در دنبالـۀ   از ایـن بـزرگ  الهـی   ةوعـد . کنـد، او را رهـایی خواهـد بخشـید     ها بسته باشد، خدا از جایی که کسی حسـابش را نمـی   همۀ راه

 ؛حسـاب کـار او کافیسـت   خـدا بـراي    ،توکـل کنـد  و هـر کـس کـه بـر خـدا       فرمایـد   آیه است که خداوند می
  . 30رساند همانا که خداوند امر خود را به انجام می

اي : ه خداونـد دو بـار پشـت سـر هـم گفتـه باشـد       مانـد کـ   ، درسـت بـه ایـن مـی    مرحـوم شـهید مطهـري   اي هست که به تعبیـر   آیه قرآندر 
: در ایـن میـان تنهـا یـک جملـۀ معترضـه هـم اضـافه شـده اسـت          . مؤمنان تقواي خدا داشته باشید، و تقواي خدا داشـته باشـید  

31 .   دو بـار گفتـه اسـت    کـه   قـرآن در  ایسـت  هایـن تنهـا آیـ    ،فرماینـد  مـی  نیـز  عالمـه چنـان چـه
 . در میان این دو   خـدا بـه    ؛فرسـتد  مـی پـیش  بایـد هـر کسـی نگـاه کنـد کـه بـراي فـردا چـه          : کنـد  اضـافه مـی  ، به صورت یک جملـۀ معترضـه

از کـه خـدا   دانـد   دانـد فردایـی هـم هسـت؛ و نمـی      نمـی ثـل ایـن اسـت کـه     م ،نـدارد  يکه تقو خواهد بگوید آن انگار می. کنید آگاه اسـت  آن چه می
فـرداي  در آن جـایی کـه بایـد تقـوي را رعایـت کـرد ـ عبارتسـت از هـر چیـزي کـه            یعنـی  ــ   يتقـو گسـترة  با این حسـاب،  . خبر داردکارهاي او 

شـامل   ،گسـترة رعایـت تقـوي   . تمـام زنـدگی  یعنـی  ، یعنی همـۀ آن اعمـالی کـه خـدا از آن بـا خبـر اسـت،        گرفتخواهد قرار  سبهحامورد مقیامت 
شـاید بـه همـین دلیـل     . گیـرد  قـرار مـی  دوراهـی  هـر جـا کـه بـر سـر یـک       کنـد؛ و   گیرد؛ هر جا که انتخـابی مـی   هر جاییست که انسان تصمیمی می

ــات مــی   ــۀ همــین آی ــه در دنبال ــاران ســاوي نیســتند م : فرمایــد اســت ک ــاران آتــش و ی ی
  . 32مندند اصحاب بهشت همانانند که سعادت ؛بهشت

اهـل  کـاري کـه مـا را    بـرد و   مـی کـاري کـه مـا را بـه بهشـت       انجـام دهـیم؛  در هـر لحظـه دو کـار    قادریم تقوا یعنی فهمیدن این که ما پس 
اسـت   اتیـ آدر دنبالـۀ همـین   بـاز   .فرسـتیم  دایمـان چـه پـیش مـی    واره نگـاه خـواهیم کـرد بـراي فر     در این صورت است که هـم . خواهد کردجهنم 

ــی ــد  کــه م ــد پــس خــدا     فرمای و نباشــید هــم چــون کســانی کــه خــدا را فرامــوش کردن
. فاسـق نبـودن  ، یعنـی  دنشـ ن یخودفراموشـ دچـار  یعنـی  ، خـدا را بـه یـاد داشـتن    پـس تقـوي یعنـی    . 33ناننـد فاسـقان  آ خودشان را از یادشان بـرد؛ هـم  

همـین قـدر بگـویم، وقتـی قـرار اسـت کسـی فاسـق نباشـد،          . خواهم در این جا در بارة هر کدام از این مفـاهیم توضـیح مفصـلی ارائـه کـنم      من نمی
ر گرفتـه تـا بعضـی کارهـا از او صـادر      قـرا  34انگـار در برابـر اعمـال او یـک صـافی     . زنـد بحداقل بدان معناست که قرار نیست هـر کـاري از او سـر    

  . نشود

                                         
  .مراجعه نمایید ایستاده در بادتوانید به کتاب  تر در این خصوص می براي توضیح بیش)  28
  3و  2سورة طالق آیات )  ٢٩
  3سورة طالق آیۀ )  ٣٠
  18سورة حشر آیۀ )  ٣١
  20سورة حشر آیۀ )  ٣٢
  19سورة حشر آیۀ )  ٣٣
  . است) Filter(منظورم همان فیلتر )  ٣٤
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را از  سـورة شـعراء  تـر از آیـات    اجازه دهید بحث تقوي را در همین جـا رهـا کنـیم و پـیش از پایـان ایـن جلسـه از درسـمان انـدکی بـیش          
ــس از آن کــه فرمــود مــردم در قیامــت دو دســته خواهنــد بــود  . نظــر بگــذرانیم ن اهشــت بــراي متقیــو پــس از آن کــه فرمــود ب ،و  پ

مــن دون اهللا هــل  ؛و قیــل لهــم ایــن مــا کنــتم تعبــدون فرمایــد  آنگــاه در ادامــه مــی ،آشــکار نزدیــک خواهــد شــد و جهــنم بــراي  
شـود چیزهـایی کـه     گفتـه مـی  راهـی   بـه اهـل غوایـت و گـم     .و جنـود ابلـیس اجمعـون    ؛فکبکبوا فیها هـم و الغـاوون   ؛ینصرونکم او ینتصرون

آیـا  کمـک کردنشـان بـه شـما بـه کنـار،       کننـد؟  بـراي شـما فـراهم    تواننـد کمکـی    و آیـا مـی   ؟کجاینداکنون  ،پرستیدید میـ  به جاي خدا ـ  
  خورند؟  می يدردهیچ به اصال ؟ آیا کنندتوانند به خودشان کمکی  اصال می

ـ  هـا همـه نمایـان    این پرسـش پس . قبال گفتیم که قیامت روز ظهور باطن زندگی دنیاست هـا در روز قیامـت    ر ایـن اسـت کـه انسـان    گ
هاییسـت کـه اینـک     هـا بـه پاسـخ    هـا بـه منزلـۀ دسـت یـافتن انسـان       طرح ایـن پرسـش  . شوند تر با حقایق هستی آشنا می ـ مرحله به مرحله ـ بیش 

  . مثل روز روشن است ،در قیامت
در . همـین اسـت  نامـد   قیامـت را همیشـه روز مـی    قـرآن انـد اصـال سـر ایـن کـه       بعضی از مفسـران گفتـه  

معنـاي  . موقف قیامـت ـ بـدون شـک ـ نـه روشـنی خورشـید معنـا دارد و نـه گشـتن زمـین بـه دور آن             
     ــور شــود ــه خورشــید تاریــک و ک ــاي 35آنگــاه ک ــه آســمان شــکافته   آنگــاه  ، و معن ک
بـدان معناسـت کـه روز و شـب      ها آیات دیگر هماننـد ایـن دو، هـر چـه کـه باشـد، دسـت کـم         ، و معنی ده36شود

انـد   انـد و گفتـه   پـس چـرا قیامـت را روز قیامـت خوانـده     . معناسـت  فهمـیم، در قیامـت بـی    آن طور که ما امروز می
 فرمــوده؟ و نیــز 37نــه چنــین اســت قســم بــه روز قیامــت 38چــرا هــیچ وقــت قیامــت  ؟
  اند؟  را شب نخوانده

 روزتـر اسـت کـه     اسـت، مناسـب   ظهـور و بـروز حقـایق   آن جـا کـه قیامـت مرحلـۀ     از  :پاسخ این اسـت 
  . شبنه خوانده شود 

گیـرد، و طبعـا بعـد از آن کـه پاسـخ ایـن        راهـی قـرار مـی    و گـم  فرماید پس از آن که این سـؤاالت در برابـر اهـل     می قرآنبه هر شکل، 
 ،پرسـتیدند و نیـز بـه اتفـاق همـۀ سـپاهیان ابلـیس        ی کـه در دنیـا بـه جـاي خـدا مـی      سؤاالت براي آنها روشن می شود، آنان به اتفاق همان چیزهـای 

بـا  و بـه معنـاي    از ریشـه    .: ایـن اسـت   قـرآن امـا چـه فروریختـه شـدنی؟ تعبیـر      . شـوند  در آتش جهنم فروریختـه مـی  
توانــد بــا کمــک دســتانش از صــورت خــود  خــورد، و در وضــعیتی اســت کــه نمـی  وقتــی کســی بـه زمــین مــی . اســت صـورت بــه زمــین خــوردن 

ایسـت کـه دائـم و بـه طـور مسـتمر ـ         وقتـی بخواهـد بگویـد فـالن حادثـه بـه گونـه        عـرب از سـوي دیگـر،   . یـا   گویند  میمحافظت کند، 
. لغزیـد ررا پشـت سـر هـم و مکـ    یعنـی   امـا  . یعنـی لغزیـد   مـثال  . کنـد  فعـل را تکـرار مـی    ۀریشـ شـود،   اصطالحا پشت سر هم ـ تکرار می 

به همـین ترتیـب اسـت سـاختار لغـت وسوسـه؛ یعنـی دائـم و مکـرر ـ پشـت سـر هـم ـ در گـوش دل                . از همین جا ساخته شده است لغت 
بــا هــم  یعنــی مرتــب و پشــت ســر بنــابراین . خــود زمزمــه گویــا از همــین ســاختار برخــوردار اســت . کســی چیــزي را زمزمــه کــردن

  . ندبه زمین خوردصورت 
چـه  ـ احتمـاال ـ   از ایـن تعبیـر     ةخـواهم داد و خـواهم گفـت اسـتفاد    تـر توضـیح    بـیش  در بـارة  جلسـۀ بعـد   ـ   ـ ن  مـ 

در برابـر مـا قـرار داده و بـا      مالصـدرا سـؤالی کـه    ؛بسـیار جـالبی قابـل طـرح اسـت     سـئوال  در ایـن جـا   از این کـه بگـذریم،   اما . اي در بر دارد نکته

                                         
  1سورة تکویر آیۀ )  ٣٥
  1سورة انفطار آیۀ )  ٣٦
  1سورة قیامت آیۀ )  ٣٧
  4سورة حمد آیۀ )  ٣٨
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در موضـوع قیامـت و نیـز در مقولــۀ    زیبـایی را  ظریـف و  دهـد، نکـات بســیار    بــه ایـن سـؤال مـی   دقیقـی کـه خـودش    و پاسـخ  تحلیـل تیزهوشـانه   
  . بعد اتگذارم براي جلس میرا  و پاسخ آنکنم  طرح میرا برایتان  مالصدراسئوال امروز من . سازد شناسی فلسفی مطرح می انسان

بـا همــۀ چیزهــایی کـه بــه جـاي خــداي یکتــا     راه هــم ،تــه اشـاره شــده کـه مشــرکان  بــه ایـن نک  قــرآنمقـدمتا بگــویم کـه در چنــد جـاي    
هـر  همانـا کـه شـما و     فرمایـد   جـایی مـی  مـثال در  . ، وارد جهـنم خواهنـد شـد   پرسـتیدند  می
فرمایـد اهـل    در همـین آیـات مـورد بحـث مـا نیـز مـی       . 39ایـد  ن وارد شـونده شـما بـراي آ   ؛کنیـد، هیـزم جهـنم اسـت     عبـادت مـی  چه که من دون اهللا آن 
در ایـن جـا   گویـد   مـی  صـدرالمتألهین . پرسـتیدند، بـه رو در جهـنم فروریختـه خواهنـد شـد       راه بـا هـر آن چـه کـه بـه جـاي خـدا مـی         راهی هم گم

هـاي آنهـا چیسـت کـه بایـد       اشـند کـه هسـتند، گنـاه بـت     پرسـتان سـزاوار فـرو افتـادن در آتـش ب      راهی و بـت  گیریم که اهل گم: استسؤالی مطرح 
  هیزم جهنم شوند؟ 

هـا، بـدون آن کـه خودشـان تمـایلی بـه ایـن         اي از انسـان  شود کـه بـه یـاد آوریـم گـاهی از اوقـات عـده        تر می زمانی جالب مالصدراسؤال 
آیـا ایـن قبیـل افـراد هـم بایـد وارد جهـنم شـوند؟ بـه          . گیرنـد  هـا مـورد پرسـتش و عبـادت قـرار مـی       امر داشته باشند، توسط عدة دیگري از انسـان 

  چه جرمی؟ 
بــه ـ را ـ عمــال      مــریمو مــادرش  عیســی ،مســیحیاناي از  دهــد کــه عــده خــودش شــهادت مــی قــرآن

گفتـی کـه    هـا  گویـد آیـا تـو بـه ایـن      مـی  مسـیح در روز قیامت خداونـد بـه   . کردند جاي خدا عبادت و پرستش می
ــادرت را  ــو و م ــا ت ــدعب  ؟دت کنن




   ــد گفــت اي ــا مــریمپســر  عیســیو آنگــاه کــه خداون ، آی
تــو بــه مــردم گفتــی کــه مــن و مــادرم را خــدایانی بگیریــد بــه جــاي خــدا؟ گفــت منزهــی تــو ســزاوار مــن نیســت کــه   

ــ دانــی آن چــه در  دانســتی؛ مــی راي مــن؛ اگــر گفتــه بــودم آن را همانــا کــه تــو مــیبگــویم آن چــه را کــه حــق نیســت ب
دانـم آن چـه در نفـس توسـت؛ همانـا کـه تـویی  بسـیار دانـاي بـه غیـب؛ نگفـتم بـراي آنهـا مگـر                 جان من اسـت و نمـی  

 رب شـما؛ و تـو بـس شـاهد بـودي بـر آنهـا مـادامی کـه          ،آن چه به مـن امـر کـردي کـه خـدا را عبـادت کنیـد رب مـن        
ــز بــس      ــر هــر چی ــر آنهــا و تــو ب ــرا از میــان آنهــا برگرفتــی تــو مراقــب بــودي ب ــا آن کــه م در میــان آنهــا بــودم؛ پــس ت

  . 40شاهدي
ــا   ــد ب ــ  عیســیســؤال و جــواب کــردن خداون ــز در روز قیامــتـ    ـ ، از نی

آن   بـه  شـعراء ر همـین آیـات سـورة    پرسـتان دارد کـه د   نظر فلسفی معنایی شـبیه سـؤال کـردن از مشـرکان و بـت     
هـا بـه معنـی آشـکار شـدن حقـایق هسـتی بـر همگـان           بـه طـور خالصـه همـۀ ایـن سـؤال و جـواب       . اشاره شـد 

  . چرا که قیامت روز آشکار شدن باطن دنیاست. است
توانــد  هــا، نکـات ظریــف و لطیفــی هــم وجــود دارد کــه مــی  البتـه در هــر کــدام از ایــن ســؤال و جــواب 

ــ   عیسـی مسـیح  مـثال در خصـوص سـؤال و جـواب بـا      . تـر کنـد   تر و وسـیع  قیامت عمیقدرك ما را از 
  دهـد  گویـد و او نیـز بـه خداونـد پاسـخ مـی       فرمایـد خداونـد شخصـا بـا او سـخن مـی       مـی  ـ .

و سـپس   »شـود  بـه آنهـا گفتـه مـی    «فرمایـد   گویـد بلکـه مـی    گوید خدا بـا آنهـا سـخن مـی     اما در بارة مشرکان نمی
تـوان حــدس زد کــه   از ایــن جـا مــی . بـا ایــن کــه جـواب روشــن اسـت    ؛کنــد جـوابی نیــز از مشـرکان نقــل نمـی   

                                         
  98سورة انبیاء آیۀ )  ٣٩
  117و  116سورة مائده آیات )  40
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یعنــی درجــۀ وجــودي او بســیار باالســت و بــه اصــطالح جــزو . عیســی مســیح در روز قیامــت مقــام بلنــدي دارد
 عیسـی . داونـد اسـت  گویـد و او نیـز مخـاطبش خ    مقربان الهیست؛ طـوري کـه خداونـد خـودش بـا او سـخن مـی       

ــ  ــه ـ   ـ ــد      در مرتب ــان او و خداون ــطۀ می ــتگان واس ــی فرش ــه حت ــرار دارد ک اي ق
ــا مشــرکان ماننــد کســانی  41.نیســتند ــد    ام ــراي گفــتن ندارن از مقــام و هســتند کــه ســرافکنده و ســاکت حرفــی ب

   .قرب الهی دورند
را بـه   ـ   ــ   مـریم و  عیسـی  مسـیحیان گویـد کـه    ت مـی صرف نظر از هر بحث دیگري، ایـن آیـه بـه صـراح    

ث مـا در  حـ آیـۀ مـورد ب  و ـ    ـ    سـورة انبیـاء  آیـۀ  کلیـت  اکنـون بـا در نظـر گـرفتن     . خـدا پرسـتیدند   يجا
  ؟ هند شدخوانیز وارد جهنم  مریمو  مسیحآیا : ، باید پرسیدشعراءسورة 

 ـ  طالـب  ابـی  بـن  علـی یعنـی   ی اللهینـد علـ اي از افـراد ـ اصـطالحا ـ      دانیـد کـه عـده    همۀ شـما مـی   ،یا مثال
    ـ   طالـب  ابـی  بـن  علـی بـه اسـتناد ایـن آیـات،     آیـا  . داننـد  ـ را خـدا مـی   هـم در آتـش   ـ

  د بود؟ نخواه
؟ مگـر  بـه جهـنم خواهنـد رفـت     ،کننـد  اه بـا چیزهـایی کـه پرسـتش مـی      ر مشـرکان هـم  اگر نه، پس چرا آن آیات اصـرار دارنـد تـا بگوینـد     

کارنـد کـه بـه جهـنم      پرسـتیدند، لزومـا گنـاه    پرستیدند، یا فرشـتگان و جنیـانی کـه بعضـی دیگـر از آنهـا مـی        سنگ و چوبی که بعضی از مشرکان می
راه بـا   انـد تـا بـه جـاي خـدا پرسـتش شـوند، هـم         خودشـان مایـل بـوده    بروند؟ و اگر منظور آیات ایـن بـوده کـه تنهـا آن دسـته از معبودهـایی کـه       

  به جهنم خواهند رفت، پس چرا از همان اول مطلب را به همین صورت ساده و روشن بیان نکرد؟ راهشان  پرستندگان گم
باشـد؟ بـه راسـتی    ـ دقیقـا ـ از نـوع آتـش دنیاسـت کـه هیـزم آن سـنگ و چـوب          مگـر آتـش جهـنم     . تـر کنـیم   اصال سؤال را کمی فلسفی

پرسـتند کـه    مشـرکان بـه راسـتی چـه چیـزي را مـی      چیسـت؟  و پرسـتیده شـدن   معنـاي عبـادت و پرسـتیدن    معنی آتش جهنم و هیـزم آن چیسـت؟   
مفـاهیم بسـیار   بـه  ، هـا بـه آن دادن بـراي مـا طـرح نمـوده و هنگـام پاسـخ        مالصـدرا هـا سؤاالتیسـت کـه     ایـن راهشـان وارد جهـنم خواهـد شـد؟      هم

 صـدرالمتألهین توانیـد مثـل    کمـی در بـارة ایـن مسـائل فکـر کنیـد ببینیـد شـما هـم مـی          . رسـد  شناسی فلسفی و مسئلۀ معاد می قولۀ انسانبلندي در م
  .نه هاي زیبایی براي این سؤاالت پیدا کنید یا جواب

*** 
  آه که بار دگر آتش در من فتاد                    وین دل دیوانه باز روي به صحرا نهاد

  وز دل من هر طرف چشمۀ خون برگشاد               آه که دریاي عشق بار دگر موج زد                                
  آه که جست آتشی خانۀ دل درگرفت            دود گرفت آسمان آتش من یافت باد                                
  یا رب فریاد رس ز آتش دل داد داد هیچ مالمت مکن          آتش دل سهل نیست                                
  سوي دل من طلب وز غم من شاد شاد ها                رسد از بیشه ها می لشگر اندیشه                                 
  یافت جان تو جمله مرادها امیر          صبر گزیدي و  بر همه دل راي دل روشن ضمی                                 
  دگر         چشم تو سوي خداست چشم همه بر تو باد چشم همه خشک و تر ماند در یک                                 
  دست تو دست خدا چشم تو مست خدا        بر همه پاینده باد سایۀ رب العباد                                 

  این همه از عشق زاد عشق عجب از چه زاد نالۀ خلق از شماست آن شما از کجاست                                        
  اي که ندیده چو تو عشق دگر کیقباددین تویی مالک ملک وجود          شمس حق                                 

  

                                         
ایسـتند مـردم و فرشـتگان بـه صـف،       روزي کـه بـه پـا مـی     فرمایـد   کـه مـی   نبـاء وهشـتم سـورة    اگر آیـۀ سـی  )  ٤١

چـرا کـه   . تـر خواهـد شـد    نظـر بگیـریم، ایـن نکتـه بـراي مـا واضـح        ، را نیـز در کنـار ایـن آیـات در    گویند مگر آن که اذن دهد او را رحمن و او نیز سخن بـه نیکـی بگویـد    سخن نمی
  .ـ جزو کسانیست که در روز قیامت حق دارند حرف بزنند و سخنش نیز عین صواب و حقیقت است ـ  عیسیفهمیم  می



  16ۀ جلسالمیزان فی تفسیر القرآن ـ بر اساس کتاب  سورة شعراءنگاهی به                                                                                           گذري به باطن زندگی
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  و الحمد هللا و صلی اهللا علی محمد و آله                                                                                                         
  

  اسالمي هحلقه مطالعات فلسفه و انديش                                                                                                             
  سید محمد روحانی                                                                                                                           

                                                                                                                                  ۳۰/١/٨٠  
 ١٤٢٢/ محرم/ ۲۴                                                                                                                   

  


