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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

 : ، صادقال قال 

  )بحاراالنوارات ـ يالح(. لو بسفک المهج و خوض اللجج لو علم الناس ما فی العلم لطلبوه و
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در خصـوص ماهیـت معجـزه امـا     . اسـت اسـالم  جاویـد پیـامبر   معجـزة  قـرآن  همۀ مسلمانان بر این امـر اتفـاق دارنـد کـه     
اي از مــردم  عــامی و آن دسـته اقنـاع افـراد   اي معتقدنـد معجـزات انبیــاء اساسـا بــراي     عــده. هـاي گونــاگونی وجـود دارد   دیـدگاه 

و  منـدان  متفکـران و انـدیش  ایـن کـه پیغمبـري خـود را بـه      بـراي   ءیعنـی انبیـا   .عقلشـان بـه چشمشـان اسـت    همیشـه  کـه  بوده 
  . اند نیازي به معجزه نداشتهاصوال ، اثبات کنندخواص جامعه 

ـ تنهـا و تنهـا بـه خـاطر اتفاقـات        غیـر عـامی  هـا ـ اعـم از عـامی و      اي معتقدنـد کـه ایمـان آوردن انسـان     در مقابـل، عـده  
ــ  شــگفت ــ . عنــوان معجــزه رخ داده اســت هانگیــزي بــوده کــه بــه دســت پیــامبران و ب ان بــه ایــن دســته معتقدنــد ماهیــت انس

گـاه و بـدون هـیچ    آشـود، ناخود  انگیـزي ـ مثـل معجـزات انبیـاء ـ مواجـه مـی         ایست کـه وقتـی بـا چیزهـاي بسـیار شـگفت       گونه
   .آورد سر تسلیم فرود میدر برابر آن ، استداللیگونه فکر و 

ایسـت   پدیـده  هـاي انبیـاء،   معجـزه معتقدنـد  و نگرنـد   مـی روشـنفکرمآبانه بـه معجـزه    نگـاهی  بـا  اي هـم   در این میان عده
  .ها انسانعقلی بلوغ متناسب با دوران کودکی و دوران پیش از 

معجـزه   ،قـرآن در نگـاه  . هـا نیسـت   هـیچ کـدام ایـن   ـ   اسـالمی رسد حقیقت معجـزه ـ دسـت کـم در اندیشـۀ       اما به نظر می
در ماهیـت  بایـد  الل بـراي درك ایـن اسـتد   . بخشی از یک استدالل دقیـق منطقـی بـراي اثبـات عقالنـی پیغمبـري پیغمبـران اسـت        

شــود کــه ادعــاي پیغمبــري دارد، منطقــا در چــه مــوقعیتی قــرار   وقتــی انســان بــا کســی روبــرو مــی. نبــوت عمیقــا غــور کــرد
تـوان چنـین ادعـایی را ـ بـه       آیـا مـی  اشـت؟  دخواهـد  انسـان  راسـت یـا دروغ بـودن ایـن ادعـا چـه تـأثیري در زنـدگی         گیرد؟  می

تفـاوت عبـور کـرد؟ اگـر قـرار باشـد        تـوان از کنـار آن بـی    شـمرد؟ آیـا مـی   باطـل  ـ ی  و بدون هیچ گونه غـور و بررسـ  طور کلی 
  معلوم کنیم، چه راهی پیش پاي ما خواهد بود؟  ،گوید من پیغمبر خدا هستم راست یا دروغ بودن ادعاي کسی را که می

شــود  معلـوم مـی  کنـد؛ و ایـن جاسـت کـه      گـاه خاصـی در اسـتدالالت منطقـی مــا پیـدا مـی       ایـن جاسـت کـه معجـزه جـاي     
بـر پایـۀ چنـین دالیلیسـت کـه ثابـت       . هـاي آنسـت، نـه یگانـه خصوصـیت آن      خارق العـاده بـودن معجـزه تنهـا یکـی از ویژگـی      

اي از او سـر بزنـد، لزومـا     العـاده  اگر چـه همـۀ پیغمبـران بایـد معجزاتـی داشـته باشـند امـا هـر کـس کـه عمـل خـارق             : شود می
العـاده بـودن یـک امـر      چیسـت؟ آیـا خـارق   بـودن  العـاده   خـارق تعریـف دقیـق    :یددر عـین حـال بایـد پرسـ    . پیغمبر خـدا نیسـت  

بــاالخره ایــن کــه مــالك العــاده باشــد و بــراي دیگــري نــه؟  بــراي کســی خــارقچیــزي نســبی اســت؟ یعنــی آیــا ممکــن اســت  
  رد؟ العاده وجود دا العاده چیست؟ و منطقا چه معیاري براي تعیین و تشخیص یک امر خارق تشخیص یک امر خارق

نتیجـۀ  . انـد  هـاي فراوانـی زده   حـرف در بـارة آن   اسـالمی بسـیار مهمیسـت کـه متکلمـان و فیلسـوفان      موضـوعات  ها  این
هـا بـا آن    اي از انسـان  عـده مسـتلزم برخـورد مسـتقیم    انبیـاء ـ دسـت کـم ـ      هـا هـر چـه کـه باشـد، ایمـان آوردن بـه         ایـن بحـث  

بـا آن پدیـده مواجـه شـود، آن     بایـد  اي را تشـخیص دهـد،    ن پدیـده بـود  همعجـز خواهـد   کسـی کـه مـی   . پیامبر و معجزات اوست
تشـخیص دهـد کـه ایـن پدیـده ـ بـه نـوعی ـ متفـاوت و متمـایز از             ،بـر پایـۀ ایـن مقایسـه    و  ،دیگر مقایسـه کنـد  هاي  را با پدیده

  . العاده ـ است هاي دیگر ـ و اصطالحا، خارق پدیده
ــ  اسـالم  معجـزة مانـدگار پیـامبر ماسـت، آنگـاه ایمـان آوردن مـا بـه         ن قـرآ بنا به آن چه که گفتیم، اگـر قبـول کنـیم کـه     

و ســخنان دیگــر قــرآن کــه توســط مــا میــان  ایســت همقایســو تشــخیص معجــزه بــودن آن ـ در گــرو   قــرآن یعنــی مواجهــه بــا 
  . گیرد صورت می

قـرآن  رك اعجـاز  بنـابراین د . یعنـی چیزیسـت از نـوع فکـر و اندیشـه و سـخن      . یـک کتـاب اسـت   قـرآن  فراموش نکنیم که 
سـواد باشـیم، بایـد     حتـی اگـر بـی   . هـا و سـخنان مقایسـه کنـیم     تنها وقتـی ممکـن اسـت کـه مـا بتـوانیم میـان افکـار و اندیشـه         

اي کـه   تـرین نتیجـه   کـم . بـه عمـل آوریـم   اي را  فهمـیم، چنـین مقایسـه    شـنویم و مـی   و سخنان دیگـري کـه مـی   قرآن بتوانیم میان 
   .مسلمانیستاساسی است که اهل فکر و اندیشه بودن، شرط  اینبگیرم از این حرف خواهم  می

بـر ایـن نکتـه تصـریح دارنـد کــه مسـلمانان ـ و مخصوصـا دانشـمندان مسـلمان ـ در طـول تــاریخ،               المیـزان در عالمـه  
از نقطـه نظـر قواعـد ادبـی     قـرآن  ایـن درسـت اسـت کـه     . انـد  گاه دچار افـراط و تفـریط شـده   قرآن هاي اعجاز  در خصوص جنبه
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ـ در تمـام تـاریخ     عـرب درسـت اسـت کـه ادیبـان     . نیسـت قـرآن  یک معجزه است، امـا ایـن همـۀ معجـزة      ،هاي خاص آن ظرافتو 
انـد کـه    ، بـه صـراحت اعـالم کـرده    عـرب  انـد، درسـت اسـت کـه حتـی ادیبـان مسـیحی        سر تعظـیم فـرود آورده  قرآن ـ در برابر 

امـا هرگـز    ،بـا هـیچ کتـاب دیگـري قابـل مقایسـه نیسـت        بـه راسـتی  ــ دسـت کـم در برخـی از جاهـاي آن ـ        قـرآن  عظمت ادبی 
تـوان ـ    مـی . هـاي ادبـی و مـثال آهنـگ خاصیسـت کـه آیـات آن دارد        ، تنهـا و تنهـا بـه خـاطر ظرافـت     قرآننباید تصور کرد اعجاز 

اي بـه   هو سـخنان دیگـري کـه در برابـر ماسـت، مقایسـ      قـرآن  هـر جـا کـه بتـوانیم میـان      . این دیداز تر  و باید ـ موضوع را وسیع 
هـا پنهـان    وجهـی کـه شـاید هنـوز از نگـاه انسـان      . را کشـف کنـیم  قـرآن  عمل آوریم، ممکن است بتوانیم وجـه جدیـدي از اعجـاز    

  . ـ اگر واقعا ثابت شود ـ اصال موضوع دور از ذهنی نیستقرآن به عنوان مثال، اعجاز ریاضی . مانده باشد
شـود ـ وجهـۀ معنـایی      تـر مـورد توجـه واقـع مـی      ــ کـه معمـوال کـم    قـرآن  ترین وجه اعجـاز   خودشان معتقدند مهمعالمه 

، بـه راسـتی بـا هـیچ کتـابی قابـل       قـرآن ، عمـق معـانی و عظمـت محتـواي آن، و سـبک بیـان       قـرآن هاي  حرف. و محتوایی آنست
. باشـند  تـر اهـل فکـر و اندیشـه     ـ البتـه ـ بـراي کسـانی بهتـر قابـل درك اسـت کـه بـیش          قرآن این وجه از اعجاز . مقایسه نیست

، بـدون ورود بــه  قـرآن امـا همـان طـور کــه در بـاال اشـاره کـردم، در عــین حـال، اعتقـاد بـه هــر وجـه دیگـري از وجـوه اعجــاز             
را بـا چیـزي مقایسـه کـرد ولـی کتـاب بـودن آن را، یعنـی         قـرآن  شـود،   مگـر مـی  . محتواي آن به عنوان یک کتـاب، نـاممکن اسـت   

  زند، نادیده گرفت؟  هایی را که می حرف

ایمـان بیـاورد، جـز ایـن کـه اژدهـا       ـ   ــ   عیسـی یـا   موسـی خواست به معجزات  ر کسی میاگ
، و آنهـا را بـا حـوادث دیگـري کـه در مقابـل دارد       و بشـنود  در گهـواره را ببینـد   عیسـی یـا تکلـم فصـیحانۀ     موسیشدن عصاي 

قاعـدتا  ، آوردهایمـان  اسـالم  اگـر امـروز بـه معجـزة پیـامبر      ن هـم  یـک مسـلما  مقایسه کنـد، چـه راه دیگـري پـیش پـایش بـود؟       
درسـت بـه همـین    . بفهمـد و آن را بـا سـخنان دیگـري کـه در مقابـل دارد، مقایسـه نمایـد         ،را بخوانـد قـرآن  توانسـته باشـد   باید 

ایـن درجـات بـا    ، امریسـت کـه درجـات گونـاگونی دارد؛ و     اسـالم پیـامبر  معجـزة  ایمـان آوردن بـه   : دلیل اسـت کـه مـن معتقـدم    
تـري ـ    تــري ـ و نـه لزومــا بــیش   هـر کــس از دانـش و مطالعــه و تفکـر عمیــق   . قــدرت فکـر و اندیشــۀ افــراد متناسـب اســت بـا   

  . نیز برخوردار خواهد بودتري  عمیقرا دریابد و در نتیجه از ایمان قرآن تواند معجزه بودن  برخوردار باشد، بهتر می
تحـدي کنـد ـ یعنـی وقتـی      قـرآن  خواهـد در بـارة    چـرا خداونـد وقتـی مـی     تـوان فهمیـد   بـر همـین اسـاس اسـت کـه مـی      

گویـد اگـر فکـر     گـاهی مـی  . زنـد  حـرف مـی  هـاي گونـاگونی    بـه شـکل  نظیر اسـت ـ    العاده و بی خواهد بگوید که این کتاب خارق می
گویـد   یاوریـد، گـاهی مـی   بیـک سـوره   گویـد   گـاهی مـی  ، مثـل آن بیاوریـد   ده آیـه سـخنی بیاوریـد،   قرآن توانید مانند  کنید می می

بــه زیبــایی توضــیح  المیــزاندر عالمــه . گویــد کالمــی ماننــد آن بیاوریــد  گــاهی هــم بــه طــور کلــی مــی  ،ده ســوره بیاوریــد
گـویم   مـن هـم مـی    »ن«گفتـه  قـرآن  گویـد کالمـی ماننـد مـن بیاوریـد، کـافی نیسـت کـه کسـی بگویـد            میقرآن دهند که وقتی  می

اي از  قطعـه کـه  ایـن اسـت   قـرآن  منظـور  ! گـویم   مـن نیـز مـی    ،1گفته قرآن ؛ یا مثال »ب«
و کـالم دیگـر ـ بسـته بـه ایـن کـه آن کـالم         قـرآن   ۀبـراي مقایسـ  . کنیـد  مقایسـه قـرآن  بتوانید آن را بـا   خودتانکالم بیاورید که 

د ـ گـاهی یـک سـوره کافیسـت، گـاهی ده سـوره الزم        و از چـه جهـت قـرار اسـت مقایسـه شـو      قـرآن  دیگر چیسـت و بـا کجـاي    
قابـل  قـرآن  سـخنی بیاوریـد کـه بـا     . قاضـی ایـن قضـاوت خـود شـما هسـتید      . تـر  تر و گـاهی بـیش   است، گاهی ده آیه، گاهی کم

و قـرآن  مقایسه باشد، خود شما قضاوت کنید کـه چـه مقـدار سـخن بـراي ایـن مقایسـه الزم اسـت و آنگـاه خـود شـما در مـورد             
خواهیـد بـراي آوردن ایـن سـخن کمـک بگیریـد و هـر کسـی را          از هـر کسـی کـه مـی    . اید، بـه قضـاوت بنشـینید    ه آوردهسخنی ک
اصـال  قـرآن  آیـا کـالم شـما بـا     قضـاوت کنیـد،   صـادقانه  . خواهید به عنوان شاهد ایـن قضـاوت، خودتـان صـدا بزنیـد      هم که می

ــد    ــی مانن ــا توانســتید کالم ــرآن قابــل مقایســه اســت؟ آی ــد؟ق ک بیاوری

                                                   
  1سورة قلم آیۀ )  1
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     اي  ایـم شـک و تردیـدي داریـد، پـس سـوره       و اگر در آن چه که بر بنـدة خـود نـازل کـرده
   2.هستیدگو  مانند آن بیاورید و شاهدانی که به غیر از خدا دارید، خودتان صدا بزنید، اگر راست

تـر   و کامـل تـر   توانـد عمیـق   واره مـی  ، هـم قـرآن و اسـالم  مـا بـه   ایمـان  دو باره تأکیـد کـنم کـه    ها را زدم تا  حرف  همۀ این
هــا و  کــه قـدرت مقایســه و ســنجش میـان اندیشــه  ت ســتــر ایـن ا  تــر و کامـل  هـاي رســیدن بــه ایمـانی عمیــق   یکــی از راه. شـود  

ـ   .تـر شـود   در نزد ما بـیش گفتارها  علـم و دانشـمان    م؛تـر باشـی   تـر و پرمطالعـه   تـر، عمیـق   انـدیش  مـا متفکرتـر، ژرف  ه زمـانی ک
تفــاوت  متــوانی بهتــر مــیاســت کــه آن وقــت  ؛مآشــنا باشــی يو ســخنان بیشــترافکــار و  ءو بــا آرا ؛تــر باشــد و عمیــقتــر  بــیش
  . دیگري درك کنیمکالم را با هر قرآن آمیز  اعجاز

بـر  . انـد  فراوانـی داشـته  معجـزات  ، اسـالم پیـامبر  . کنـد  یـان دیگـر، متمـایز مـی    را از همـۀ اد اسالم خصوصیتیست که این 
 ةمعجـز قـرآن  امـا بـدون شـک    . یگانـه معجـزة پیـامبر مـا نبـوده اسـت      قـرآن  فکـران روشـنفکرمآب،    خالف تصور برخی از کوتـه 

در . در میــان بشــراندیشــه و تفکــر ایســت متناســب بــا دوران رشــد و شــکوفایی  معجــزهقــرآن . اســتاســالم ان بــاقی و جاویــد
مـن  . سـاخته شـود   خانـه  کتـاب تــواند بـدون داشـتن یـک      نمـی  شهایکـه معبـد  اسـت  اسالم میان همۀ ادیان، در تمام تاریخ، تنها 

خانـه   یـک کتـاب  مـا  هـاي   گـاه  در تمـام معابـد و عبـادت   . ویکم بـه چیـزي افتخـار کـنم، همـین اسـت       اگر بخواهم در این قرن بیست
در بــارة قــرآن آیـات  . عقــل اســتدانـش و  شـبهه محتــاج علــم و   بــی ،ت کــه ایمـان آوردن بــه آن دینیســاسـالم  . هـم وجــود دارد 

 :اهمیـت علــم و دانـش، از هزاروچهارصــد سـال پــیش بــه ایـن طــرف، چشـم همــۀ متفکـران را بــه خــود خیـره ســاخته اسـت        
   همانـا کـه    ؟داننـد  داننـد و کسـانی کـه نمـی     سـانی کـه مـی   بگو آیـا مسـاویند ک

 ؛3فقط مغزداران متـذکر خواهنـد شـد           بلنـد گردانـد خداونـد درجـات کسـانی از
همانـا کـه فقـط عالمـان خشـیت        ؛4آنهـا علـم داده شـده اسـت      اند و کسانی که به شما را که ایمان آورده

   5.خدا را دارند
سـخنان پیشـوایان دینـی مـا در بـارة اهمیـت       . شـویم  ور مـی  رسـیم، انگـار بـه دریـاي دیگـري غوطـه       به روایات کـه مـی  

ـ   مـن  . دانش و تفکر، حد و حصري نـدارد  تـر از قطـرة ایـن     کـم هـا   ایـن . از ایـن بـاب برایتـان خوانـدم    را  یتادر جلسـات قبـل روای

یـک سـاعت فکـر کـردن از هفتـاد سـال        مشهور اسـت کـه پیـامبر فرمـود     . یاي بزرگنددر

طلـب علـم بـر هـر زن و مـرد مسـلمانی واجـب         از هم او نقـل اسـت کـه    . تر است عبادت بافضیلت

؛ و فرمـود  واره تـا گـور   طلـب کنیـد علـم را از گـه     انـد کـه فرمـود     باز از ایشان روایت کـرده  .است

      بـاز فرمـود   و ؛ طلب کنید علـم را حتـی اگـر در چـین باشـد    حکمـت را اخـذ

انــد  ســت کــه فرمــودهنقــل ا ـ  ـ   امــام صــادقاز . کنیــد حتــی اگــر در دســتان اهــل شــرك باشــد 
   اعمیقـــ یعنـی در آن    تفقـه کنیـد  در دیــن خـدا 

نظـري  روز قیامـت بـه او   در کنـد، خداونـد    پس همانـا کسـی کـه در دیـن خـدا تفقـه نمـی        ؛نشین نباشید عرب بادیهو بیندیشید ـ  
اگـر  فرماینـد   مـی  يدیگـر مشـهور  در روایـت  ایشـان  . نخواهـد کـرد و رشـد نخواهـد داد    پـاك  نخواهد داشت و هرگز تـا ابـد او را   

  . زدم تا وادارشان کنم که در دینشان تفقه کنند شیعه میتوانستم با چوب بر سر جوانان  می
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اي شــما بارهـا بـر  . امامــان مـا، بـدون اندیشـه و دانـش معنــا نـدارد     اسـت، انگــار بـه فرمـودة پیـامبر و     اسـالم  دیـن اگـر   
ـ از خودبراي یک بـار هـم کـه شـده      مبیایی ،ام گفته درسـت  ؟ و مسـلمانی در گـرو چـه چیزهاییسـت    چیسـت  اسـالم   :مان بپرسـی م

 واســالم لــوازم منطقــی بیــاییم ذاتیــات و  ؛ســه ضــلعی بســته: دهــیم و جــواب مــی مثلــث چیســتپرســیم  همــان طــور کــه مــی
امـا بـا آن چـه کـه     . خواهیـد داد  یجـواب رو شـوید، چـه    هـا روبـه   اگـر شـما بـا ایـن پرسـش     دانم  نمیمن . مسلمانی را معلوم کنیم

اندیشـه و تفکـر   توانـد یکـی از ذاتیـات ـ یـا دسـت کـم یکـی از لـوازم ذاتـیش ـ            داشته باشـید، نمـی  اسالم هر تعریفی که از گفتم، 
  . نباشدو مطالعه 

مـثال بـه   چـرا؟  . بنـد مسـلمانی نیسـت    گـوییم کـه فـالن کـس آن طـور کـه بایـد، پـاي         ایم و مـی  مان گفتهبارها در گفتگوهای
کنـد کـه بگـوییم فـالن کـس دیـن و ایمـانش         آیـا هـیچ بـه فکرمـان خطـور مـی       .خوانـد  گویـد یـا نمـاز نمـی     این دلیل که دروغ می

کنـد،   ي هـیچ وقـت از مخیلـۀ مـا عبـور نمـی      چنـین چیـز  اگـر   ؟اهـل مطالعـه و تفکـر نیسـت     ضعیف است، چون آن طور که بایـد 
  . درك عمیق و دقیقی نیستداري  دیندقیقا از آن روست که درك ما از ماهیت 

ـ اندیشـه و دانـش   حرف من این است که همۀ  درسـت بـه همـین دلیـل بـود کـه       . اسـت مداري  دیـن اساسـی از ارکـان    یرکن
و تـر از اندیشـه    شـاید مظلـوم  گـویم کـه    هنـوز هـم مـی   . از کـردم اي در مظلومیـت اندیشـه آغـ    را بـا مرثیـه   ایستاده در بادکتاب 
چـو خـوش   کـه  امـا   هفکرنـد و اندیشـ  اهـل  کننـد کـه    همـه ادعـا مـی   . تر از دین، مفهومی در فرهنگ بشري پیدا نشـده باشـد   مظلوم

  .بنگري اي سرو روان این همه نیست

ـ   . اسـت   م در همـین زمینـه  ا هآوردبرایتان امروز حدیثی که  ـ   ـ   امـام صـادق  مانـد کـه    ل ایـن مـی  ایـن حـدیث مث
شـاید کسـی وجـود نداشـته باشـد کـه در اهمیـت فـرا گـرفتن علـم و دانـش            . کننـد تعیـین  خواهند براي علم و دانـش قیمتـی    می

بـراي بـه دسـت آوردن علـم و دانـش، متحمـل چـه چیـزي اگـر           بـه چـه قیمتـی؟   : اما سؤال این است کـه . تردیدي به خود راه دهد
ــامارزشــش را دارد؟  شــویم، ــی ام ــد م ــی : فرماین ــردم م ــر م ــه در  اگ ــش دانســتند ک ــم و دان ــزي هســت عل ــا آن را  ،چــه چی حتم

  .ترین دریاها تاریکغرق شدن در ها و  به خاك افتادن جان ،ها ریختن خونولو به قیمت  ،طلبیدند می
  . این است قیمت علم و دانش در نزد ما

*** 
 

قیامـت و   بـرزخ،  ،میـان دنیـا  نسـبت  گفتـیم کـه   . گفـت  مـی قیامـت سـخن   کـه در بـارة   رسـیدیم  شـعراء  سـورة  از آیـاتی  در جلسۀ قبل  بـه  
بلکـه مراتـب   دیگـر نیسـتند    موجـوداتی در عـرض هـم و در کنـار یـک     هـا   یعنـی ایـن  . عرضـی نسـبت  طولی است، نه یک نسبت آخرت یک جهان 

 همـان عـذاب آخـرت   و شکسـت قیامـت    ،همـان شکسـت قیامـت    ،غفلـت دنیـا  تـوان گفـت    به همـین دلیـل اسـت کـه مـی     . گوناگون یک حقیقتند
اي از بـاطن هسـتی ـ یعنـی همـان       اگـر چشـم بـاز کننـد و درجـه      ،در غفلتنـد  شـان امروزدر زنـدگی دنیـایی   کسـانی کـه    ،تـر  بـه تعبیـر سـاده   . است

همــان جهــان آخــرت ـ را    تــر هســتی ـ یعنــی   قیامــت ـ را ببیننــد، احســاس شکســت و رســوایی خواهنــد کــرد و اگــر درجــات بــاالتر و بــاطنی   
  . مشاهده کنند، خود را در عذاب جهنم خواهند یافت

غـی نیـز   معنـاي  و در بـارة معنـاي تقـوي    . متقـین و غـاوین  : شـوند  بنـدي مـی   هـا در دو گـروه اصـلی دسـته     در قیامت همۀ انسـان که گفتیم 
تـوان از همـین آیـات نتیجـه گرفـت کـه        هسـتند، آنگـاه مـی    اگر فهمیده باشیم که قیامت و آخرت مراتـب بـاطنی دنیـاي خـود مـا     . توضیحاتی دادیم

هـاي گونـاگونی کـه دارنـد ـ بـه دو دسـتۀ اساسـی تقسـیم           بنـدي  هـا و دسـته   هـا ـ بـه رغـم همـۀ تفـاوت       ، همـین امـروز، همـۀ انسـان    قـرآن از نظر 
بنـدي مهـم و    تـوان هـزاران هـزار دسـته    بـدون تعـارف، شـاید ب   . آوري برخوردارنـد  هـا از چـه تنـوع حیـرت     یک لحظه تصور کنید کـه آدم . شوند می

شناسـانه، تـاریخی، اجتمـاعی، اقتصـادي،      تـوان آنهـا را از حیـث صـفات مختلـف بیولوژیـک، ژنتیـک، روان        مـی . ها در نظـر گرفـت   مفید براي انسان
بنـدي   راي آنهـا، یـک تقسـیم   هـا و در و  بنـدي  گویـد در بطـن همـۀ ایـن تقسـیم      بـه مـا مـی   قـرآن  امـا  . بنـدي کـرد   و بر پایۀ هزاران مالك دیگر دسته

هـا هـر طـور کـه باشـند، هـر کجـا کـه باشـند، و در هـر            آدم .هاسـت  بنـدي  ترین تقسیم اي ترین و ریشه ها وجود دارد که مهم اساسی میان انسان
  .ندهالکتکردگانی که در حال  حالتی که باشند، یا از زمرة تقواپیشگانند و یا از زمرة راه گم
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گـوییم،   هـا سـخن مـی    وري کـنم کـه وقتـی از تقـوي و راه و هالکـت و سـعادت و امثـال ایـن        آ را دو بـاره یـاد   شاید بـد نباشـد ایـن نکتـه    
. انـد  و روایـات بـه دسـت آورده   قـرآن  ، از راه تـأمالت عمیـق فلسـفی در    اسـالمی زنـیم کـه فیلسـوفان     اي حـرف مـی   شناسـانه  دقیقا از مفاهیم انسـان 

هـاي وجـودي ماسـت کـه اگـر بـه کمـال نرسـیم، باعـث عـذاب مـا             م، منظـور از هالکـت، همـان نقـص    به طور مثال، همان طور که قبال توضیح داد
راهـی، تطـورات و تحـوالت وجـودي ماسـت کـه بـاالخره یـا بـه سـوي رشـد و کمـال خواهـد بـود                به همین ترتیب، مراد از راه و گـم . خواهد شد

در بـارة قیامـت و بهشـت و    قـرآن  الف تصـور بعضـی از افـراد، سـخنان     بنـابراین بـر خـ   . ایـن کـه مـا را در نقائصـمان بـاقی خواهـد گذاشـت       و یا 
تــرین مفــاهیم فلســفی و  بلکــه مبتنــی بــر جــدي. هــا، بــه هــیچ وجــه ســخنانی ســمبلیک و نمــادین نیســت راهــی و امثــال ایــن جهــنم و راه و گــم
  . وجودشناسانه است

تـرین ویژگـی    نـه روز آفـرینش آنهـا؛ و گفتـیم اصـلی     به هر تقـدیر، گفتـیم کـه قیامـت روز بـروز و آشـکار شـدن بهشـت و جهـنم اسـت           
 سـؤاالتی گویـد در قیامـت از مـردم     مـی قـرآن  بـه همـین دلیـل اسـت کـه      شـاید  . اي از مراتـب بـاطنی هستیسـت    قیامت، همین آشکار شـدن درجـه  

تـوان نشـان داد    مـی . اد اسـت کـارکرد اصـلی سـؤال و جـواب، پـرده برداشـتن از معرفـت افـر        . دهنـد  مـی  جـواب و آنها نیز به این سـؤاالت   شود می
هـا و   تـوان مطمـئن شـد کـه پرسـش      از دنبالـۀ ایـن آیـات مـی    . گـردد  که کارکردهـاي دیگـر پرسـش و پاسـخ نیـز بـه همـین کـارکرد اصـلی بـازمی          

در واقـع، ایـن   . مـورد نظـر قـرار گرفتـه اسـت ـ نیـز کـارکردي جـز ایـن ندارنـد           سـورة شـعراء   هـاي قیامـت ـ دسـت کـم آن بخشـی کـه در         پاسخ
هـا بـه حقـایق بـاطنی جهـان ـ همـان چیـزي کـه در دنیـا از آن غفلـت             دهنـد کـه معرفـت حضـوري انسـان      آنها، نشان می  ها و سپس جواب رسشپ

  . تر شده است تر و عمیق داشتند ـ بیش
د آن کجاینـ : شـود  آنهـا گفتـه مـی     بـه  مـن دون اهللا  قیـل لهـم اینمـا کنـتم تعبـدون      وهـایی مطـرح اسـت؟     خوب؛ در قیامت چه پرسش

   کردید؟ عبادت میبه جاي خدا چه شما 
ــادت و  ــتعب ــین قصــۀ     شپرس ــبال در هم ــت؟ ق ــه معناس ــه چ ــراهیمب ــم   اب ــرف زدی ــاره ح ــن ب ــیم . در ای ــود را  گفت ــی خ ــادت یعن و عب

 توانـد بـه سـخنان مـا پاسـخ دهـد؛ کسـی کـه رسـیدن          توان بـا او سـخن گفـت و او نیـز مـی      هاي خود را در دست کسی دیدن؛ کسی که می خواست
  . کوشیم تا رضایتش را جلب کنیم کسی که می ،بنابراینو پذیر است؛  او امکاندست هایمان تنها و تنها به  ما به خواست

تواننـد بـراي    آیـا مـی   او ینتصـرون؟  مهـل ینصـرونک  کردیـد، کجاینـد؟    معبودهـایی کـه بـراي خـود تصـور مـی       :شـود  در قیامت سؤال می
روز  پـس  .معلـوم اسـت  بـراي همگـان ـ بـه علـم حضـوري ـ        در روز قیامـت   ،پاسـخ ایـن پرسـش    ؟نـد انجـام ده یا حتی بـراي خودشـان کـاري    شما 

روز قیامــت روز . اي نــدارد قیامــت روز پــی بــردن بــه ایــن حقیقــت اســت کــه همــه چیــز جلــوة خداســت و هــیچ کــس مســتقل از خداونــد اراده 
ز قیامـت روز  ودر یـک کـالم، ر  . و از سـر جهالـت   هبـود اسـت کـه دسـت بـه دامـن هـر کسـی جـز خـدا شـدن، بیهـوده            واقعیـت  آشکار شدن این 

اش سـخن گفتـیم ـ     ، بـه عنـوان محـور اصـلی فلسـفۀ زنـدگی در بـاره       سـورة شـعراء  ـ یعنی همـان چیـزي کـه بارهـا در       توحید ربوبیآشکار شدن 
   .هاست براي همۀ انسان

تـرین ـ و شـاید تنهـا ـ مشـکل مـا در نگـاه بـه           یایـم و ایـن اساسـ    حقیقت ماجرا اینست کـه مـا هنـوز توحیـد ربـوبی را درسـت نفهمیـده       
بـه همـین دلیـل    . اي از رب اسـت  ایم که موجودات اطـراف مـا از خودشـان هـیچ چیـز ندارنـد و هـر چـه هسـت جلـوه           ما هنوز نفهمیده. زندگیست

کـه عمـال بـراي رفـع      ایـن اسـت  . براي خواص و آثـار موجـودات اطرافمـان ـ اغلـب بـدون آن کـه حتـی بـه رب فکـر کنـیم ـ موضـوعیت قـائلیم              
کنـیم از   یعنـی بـدون آن کـه رب آنهـا مـورد توجـه مـا باشـد، گمـان مـی          . جـوییم  مـی  نصـرت نیازهاي گوناگونمـان در زنـدگی از ایـن موجـودات     

ایـم زنـدگی مـا نیـز در      از ایـن روسـت کـه بارهـا گفتـه     . توانند در حل مشـکالت زنـدگی بـه مـا کمـک کننـد       خودشان خواص و آثاري دارند و می
یعنـی مـا نیـز روزي خـواهیم فهمیـد      . از مـا هـم پرسـیده شـود     اینمـا کنـتم تعبـدون   پس باید منتظر باشیم سـؤال  . قع یک زندگی مشرکانه استوا

دهـد ـ از رئیسـی کـه بـه قـدرتش دل بسـته بـودیم تـا غـذایی کـه             کردیم براي مـا کـاري در زنـدگی انجـام مـی      که هر کس و هر چیزي که فکر می
  . ا سیر کند ـ در واقع هیچ شأنیتی از خودشان نداشتندامیدوار بودیم ما ر

پرسـند معبودهـاي شـما کجاینـد،      شـود، وقتـی مـی    خواهـد بگویـد وقتـی ایـن سـؤال پرسـیده مـی        مـی قـرآن  انگـار  . به این آیات نگاه کنیـد 
مـا برسـاند، وجـود خـارجی نخواهـد      ـ کـه بتوانـد کمکـی بـه       مـن دون اهللا یعنی هیچ معبـودي ـ بـه جـز خـدا،      . شود هیچ اثري از آنها یافت نمی

   .فهمیدیم ، اما ما نمیبتواند به ما کمکی کند من دون اهللادر واقع از اول هم کسی وجود نداشت که . داشت
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 در جلسـۀ پـیش گفتـیم کـه      .نوغـاو و الفکبکبـوا فیهـا هـم     خوب، پس از معلوم شدن ایـن حقیقـت چـه اتفـاقی خواهـد افتـاد؟      
ظـاهرا بـه همـین معنـا     آمـده اسـت کـه     روي هـم ریختـه شـدن هـم    البتـه ایـن لغـت بـه معنـی      . بـه زمـین خـوردن    بـا صـورت  پشت سر هم یعنی 
اگر بخواهیم با توجه یه این دو معنا، تصـویري از وضـعیت جهنمیـان درسـت کنـیم، یـک مثـال خـوب شـاید بیـرون ریختـه شـدن بـار              . گردد بازمی

قـرآن  شـوند؟   کنـد، آن آجرهـا چطـور بـه زمـین ریختـه مـی        میونی آجرهـایش را خـالی مـی   ایـد وقتـی کـا    دیـده . باشـد هـاي بـزرگ     ن آجر از کـامیو 
در حـال سـقوط، پشـت هـم بـه زمـین خـورده، مثـل تلـی از آشـغال، روي هـم            . شـوند  گوید اهل جهنم به همین شکل به جهنم فرو ریختـه مـی   می
  . الغاون و جنود ابلیس اجمعون هم و: ن و معبودهاي آنها و تمامی جنود ابلیس استواین وصف غاو. ریزند می

وصـف بـاطنی وضـعیت امـروز مـردم دنیـا هـم         ،وصـف اهـل قیامـت   پـس  . دو باره فراموش نکنیم که قیامـت تجلـی بـاطن دنیاسـت    
انـد نگـاه کنیـد، بـه همـۀ جنـود        بـه آن دل بسـته  کـه  خواهد بگوید به کسانی کـه اهـل تقـوي نیسـتند نگـاه کنیـد، بـه همـۀ آن چـه           میقرآن . هست

و هـاي زیبـا و مرتبشـان، بـا همـۀ عطـر و آالتشـان         ها با همۀ قدرت و شوکتشـان، بـا همـۀ ثـروت و مکنتشـان، بـا همـۀ لبـاس         س نگاه کنید، اینابلی
. یـک نکتـۀ دیگـر را هـم بـاز بـه یـاد آوریـم        . شـوند  ارزشی هسـتند کـه روي هـم ریختـه مـی      مقدار و بی در حقیقت مثل آشغال بیبا همۀ کثرتشان، 
ان فـی ذلـک الیـه و مـا کـان اکثـرهم       نگفـت  سـورة شـعراء   در جـا بـه جـاي    قـرآن  مگـر  . یت مردم جهان در همۀ تاریخ اسـت این وصف اکثر

  . ؟ اکثر مردم روزگار از مؤمنان نبودند و همین است آیت بزرگی که در این ماجراستمؤمنین
مطـرح نمـوده از شـما پرسـیدم و قـرار شـد در       ، نقـرآ آیـات و آیـات مشـابه آن در      بـا ایـن  در رابطـه  مالصـدرا  را کـه  سـؤالی  جلسۀ قبـل  

امـا چـرا    واضـحی دارد؛ دلیـل  ظـاهرا   ،رونـد  غـاوون و جنـود ابلـیس بـه جهـنم مـی      فرمایـد   مـی قـرآن  اگـر  : سؤال ایـن بـود  . بارة آن کمی فکر کنید
کننـد ـ مثـل سـنگ      ا پرسـتش مـی  اي او ر راه شـما وارد جهـنم خواهنـد شـد؟ اگـر معبـودي خبـر نداشـت کـه عـده           فرماید معبودهاي شما هم هم می

، مـریم و مـادرش   عیسـی شـدند ـ یـا خبـر داشـت امـا راضـی بـه ایـن پرسـتش نبـود ـ مثـل               پرسـتان پرسـتش مـی    و چوب و اصنامی که توسط بت
          ي در ایـن  ا جـانی کـه توسـط عـده     ـ چرا باید به جهنم بـرود؟ بـه عـالوه، اصـال چـه لزومـی دارد سـنگ و چـوب بـی

دنیا به بت تبدیل شده و مورد پرسـتش قـرار گرفتـه اسـت، وارد جهـنم شـود؟ آیـا بـراي سـنگ و چـوب تفـاوتی دارد کـه در بهشـت باشـد یـا در                
  جهنم؟ 

هـا داده و تحلیـل فلسـفی عمیـق او را از ایـن گونـه آیـات ارائـه          بـه ایـن سـؤال   مالصـدرا  من در این جا قصد ندارم جـواب زیبـایی را کـه    
بـریم بـه خـوبی روشـن کنـیم، معنـاي        خواهم اشاره کنم که اگر معناي قیامت و نسـبت آن را بـا جهـانی کـه امـروز در آن بـه سـر مـی         فقط می. دهم
دیگـر   عرضـی کـه در کنـار یـک     دنیـا و آخـرت دو موجـود هـم    : سر اصـلی مـاجرا هـم همانسـت کـه گفتـیم      . آیات هم بهتر فهمیده خواهد شد  این

. مـا در ایـن جـا بـا بـیش از یـک موجـود مواجـه نیسـتیم         . رابطۀ دنیـا و آخـرت رابطـۀ ظـاهر و بـاطن یـک موجـود اسـت        . دواقع شده باشند، نیستن
چیزي که هست این موجـود خـودش داراي درجـات و مراتـب گوناگونیسـت کـه مـا امـروز تنهـا بـا یـک مرتبـه از آن مـواجهیم و بعـدها مراتـب                

  . هد شددیگر آن نیز براي ما به علم حضوري آشکار خوا
گـوییم آخـرت بـاطن همـین دنیـا و زنـدگی اخـروي مـا بـاطن همـین زنـدگی             شاید تذکر این نکته در این جا ضروري باشد که وقتـی مـی  

آتـش جهـنم   . هرگـز . پردازانـه بـراي ترسـاندن ماسـت     آتـش جهـنم صـرفا یـک تمثیـل خیـال        دنیایی ماست، نباید تصور شود کـه عـذاب جهـنم یـا    
چنـین برداشـت کـرد کـه جهـنم فقـط        نبایـد از آن چـه کـه گفتـیم هرگـز     . واقعیسـت امـر  همان قدر که آتش دنیا یـک   درست ،ستا واقعیامر یک 

آتـش جهـنم، آتـش جهـنم     . گمـان کـرد آتـش جهـنم دقیقـا همـان آتـش دنیاسـت         نبایـد درست همـان طـور کـه در عـین حـال      . نوعی تمثیل است
کنند جهـنم جـایی مثـل خورشـید اسـت و نشـان دادیـم ایـن تصـور بـا توجـه بـه آیـات               میقبال به کسانی اشاره کردیم که خیال . است نه آتش دنیا

نسـبت میـان   . جهنم بـاطن دنیاسـت نـه خـود دنیـا؛ و حقیقتـا آتـش اسـت امـا نـه از نـوع آتـش دنیـا             . و روایات ما، تا چه حد کودکانه و خام است
قـا چـه نسـبتی میـان آتـش دنیـا و آتـش جهـنم وجـود دارد کـه ایـن هـر             اکنون اگر سـؤال کنیـد کـه دقی   . جهنم و دنیا هم نسبت باطن و ظاهر است

ایـن حـداکثر چیزیسـت کـه بـا      . اند، خواهم گفت هر کـس بـه بـاطن دنیـا متصـل شـود، جهـنم را حقیقتـا آتـش خواهـد خوانـد            دو را آتش خوانده
یـا بایـد بـا کمـک     . تـر پـیش پـاي مـا نیسـت      شتـر، دو راه بـی   بـراي بـه دسـت آوردن پاسـخی دقیـق     . توان به آن رسـید  هاي فلسفی می کمک برهان

انـد ـ و یـا بایـد صـبر کنـیم تـا بعـد از          انجـام داده مالصـدرا  مکاشفات عرفانی همـین امـروز بـه بـاطن عـالم پـی ببـریم ـ کـاري کـه ظـاهرا امثـال             
  . مردنمان خود به خود به جهان آخرت علم حضوري پیدا کنیم
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فرمایـد   اي کـه مـی   ابـل گفـتن اسـت و شـاید اشـاره بـه همـین معنـا داشـته باشـد آیـه           همۀ آن چه که گفتیم عینا در بارة بهشت هم ق
ی

 هــایی کــه جاریســت در زیــر  و بــه صــالحات عمــل کردنــد، بــراي آنهاســت بــاغ  بشــارت بــده کســانی را کــه ایمــان آورده و
ــوة آن،  آن نهرهــا؛ هــر گــاه روزي  ــد از می ــان اســت     خورن ــراي آن ــل؛ و داده شــوند مشــابه آن و ب ــودیم از قب گفتنــد ایــن اســت آن چــه روزي داده شــده ب

  .6انازواج پاکیزه و در آنند آنها جاود
را هـایی   تـوان سـر نـخ    تـا همـین جـا هـم مـی     امـا  دهـد   به هر حال بحث عقالنی و فلسفی، با دانشی که ما داریم، مجالی بیش از ایـن نمـی  

در . شـود، ایـن همـان ظـاهر دنیـایی ماجراسـت       سـنگ و چـوبی اگـر پرسـتش مـی     ایـن کـه،   مـثال  . براي پاسخ سؤالی کـه پرسـیدیم بـه دسـت آورد    
گویـد    مـی قـرآن  پـس نبایـد گمـان کـرد وقتـی      . گویـد  زنـد، از بـاطن مـاجرا سـخن مـی      وارد شدن معبودها به جهنم حرف مـی  ازقرآن حالی که اگر 

، مــراد از آن معبودهــا، همـان ســنگ و چــوب و کسانیســت  7گویــد  یــا وقتـی مــی  ،اینمـا کنــتم تعبــدون 
راه بـا غـاوون و جنـود     حـال اگـر بپرسـید حقیقـت بـاطنی معبودهـاي دنیـایی کـه در آخـرت هـم          . انـد  دهکه ظاهرا در دنیا مـورد پرسـتش واقـع شـ    

طبعـا بـراي رسـیدن بـه     . ارجـاع دهـم تـا خودتـان بخوانیـد و لـذت ببریـد       مالصـدرا  آثـار    ابلیس، جهنمی خواهند بود چیسـت، ناچـارم شـما را بـه    
  .ارزشش را دارد ،اگر از من بپرسید. این لذت، باید کمی هم زحمت بکشید

کـه بعـدا   کسـانی    یعنـی همـان  راهـی ـ    معبودهـاي دروغـین، اهـل غـی و گـم      :نـد بـود  اهل جهنم خواهاز موجودات  ه دستهسبه هر شکل، 
حکایـت از نحـوة وجـود     ،بـاز از یـاد نبـریم کـه اهـل جهـنم بـودن        .8جنـود ابلـیس  بـاالخره،  و بینیم که پیروان شاعرانند ـ   میسورة شعراء در همین 

شـود کـه بـه جـایی وارد شـدن یـا از جـایی خـارج          همان طور که در جلسۀ قبل توضـیح دادیـم، پـس از دقـت فلسـفی معلـوم مـی       . وجودات داردم
بـه همـین ترتیـب، وارد جهـنم شـدن، دقیقـا بـه معنـاي جهنمـی شـدن وجـود ایـن افـراد اسـت؛ و بـا                . شدن، معنایی جز تحول یک موجـود نـدارد  

. انـد  شود اهل جهـنم شـدن، بـه معنـی آشـکار شـدن مقصـد نهـایی راهیسـت کـه ایـن افـراد بـا وجـود خـود پیمـوده                 تر معلوم می دقت فلسفی بیش
نگـاهی  ایـد، اجـازه دهیـد     اکنـون اگـر آمـاده   . ایـن ماهیـت جهـنم اسـت     .موجـودات جهنمـی  توان گفت جهنم عبارتست از نحوة وجود  بنابراین، می

   .کشند، به چه کارهایی مشغولند ر حالی که عذاب میبیفکنیم و ببینیم اهل آتش دبه درون جهنم نیز 
  

مـا اضـلنا اال    و )98(کم بـرب العـالمین  یاذ نسـو  )97(تاهللا ان کنـا لفـی ضـالل مبـین     )96(قالوا و هم فیها یختصمون
ـ      ) 101(ال صدیق حمیم و )100(فما لنا من شافعین )99(المجرمون ان فـی ذلـک   ) 102(منینؤفلـو ان لنـا کـره فنکـون مـن الم

  ) 104(و ان ربک لهو العزیز الرحیم) 103(یه و ما کان اکثرهم مؤمنینال
) 97(سـوگند بـه خـدا کـه مـا بـودیم در ضـاللتی آشـکار        ) 96(ورزیدنـد  گفتند و هم آنان بودنـد کـه در آن خصـومت مـی    

ــا رب العــالمین برابــر شــمردیم  فعین چیــزي پــس بــراي مــا از شــا) 99(راه نکــرد مــا را مگــر مجرمــان و گــم) 98(وقتــی شــما را ب
همانـا  ) 102(پـس اگـر تکـراري بـراي مـا باشـد پـس همانـا هسـتیم از مؤمنـان          ) 101(و نه دوسـتی کـه حمـایتی کنـد    ) 100(نیست

  ) 104(و همانا که رب توست، به تحقیق که اوست عزیز رحیم) 103(که در آن آیتیست و نبودند اکثر آنان مؤمنان
عبـارت   ،قـالوا و هـم فیهـا یختصـمون    . ، خصـومت و دشمنیسـت  شـود  فهمیـده مـی  بارزترین کار اهل جهـنم، چنـان چـه از ایـن آیـات      

چنـین و چنـان    ،آن اینست که اهـل آتـش، در حـالی کـه همـه بـا هـم در حـال خصـومت و دشـمنی هسـتند           ترجمۀ دقیق . ایست بسیار تکان دهنده
درسـت بـه همـین دلیـل بـود کـه       . آسـایش حقیقیسـت  سـعادت و    همان طور که قبال گفتیم، دشمن ما کسیسـت کـه مـانع رسـیدن مـا بـه      . گویند می

یعنـی هـر کـدام از آنهـا را کـه در نظـر بگیریـد، مـانعی در مسـیر سـعادت و           . اهل آتش همـه بـا هـم دشـمنند    . ها را دشمنان خود خواند بت ابراهیم

                                                   
  25سورة بقره آیه )  ٦
  98سورة انبیاء آیۀ )  ٧
تواننـد بـه آن جـا مراجعـه      منـدان مـی   پیرامـون معنـاي جنـود الهـی و جنـود شـیطان گفتگوهـایی داشـتیم کـه عالقـه           سـورة فـتح  و نیـز در مباحـث    ایستاده در بـاد ما در کتاب )  ٨

  . نمایند
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شـوند، کسـانی    هـنم دیـده مـی   بنـابراین کسـانی کـه امـروز در ج    . جهـنم بـاطن همـین زنـدگی دنیاسـت     یادمـان نرفتـه کـه    . بختی دیگریسـت  خوش
کردنـد، امـا شـاید ایـن دشـمنی ـ آن طـور کـه بایـد ـ در زنـدگی دنیـا              هستند که در زندگی دنیـا نیـز ـ در واقـع و در بـاطن ـ بـا هـم دشـمنی مـی          

  . فقط متوجه این دشمنی نیستنددیگرند  اهل جهنم در همین دنیا هم دشمن یک. آشکار نبود
کننـد، در واقـع بـا هـم دشـمنی       گوینـد کسـانی کـه در راه باطـل بـا هـم دوسـتی مـی         یـات بـه مـا مـی    آیـن  ا. خوب به این آیات توجه کنید

از ایـن  . انـد  شـود کـه همـه دشـمن هـم بـوده       اگر امروز حتی جانشان را براي هم فدا کنند، فـرداي قیامـت ـ و پـس از قیامـت ـ معلـوم مـی        . کنند می
ایـن دیگـر چطـور    . دیگـر را نشناسـند   دیگرنـد، حتـی اگـر یـک     نـد، در حـال دشـمنی کـردن بـا یـک      دار باالتر، همۀ کسانی که در راه باطل قدم برمی

گــري، نگــاهی دو بــاره بیندازیــد،  اگــر بــه گفتگوهــاي نخســتینمان در بــاب دعــوت و دعــوت. رس نیســت شــود؟ پاســخ چنــدان دور از دســت مــی
  . جواب را خواهید یافت

پـس در همـین زنـدگی دنیـا نیـز ـ در واقـع و در بـاطن مـاجرا ـ بـا هـم             . دیگرنـد  همـه دوسـتان یـک   اهل بهشت توان ثابت کرد  متقابال می
یمشـان، امـا در بهشـت    کـه شـاید نشناس   یـم امـروز دوسـتانی دار  ــ همـین    باشـیم ـ    از مـا کـه اهـل بهشـت    هـر کـدام   . کننـد  دوسـتی مـی  

کنـد، فضـاي    مت و دشـمنی تصـویر مـی   وور کـه فضـاي جهـنم را فضـاي خصـ     همـان طـ  قـرآن  به همین دلیل اسـت کـه   . دیگر را خواهیم یافت یک
زنـدگی  از نشـینند و   در مقابـل هـم مـی   کنـد، اهـل بهشـت     توصـیف مـی  قـرآن  چنـان چـه   . خوانـد  بهشت را فضایی آکنده از دوسـتی و محبـت مـی   

ــاد مــیخــود دنیــاي  ــدکن ی : ن
  هــاي  ســارهایند؛ وارد شــوید آن را بــه ســالمت و امنیـت؛ و جــدا ســاختیم هــر چــه زنجیــر در دل  هــا و چشــمه همانــا کــه متقیــان در بـاغ

بینیـد؟ ایـن وصـف     مـی  9.گـاه خـارج شـونده باشـند     جـاي  در تماسـند و نـه از آن  ها رو بـه هـم بنشـینند؛ نـه بـا رنـج و زحمتـی         تخآنها بود تا برادرانه بر ت
  . شدند معرفینیز به عنوان تنها گروهی که اهل بهشت خواهند بود، سورة شعراء اهل تقواست که در همین 

کـه بهتشـیان در    فرمایـد  در آن جـا بـه صـراحت مـی    . در بـارة عبـاد مخلـص خداونـد در بهشـت دارد     قـرآن  تر وصفیست کـه   از این جالب
: بیننـد کـه آنهـا در جهنمنـد     افتنـد و مـی   گـاهی بـه یـاد بعضـی از آشنایانشـان در دنیـا مـی       حین گفتگوهاي دوسـتانۀ خـود   




        مگــر بنــدگان مخلــص خــدا؛ آناننــد کــه بــراي
دیگـر؛ بـه دور    روي یـک  هـا روبـه   هـاي پرنعمـت؛ نشسـته بـر تخـت      شـوند؛ در بـاغ   هـاي گونـاگون و هـم آناننـد کـه تکـریم مـی        آنهاست رزقی معلوم؛ میـوه 

ــی ــان م ــه  آن ــا کاس ــذت   چرخــد ب ــگ ل ــراب ســفید رن ــیدنی؛ ش ــایی از نوش ــري   ه ــار و دردس ــه خم ــندگان؛ ن ــراي نوش ــتی و   بخــش ب ــه مس در آن اســت و ن
مدهوشی؛ و در نزد آنان اسـت حوریـان زیبـا چشـم؛ هـم چـون تخـم شـترمرغ، سـفید و دسـت نخـورده؛ پـس روي کننـد بعضـی از آنـان بـه بعضـی دیگـر                   

تـی مــردیم و  گفـت آیــا تـو از تصــدیق کننـدگانی؛ آیــا وق    مــینشـینی؛   اي از آنهـا همانــا بـراي مــن بـود هــم    کننــد؛ گفـت گوینــده  در حـالی کـه ســؤال مـی   
  . 10ما را جزایی هست؛ گوید آیا شما مطلع هستید؛ پس مطلع شود پس ببیند او را در وسط جهنمآیا خاك و غبار شدیم، 

اگـر دو نفـر در ایـن دنیـا، حقیقتـا دشـمن هـم باشـند، دسـت کـم یکـی از            : بگیـریم   توانیم یک نکتـۀ دیگـر را هـم نتیجـه     از همین جا، می
بنـابراین اثبـات قضـیه را بـه خودتـان واگـذار       . دلیـل ایـن امـر واضـح اسـت     بـا آن چـه کـه گفتـیم،     . هم هر دوي آنهـا  آنها اهل جهنم است و شاید

اگـر دو نفـر از مسـلمانان    : در روایتـی آمـده اسـت   . فقط اجازه دهید یادآوري کـنم کـه در ایـن زمینـه روایـات صـریحی هـم وجـود دارد        . کنم می
قـدم شـده باشـد، قبـل      آن کـس کـه بـراي آشـتی پـیش      ،خـارج اسـت؛ و اگـر آشـتی کننـد     اسـالم   با هم قهر کنند، حـداقل یکـی از آنهـا از   
هـاي شخصـی و حسـد     با ایـن حسـاب، یادمـان باشـد کـه اگـر دلمـان را از چیزهـایی هـم چـون کینـه           . از آن دیگري به بهشت وارد خواهد شد

  .بگذریم. حالی کرد ایران اسالمیمداران  وري به سیاستشد این نکته را یک ط کاش می. خالی نکنیم، چه خطر بزرگی در انتظار ماست

                                                   
  48تا  45سورة حجر آیات )  ٩
  55تا  40سورة صافات آیات )  ١٠
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گفتگـوي جهنمیـان   . دیگـر اشـاره دارد   بـا یـک  جنـگ و جـدال و مخاصـمۀ اهـل جهـنم      ، بـه  قـرآن بسیار زیادي از آیات ! بازگردیم به جهنم
جالـب اسـت بدانیـد کـه شـخص      . گـر ید پر اسـت از خصـومت و دشـمنی، و پـر اسـت از بیـزاري جسـتن آنهـا از یـک         . فریاد عصبانیتپر است از 

برائــت و بیــزاري کــه از دیگــران اســت اولــین کســی در واقــع، او . نیــز بــه عنــوان یکــی از اهــالی جهــنم، در ایــن مجــادالت حضــور دارد  ابلــیس
 اگـر کسـی مسـتحق سـرزنش و مالمـت باشـد،      . مالمـتم نکنیـد   ید وراراهـی خـود نشـم    گـم  عامـل گویـد ایـن قـدر مـرا      به اهل جهنم می .جوید می

ــمایید  ــود ش ــد . خ ــت کنی ــان را مالم : خودت


 و بــه خــالف؛  همانــا کــه خــدا وعــده داد شــما را وعــدة حــق و وعــده دادم شــما را ؛آنگــاه کــه فرمــان رانــده شــد و گفــت شــیطان
نیسـتم مـن    کنیـد مـرا و مالمـت کنیـد خودتـان را؛     پـس مالمـت ن   ردیـد مـرا؛  پـس اسـتجابت ک   ؛اي جـز آن کـه دعـوت کـنم شـما را      نبود مرا بر شـما سـلطه  

ــا ــما و فری ــن؛  درس ش ــادرس م ــما فری ــتید ش ــن   نیس ــیش از ای ــدم پ ــر ورزی ــن کف ــد؛  م ــرك ورزیدی ــما ش ــه ش ــه آن چ ــذابی    ، ب ــد در ع ــه ظالمانن ــا ک همان
: گونــه دارنــد ابلــیس ياي از مــردم منــافق بــراي دوســتان خــود در دنیــا رفتــار  فرمایــد عــده جــایی مــیدر قــرآن  11.دردنــاك

 پــس بــه محــض ایــن کــه کــافر  ؛هماننــد شــیطان آنگــاه کــه بــه انســان گفــت کــافر شــو
هـا، و ایـن    همـان طـور کـه گفـتم آن دعواهـا و خصـومت       12.خـداي رب العـالمین را  دارم تـرس   همانـا کـه مـن     ؛جـویم  شد، گفت من از تو بیزاري مـی 

  . ردم استباطن زندگی دنیاي این م انهمتوصیفات، 
ایـن نیـز   آیـا   .کننـد  گویـد ـ حتـی دعـا هـم مـی       مـی قـرآن  در جهنمشـان ـ چنـان چـه      اهـل جهـنم  ترین قسمت ماجرا این است کـه   جالب

آنهـا در زنـدگی خـود ظـاهرا بـه دنبـال هـر چیـز کـه باشـند ـ در            . بله و دلیل آن هـم روشـن اسـت    ؟اي دیگر از باطن زندگی دنیاي آنهاست وجهه
در . بـه یـاد آوریـد   را سـورة شـعراء   گفتگوهایمـان در  جلسـات نخسـتین   . کننـد  ـ به دنبال خـدا هسـتند و از اوسـت کـه طلـب مـی      واقع و در باطن  

در حقیقــت هــر کـس کــه در ایــن عــالم  . آن جـا بــه تفصــیل گفتــیم همـۀ موجــودات در همــۀ احــوال، در حـال دعــا کــردن بــه درگـاه خداوندنــد    
ر طلب چیزیست، در حـال دعـا کـردن بـه درگـاه خداونـد اسـت؛ و هـر کـس بـه هـر چیـزي کـه              مقصودي دارد، آن مقصود خداست؛ و هر کس د

ا هـا همـه حقایقیسـت کـه در بـاطن ایـن عـالم محقـق اسـت امـا نگـاه ظاهربینانـۀ مـ              ایـن . رسد، در حقیقت خداونـد او را اجابـت کـرده اسـت     می
تـوان گفـت بـاطن زنـدگی      پـس بـه سـادگی مـی    . اسـت در آخـرت   مـا همـین ظـاهربینی اسـت کـه باعـث عـذاب        دهد آنها را دریابیم و اجازه نمی

امـا نتیجـۀ ایـن دعـا بـراي اهـل جهـنم چیسـت؟ جهنمـی شـدن           . اهل جهنم ـ مثل باطن هستی همۀ موجودات ـ چیزي بـه جـز دعـا کـردن نیسـت       
واهیم دیـد کـه آنهـا دائـم از     اگـر امـروز بتـوانیم بـاطن زنـدگی اهـل جهـنم را ببینـیم، خـ         بـه عبـارتی دیگـر،    . آنها و در عذاب فرو رفتنشـان 

در قیامـت و  . شـود  ایـن دعـا عینـا مسـتجاب مـی     . تـر دچـار رنـج و عـذاب شـوند      تـر و بـیش   خواهند که خودشان و دیگران بـیش  خداوند می
کننـد کـه    فرمایـد اهـل جهـنم از خـدا درخواسـت مـی       مـی قـرآن  ایـن اسـت کـه    . ه اسـت بینند کـه ایـن دعـا چگونـه مسـتجاب شـد       همه میآخرت 
ــدان کــن عــذاب  ــا را دو چن ــران م و  : بزرگــان و رهب

چنـدان بـده و    بـه آنهـا عـذابی دو    ،را پـس مـا را بـه راه ضـاللت بردنـد؛ اي رب مـا       نهمانـا کـه مـا اطاعـت کـردیم سـروران و بزرگانمـا        ،گفتند اي رب ما
گوینـد درسـت اسـت کـه مـا رهبـران شـما بـودیم امـا ایـن چیـزي از جـرم              رهبران و بزرگان آنها نیز در پاسـخ مـی  . 13لعنت کن آنان را لعنتی بزرگ

: کاهـد و شـما از ایـن جهـت هـیچ فضـیلتی بـر مـا نداریـد          شما نمـی 
    ــان ــه پیروانش ــا ب ــوایان آنه ــت پیش ــب          ،و گف ــه کس ــاطر آن چ ــه خ ــذاب را ب ــید ع ــس بچش ــیلتی پ ــا فض ــه م ــبت ب ــما نس ــراي ش ــت ب ــس نیس پ
تـر شـدن عـذاب دیگـران را دارد      تـو گـویی هـر کـدام از اهـل جهـنم آرزوي بـیش       . شـود  دست آخر نیز عذاب همۀ آنها مضـاعف مـی  . 14کردید می

                                                   
  22سورة ابراهیم آیۀ )  ١١
  16سورة حشر آیۀ )  ١٢
  68و  67سورة احزاب آیۀ )  ١٣
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: تـر مـی شـود    شـود پـس عـذاب همـه بـیش      سـتجاب مـی  و چون این دعـا بـراي همـه م   
   ــا ــراي اول آنه ــا ب ــر آنه ــت آخ ــا ،گف ــم  ،اي رب م ــد کــه گ ــا را اینانن ــد م ــده  ؛راه کردن ــذابی دو پــس ب ــا را ع آنه

  . 15دانند و چندان ولیکن نمیگفت براي همه است د چندان از آتش؛
ن اتـاهللا  : انـد  در ضـاللت آشـکاري بـوده   خورنـد کـه    فرمایـد اهـل آتـش بـه خداونـد قسـم مـی        مـی قـرآن  اکنون دیگر واضح است که چرا 

 اگـر یادتـان باشـد، جلسـۀ قبـل گفتـیم کـه از نظـر فلسـفی، وارد شـدن بـه جـایی و خـارج شـدن از              . راهی ضاللت یعنی گم .کنا لفی ضالل مبین
. کنـد  کند؛ درسـت همـان طـور کـه حضـور مـا نیـز تنهـا در وجـود مـا معنـا پیـدا مـی              آن، جز با ایجاد تحوالتی در وجود موجودات تحقق پیدا نمی

همـان مجموعـۀ حاالتیسـت کـه در طـول تحـوالت وجـودي بـرایش پیـدا          کنـد   طـی مـی  توان ثابت کـرد، راهـی کـه یـک موجـود       به دلیل مشابه می
یعنـی وجـود او بـه    . راه اسـت، دقیقـا بـدان معناسـت کـه تحـوالت وجـودي او در جهـت مطلـوب او نیسـت           در دنیـا گـم  پس اگـر کسـی   . شود می

عـذاب چـه معنـایی جـز ایـن دارد      . ایـن تعبیـر دیگـري از رنـج کشـیدن و در عـذاب بـودن اسـت        . اي متحول شده که براي او نامطلوب اسـت  گونه
راهــی  از گــمحضــوري آنهاســت  اســت؟ پــس عــذاب اهــل آخــرت همــان درك نــامطلوبکــه وجــود مــا در وضــعیتی قــرار گرفتــه کــه برایمــان  

شـما  . ؟ علـتش واضـح اسـت   تـاهللا گوینـد   خورنـد و مـی   امـا چـرا بـه خـدا قسـم مـی      . یعنی همان آشکار شدن حقیقت و باطن هستیشـان  شان؛خود
خوریـد کـه    ضـمن، همیشـه بـه چیـزي قسـم مـی      در . خورید که بـراي اثبـات سـخنتان هـیچ دلیـل دیگـري در دسـت نداشـته باشـید          میقسم وقتی 

مگــر نگفتــیم روز قیامــت روز بــروز ایــن حقیقــت اســت کــه جــز خداونــد هــیچ . شــأنیت کــافی بــراي قســم خــوردن بــه آن وجــود داشــته باشــد
د نـدارد  هـاي اوسـت؟ بنـابراین در روز قیامـت چیـزي جـز خداونـد وجـو         اي از جلـوه  حقیقتی وجود ندارد و هر چه که بـود و هسـت، تنهـا جلـوه    

بیـنم اهـل آتـش بـراي اثبـات درسـتی سـخن خـود بـه خداونـد قسـم             از ایـن روسـت کـه مـی    . که بتوان به آن استناد کرد و بـر پایـۀ آن دلیـل آورد   
تـوان اسـتناد    بـا ایـن حسـاب، بـه چیـزي جـز او مـی       . هـر چـه هسـت اوسـت و فقـط او     . به غیر از او چیزي در مقابلشـان نیسـت  چون . خورند می

  توان متمسک شد؟ پس چه راهی جز قسم خوردن پیش پاي آنهاست؟  ه دلیلی جز ذات او میکرد؟ و به چ
و درسـت بـه   بیننـد،   و خـود را در ضـاللت مـی    ؛چون اکنـون حضـور قهارانـۀ او بـر همگـان آشـکار اسـت        ،خورند آنها به خداوند قسم می

کردنـد بـا    فکـر مـی  و  بـه جـز خـدا دل بسـته بودنـد     کـه بـه چیزهـایی    ایـن بـود   در زنـدگی  ترین خطایشـان   فهمند بزرگ می. در عذابندهمین دلیل، 
برسـاخته از توهماتشـان را   فهمنـد خطایشـان ایـن بـود کـه معبودهـاي        مـی . ایـن عـالم برسـند    بـه چیـزي در  توانند  نصرت موجوداتی به جز خدا می

کردنـد از دسـت آنهـا در ایـن      بودنـد و خیـال مـی    در جـاي رب العـالمین نشـانده   ـ یعنی هر چیزي که بـدون توجـه بـه خـدا برایشـان مهـم بـود ـ         
یعنـی چیـزي را مسـاوي چیـز     ـ مسـاوي هـم از همـین جـا آمـده       ــ   از مـاده   نسـوي . اذ نسویکم برب العـالمین : جهان کاري ساخته است

العـالمین بـوده    یـزي بـا رب  خطـاي بنیـادین آنهـا مسـاوي قـرار دادن چ     فهمنـد   آنهـا مـی  کـه  ایـن اسـت   عنـاي آیـه   مبنـابراین،  . دهیم میدیگري قرار 
اي اسـت کـه از بدنـۀ     مجـرم در ریشـۀ لغـوي، بـه معنـی شـاخه       .مـا اضـلنا اال المجرمـون    و: یک حقیقـت دیگـر نیـز برایشـان هویداسـت     . است

ا مـ  وگوینـد   پـس وقتـی اهـل عـذاب مـی     . شـوند  مجـرم خوانـده مـی    ،انـد  کاران نیز از این جهت که از حق جـدا شـده   گناه. درخت کنده شده است
عـالوه بـر   . کارنـد  و گنـاه  انـد، خودشـان نیـز مجـرم     راهـی آنهـا نقشـی داشـته     اند همۀ کسانی که به نحـوي در گـم   یعنی فهمیده اضلنا اال المجرمون

الزم بـه  . رشـد و شـکوفایی  خـالی از  خـالی از حیـات حقیقـی و     ؛فهمند زندگی آنها هم مثل شـاخۀ بریـده شـده از درخـت حقیقـت اسـت       این، می
چـرا کـه خداونـد یگانـه حقیقـت      . کـه مـراد از پیونـد داشـتن بـا درخـت حقیقـت همـان پیونـد داشـتن بـا خداونـد در زنـدگی اسـت               گفتن نیست
یعنـی بـدون توجـه داشـتن بـه او ـ بـدون تقـوي ـ زنـدگی            . انـد  از خداونـد بریـده  پس مجرمان کسـانی هسـتند کـه در زنـدگی خـود      . هستی است

  . اند کرده
؛ فلـو ان لنـا کـره    ال صـدیق حمـیم   و ؛فمـا لنـا مـن شـافعین    کـه   کنـد ایـن اسـت    خداوند از آنها نقـل مـی  که  تیجمال نباالخره آخری
و نـه دوسـتی کـه بـه فکـر مـا باشـد و بـراي مـا حمیـت            ؛گویند امروز دیگر براي ما نه کسی هست کـه شـفاعتمان کنـد    می .فنکون من المؤمنین

باشـد، ایـن بـار از مؤمنـان خـواهیم       تهی بـراي بازگشـت و تکـرار زنـدگی مـا وجـود داشـ       ؛ به راسـتی کـه اگـر امکـان    یا حمایتمان کندبه خرج داده 
. هـایی کـه بـر پایـۀ تقـوي نباشـد، در واقـع نـوعی دشمنیسـت          در بارة نداشتن یک دوست حامی قبال صـحبت کـردیم و گفتـیم بـاطن دوسـتی      .بود

                                                   
  38سورة اعراف آیۀ )  ١٥
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در بـارة آرزوي بازگشـت بـه    . باشـد، تنهـا از جانـب خداسـت    هم چنین گفتیم که قیامت روز آشـکار شـدن ایـن حقیقـت اسـت کـه حمـایتی اگـر         
هـا آرزوي تکـرار شـدن زنـدگی را داریـم ـ نیـز مـن          شناسانۀ ایـن حقیقـت کـه چـرا اغلـب مـا انسـان        زندگی دنیا و تکرار زندگی ـ و تحلیل انسان 

همـین قـدر   در ایـن جـا   . نهـا را تکـرار نکـنم   خـواهم دو بـاره آ   ام و اجـازه مـی   به تفصـیل صـحبت کـرده    سورة کهفو  سورة حدیدقبال در مباحث 
بـه عبـارت   . یابنـد  دهـد کـه آنهـا در قیامـت بـه خودشناسـی عمیقـی هـم دسـت مـی           ، نشان میفلو ان لنا کره فنکون من المؤمنینجملۀ : بگویم

امـا  . و نـه چیـز دیگـر   دیگر، باطن هستی خودشان هم برایشان آشکار خواهد شد و خواهنـد فهمیـد کـه مطلـوب حقیقـی وجـود آنهـا ایمـان اسـت          
  . اي داشته باشیم که بد نیست ما هم به آن اشارهکنند  میرا مطرح جالبی بسیار بحث عالمه  فما لنا من شافعیندر خصوص جملۀ 

بـراي اهـل جهـنم    هـر چنـد    ،دهـد کـه در روز قیامـت شـفیعانی وجـود دارنـد       نشـان مـی   فمـا لنـا مـن شـافعین    جملـۀ  نخست این کـه  
یعنـی   گفتنـد   بایـد مـی   ،وجـود نداشـت  و هـیچ شـفیعی بـراي هـیچ کـس      اگر در روز قیامـت هـیچ شـفاعتی     چرا که. شفیعی نیست

 شـافعین از گونـه جمـالت،   ایـن کـه آنهـا بـه جـاي گفـتن ایـن         .هـا  و یـا عبـارتی ماننـد ایـن     یـا   براي ما هیچ شفیعی نیسـت 
و در واقـع، شـفیعانی وجـود     کننـد  اي دیگـر شـفاعت مـی    اي بـراي عـده   عـده در روز قیامـت  بیننـد   مـی  آنهـا گویی دهد که  نشان میگویند  سخن می

  . کند  کسی براي آنها شفاعت نمیالبته اما دارد؛ 
فرمایـد   اي بسـیار شـبیه بـه آیـۀ مـورد بحـث مـا مـی         مـثال در آیـه  . کننـد  آیات متعددي هست که به همـین موضـوع اشـاره مـی    قرآن در 

  فرمایـد   جـاي دیگـري مـی    دریـا  . 16رسـاند شـفاعت شـافعان    آنهـا نفعـی نمـی     پس بـه 
روز امــ فرمایــد  نیــز مــی .17شــفاعتی نــدارد مگــر آن کــس کــه در نــزد رحمــان پیمــانی گرفتــه اســت 

رســاند  و نفــع نمــی فرمایــد  بــاز مــی .18رســاند شــفاعت مگــر آن کــه خــدا اذن دهــد و از قــول او راضــی شــود نفعــی نمــی
  .نظیر این آیات بسیار زیاد است. 19شفاعت در نزد او مگر براي آن که اذنش داده باشد

چیــزي کــه . ه شــفاعت در روز قیامــت یــک واقعیــت مســلم و انکارناپــذیر اســتخوانــده باشــد بــرایش مســلم اســت کــقــرآن کســی کــه 
اي از  بـه آن دسـته  . گیـرد  شفاعت به معنی بی حساب و کتاب بـودن و پـارتی بـازي نیسـت بلکـه حقیقتیسـت کـه بـه اذن خـدا صـورت مـی            ،هست
ویم کـه در واقـع، شـفاعت خـارج از اذن و اجـازة      شـ  کننـد، اگـر درسـت دقـت کنـیم متوجـه مـی        هم که ظاهرا وجود شفاعت را نفی میقرآن آیات 

: مـثال بـه ایـن آیـه توجـه کنیـد      . کند نـه مطلـق شـفاعت را    خداوند را نفی می
  شــود از  شــود از آن شــفاعت و گرفتــه نمــی و پذیرفتــه نمــی دهــد هــیچ کــس از هــیچ کــس چیــزي را جــزا نمــیو پــروا کنیــد روزي را کــه

خواهـد بگویـد در آن روز جـز سـلطۀ خداونـد چیـزي نمایـان نیسـت و از هـیچ کـس            ایـن آیـه آشـکارا مـی    . 20شوند آن معادلی و نه آنان نصرتی می
تی بـا وجـود و آثـار موجـودات     واضـح اسـت کـه ایـن آیـه منافـا      . یعنـی همـان ظهـور حقیقـت هسـتی      ؛و هیچ چیز جز خدا کاري سـاخته نیسـت  

ایـن  . اي باشـد کـه ظهـور و تجلـی خداونـد در آنهـا کـامال روشـن و بـر همگـان نمایـان باشـد             دیگر ندارد، مشروط بر این کـه ایـن آثـار بـه گونـه     
روز  .نیسـت  ـقیامـت روز نـابود شـدن و معـدوم شـدن موجـودات دیگـر ـ بـه جـز خـدا              وزر. ایـم  همان سخنیست که ما بارها بـه آن اشـاره کـرده   

در واقـع، همـین امـروز هـم همـه چیـز جلـوة اوسـت امـا ایـن حقیقـت بـراي بسـیاري              . آشکار شدن این حقیقت است که همه چیز جلـوة اوسـت  
فرمایـد   خداونـد مـی   هایـن اسـت کـ   . شـود  روز قیامـت همـین حقیقـت بـاطنی بـرمال مـی      . از افراد مشهود نیسـت 

 21گردید آنگاه به سوي او بازمی ؛ها و زمین براي اوست ملک آسمان ؛بگو براي خداست همۀ شفاعت.  

                                                   
  48سورة مدثر آیۀ )  ١٦
  87سورة مریم آیۀ )  ١٧
  109سورة طه آیه )  ١٨
  23سورة سبا آیۀ )  ١٩
  48سورة بقره آیه )  ٢٠
  44سورة زمر آیۀ )  ٢١
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شـفاعت همــان گونـه از نــامش پیداسـت یعنــی    امـا شــفاعت چیسـت؟   . اسـت قـرآن  در شـفاعت یـک واقعیــت غیـر قابـل انکــار     پـس  
در ارتباطـات انسـانی هـم همـین معنـا را        شـفاعت  .بـه یـک موجـود دیگـر    واسطه شدن چیزي یا کسی در نزد خداوند بـراي رسـیدن کمـالی    

کنیـد، بـه واسـطۀ وجـود شـما لطـف و رحمتـی از جانـب کسـی کـه در نـزدش شـفاعت              وقتی شما براي کسی در نـزد دیگـري شـفاعت مـی    . دارد
شـفاعت در روز قیامـت هـم    . افتـاد  فـاق نمـی  بـه طـوري کـه اگـر شـما نبودیـد و اگـر شـفاعت شـما نبـود، ایـن ات           . رسد آن دیگري می  به ،اید کرده

شـفاعت در روز قیامـت بـی حسـاب و کتـاب نیسـت کـه هـر کـس خواسـت بتوانـد بـراي دیگـري شـفاعت                ،چیزي کـه هسـت  . همین طور است
عت هـم چنـین شـفا   . اي اجـازه داده تـا بـراي عـدة دیگـري شـفاعت کننـد        یعنی خود خداوند است کـه بـه عـده   . شفاعت فقط به اذن خداست. کند

  . اي از رحمت خود خداوند است نه امري در عرض او و خارج از خواست و ارادة او شافعان نیز در واقع جلوه
در همـین زنـدگی دنیـایی    . توانـد مـورد شـفاعت واقـع شـود      نداشـته باشـد، نمـی   را پر واضح است که تا کسـی زمینـۀ الزم بـراي شـفاعت     
اصـال شـرط شـفاعت وجـود نـوعی ارتبـاط       . کنـد  ا بشناسـد، بـرایش شـفاعت نمـی    ما هم هیچ وقـت کسـی بـی جهـت و بـدون ایـن کـه طـرف ر        

. کنــد از طــرف دیگــر اســت و شــفیع و کســی کــه در نــزد او شــفاعت مــی ،کنــد از یــک طــرف خـاص میــان شــفیع و کســی کــه شــفاعتش را مــی 
گیـرد کـه    نـد و بـراي کسـانی صـورت مـی     گیـرد کـه از مقـام بلنـدي دز نـزد خداونـد برخوردار       تنها از سوي کسـانی صـورت مـی   بنابراین، شفاعت 

  اگـر بـه  . گردنـد  منـد مـی   سـعادت  ،اي کـه بـا شـفیعان دارنـد     توانند به سعادتی کـه بایـد برسـند، امـا بـه خـاطر ارتبـاط ویـژه         خودشان به تنهایی نمی
  . نگاه کنید، معنایی جز این، براي شفاعت نخواهید یافتقرآن وعۀ آیات ممج

هـایی   آدم ،در ایـن دنیـا  . شـود  اي دیگـر از بـاطن زنـدگی دنیـاي ماسـت کـه در قیامـت آشـکار مـی          هم جلوه توانیم بگوییم شفاعت حاال می
شـوند و یـا ایـن کـه بـا وسـاطت        هـاي دیگـر کامـل مـی     یـا خودشـان بـه تنهـایی و بـدون کمـک انسـان       : انـد  رسند دو دسته که به درجات کمال می

ک و وسـاطت در ایـن جـا ممکـن اسـت نـوع خاصـی از وسـاطت و کمـک باشـد کـه فعـال             البتـه منظـور از کمـ   . پیماینـد  دیگران این مسـیر را مـی  
ایـن دسـتۀ دوم همـان کسـانی هسـتند کـه بـا کمـک شـفیعان بـه سـعادت            تـوان گفـت کـه     اما اجماال می. تر در اطراف آن نیست مجال بحث مفصل

  . اند، برسند ی که االن رسیدهبه طوري که اگر شفاعت شافعان نبود، امکان نداشت به جای. اند شدهو کمال نائل 
گوینـد   ایـن روایـات بـه مـا مـی     . گـر خواهـد بـود    ـ بـراي مـا روشـن     امامـان مـا ـ   پیـامبر و  از این جا به بعد است که روایات 

رط الزم حـوزة شـفاعت هـر کـدام از آنهـا چـه میـزان اسـت و شـ         . کننـد  که شفیعان چه کسانی هستند و چگونه و بـراي چـه کسـانی شـفاعت مـی     
توانـد بـه شـفاعت آنهـا منجـر       اي از ارتبـاط بـا آنهـا مـی     بـاالخره ایـن کـه چـه نحـوه     . منـد شـویم چیسـت    براي این که بتوانیم از شفاعت آنها بهـره 

خـواهم بـه چنـد روایـت کوتـاه در ایـن        تنهـا اجـازه مـی   . بگـویم، بحـث بـه درازا خواهـد کشـید     سخن من اگر بخواهم در این باره به تفصیل . شود
  . زمینه بسنده کنم

و در ذیـل آیـۀ   . تـرین پاداشـی کـه خداونـد بـه پیـامبرش عطـا کـرده مقـام شـفاعت اوسـت            شاید براي شما جالب باشد اگر بشنوید، بزرگ
          مـراد از ایــن وعـدة الهـی بـه پیــامبر،     آمـده کـه    22و در آینـده بـه تـو اعطــا خواهـد کـرد رب تـو پـس راضـی خــواهی شـد

ایـن اسـت کـه در تشـهد     . گویا این تنها چیزي بوده کـه توانسـته پیـامبر را بـه بـاالترین درجـۀ رضـایت و آرامـش نائـل سـازد          . اعت استمقام شف
گـوییم   کنـیم و مـی   پیـامبر ـ و شـاید در عـین حـال بـراي خودمـان ـ آرزو کنـیم، بـرایش دعـا مـی            را بـراي   هـا بهترین چیزخواهیم  میوقتی نمازمان 

ی        خــدایا درود فرســت بــر محمــد و آل محمــد و بپــذیر شــفاعت او را و
دقیقـا بـه معنـی     ،پـس ایـن دعـا بـراي پیـامبر     . ایـم کـه رحمـت الهـی و درجـات انسـانی هـر دو بـی انتهاسـت          قبال گفتـه . بلند گردان درجۀ او را

توانـد داشـته    عـانی بلنـدي مـی   اکنـون شـما ببینیـد قـرار گـرفتن شـفاعت در میـان ایـن آرزوهـا چـه م           .بهترین آرزوها از سوي ما براي پیـامبر اسـت  
  .باشد

و عابـدان  عالمـان  پنداریـد شـفاعت مـن بـراي      مـی آیـا  : نـد و فرمود نـد روزي پیـامبر رو بـه مـردم کرد   در روایت آمـده اسـت کـه    
ــر  ــم   !و مجاهــدان اســت؟ خی ــا عل ــا ،رود بــه بهشــت مــی خــودش عــالم ب ــا جهــادش  عابــد ب ــادتش و مجاهــد ب شــفاعت مــن از آن  ؛عب

چـرا   .شفاعت تجلـی بـاطنی نـوع خاصـی از ارتبـاط بـا اولیـاء خـدا و پیغمبـران اسـت          فهمیم که  از این روایت می. استامت من کاران  گناه

                                                   
  5سورة ضحی آیۀ )  ٢٢
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ـ   انـد و عابـدان نیـز بـا هـدایت او عابـد شـده        عالمـان هـم علـم خـود را از پیـامبر گرفتـه      : که توجه دارید ه همـین ترتیـب مجاهـدان نیـز بـا      انـد و ب
هاییسـت کـه مـا در     شـود نـه از نـوع ارتبـاط علمـی و عبـادي و نـه از نـوع تـالش          پس ارتباطی که به شفاعت منجر مـی . اند راهنمایی او جهاد کرده

سـت، خـواهم گفـت بـه     اگـر بپرسـید ایـن ارتبـاط چگونـه ارتباطی     . دهـیم بلکـه ارتبـاطی از نـوع دیگـر اسـت       زندگی خود در راه دینمان انجـام مـی  
طـور دقیـق اگـر بخواهیـد، شـاید ایـن یـک رابطـۀ منحصـر بـه فـرد در کنـار انـواع ارتباطـات انسـانی باشـد، بـه طـوري کـه نتـوان بـراي آن مثــال                      

طی کـه  هـا بـراي توصـیف ارتبـا     تـرین مثـال   امـا شـاید شـبیه   . توضـیح داد  وو روایـات آن را تبیـین نمـود    قـرآن  توان با کمک  تنها می. مشابهی آورد
. شـفاعت تجلـی بـاطنی دوسـتی و محبـت حقیقـی و قلبـی مـا بـه اولیـاء دیـن اسـت            . شود، رابطۀ دوستی و محبت باشد به شفاعت منجر می

انگـار  . و غیـرت دوسـتانه آمـده اسـت     ،حمیـت  ،نیـز شـفاعت در کنـار دوسـتی    سـورة شـعراء   شاید به دلیل همین شباهت است کـه در ایـن آیـات    
دوسـتی  رابطـۀ  کـار باشـد، امـا حقیقتـا در درون دلـش اولیـاء خـدا را دوسـت داشـته باشـد، همـین             یـد اگـر کسـی گنـاه    خواهـد بگو  روایات ما مـی 

ط اولیـاء  هـاي دیگـري کـه ـ بـاز توسـ       کـن اسـت بـه قـوت و شـدت انـواع هـدایت       ممرابطـه  طبعا تـاثیر ایـن   . به بار آوردتواند براي او نتایجی  می
فرامـوش نکنـیم کـه عـذاب و عقـاب مـا، همـان نحـوة وجـود ماسـت نـه            . ا به هـر حـال تـأثیر خـود را دارد    ام ،شود نباشد خدا ـ براي ما فراهم می 

راه باشـد،   بـه اولیـاء خـدا، هـر چنـد بـا گناهـان و خطاهـایی هـم         عمیـق   یحبتـ آیـد، داشـتن م   پـس بـه طـوري کـه از روایـات برمـی      . چیزي دیگـر 
البتـه ممکـن اسـت ایـن نجـات بعـد از       . آثـار در نهایـت باعـث نجـات او خواهـد بـود      آثاري در نحوة وجود انسان به جا گـذارد کـه ایـن    تواند  می

تحمل درجاتی از عذاب فـراهم شـود کـه طبعـا محصـول ـ بلکـه عـین ـ همـان گناهـان و خطاهـاي دیگریسـت کـه شـخص در زنـدگی خـود بـه                   
  . اند جا آورده و آنها نیز به نوبۀ خود در نحوة وجود او اثر گذارده

 ،بهشــتاینـک  گوینـد   مـی عبــادت و بنـدگی خـدا را بـه جــا آورده    در روز قیامــت بـه کسـی کـه    : ایـات آمـده اسـت   بعضـی از رو در 
وارد بهشــت نشــوید؛ در مقابــل درب بهشــت بایســتید و در کنــار انبیــاء گوینــد شــما  مــی نلمــااامــا بــه ع. گیــر  وارد شــو و از آن بهــره

ت داراي درجـات گونـاگون اسـت و برخـی از عالمـان دینـی نیـز ماننـد انبیـاء          فهمـیم کـه شـفاع    از ایـن روایـت مـی   . شـفاعت کنیـد  براي مـردم  
اکنـون  و نمودنـد   چـرا کـه آنهـا نیـز در زنـدگی دنیـا ـ درسـت ماننـد انبیـاء ـ مـردم را بـه سـوي خداونـد هـدایت مـی                 . داراي درجاتی از شـفاعتند 

عالمــان  در روایــت آمــده . کردنــد وقــت آشــکار شــدن بــاطن حیــات آنهــا و کسانیســت کــه آنهــا بــراي هدایتشــان تــالش مــی 
   .ترند بافضیلت اسرائیل بنیعالمان امت من از پیغمبران  و نیز آمده  ؛جانشینان پیغمبرانند

ن و یارانشـان را بـه نـزد    در آخـرین لحظـات عمرشـان، نزدیکـا    ـ   ـ   صـادق  مامـا روایـت مشـهوري آمـده اسـت کـه      در 
از . شـمارد نخواهـد رسـید   ببـه کسـی کـه نمـاز را سـبک       اهـل بیـت  چـرا کـه شـفاعت مـا      ؛خود فراخوانده فرمودند بر شما باد بـه نمـاز  

پیـامبر یکـی از شـفیعان روز جـزا هسـتند امـا تحقـق ایـن شـفاعت شـرایط و مـوانعی دارد کـه در ایـن روایـت                اهل بیـت فهمیم که  این روایت می
  .یا به یکی از موانع آن اشاره شده استگو

امــا  ،شــوند نزدیــک مــی حــوض کــوثراي از اصــحاب مــن بــه  در روز قیامــت عــدهفرمــود  پیــامبرکــه آمــده در روایــت دیگــري 
هــا اصــحاب مــن  ایــناي خداونــد گــویم  کــنم و مــی مــن بــه خداونــد رو مــی. راننــد اي از فرشــتگان آنهــا را بــه عقــب مــی  ناگهــان عــده

  . ها که نکردند اما بعد از تو چهاصحاب تو هستند آري آید  می پاسخ. هستند
در روز  پـدر جـان،  : از ایشـان پرسـیدند   ،آخـرین سـاعات عمـر پدرشـان    در شـاید  ـ    ــ   فاطمـه حضـرت  نقل است کـه  

و مـن شـفیع امـتم بـه سـوي      حمـد بـا منسـت    لـواء  ر بهشـت پیـدا کـن کـه     دکجا پیـدا کـنم؟ پیـامبر فرمودنـد مـرا      در شما را من  ،قیامت
کـن، آن جـا کـه امـتم را سـیراب       یمدر کنـار حـوض کـوثر پیـدا    ربم خواهم بود؛ پرسید پدر جـان، اگـر در آن جـا نبینمـت چـه؟ فرمـود       

کـنم   دعـا مـی  امـتم  بـراي  جـا کـه    آن ،در کنـار پـل صـراط پیـدا کـن     مـرا  فرمـود  شما را در کجـا پیـدا کـنم؟     ،جا گفت غیر از آن ؛کنم می
آنجـا کـه مراقـب     ،مـرا در کنـار میـزان پیـدا کـن     فرمـود  شـما را در کجـا پیـدا کـنم؟      ،جـا  گفـت غیـر از آن  از صـراط بگذرنـد؛   که سـالم  

پیـدا   هـنم جدرة همـین طـور پرسـید و پرسـید تـا در آخـر پیـامبر فرمـود دختـرم مـرا در            ؛کـنم  و برایشـان دعـا مـی    اعمال امتم هسـتم 
  . ؛شم؛ و فاطمۀ زهرا از این خبر شادمان شدبخ رهایی میجا که امتم را از عذاب  آن کن،
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هـا و   چـه نشـانه   .ان فـی ذلـک الیـه   : رسـد  بنـد مکـررش بـه پایـان مـی      بـا ذکـر ترجیـع   سـورة شـعراء   در این جا فصل جدیدي از آیـات  
  . ها بود؟ این چیزیست که شما باید بگویید هایی در این گفته آیت

بینـیم،   هـایی بـراي مـا بـود؟ آیـا اکثـر مردمـی کـه در کنـار خـود مـی            چـه نشـانه   ،ابـراهیم  ۀدر قصاوصاف جهنمیان، در ماجراي قیامت، در 
اگـر امـروز ابراهیمـی در    را دارنـد؟  و آزاده هـاي مـوروثی، شـأن یـک انسـان آزاد       هـا و فرهنـگ   کننـد؟ آیـا در قبـال سـنت     به فلسفۀ زندگی فکر می

دانیـد،   ایـد و سررشـتۀ حـوادث هسـتی را وابسـته بـه چـه موجـوداتی مـی          از ما بپرسد در زندگی خود بـه چـه چیزهـایی دل بسـته    میان ظهور کند و 
هـا و آرزوهـاي دسـت سـاختۀ مـا اعـالن جنـگ دهـد، بـا او چـه خـواهیم کـرد؟ اگـر بـه مـا                 چه پاسخی از ما خواهد شـنید؟ اگـر بـه همـۀ ارزش    

ــوژي ــگ، دمک بگویــد تکنول ــه     ، اقتصــاد، فرهن ــزي ک ــورد توجــه شماســت ـ خــدایان     مــن دون اهللاراســی، حقــوق بشــر، آزادي ـ و هــر چی م
شـوند، بـه او چـه     کننـد، و درسـت بـه همـین دلیـل باعـث بـدبختی مـا مـی          دروغینی هسـتند کـه در بـاطن خـود، مـا را از فلسـفۀ زنـدگی دور مـی        

از مـا چـه خواهـد    آشـامیدن تـا مـرگ و زنـدگی ـ بایـد تغییـر دهـیم،         خواهیم گفت؟ اگر بگوید نگاهمان را به همۀ مسـائل زنـدگی ـ از خـوردن و     
رو نکردنـد، هـر چنـد تمـامی آنهـا در روزي کـه بـاطن هسـتی و بـاطن خودشـان برایشـان آشـکار             ابـراهیم  گویـد اکثـر مـردم بـه      مـی قـرآن  ؟ شنید

ان فـی ذلـک الیـه و مـا کـان       .ن مـن المـؤمنین  فلـو ان لنـا کـره فنکـو    : بـودیم و ابراهیمیـان  ابـراهیم  شود، آرزو خواهند کرد که اي کاش بـا  
همانـا کـه در آنسـت آیتـی و نبودنـد اکثـر آنهـا مؤمنـان؛ و همانـا کـه رب توسـت همانـا اوسـت               اکثرهم مـؤمنین؛ و ان ربـک لهـو العزیـز الـرحیم     

   . .عزیز رحیم
*** 
 

  سوزم و در پروازم پروانه که میچو  هم                    پردازم از تو با مصلحت خویش نمی
  رنه بسیار بجویی و نیابی بازمو                   گر توانی که بجویی دلم امروز بجوي                              
  یا چنان تشنه که جیحون بنشاند آزم                   نظري سیر کند منه چنان معتقدم ک                              

  تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم              چو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش هم                              
  مزادزر نابم که همان باشم اگر بگ                 ر به آتش بریم صد ره و بیرون آريگ                              

  نیاید که خالف آغازم ماز من این جر              ن جور پسندي که به سنگم بزنیآو ر تگ                               
  سر نه چیزیست که در پاي عزیزان بازم                    از دست نیاید چه کنم مخدمتی الیق                               
  تر زین چه حکایت بکند غمازم بیش                  مستمن خراباتیم و عاشق و دیوانه و                                
  که همه شب در چشم است به فکرت بازم                      ماجراي دل دیوانه بگفتم به طبیب                               
  ست ندانم که چه درمان سازمدرد عشق ا           سعديگفت از این نوع شکایت که تو داري                                

  
  و الحمد هللا و صلی اهللا علی محمد و آله                                                                                                         

  
  اسالمي هحلقه مطالعات فلسفه و انديش                                                                                                             

  سید محمد روحانی                                                                                                                           
                                                                                                                                   ٦/٢/٨٠  

  ١٤٢٢/ صفر/ ۲                                                                                                                    


