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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  :فقال ؛ةـ الوحش ـ ) امام الصادق(عبداهللا  عن ابن المنذر، قال ذکرت عند ابی

   ؟تستوحشوا بلیل و ال نهار اال اخبرکم بشیء اذا قلتموه لم
ــی        ــن یتوکــــل علــ ــه مــ ــــی اهللا و انــ ـــاهللا و توکلــــت عل ــل اهللا     اهللا فهــــ  بســــم اهللا و بـ ــد جعــ ــــالغ امــــره قــ ــبه ان اهللا ب ـــم     و حســ ــدرا؛ اللهـ ــل شــــیء قــ لکــ

  .اجعلنی فی کنفک و فی جوارك و اجعلنی فی امانک و فی منعک
   )هاصول الکافی ـ باب الحرز و العوذ(. بلغنا ان رجال قالها ثالثین سنه و ترکها لیله فلعسته عقرب :فقال
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 »حــرز«. خــوانم برایتــان مــی وان از بــابی تحــت عنــ و کــافیدر آغــاز ایــن جلســه حــدیثی از کتــاب 
ــاه ــی پن ــاه و  یعن ــوذه«گ ــاه   »ع ــه پن ــردن ب ــاه ب ــی پن ــز یعن ــاه نی ــی . گ ــرز«در اصــطالح دین ــاي   »ح ــارت اســت از دع عب

دعاهـایی کـه گـاه ممکـن اسـت بـا اعمـال و آداب         ؛شـود  مخصوصی که براي در امان ماندن از برخـی مشـکالت خوانـده مـی    
توانـد آثـار فراوانـی در زنـدگی روزمـرة انسـان بـه بـار          مـی  الکرسـی  آیـه مثال گفته شـده خوانـدن   . باشد راه همنیز ی خاص

  . یاریمان کند ،ایم تواند در پیدا شدن چیزي که گم کرده می نصرآورد یا این که خواندن سورة 
ظــاهرا  ،اذکــار و اورادادعیــه و از بــراي بعضــی معــین  يعنــی اعتقــاد بــه وجــود آثــاری ،اعتقــاد بــه حــرز و تعویــذ

تعــداد روایــاتی کـه بــه نحــوي در ایــن بــاره ســخن  . و شـاید در همــۀ ادیــان اســت  دیــن مــا هــاي مســلم در یکـی از آمــوزه 
  . گویند بسیار زیادند می

، مسـعود  بـن  عبـداهللا در صـدر اسـالم بـه نـام      قـرآن شاید شنیده باشید کـه یکـی از قـراء و روایـت کننـدگان اصـلی       
خداونـد نـازل    و از جانـب  جبرئیـل توسـط  هـر چنـد   ــ   فلـق و  نـاس هـاي   یعنـی سـوره  ـ  قرآنکه دو سورة آخر  معتقد بود
تـا آنهـا را بـراي حفـظ      شـده نـازل   پیـامبر بلکـه تعویـذاتی هسـتند کـه توسـط وحـی بـه         ؛نیسـتند  قـرآن ، امـا  انـد  گردیده
ــ   طالـب  ابـی  بـن  علـی آنهـا    و در رأس قـرآن یـان  و راو قـراء  البتـه بـاقی  . هـا بـه کـار گیـرد     از برخی بالها و بیماري حسنین

     امـا  . دانسـتند  مـی  قـرآن و ایـن دو سـوره را نیـز جزئـی از      قبـول نداشـتند  را  مسـعود  ابـن ـ در این مـورد نظـر
ایــن دو ســوره را بــه عنــوان حــرزي بــراي فرزنــدان دوســت  پیــامبرهمــۀ آنهــا در ایــن موضــوع اتفــاق نظــر داشــتند کــه 

  . عزیزش به کار برده بودداشتنی دختر 
دینـی مـا   هـاي   آمـوزه در فرهنـگ و  گـاه مسـتحکمی    جـاي چـه  که اعتقاد به حـرز و تعویـذ   توان فهمید  از همین جا می

بـه کـار گرفتـه و    در زنـدگی خـود   ایـن تعویـذها را   توان افراد فراوانی را پیـدا کـرد کـه معتقدنـد برخـی از       می. داردداشته و 
مـثال در  . شـود کـه برخـی از ایـن دعاهـا بـه راسـتی مجربنـد         گفتـه مـی  اصـطالحا  . انـد  نـد گشـته  م واقعا از نتـایج آن بهـره  

ـ   بـراي عبـادت  خواهید  که اگر میما آمده روایات  ـ  ،پـیش از خـواب   ،بیـدار شـوید   شـب از خصوصـی  ه در سـاعت ب آخـر   ۀآی
انـد؛   از آن نتیجـه گرفتـه  شناسـم کـه بـه ایـن نسـخه عمـل کـرده و         من شخصا کسان زیـادي را مـی  . را بخوانید کهف ةسور
در واقـع  . جـادو خرافـه و  سـواد هسـتند و نـه اهـل      توانم بـراي شـما شـهادت دهـم کـه بسـیاري از ایـن افـراد نـه کـم           و می
  . تر از آنها از من و شما، هم باسوادترند و هم باهوش يبسیار

شـنوید بایـد ایمـان     بگـویم بـه هـر ورد و ذکـري کـه از هـر کـس ـ یـا ناکسـی ـ مـی            خـواهم   نمـی بدیهیست کـه مـن   
بــه نظــر خــواهم بگــویم نادرســت شــمردن همــۀ ایــن اوراد و اذکــار هــم چنــدان معقــول و منطقــی  امــا مــی. داشــته باشــید

اگـر مقـدار دانـش مـا از جهـان       ،1نشـتین یابـه قـول   . نـوز بـراي مـا نامکشـوف اسـت     دنیا پر از حقایقی است کـه ه . رسد نمی
خانــۀ مــا باشــد، مقــدار نــادانی مــا بــه انــدازة فاصــلۀ بــاالترین طبقــۀ   کتــاببــه انــدازة فاصــلۀ زمــین تــا بــاالترین طبقــۀ 

بنـابراین اگـر بـه وجـود پیغمبـري از سـوي خـداي هسـتی ایمـان داریـم، و اگـر پـس از             . خانۀ ما تا آسمان خواهد بود کتاب
جـرم  او را تنهـا بـه    عقلیسـت اگـر سـخن    تحقیق کافی به این نتیجه رسیدیم که او چیزي را به مـا آموختـه، آنگـاه کمـال بـی     

اهـل مطالعـه و   کسـانی کـه   ، سـینا  بـوعلی بـه قـول   . نمایـد، دور بینـدازیم   که بر اساس دانش فعلی مـا کمـی عجیـب مـی    این 
ـ را رد نکن فـورا آن  ،دنشـنید و غریبـی  کـه اگـر چیـز عجیـب     رسـیده باشـند   به این درجـه از بلـوغ   باید  ند،دانش آن مگـر   ؛دن

ـ   محکـم و  که دلیـل   ـ   چـرا کـه    .وجـود داشـته باشـد    شردنقـاطعی بـراي رد ک ر از عجایـب و چیزهـاي بـاور    جهـان هسـتی پ
ـ بـه صـرف بـاور نکردنـی بـودن ـ بایـد امـري بـاور          را  بـاور نکـردن چیزهـاي بـاور نکردنـی      آن قـدر کـه    .نکردنـی اسـت  

اده اسـت،  روزي بـه ایـن اطمینـان برسـیم کـه پیـامبر مـا چیـزي را بـه مـا یـاد د           ـ واقعـا ـ   اگـر   ! نکردنـی بـه حسـاب آورد   
   جادو و جمبل بدانیم؟توانیم آن را معادل  چطور می

تـر و کـدام یـک     من فعال در صدد این نیستم که به شـما بگـویم سـند روایـی کـدام یـک از ایـن دعاهـا و حرزهـا قـوي          
و  الجملـه و در مجمـوع ـ جـاي محکـم      توانم به شما بگـویم کـه اعتقـاد بـه ایـن گونـه تعویـذها ـ فـی          میاما . تر است ضعیف

سـواد کـار    بـی ي هـا  دعـانویس هـا و   همـان قـدر کـه دل سـپردن بـه رمـال      . غیر قابل انکاري در میـان روایـات دینـی مـا دارد    
، بـرایش سـراغ نـداریم    یکـه دلیـل متعـارف    بـه صـرف ایـن   رسد، رد کـردن روشـنفکرانۀ ایـن روایـات      اي به نظر می احمقانه

ــت   ــه اس ــه و احمقان ــز نابخردان ــل  . نی ــر عق ــویم، اگ ــت بگ ــات      راح ــاهی اوق ــیم، گ ــی کن ــود را قاض ــی خ ــالص و منطق خ
  .هاي ما بازي بلهانه است که رمالهاي ما همان قدر ا روشنفکربازي

                                                        
١  (Albert Einstein 
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. مشـو یـادآور  را یـک نکتـۀ مهـم فلسـفی     بـل از آنکـه مـتن حـدیث را بـراي شـما بخـوانم        قبا این همـه اجـازه دهیـد    
بـراي  رسـد کلیـد مهمـی     سـخن گفتـیم و بـه نظـر مـی     اش  تفصـیل در بـاره  بـه  نیـز   احـزاب  ةهـاي سـور   در بحثاي که  نکته
  .حقایق دینی استبسیاري از درك 

گفتـیم کـه تفـاوت میـان دو موجـود یـا بـه صـورت طولیسـت و یـا بـه             احـزاب گفتگوهایمان پیرامـون سـورة    درما 
یعنــی دو موجــودي کــه از هــم متمایزنــد یــا در طــول هــم قــرار دارنــد و یــا در عــرض یــک دیگــر واقــع   . صــورت عرضــی

هـایی نیـز    تعریف فلسفی دقیقی از رابطـۀ طـولی و عرضـی ارائـه دادیـم و بـراي هـر کـدام از آنهـا مثـال          جا در آن . اند شده
توضـیح دادیـم   چنـین   هـم . شـود  عارفـان تجلـی خوانـده مـی     طولی همـان چیزیسـت کـه در اصـطالح     رابطۀگفتیم که . زدیم

قـرار  صـور اسـت کـه وجـود معلـول در طـول وجـود علـت         جـایی مت فقـط در   ،به معنـاي دقیـق فلسـفی   و فاعلیت که علیت 
ـ           .داشته باشد ـ     سپس گفتیم کـه تفسـیر مـا از حـوادث ـ یعنـی توضـیح ارتبـاط یـک حادث  ه بـا حـوادث و موجـودات دیگـر 

تـوان ارتبـاط میـان یـک موجـود را بـا موجـوداتی کـه در          یعنـی هـم مـی   . توانـد تفسـیري طـولی یـا عرضـی باشـد       نیز می
مـورد سـنجش    بطـۀ او را بـا موجـوداتی کـه در طولشـان قـرار گرفتـه       تـوان را  و هـم مـی   ،بررسی کـرد عرض او قرار دارند 

آنهـا فوایـد خـاص خودشـان را بـراي       کـدام از و هـر  بـوده  پـذیر   هـر دو امکـان  ـ طـولی و عرضـی ـ    این دو تفسیر  . قرار داد
  . انسان دارند

ظـاهر بغـرنج بـراي مـا آسـان خواهـد شـد؛         حـل بسـیاري از مسـائل بـه     ،را خـوب فهمیـده باشـیم   مسـئله  اگر ایـن  
خـواهیم فهمیـد کــه   . لۀ حـرز و تعویـذ  ئهمـین مسـ  و بـاالخره   ،دعـا  ت،طبیعـ ء نسـبت میـان طبیعـت و مـاورا    مثـل   یئلامسـ 
بـا تحقیقـات علمـی و مطالعـات تجربـی      نـه   ،فوق طبیعـت بـر جهـان مـادي اطـراف مـا      اد ما به دعا و تأثیر موجودات مااعتق

درد  کـه خوانـدن فـالن دعـا بـراي دنـدان      داریـم  اگـر مـا اعتقـاد    . کننـد  ن که آنها جایی را بر هم تنـگ مـی  منافاتی دارد و نه ای
. پزشـک نخواهـد بـود    نیـازي مـا بـه دنـدان     پزشـکی و یـا حتـی بـی     اعتقادي ما بـه دنـدان   به معنی بیاین اعتقاد  ،خوب است

ـ   بـه معنـی بـی    پزشـک  درست همان طور کـه مراجعـۀ مـا بـه دنـدان      ي مـا از دعـا   نیـاز  بـی ا بـه ماوراءطبیعـت و   اعتقـادي م
ــتن درك صــحیحی  .نیســت ــت   زاداش ــاوراء طبیع ــوداث طبیعــت و م ــان ح ــتن درك صــحیحی از   ،نســبت می ــرو داش در گ

چیزهـایی مثـل   بـه  منـد بـود و هـم     هـم دانـش  تـوان   است کـه مـی   قریطاین از . رابطۀ طولی و عرضی میان موجودات است
پرسـتی   نـه بـه دام خرافـه    ،جـود داشـته باشـد   واگـر ایـن عمـق فلسـفی     . نطقـی داشـت  اعتقـادي عقالیـی و م  حرز و تعویـذ  

بــدون هــیچ افراطــی کــه  مآبانروشــنفکر. گرفتــار خــواهیم آمــد انهروشــنفکرمآبهــاي  ژســتدام در افتــاد و نــه خــواهیم 
ــت             ــرون گذاش ــود بی ــی خ ــادالت ذهن ــیرها و مع ــت را از تفس ــاوراء طبیع ــه م ــاد ب ــال ـ اعتق ــی ـ عم ــتدالل محکم و  ،هاس

بـه یـک انـدازه    ـ هـر دو   ـ داننـد    مـی دینـی  بـه حقـایق   ایمـان  را بـه منزلـۀ   هر رمـال و دعانویسـی   پرستانی که سخن  خرافه
  . از عقالنیت استوار به دورند

اکنـون اجـازه   . یمزپـردا ببـه آنهـا   وقـت دیگـري   در شـاید  کـه  وجـود دارد  این بحـث  اطراف البته نکات دیگري هم در 
   .بریمبایتی که برایتان خواندم، مقدمۀ درس امروزمان را به پایان رو ۀترجمبا خواهم  می

کنـد کـه گفـت در     نقـل مـی  ــ راوي حـدیث ـ     منـذر  ابـن شخصـی بـه نـام    از  اصـول کـافی  در کتـاب پراعتبـار    ،کلینی

خواهیـد شـما را    مـی آیـا ن : فرمودنـد  حضـرت . صحبت از تـرس و وحشـت از تنهـایی شـد    ـ   ـ  امام صادقمحضر 
سـپس  ؟ نداشـته باشـید   یوحشـت ـ از تنهـایی  نـه در روز و نـه در شـب     دیگـر ـ    ،را بگوییـد  که اگـر آن با خبر کنم از چیزي 

ـ ه ت شبیاین جمالخودشان  : فرمودنـد بـه مـا   را ه حـرز  ب
   آن و همانـا   ونـد بـر خدا کـنم   مـی و توکـل   ونـد خدا ۀبه نام خداوند و بـه واسـط  یعنی

اوسـت  چـه کـه دسـتور     اسـت و آن سـوار  خـدا بـر کـار خـود     همانـا کـه    ؛بس است شبرایاو  پس کس که توکل کند بر خدا،
ـ ایـن  ( .قـرار داده اسـت   يریقـد تچیـز  همـه  بـراي   ونـد خدابه درسـتی کـه    ؛رسد به انجام می کـه در  ان آیـۀ مشهوریسـت   هم

ـ   ـ   امـام سـپس   ).آن اشـاره کـردیم    گفتـیم ـ بـه    سخن مـی  قتی در بارة توکلوـ قبل  اتجلس ایـن حـرز    ۀـ در ادام

خداونـدا مـرا در کنـف حمایـت خـود و در جـوار و       یعنـی   : فرمودند
ید بـه مـا خبـر رسـ    سـپس فرمـود    .نگـه دار  )هـا  بالهـا و بـدي  از (و در منـع خـود   در امان خود مرا و قرار ده  همسایگی خود

  . همان شب عقربی او را گزیددر و  ؛یک شب آن را ترك کردو تنها  خواند که مردي سی سال این دعا را می
***  
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فـاتقوا اهللا   )107(انـی لکـم رسـول امـین     )106(تتقـون  الانـوح  اذ قال لهم اخوهم  )105(المرسلیننوح کذبت قوم 
  )110(فاتقوا اهللا و اطیعون) 109(و ما اسئلکم علیه من اجر ان اجري اال علی رب العالمین )108(عونو اطی

ــوم    ــد ق ــذیب کردن ــوح تک ــران ران ــان نــوح     ) 105(پیغمب ــا برادرش ــراي آنه ــت ب ــه گف ــاه ک ــوي  : آنگ ــا تق آی
پــس تقــواي خــدا داشــته باشــید و اطاعــت کنیــد ) 107(اي امــین ســتادههمانــا کــه مــنم بــراي شــما فر) 106(ورزیــد؟ نمــی
پـس تقـواي خـدا    ) 109(رب العـالمین همانـا کـه اجـري بـراي مـن نیسـت مگـر بـر          ،خواهم از شـما اجـري   و نمی )108(مرا

  )110(داشته باشید و اطاعت کنید مرا
 ۀئلمسـ رسـد   بـه نظـر مـی   وضـیح دادیـم کـه    تجلسـات گذشـته   در . پنجم ایـن سـوره رسـید   بـه آیـۀ صـدو    اءشـعر  ةبحث ما در سـور 

دعـوت حـق   هـا بـا    انسـان  یـت اکثرمخالفـت   شـعراء سـورة  دیـدیم کـه   . اسـت ایـن سـوره   در  یاساسگري یکی از موضوعات  دعوتدعوت و 
ـ بـزرگ الهـی    دو تـن از پیـامبران    گـري  دعـوت  صـۀ ق قـرآن راسـتا بـود کـه    ین همـ در . سـاخت طـرح  متـاریخی  عام به صورت یک سنت را 

اگـر چـه پیـام مشـترکی بـراي       ابـراهیم و  موسـی رسـد   چنـان چـه قـبال توضـیح دادیـم، بـه نظـر مـی        . براي ما شـرح داد را ـ   ابراهیمو  موسی
بـه   موسـی  دعـوت اگـر  . دارنـد یـف قـرار   طیـک  دو سـر  گـري در   دعـوت سان بـود امـا از نقطـه نظـر      و محتواي سخنشان یکها داشتند  انسان

بـدوي  سـاده و  بسـیار  شـکلی   ابـراهیم کـرد، دعـوت    جلـوه مـی  گـر   سـتم منـد و   حکومـت قـدرت   یـک بـا  سیاسـی  پیچیـدة   ةمبـارز شکل یک 
هـایی کـه در اولـین ارتبـاط      تـرین دغدغـه   طبیعـی تـرین و   فطـري در بـارة   ابـراهیم امـا  بـود  اجتمـاعی  بـزرگ  یک انقـالب  رهبر  موسی. داشت

نظـر کـردن از    صـرف بـه منزلـۀ    هـا پـرداختن بـه آن  نکـه  کـرد   مـی  را مطـرح  هـایی  همسـئل  ابـراهیم . گفت شود، سخن می ظاهر می  انسانمیان دو 
 ،نپردازنـد پرداخـت ـ    او مـی آن چنـان کـه   ــ   ابـراهیم هـاي   ههـا بـه مسـئل    اگـر انسـان  . در فلسـفۀ زنـدگی اسـت   عقالنـی  هر گونه تفاهم عمیق 

 ابـراهیم هـاي   دنبـال حـل مسـئله   اگـر بـه   . کننـد اسـتدالل  هـم  بـراي  اصـیل زنـدگی   اهـداف  و هـا   در خصوص آرمـان هرگز نخواهند توانست 
ــ بـا دلیـل و منطـق ـ در       لـی نخـواهیم توانسـت   ودهـیم،  یـا فریـب   کنـیم،  دیگـر را جـادو    یـا یـک   یمهـم زور بگـوی  بـه   یمشاید بتواننباشیم، 

  . یممجاب کندیگر را  یک ،راه و روش کلی حیاتخصوص درست بودن یا غلط بودن 
هـایی از میانـۀ ایـن طیـف را بـراي       داسـتان ـ   ابـراهیم و  موسـی گـري ـ    دعـوت  پس از شرح دو سـر طیـف   ءشعرابه هر جهت، سورة 

   .شعیبو  لوط ،صالح ،هود، نوحداستان : دهد ما شرح می
هـا مـاجرایی    ممکـن اسـت در ابتـدا چنـین بـه نظـر بیایـد کـه ایـن داسـتان          . هاي انبیـاء اختصـاص دارد   به قصه قرآنآیات فراوانی از 

اي خـاص صـورت    هـر بـار از زاویـه    قـرآن هـا در   تکـرار ایـن داسـتان   تـر دقـت کنـیم خـواهیم دیـد کـه        اگر بـیش اما . قرآنندتکراري در متن 
بحـث  گـري مـورد    هـا را از نقطـه نظـر مسـئلۀ دعـوت و دعـوت       ایـن داسـتان   شـعراء توان حدس زد که سـورة   میبه عنوان مثال، . گرفته است

شـاید منظـور مـرا بهتـر      ،آمـده اسـت مقایسـه کنیـد    نـوح  در سـورة  ـ مـثال ـ   آن چـه کـه    با  شعراءرا در سورة نوح اگر داستان . قرار داده باشد
  . متوجه شوید

ایـن اسـت کـه مخاطـب ایـن      کنـد   جلـب نظـر مـی    شـعراء اي که در شرح داستان این پنج پیغمبـر، در سـورة    به هر حال نخستین نکته
ـ   اسـرائیل  بنـی ـ و نـه حتـی   و حکومـت پراقتـدار او     فرعـون  ،موسـی مخاطـب دعـوت   اولـین  اگـر  . هسـتند  قوم خودشانپیغمبران ـ همگی ـ   

ـ نخسـتین  بود، و اگر  بـا آنهـا روبـرو شـد ـ بودنـد،        ابـراهیم خـانواده و اطرافیـانش ـ و خالصـه اولـین کسـانی کـه         ،ابـراهیم دعـوت   انمخاطب
مخاطـب  و  )ثمـود ( حصـال قـوم   ،صـالح مخاطـب   ،)عـاد ( هـود قـوم   ،هـود درسـت همـان طـور کـه مخاطـب      . اسـت نوح  قوم ،نـوح مخاطب 

ایـن  . اش توضـیح خـواهیم داد   ، انـدکی اسـتثناء هسـتند کـه بعـدا در بـاره      شـعیب و  ایکـه اصـحاب  از ایـن جهـت تنهـا    . بودنـد  لوطقوم  ،لوط
بـا یـک نظـام     موسـی . انـد  واقـع شـده   ابـراهیم و  موسـی گـري   دعـوت ایـن پـنج دعـوت در میانـۀ طیـف      دهـد   نشان مییکی از دالیلیست که 

مخاطـب آنهـا مردمشـان بودنـد، قـوم      . طـرف بودنـد   مـردم هـاي اطـرافش، امـا ایـن پیـامبران بـا        تـک آدم  با تـک  ابراهیمود و حکومتی طرف ب
  . ها و نه با حکومت تک آدم با تکلزوما گفتند نه  با جامعۀ اطرافشان سخن می ،به تعبیر امروزي ؛خودشان

سـورة  کـه  جالبسـت بدانیـد    .سـت هـاي خاصـی در میـان آنها    از وجـود شـباهت  حـاکی   ،در بیـان داسـتان ایـن پـنج ملـت      قرآنلحن 
وجـود   موسـی و  ابـراهیم کنـد در حـالی کـه ایـن عبـارات مشـابه در قصـۀ         قصـۀ ایـن پیـامبران را بـا عبـاراتی کـامال مشـابه بیـان مـی          ،شعراء
ز بـا ـ دیگـر و    ــ نیـز در کنـار یـک     هـود و سـورة   اعـراف ــ سـورة    قـرآن که داستان این پنج قوم در دو سورة دیگر این  تر جالبنکتۀ  .نداشت

 ؛خواهـد بـه مـا بفهمانـد در ایـن پـنج قصـه مسـائل مشـترکی وجـود دارد           تو گـویی مـی  . عباراتی شبیه به هم آمده استـ با    شعراءمثل سورة 
   .ـ بررسی کرد ابراهیمو  موسیکنار دعوت در یک کالس خاص ـ به عنوان با هم دید و توان آنها را  به طوري که می



 18ۀ جلسالمیزان فی تفسیر القرآن ـ بر اساس کتاب  سورة شعراءنگاهی به                                      ما قبل تاریخ                      هاي سیتیپوزیتیو

 

  ٥

را بـراي مـا    نـوح سـخنان   شـعراء آیـات صـدوپنجم تـا صـدودهم سـورة      . زه دهید این تعابیر مشترك را یک بار با هم مـرور کنـیم  اجا
؛ و فـاتقوا اهللا و اطیعـون   ؛انـی لکـم رسـول امـین     ؛تتقـون  الانـوح  اذ قـال لهـم اخـوهم     ؛المرسـلین نـوح  کذبت قـوم  : دهد شرح می

را قـرار دهیـد و بـه جـاي      هـود نـام   نـوح آیـات بـه جـاي نـام       اکنون اگـر در ایـن   .ب العالمینما اسئلکم علیه من اجر ان اجري اال علی ر
: آیـد  بـه دسـت مـی    شـعراء وهفـتم سـورة    وسـوم تـا صدوبیسـت    اسـت قـرار دهیـد آیـات صدوبیسـت      هـود را که نـام قـوم    عاد، نوحنام قوم 
؛ و مـا اسـئلکم علیـه مـن     فـاتقوا اهللا و اطیعـون   ؛ینانـی لکـم رسـول امـ     ؛تتقـون  الا هـود اذ قال لهم اخوهم  ؛المرسلینعاد کذبت 

وپـنجم کـه شـرح مـاجراي      ویکـم تـا صـدوچهل    درسـت بـه همـین ترتیـب اسـت آیـات صـدوچهل        .اجر ان اجـري اال علـی رب العـالمین   
ا ؛ و مـ فـاتقوا اهللا و اطیعـون   ؛انـی لکـم رسـول امـین     ؛تتقـون  الا صـالح اذ قـال لهـم اخـوهم     ؛المرسـلین ثمـود  کـذبت  : است صالح

ــالمین     ــی رب الع ــري اال عل ــر ان اج ــن اج ــه م ــئلکم علی ــۀ  .اس ــوطقص ــا      ل ــتم ت ــات صدوشص ــیوه در آی ــین ش ــه هم ــت ب ــز درس نی
فـاتقوا   ؛انـی لکـم رسـول امـین     ؛تتقـون  الالـوط  اذ قـال لهـم اخـوهم     ؛المرسـلین لـوط  قـوم  کـذبت  : شود وپنجم بیان می صدوشصت

رسـیم کـه    مـی  اصـحاب ایکـه  در آخـر کـار نیـز بـه داسـتان       .علـی رب العـالمین   ؛ و ما اسئلکم علیه من اجـر ان اجـري اال  اهللا و اطیعون
انـی   ؛تتقـون  الشـعیب ا اذ قـال لهـم    ؛المرسـلین اصـحاب االیکـه   کـذبت  : گویـد  ـ همـین کلمـات را بـراي آنهـا مـی       شعیبپیغمبرشان ـ  

  .العالمین؛ و ما اسئلکم علیه من اجر ان اجري اال علی رب فاتقوا اهللا و اطیعون ؛لکم رسول امین
ایـن پیـامبران بـا مـردم     : نخسـت همـان چیـزي کـه در ابتـدا حـدس زدیـم       . شـود  اسـتنباط مـی  جالـب  از این تعابیر مشترك چند نکتۀ 

انگــار . ـــ یعنــی برادرشــان ـ کــه معمــوال در ایــن آیــات تکــرار شــده نیــز گــواه همــین ماجراســت   ماخــوهتعبیــر . خودشــان طــرف بودنــد
ـ بـا مـردمش و    صالحبا مردمش،  هودبا مردمش،  نوحخواهد بگوید  می خـون بودنـد و    و یـک قبیلـه بودنـد؛ هـم    از یـک نـژاد   مـردمش   بـا  وطل
نخوانـده اسـت کـه در ایـن بـاره نیـز در        اخـوهم او را نسـبت بـه مخاطبـانش     قـرآن . سـت تثناء ایـک اسـ   شـعیب در این مورد، تنها . وطن هم

  . جاي خود سخن خواهیم گفت
گویـد مـردم ایـن     مـی  قـرآن . نهفتـه اسـت   کـذبت المرسـلین  آیـد در عبـارت    ر مشترك بـه دسـت مـی   اي که از این تعابی دومین نکته

ـ گچایـن کـه ایـن مـردم     . تکـذیب کردنـد   اپیغمبـران ر  همۀ جوامع یسـت کـه مـا بـه تفصـیل در      موضوع ،کردنـد  مـی تکـذیب  پیغمبـران را   هون
ـ        . اش سخن خواهیم گفت باره را آنهـا   قـرآن : توجـه کنیـد   .خـورد  ن تعـابیر بـه چشـم مـی    اما قبـل از هـر چیـز یـک نکتـۀ بسـیار جالـب در ای

پـس  . انـد نـه همـۀ انبیـاء را     فقـط پیغمبـر خودشـان را تکـذیب کـرده      یهـر قـــــوم  داند در حالی که قاعـدتا   پیغمبران می همۀتکذیب کنندة 
  ؟مبران را تکذیب کردندغپیـ به طور کلی ـ آنها گوید  می قرآنچرا 

بـه  . سـت هـاي واحـد بـوده ا    بـا اصـول و آمـوزه   یـک سلسـلۀ واحـد     ءانبیـا  ۀسلسل قرآنفرمایند از نگاه  در پاسخ این پرسش می عالمه
ـ اگـر  یـک مفهـوم     الهـی ادیـان   ،قـرآن از نظـر  . را به صورت جمـع بـه کـار نبـرده اسـت     حق هیچ وقت کلمۀ دین  قرآنهمین دلیل است که 

همـۀ  . را نـه ادیـان گونـاگون   بـراي بشـر فرسـتاده اسـت     فقـط یـک دیـن    خـدا  . استآمیز  آمیز، دست کم بیش از حد ـ مسامحه  نگوییم تناقض
شـد جـاي انبیـاء را در تـاریخ تغییـر داد و آنهـا را بـا         مـی اگـر  تـو گـویی   . اند نه به ادیان مختلف اء الهی دعوت کنندة به یک دین بودهیانب

ـ  انبیاء بـه وجـود نمـی    مدعوت و پیادر محتواي  تغییريکرد، هیچ جا  هجابهم  تکـذیب  یـاء در حکـم   تکـذیب یکـی از انب  بنـابراین  . دآم
  . چرا که همۀ آنها یک پیام واحد داشتند و تکذیب این پیام به منزلۀ تکذیب همۀ پیغمبران است .آنهاستهمۀ 

ۀ نبـوت را  ئلاصـل مسـ   ،قیقـت حدر ـ   شـعیب یـا   لـوط یـا   ثمـود یـا   عـاد ــ یـا    نوحخواهد بگوید مردم قوم  می قرآنبه عبارت دیگر، 
ص مصـادیق آن چیـز   گاهی ممکـن اسـت شـما منکـر اصـل و اسـاس یـک چیـز نباشـید بلکـه در تشـخی           . نه پیغمبر خاصی راکردند  کار میان

بـه عنـوان مثـال، گـاهی ممکـن اسـت شـما        . قـرار دهیـد  انکـار  مـورد  در حالی که گـاه ممکـن اسـت از اسـاس چیـزي را       دچار تردید شوید؛
برخـوردار  جـادوگري  ولـی در ایـن کـه آیـا فـالن شـخص نیـز از قـدرت          کننـد تواننـد جـادوگري    هـا مـی   قبول داشته باشید که برخی انسـان 

امـا گـاهی اوقـات ممکـن اسـت اساسـا چیـزي بـه         . بنابراین ادعاي جادوگر بـودن او را ممکـن اسـت رد کنیـد    . است یا نه، تردید داشته باشید
ادعـا کنـد کـه قـدرت جـادوگري دارد، شـما ادعـایش را رد خواهیـد          هـم اگـر کسـی   در این صورت بـاز  . نام جادوگري را قبول نداشته باشید

ایـن مـردم از   خواهـد بگویـد    مـی  قـرآن رسـد کـه    در ایـن جـا هـم بـه نظـر مـی      . کرد چون که اساسا چیزي به نام جادوگري را قبول نداریـد 
دالیـل   نـوح ایـن نبـود کـه     حنـو مشـکل مـردم   . منکر نبوت بودند نه این کـه نبـوت پیغمبـر خودشـان برایشـان ثابـت نشـده بـود         اساس

بعـدها  . مشـکل آنهـا ایـن بـود کـه اساسـا بـه چیـزي بـه نـام نبـوت و پیغمبـري اعتقـادي نداشـتند              . مکفی براي اثبات نبوتش ارائه نداده است
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بـر  پیغمخواسـتند کـه بـا دلیـل و اسـتدالل،       نمـی شـدند اصـال از آنهـا     خواهیم دید کـه ایـن مـردم وقتـی بـا دعـوت پیغمبرانشـان مواجـه مـی         
  . گشودند بلکه بدون هیچ بحث و گفتگویی لب به انکار آنها می ؛دنثابت کنبودنشان را 

قـوم  یعنـی   المرسـلین نـوح  کـذبت قـوم   گویـد   مـی  قـرآن چـرا کـه   . ریشه در فرهنگ اجتمـاعی آنهـا داشـت   ـ ظاهرا ـ  این انکار  
 ایـن قـوم  گویـد   بلکـه مـی  . غمبـران را تکـذیب کردنـد   پی نـوح گویـد اکثریـت قـوم     نمـی ! خـوب توجـه کنیـد   . پیغمبران را تکذیب کردند نوح

. یعنی ریشـۀ ایـن تکـذیب در روح حـاکم بـر ایـن مـردم و ـ بـه اصـطالح ـ در هویـت جمعـی آنهـا قـرار داشـت               . پیغمبران را تکذیب کردند
بحـث کنـد بهتـر بـود     تـک افـراد    اگـر قـرار بـود در بـارة تـک     . آنهاسـت  فرهنـگ عمـومی  بـه   ،ها نیسـت  تک آدم در این جا به تک قرآننگاه 

دانـیم در قـوم    چـرا کـه مـا مـی    . پیغمبـران را تکـذیب کردنـد    نـوح پیغمبران را تکذیب کردند نه ایـن کـه بگویـد قـوم      نوحبگوید اکثریت قوم 
راه بـا   د هـم و ایمـان نیاوردنـ   فرمایـد   مـی  قـرآن خـود  چنـان کـه   . ایمـان آوردنـد  نـوح  عدة قلیلی بودند که بـه  باالخره هم نوح 

در ایـن جـا هویـت جمعـی قـوم       قـرآن بـدان معناسـت کـه     ،پیغمبـران را تکـذیب کردنـد    نوحفرماید قوم  پس این که می. 2مگر قلیلی )نوح(او 
   3.ـ و دیگر اقوام نام برده ـ را مد نظر دارد نوح

از بیـرون قـوم    موسـی اگـر  . انـد  واجـه بـوده  م اجتمـاع رسد که این پیغمبران با یـک قـوم یـا بهتـر بگـوییم بـا یـک         بنابراین به نظر می
 ،زد زنـدگی حـرف مـی    ۀفلسـف  ةدر بـار هـا   بـا فـرد فـرد انسـان     ابـراهیم و اگـر   یک انقالب اجتماعی بر پـا کنـد  خواست  آمده بود و می فرعون
  . ردک در مقابل دعوت پیامبران مقاومت می جامعهو یک  فرهنگیک اگر دوست داري بگو جا یک اجتماع از مردم،  در این

ان  مـا اسـئلکم علیـه مـن اجــر    و در خصـوص ایـن پــنج قـوم وجـود دارد بـه جملـۀ        قـرآن نکتـۀ دیگـري کـه در تعـابیر مشـترك      
ایسـت کـه بـه طـرز عجیبـی در  گفتگـوي همـۀ ایـن پیغمبـران بـا قومشـان بـه چشـم               ایـن جملـه  . گـردد  باز می اجري اال علی رب العالمین

امـا قبـل از آن اجـازه دهیـد     . آور اسـت  چـرا ایـن جملـه ـ از نظـر مـن ـ ایـن قـدر تعجـب          بـه زودي برایتـان خـواهم گفـت کـه     . خـورد  مـی 
حتمـا بـه خـاطر داریـد کـه قـبال وقتـی در بـارة         . وجـود دارد  العـالمین  ربمفهـوم  روي خاصـی بـر   تأکیـد  یادآوري کنم کـه در ایـن جملـه    

بـودن   رب العـالمین در آن جـا توضـیح دادیـم کـه     . تـیم نیـز بـه تفصـیل سـخن گف     العـالمین  ربگفتـیم در بـارة    سـخن مـی   ابراهیمو  موسی
وجـود خـدا یـا انکـار     بـا انکـار    انبیـاء معمـوال  ه گفتـیم کـ  . تمـامی انبیـاء الهـی اسـت    خداوند ـ یا همان توحید ربوبی ـ جوهرة اصلی دعـوت    

بــه خـاطر همــین موضــوع   نفرعــو. بـود بــودن او  4و رب العـالمین دعـوا بــر سـر ربوبیــت خداونــد   . واجــب الوجـود مواجــه نبودنــد یگـانگی  
تـر   اگـر توحیـد ربـوبی ـ یـا چنـان چـه تعبیـر فلسـفی آن را بـیش          . بر همین پایه اسـتوار بـود   ابراهیمکرد و فلسفۀ زندگی  را مسخره می موسی

 پرسـتان بـاقی   و میـان خداپرسـتان و بـت    ،مشـرکان و ف چنـدانی میـان موحـدان    ــ را حـذف کنـیم، دیگـر اخـتال      پسندید، توحیـد افعـالی   می
علـی رب   ان اجـري اال فرمایـد   مـی  5بـه جـاي گفـتن    هـاي دیگـر ـ     ـ و نـه در سـوره   شـعراء در سـورة   قـرآن اگر . ماند نمی

نیـز همـان محتـوایی را دارد کـه دعـوت       شـعیب و  لـوط و  حصـال و  هـود و  نـوح اي بر این حقیقت اسـت کـه دعـوت     تأکید دو باره ،العالمین
  . ـ داشتو تمامی انبیاء دیگر ـ  ابراهیمو  موسی

عبارتسـت  کـه   معنـاي روشـنی دارد   اجـر . اسـت  و مـا اسـئلکم علیـه مـن اجـر     انگیـزد عبـارت    تعجب مرا برمـی اي که  اما آن جمله
انـد کـه مـا از شـما مـردم اجـري        چـرا انبیـاء ایـن قـدر تأکیـد داشـته       :ایـن اسـت کـه   برد  که مرا به فکر فرو می یسؤال. مزد یا پاداشاز 

اصـال چـرا بایـد پـاي چنـین       سـاختند؟  کـه آنهـا چنـین موضـوعی را مطـرح مـی       چـه کسـی صـحبت از اجـر کـرده     خـواهیم؟   نمی
ام تـا   گویـد مـن از جانـب خـدا مأموریـت یافتـه       یـک کسـی آمـده و مـی     هایی در میان باشد؟ آن هم در این جا و در ایـن مرحلـه؟   صحبت

جـا دارد بگویـد محتـواي    مـثال  . هسـت کـه جـا دارد در ایـن مرحلـه مطـرح شـود       تـري   هـاي اساسـی   قاعدتا خیلی حرف. شما را هدایت کنم
جـا دارد ثابـت کنـد کـه بـه راسـتی از جانـب خـدا         . جـا دارد توضـیح دهـد کـه از جانـب خـدا پیـامی را آوردن یعنـی چـه         . دعوتش چیست

  سازند؟  پاداش را مطرح میبحث اجر و  ،هاي اساسی اما چرا انبیاء به جاي همۀ این حرف. هاي دیگر آمده؛ و خیلی حرف

                                                        
 40سورة هود آیۀ )  ٢
 .یی کردیمها نیز صحبت هویت جمعیگفتیم، در خصوص معناي  سخن می فرعونما قبال در همین سلسله مقاالت وقتی در بارة ظالم بودن قوم )  3
بـه عنـوان تمـرین    . یعنـی فـرض وجـود دو رب العـالمین فـرض محالیسـت      . موجودي رب العالمین باشـد، حتمـا یگانـه هـم اسـت      توان اثبات کرد که اگر به سادگی می)  4

 توانید این قضیه را اثبات کنید؟  ببینید آیا می
 72سورة یونس آیۀ )  ٥
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تـوانیم طـرز فکـر مردمـی کـه مخاطـب دعـوت انبیـاء          کـه بـه کمـک آن مـی    کلیدیسـت   ،بـر ایـن جملـه    قرآنکنم اصرار  من فکر می
بـر ایـن حقیقـت     در آغـاز دعوتشـان  سـاخته تـا    چه چیزي در ذهـن مخاطبـان انبیـاء بـوده کـه آنهـا را وادار مـی       . اند را پیدا کنیم بوده

   که به دنبال چیزي براي خودشان نیستند؟اصرار کنند 
کردنـد کسـی بـدون آن کـه اجـري طلـب کنـد، بخواهـد          نگاه این مردم به زندگی چنان بود کـه بـاور نمـی   . پاسخ روشن اسـت 

سـود و  . هـا در زنـدگی بـه دنبـال بـه دسـت آوردن سـود و منفعتـی هسـتند          همـۀ انسـان  کردنـد   آنهـا فکـر مـی    .کاري انجام دهد
بنـابراین وقتـی بـا دعـوت انبیـاء      . کردنـد  دیدنـد، تعریـف مـی    تنها در چارچوب دنیاي مادي و محسوسی کـه در برابـر خـود مـی    منفعت را نیز 

خواهنـد چـه چیـزي     این افـراد ـ یعنـی انبیـاء ـ از ایـن دعوتشـان دنبـال چـه هسـتند؟ و مـی            :ترین مسئلۀ آنها این بود که شدند، مهم مواجه می
از این که فکر کنند آیا سـخن مـدعیان پیغمبـري راسـت اسـت یـا دروغ، بـه دنبـال پیـدا کـردن انگیـزه             آنها حتی قبلورند؟ آبه دست 

افراطـی دارد ـ در نـزد     6گرایـی  عمـل در نـوعی    مشـابه ایـن طـرز فکـر را ـ کـه ریشـه       قـبال  مـا  . و منفعت مادي پیغمبران از دعوتشان بودنـد 
  . هم دیدیم فرعون

تـوان   بـه طـور خالصـه مـی    . بـه مـا بفهمانـد کـه پیغمبـران خـدا بـا چـه مردمـانی مواجـه بودنـد           خواهد  با گفتن این جمالت می قرآن
منظـور مـن از مـادي    . کردنـد  آنها با کسانی مواجه بودند که همـه چیـز را در چـارچوب معـادالت مـادي و معیشـتی تحلیـل مـی        گفـت  

در امـا  نبودنـد  غیـر مـادي   منکـر وجـود خـدا یـا موجـودات      زومـا  لیعنـی آنهـا   . آنها به معناي فلسفی نیست بودن  ماتریالیست ،بودن این مردم
نگـاه آنهـا بـه زنـدگی بـر پایـۀ معـادالت مـادي و محسـوس شـکل گرفتـه            . چیزهـا نداشـتند  این جایی براي فکر کردن به خود دنیایی زندگی 

عـت خـود هسـتند؛ هـر کـس بـه دنبـال        هـا بـه دنبـال سـود و منف     همـۀ انسـان  : نگاهشان به انسان نیز یک نگاه اقتصـادي و معیشـتی بـود   . بود
  . اجریست و همین

قـبال گفـتم   . نیـز توجـه کنـیم    قـرآن آیـات دیگـري از     تـر درك کنـیم بـد نیسـت بـه      مشخصکمی را این مردم براي این که طرز فکر 
 المیـزان یـات را در  کـنم تفسـیر ایـن آ    بـه شـما توصـیه مـی    . نیـز آمـده اسـت    اعـراف و  هودهاي  در سوره ،دیگر قصۀ این پنج قوم در کنار یک

  . یمندازبی هوداجازه دهید در این جا با هم نگاهی به آیات سورة اما . حتما ببینید
در ابتـداي کـار صـورت روشـنی از یـک مسـئلۀ بسـیار مهـم را          نـوح  .شـود  آغـاز مـی   هودسورة وپنجم  بیستاز آیۀ  نوحماجراي قوم 

بـا ایـن سـخن در واقـع هـم بـه توحیـد خداونـد         . از عـذاب قیامـت بـیم دهـم    شما را ام تا  دهمأمور شگوید من از جانب خدا  می. کند طرح می
سـپس آنهـا را بـه یگانـه راه درسـت زنـدگی ـ تسـلیم و بنـدگی در برابـر خداونـد            . کند هم به نبوت خودش و هـم بـه مسـئلۀ معـاد     اشاره می

ـ      ابـراهیم نیز مانند  نوحدر واقع . کند یکتا ـ دعوت می  : دکـر دگی را بـه مـردمش تقـدیم    یـک فلسـفۀ تمـام عیـار زن
  ــا کــه فرســتادیم ــوح همان ــوم خــودش کــه هــان مــنم بــراي شــما   ن ــه ســوي ق را ب

امـا بیینـیم بزرگـان و رهبـران قـوم      . 7عـذاب روز دردنـاك را   ترسـم بـر شـما    که عبادت نکنیـد جـز خـدا را همانـا کـه مـن مـی       اي آشکار؛  دهنده  بیم
مـالء قـوم ـ چـه عکـس العملـی از خـود نشـان دادنـد؟          : قـرآن ـ به تعبیـر  

      بینــیم تـرا جــز   مــا نمـی ـ کـه کـافر شــدند    ـ پــس گفتنـد ســران قـومش
بلکـه   ،بینـیم بـراي تـو فضـیلتی نسـبت بـه خودمـان        و نمـی ـ آن هـم بـا نظـري ابتـدایی      ـ بینیم تبعیت کننـد تـرا مگـر فرومایگـان مـا        بشري مانند ما و نمی

نخسـت ایـن کـه،    . فتنـد گ مـی داد سـه چیـز    ارائـه مـی   نـوح دیـدي کـه   در برابر فلسفۀ زندگی ج نوحسران قوم . 8گویانید گمان داریم شما دروغ
بـه نظـر   ؛ و بـاالخره ایـن کـه    هـاي بـا کـالس و سـطح بـاالیی نیسـتند       هیچ کدام انساناطرافیان تو ؛ ضمنا انسانی هستی مانند خود ماتو 
  . گویید همگی یک مشت دروغکنیم که شما  ، در واقع ما فکر میرسد تو هیچ فضیلت به خصوصی نسبت به ما داشته باشی نمی

خـواهم بـه یـک نکتـۀ بسـیار مهـم        فعـال تنهـا مـی   . به تفصـیل سـخن خـواهیم گفـت     نوحدر بارة این سخنان و طرز فکر قوم  بعداما 
نظراتشـان دائمـا   گفـتن  در  نـوح کنـد و آن ایـن کـه قـوم      تعبیـري دارد کـه شـدیدا جلـب توجـه مـی       نوحدر بیان سخنان قوم  قرآن. اشاره کنم

گـر طـرز فکـر خاصـی      در حقیقـت بیـان   نـوح ایـن طـرز گفتـار قـوم     فرماینـد   می عالمه. کنند ـ استفاده می  بینیم نمیـ یعنی  بارت از ع

                                                        
٦  (Pragmatism 
 26و  25سورة هود آیات )  ٧
 27سورة هود آیۀ )  ٨



 18ۀ جلسالمیزان فی تفسیر القرآن ـ بر اساس کتاب  سورة شعراءنگاهی به                                      ما قبل تاریخ                      هاي سیتیپوزیتیو

 

  ٨

بیـنم،   گیـرد؛ نمـی   نبـودن آن را نتیجـه مـی    ،از ندیـدن چیـزي  طرز فکـري کـه بـه طـور خالصـه،      . است که در میان آنها جریان داشته است
  . پس نیست

گفتنـد مـا چیـز خاصـی در تـو       چـه بـود؟ ایـن کـه مـی      نـوح بـراي انکـار پیغمبـر بـودن      نـوح تنهـا اسـتدالل قـوم    . خوب دقت کنید
  . کنی پیغمبر خدا هستی گویی که ادعا می بینیم؛ تو هم انسانی هستی مثل بقیه؛ بنابراین تو دروغ می نمی

ـ  نـوح مـن اگـر در میـان قـوم     . کمـی دقیـق شـویم    نـوح بیایید در طرز اسـتدالل قـوم    ایـن کـه   : دوسـت داشـتم از آنهـا بپرسـم     ،ودمب
ایـن   نـوح گفتـه کـه مـن انسـان نیسـتم؟ تنهـا ادعـاي         نـوح هاست، چه ربطی بـه موضـوع دارد؟ مگـر     هم انسانی مثل بقیۀ انسان نوحگویید  می

ــا مــن ســخن گفتــه اســت   و بــه شــما  ی: اســت کــه مــن انســانی هســتم کــه خــدا ب
گویـد مـن هـم انسـانم      او مـی . اسـت  نـوح ایـن سـخنان   . 9ام گـویم کـه فرشـته    دانـم و نمـی   هاي خدا نزد من است و غیب نمـی  گویم که گنجینه نمی
او را اگـر نتوانسـت دلیـل بیـاورد، آنگـاه      . دلیـل بخواهیـد تـا بـراي شـما ثابـت کنـد        نـوح از  .شما، اما خدا با من سخن گفته است؛ همینمثل 

ایـم کـه    گوییـد مـا چیـز خاصـی در او ندیـده      پـس چـرا او را تکـذیب کردیـد؟ شـما مـی      . اما آیا شما از او دلیـل خواسـتید؟ نـه   . تکذیب کنید
توانیـد   ایـد، یعنـی وجـود نـدارد؟ شـما حـداکثر مـی        وقتـی شـما چیـزي را ندیـده    : اجـازه دهیـد سـؤال کـنم    . نشان دهد او پیغمبر است

ـ  گوییـد دروغ  کنیـد و مـی   پـس چـرا او را تکـذیب مـی    . پیغمبر است یا نـه نوح نیم که دا بگویید ما هنوز نمی ت؟ چـرا از او دلیـل   گوس
  خواهید؟ نمی

نیـد کـه خداونـد رحمتـی از جانـب      اد بـه آنهـا گفـت شـما از کجـا مـی       نـوح . نیز شـبیه همـین سـخنان را بـه آنهـا گفـت       نوحاتفاقا 
بینیـد، دلیـل کافیسـت بـر ایـن کـه آن        آیـا ایـن کـه شـما چیـزي را نمـی      نداده باشـد؟   خودش ـ که شما هنوز به آن آگاه نیستید ـ به من 

ــدارد ــز وجــود ن ــن از  اي مــردمگفــت  ؟ چی ، اگــر ببینیــد کــه م
در  نــوحبســیار جالــب اســت کــه  10بــر شــما پوشـیده اســت، چطــور؟ دارم و بــه مــن داده رحمتـی از جانــب خــودش کـه     دلیلــی روشـن جانـب ربــم  

کنـد   اضـافه مـی   نـوح ؟ نشـانتان دهـم چطـور   اگـر  : یعنـی  ؛گویـد   مـی  ،کننـد  مـی ) بینیم ما چیزي نمی( ییبرابر قومی که دائما 
  خواهید؟  چرا از من دلیل نمی ؛بینه و استدالل دارمبراي نبوتم که من 

آنهـا  . کلیـد معمـا در همـین چراسـت     چـرا؟ . دلیـل نخواسـتند   نـوح آنهـا حتـی از   . را تصمیم خود را گرفته بودنـد ظاه نوحاما قوم 
گفتنـد   مـی  نـوح ایـن بـود کـه بـه     . از نظر آنها مسـئله بـه قـدر کـافی روشـن بـود      . دیدند که دلیل بخواهند دلیلی نمی

  کنـی و بحـث مـا بـه درازا کشـیده پـس بیـاور بـراي مـا آن چـه            بـه راسـتی کـه بـا مـا بحـث و جـدل مـی         نوحاي
ـ  امـا آنهـا مـی   . گوید از من بخواهیـد تـا بـه شـما بینـه نشـان دهـم        به آنها می نوح. 11گویی اي اگر راست می وعده کرده د ایـن یـک بحـث    گوین
کننـد کـه ایـن     امـا آنهـا اساسـا فکـر نمـی     . معتقد است براي اثبات ادعـایش اسـتدالل کـافی و روشـن وجـود دارد      نوح. پایان است بیهوده و بی

تـرین حالـت ـ یـک بحـث جـدلی الطرفینـی         بینانـه  ـ در خـوش   ایشـان بـا  نـوح  از نظر آنها گفتگوي . ها فرجام روشنی داشته باشد بحث
ـ       یعنی . است راه بـراي اثبـات    ،در ایـن موضـوعات  اساسـا   چـرا کـه  . دهیچ کدام از دو طـرف راهـی بـراي اثبـات دقیـق گفتارشـان ندارن

  . دلیل و بینه طلب کنند نوحبینند تا از  درست به همین دلیل است که اصال نیازي نمی. بسته استعقالنی 
ـ تـوان طـرز فکـر قـوم      فرمایند از این آیات به روشنی می می عالمه آنهـا مردمـی بودنـد کـه دسـت یـافتن بشـر بـه         . را فهمیـد  وحن
ـ اگــر نگــوییم نــاممکن ـ دســت کــم بــیش از حــد دور از   را، مخصوصــا در مســائل بزرگــی مثــل فلســفۀ زنــدگی    یقــین عقالنــی

راهـی   از ایـن رو . شـمردند  را بیهـوده مـی  از ایـن دسـت   هاي منطقی بـراي اثبـات حقـایق فلسـفی      بنابراین بحث. دانستند رس می دست
تـوان گفـت همـۀ     مـی  .دیدنـد  در پـیش پـاي بشـر نمـی    مسـائلی مثـل مبـدأ و معـاد،     هاي زندگی و  براي اثبات درستی یا نادرستی فلسفه

هـاي مختلـف وجـود     بینـی  جهـان معتقد بودنـد راهـی بـراي قضـاوت قـاطع عقالنـی در بـین        سان بود؛ یعنی  ها در نزد آنها یک بینی جهان
. پـذیر اسـت   امکـان فقـط در حـوزة محسوسـات مـادي     ایـن قضـاوت   دند اگر بتوان به قضاوت قـاطعی رسـید،   معتقد بوبنابراین . ندارد
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بینـیم،   از همـین جـا بـود کـه عمـال معتقـد بودنـد چیـزي کـه نمـی          . توان حرف روشـنی زد  خارج از حیطۀ محسوسات و مادیات نمی
   .انگار که وجود ندارد

بینـی مـتقن    وقتـی نتـوان بـر پایـۀ یـک جهـان      . بـود  جویانـه  منفعـت نگـاهی   درست به همین دلیل بـود کـه نگاهشـان بـه زنـدگی     
 نـد دا نمـی وقتـی کسـی فکـر کنـد      تـوان تصـمیم گرفـت؟    مـی منفعت و سود قابل محاسـبه  به جز ي دیگر زندگی کرد، بر پایۀ چه چیز

تـوان   وقتـی گمـان کنـد نمـی     ؛در دسـت نداشـته باشـد   شناسـی دقیقـی    انسانوقتی کسی ـ سعادت حقیقی چیست؛   ندبدا دتوان ـ و نمی
ـ عقالنـی  جـواب قـاطع   و پایانیسـت   هـاي بـی   ها همـه بحـث   اینوقتی احساس کند ؛ زددر بارة مبدأ و معاد حرف محکمی  تنهـا  دارد؛ ن

آرزوهـاي دم دسـتی همـان    . دتصـمیمات معقـولی بگیـر    ،هـا و آرزوهـاي دم دسـتی خـود     در بارة خواستراه پیش پایش این است که 
اش سـخن گفـت؛ آرزوهـایی کـه قضـاوت در بـارة آن محتـاج اسـتدالالت عمیـق           با محاسبات مادي بتـوان در بـاره  آرزوهاییست که 
پـس بایـد بـه دنبـال     . اش تصـمیم بگیرنـد   تواننـد در بـاره   ـ در چـارچوب همـین چیزهـاي محسـوس ـ مـی      افراد   ۀهم ؛عقالنی نیست

   .باشد هاي مادي و محسوس قابل محاسبه سود و منفعتی بود که با داشته
کنـد، در   ایـن مـردي کـه ادعـاي پیغمبـري مـی      : پرسـد  از خـودش مـی  شـود،   چنین طرز فکري وقتی با دعوت یک پیغمبر مواجـه مـی  

چنـین طـرز فکـري وقتـی بـا دعـوت یـک        خواهـد چـه چیـزي بـه دسـت آورد؟       ها می واقع به دنبال کدام منفعت است؟ با گفتن این حرف
آیا ممکن است ایـن مـرد راسـت بگویـد و واقعـا پیغمبـر خـدا باشـد؟ چـرا کـه           : پرسد که نمیشود، اصال از خودش  پیغمبر مواجه می

   .غیر ممکن است ،در حیطۀ محسوسات و مادیاتاساسا  ،دست یافتن به پاسخ این سؤالکند  گمان می
دیـد بـه    را ناچـار مـی  خـود   نـوح تـوان فهمیـد چـرا     اصـال از او درخواسـت بینـه نکردنـد؛ و مـی      نـوح توان فهمید چرا مـردم   حاال می

  . ی: آنها بگوید که به راستی به دنبال اجر و منفعتی از جانب آنها نیست
دسـت کـم   . بـه همـین جلسـه خـتم شـود     توانـد   نمـی  نـوح بحـث مـا در بـارة قـوم     . خواهم تا در این جا کمی مکث کنم من اجازه می

رسـد بـا مسـئلۀ     امـا تـا همـین جـاي کـار، بـه نظـر مـی        !! تـر در بـارة او سـخن بگـوییم     در نظر بگیریم، جا دارد کمی بیش را نیز نوحاگر عمر 
: تـر شناسـایی کنـیم، بایـد بگـوییم      را کمـی دقیـق   نـوح ایـم طـرز فکـر قـوم      حـاال کـه توانسـته   : ساده بگویم. برانگیزي مواجه هستیم بسیار تأمل

از ایـن هـم بـاالتر، چنـین     . فکـر آنهـا هـم چنـان زنـده و فعـال اسـت       طـرز  ن باور نکردنی غرق شـدند، امـا   در آن طوفا نوحمردم قوم اگر چه 
طـرز فکـري کـه امـروزه در میـان      . زمـین اسـت   طرز فکر قوم نوح، همـان طـرز فکـر غالـب در تمـدن امـروز مغـرب       رسد کـه   به نظر می

  .بسیاري از ما مسلمانان هم رواج دارد
هـا را   غربـی هـا نـه قصـد دارم همـۀ      آوري کـنم کـه بـا گفـتن ایـن حـرف       تر درك شود، شاید الزم باشـد یـاد  براي این که این نکته به

انگیـزي میـان تفکـر     خـواهم نشـان دهـم کـه چـه شـباهت حیـرت        فقـط مـی  . کافر بنامم و نه این که تمدن آنها را مستحق عـذاب الهـی بـدانم   
تـر شـود اگـر بـه ایـن       درك ایـن مطلـب شـاید سـاده    . کنـد ـ وجـود دارد    رفـی مـی  مع قـرآن ـ آن چنان که  نوحامروزي و مردم قوم  يها انسان

؛ و البتـه  منکر وجود خدا نبودنـد بلکـه خـدا را از صـحنۀ معـادالت زنـدگی خـود حـذف کـرده بودنـد          نوح قوم نکته نیز توجه کنیم که 
بگوینـد   نـوح ا بودنـد، کـافی بـود از همـان اول بـه      آنهـا اگـر منکـر وجـود خـد     . فراهم آورده بـود زمینۀ چنین حذفی را  ،که انکار ربوبیت خدا

آنهـا خـدا را   تـوان مطمـئن بـود کـه      پـس مـی  . امـا چنـین بحثـی هرگـز درنگرفـت     ! خدایی که وجود ندارد، چگونه پیغمبري را فرستاده است؟
گیـري خـود جـایی     تصـمیم  در منطـق اي قلمـداد کـرده و دسـت کـم      بحث در بـارة او ـ و سـخنان او ـ را بحـث بیهـوده      ولی کردند،  انکار نمی

  . دیدند براي این بحث نمی
بـه شـهادت همـۀ    ـ کـه    12پوزیتیـویزم اندیشـۀ  . کنـد  در برابـر دیـن اتخـاذ مـی     غـرب این دقیقا همـان موضعیسـت کـه تمـدن امـروز      

ایـه اسـتوار بـود    اسـت، دقیقـا بـر ایـن پ     مغـرب زمینیـان  گیـري تفکـر امـروز     ها در شکل یکی از مؤثرترین اندیشهـ  غربمورخان تاریخ تمدن 
کردنـد کــه مــا   آنهــا تصـریح مــی . معناسـت  آیــد، بیهـوده و بــی  ســخن گفـتن در بــارة آن چـه کــه بـه حــس و تجربـۀ مــا درنمـی     کـه  

و بحــث  ماتریــالیزمدر بــارة منطقــی بحــث کنــیم  بلکــه فکــر مــی. ـ نیســتیم  يمــادغیــر ي هــاـ یعنــی منکــر وجــود چیز  ماتریالیســت
دقیقـا بـه ایـن دلیـل کـه در حیطـۀ دانـش        چـرا؟   .معناسـت  بـه یـک انـدازه بـی    ر دو ـ  ـ هـ در بـارة اثبـات وجـود خـدا      منطقی 

ــارچوب      نمــی ،تجربــی و جهــان محسوســات ــالیزم ســخن گفــت؛ و هــر ســخنی خــارج از چ ــا ماتری ــارة وجــود خــدا ی تــوان در ب

                                                        
١٢  (Positivism 
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نـد، بلکـه بحـث در بـارة     بنـابراین آنهـا منکـر وجـود خـدا یـا پیغمبـران نبود       . معناسـت  محسوسات تجربی، سخنی ـ نه غلـط، کـه ـ بـی     
  . کردند سرانجام تلقی می فایده و بی این موضوعات را بحثی بی

نـوعی از  هـایی در نهایـت امـر، بـه قـوت گـرفتن        معنـا تلقـی کـردن چنـین بحـث      بـی کـه  البته صد 
ــالیزم ــد ماتری ــی ش ــن . منته ــالیزمای ــه ـ    ماتری ــ البت ــیش از ـ ــه ب ــاریخی  آن ک ــب ت ــبیه مکت ــالیزمش و  ماتری

 کـارل مـارکس  خی یزم تـار یماتریـال نظریـۀ  شـبیه   ،ی ـ به معنی انکار وجـود مـاوراء طبیعـت ـ باشـد      گرای ماده
ــاریخش را تحــت عنــوان وقتــی  مــارکس. بــود ــالیزم کــه فلســفۀ ت ــاریخیماتری اصــرار کــرد،  عرضــه مــی ت

منظـور ایـن اسـت کـه     . یـا مـاوراء طبیعـت نیسـت    انکـار خـدا   در ایـن جـا    ماتریـالیزم مراد من از داشت که 
رس حـس و تجربـۀ مـا     دسـت تـوان فقـط و فقـط بـر اسـاس عوامـل محسـوس مـادي کـه در           اریخ را مـی ت

 . کردبینی  و حتی پیشتفسیر ، قرار دارد

طبیعــت  ءمــاوراخــدا یــا ر وجــود انکــگــذر ا هــم از ره مزلیبرالیــدر بســتر  ماتریــالیزمشــکل گــرفتن 
ــراهم نشــد ــال .ف ــزمناشــی از  زمیماتری ــه عمــال ، لیبرالی ــود ک ــزي ب ــن   چی ــان در درون ذه ــه صــورت پنه و ب

گفـتن ایـن کـه هـر بحثـی      . دلیـل آن هـم روشـن اسـت    . هـاي نظـري   بـر پایـۀ بحـث   نه ها رسوخ کرد  انسان
بیـنم،   مـن نمـی  مثـل ایـن اسـت کـه بگـوییم       در عمـل معناسـت،   خارج از حیطۀ محسوسـات تجربـی بـی   

  . بود نوح؛ و این یکی از شعارهاي کلیدي قوم پس نیست
ـ ایـن انکـار نـه یـک انکـار فلسـفی و منطقـی بلکـه           المرسـلین نـوح  کـذبت قـوم   منکر رسالت پیغمبرانند ـ   نوحقوم بینید  اگر می

را بـه هـر معنـایی کـه بگیـریم،       بـودن خـدا   رسـول پیغمبـري و  . بـود بشـر  زنـدگی  بـراي  متعـالی  سـاحت  هـر گونـه   توجهی به  بیبرخاسته از 
اي از هسـتی،   نبـوت قائـل اسـت اعتقـاد دارد کـه مرتبـه      کسـی کـه بـه    . زنـدگی بشـر اسـت   براي از جهان مادي متضمن اعتقاد به ساحتی برتر 

تکـذیب  پـس  . شـود  خط مشی زندگی مـا از آن جـا و بـراي رسـیدن بـه آن جـا سـاخته و پرداختـه مـی         و جهان مادي ما وجود دارد، از باالتر 
  . شود دیده می مزلیبرالیمعتقدان به در میان نیز امروزه این دقیقا همان چیزیست که  .مرسلین یعنی تکذیب زندگی متعالی
هـم ملحـد ـ بـه      نـوح قـوم  . هـا مردمـانی کـافرکیش و ملحدنـد     خـواهم بگـویم همـۀ لیبـرال     مـن نمـی  : کنم براي چندمین بار تکرار می

دادم ـ بـه    ـ چنـان چـه توضـیح   آنهـا   . هـم نبودنـد   نـوح هـا حتـی منکـر پیغمبـري شـخص      آنبـه یـک تعبیـر،    . معنی منکر وجود خدا ـ نبودند 
اعتقـادي قلبـی و   ـ حتـی ـ   کردنـد نـه     در صـحنۀ زنـدگی را انکـار مـی    خـدا  حضـور  یعنـی   .کردنـد  مـی مرسلین را تکـذیب   ،طور کلی

  . درونی به خداوند را
. انکــار وجــود خــدا ـ یــا حتــی انکــار دیــن ـ نیســت     لیبرالیــزمجــوهرة اصــلی ام کــه  بارهــا گفتــه

ــه  مزســکوالری. ز ســاحت زنــدگی دنیاییســتجــوهرة اصــلی لیبرالیــزم خــارج ســاختن دیــن ا دقیقــا ب
رفـتن  کلیسـا  اهـل  ممکـن اسـت   بسـیاري از آنهـا    .دینـی نیسـتند   هـاي بـی   آدملزوما  ها لیبرال. همین معناست

ــدن هــم باشــند  مشــکل اصــلی آنهــا ایــن اســت کــه حضــور دیــن را در ســاحت  . و در مســجد نمــاز خوان
صـرفا بـر اسـاس محاسـبات علمـی و تجربـی اداره        یـد را بامـور دنیـا   معتقدنـد ا . تابنـد  زندگی دنیایی برنمـی 

  .هاي دینی در امور دنیایی ما دخالت کند کرد و نباید اجازه داد که آموزه
هـر کـس بـه    گفتنـد   مـی . مخـالف دیـن نبودنـد   ـ ظـاهرا   ــ   هـا  لیبـرال در صحنۀ زندگی اجتمـاعی،  

در صـحنۀ رفتارهـاي اجتمـاعی     خواهد معتقـد باشـد، باشـد، امـا نبایـد اعتقـاداتش را       هر چیزي که می
امـا اگـر   . اعتقادات افراد تا زمانی کـه جـا را بـراي اعتقـادات دیگـران تنـگ نکنـد، محتـرم اسـت         . وارد کند

  . باید با آن مقابله کرد ،بخواهد وارد زندگی اجتماعی شود
 و فـارغ از هـر  ـ   دمکراسـی ـ نظـام اجتمـاعی بایـد بـر پایـۀ توافـق جمعـی         معتقـد بودنـد   بنـابراین  

ـ   الئیسـیته جــدایی دیـن از سیاسـت ـ یـا همـان       ،از ایـن رو . طراحـی شـود  خاصـی  و فلسـفۀ  بینـی   جهـان 
  . شد لیبرالهاي  گیري نظام اصل اساسی در شکل

ایسـتاده  هـا را در ایـن خصـوص، در کتـاب      کـنم گفتنـی   فکـر مـی  . نیسـت  لیبرالیـزم قصد من فعال در این جا، نقـد و بررسـی اندیشـۀ    
اندیشـۀ لیبرالیسـتی   : خـواهم بگـویم   فعـال فقـط مـی   . هـایی زدیـم   حـرف  دمکراسـی ر جلسات قبلی همین مباحث نیز در بـارة  د. ام گفته در باد
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بـراي مـردم آن جامعـه دسـت یـافتن بـه حقـایق بلنـد زنـدگی، امـري           تواند در ذهنیت یک جامعه مقبولیت پیدا کند کـه   تنها زمانی می
تـوان   ان از کسـی خواسـت کـه اعتقـاداتش را در تصـمیماتش دخالـت ندهـد؟ چطـور مـی         تـو  چطـور مـی   .دور و دست نیافتنی به نظر برسـد 

به کسی گفت به دینت معتقد باش اما دستورات دینت را فقط در محـدودة خاصـی دنبـال کـن؟ اگـر کسـی بـه راسـتی معتقـد باشـد کـه خـدا             
توانـد پیشـاپیش و بـدون ایـن کـه بـه دیـنش و         یـ بـراي او حرفـی زده اسـت، چطـور مـ        رب العالمینکنید؟ گفتم خداوند  ـ خوب توجه می

و در چـه  شـود  وارد توانـد   مـی هـایی از زنـدگی    کـه دسـتورات دینـیش در چـه حـوزه     کنـد  تعیین به سخنانی که خدا براي او گفته توجه کند، 
  ؟ حق ورود نداردهایی  حوزه

نسـبت بـه حقـایق دینـی را     قالنـی،  قـاطع ع اعتقـاد   ،تنها راهی کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه در ذهنیـت افـراد آن جامعـه        
اي  ریشـه در قبـال مسـائل   ـ پنهـان   شـاید  و ـ این نیز زمانی میسر است که آنهـا را در نـوعی تردیـد و شـکاکیت عمیـق       . رنگ کنیم کم

  .به آن مبتال بودندنوح این درست همان چیزیست که قوم . فرو بریمزندگی 
نسـبت بـه مسـائلی هـم چـون مبـدأ و معـاد و سـعادت انسـانی           ر نـوعی شـک و تردیـد عمیـق و ناآشـکار     وقتی دچـا  ،خوب

قبیـل  ایـن  پـس بگوییـد   هـاي اجتمـاعی خـود وارد نکنـیم،      گیـري  ، یا اساسـا وقتـی قـرار اسـت چنـین حقـایقی را در تصـمیم       شویم
ـ     اي بهتـر از منفعـت   آیـا شـما گزینـه    .پاسخ روشن است؟ بگیریمچه چیزهایی  پایۀبر را تصمیمات  ات مـادي  هـایی کـه توسـط محسوس

   .به آن مبتال بودندنوح این هم درست همان چیزیست که قوم سراغ دارید؟  ،قابل محاسبه باشد
داري بـه انسـان بـه چشـم      در نظـام سـرمایه  . کنـد، اتفـاقی نیسـت    رشـد و نمـو مـی    لیبرالیـزم داري در دامـن   بینید نظام سـرمایه  اگر می

و  هـود و  نـوح از زبـان   قـرآن اي کـه   نگـاه بـه انسـان شـما را بـه یـاد اهمیـت جملـه        آیـا ایـن   . شود طلب نگاه می یک حیوان سودجو و منفعت
  اندازد؟ ـ نمی ما اسئلکم علیه من اجرکند ـ  نقل می شعیبو  لوطو  صالح

سـخن گفـتن از مشـروعیت ـ آن چنـان کـه در فرهنـگ دینـی مـا رواج دارد ـ مـورد توجـه نیسـت،               لیبرالیستیبینید در تمدن  اگر می
اگـر دنبـال ایـن هسـتید     خواهـد گفـت   بـه شـما   ، حکومـت کنـد  بپرسید کـه چـه کسـی حـق دارد      لیبرالیستاگر از یک . اطر استبه همین خ

ایـن جسـتجو   ، کـردن دارد تـري بـراي حکومـت     تـر و شایسـتگی بـیش    فضـلیت بـیش   دیگـر  هـاي  کدام انسان نسبت به انسـان معلوم کنید که 
عمــومی و البتــه رعایــت قوانینیســت کــه بــر ســر آن بــه توافــق  مشــروعیت یــک حکومــت صــرفا در گــرو اقبــال ؛عبــث اســت

اگــر هـم داشــته باشــد، بـراي مــا ممکـن نیســت بتــوانیم     .هــیچ کـس بــر دیگــري فضـیلت خاصــی نـدارد   . همـین  ایــم؛ رسـیده 
  . گفتند  می نوحدرست همان طور که قوم  .ها را کشف کنیم این فضیلت
ــگ شــدن دغدغــۀ کشــف ح کــم ــگ شــدن منفعــترن هــاي ملمــوس و محســوس، یکــی دیگــر از خصوصــیات  قیقــت در برابــر پررن

 محـور  معیشـت بـه زنـدگی یـک نگـاه      نـوح دیـدیم کـه نگـاه قـوم     . ــ اسـت   قرآنـ به روایت  نوحهاي امروزین و مردمان قوم  مشترك انسان
بــاز بـه همـین دلیـل بـود کـه هـیچ لزومــی       . ردنـد ک بـود و بـه همـین دلیـل انگیـزة هـر رفتــاري را در مـزد و پـاداش آن رفتـار جسـتجو مـی           

 محـور  حقیقـت بـه زنـدگی ـ در برابـر نگـاه       محـور  منفعـت ایـن نگـاه   . براي اثبات پیغمبریش دلیل و شاهد طلـب کننـد   نوحدیدند که از  نمی
آن   پـیش از زننـد،   مـی حـرف  دیـن  هـا رسـوخ کـرده کـه برخـی از آنهـا حتـی وقتـی در بـارة           انبیاء ـ امروزه چنان در ذهنیت بعضی از انسـان  

یعنی پـیش از آن کـه بـه دنبـال معلـوم کـردن ایـن واقعیـت باشـند کـه آیـا دعـوت دینـی              . حقیقت باشند به دنبال منفعتندکشف که به دنبال 
  . تواند براي ما داشته باشد حق است یا باطل، به دنبال این هستند که معلوم کنند دین چه فوایدي می

کـه ایـن روزهـا در محافـل روشـنفکران ـ بـه اصـطالح دینـی ـ            »بشـر از دیـن  انتظـار  «ائلی هم چـون  گاه مس کنم خاست من فکر می
  . ، جستجو کردو دین ما بازار داغی دارد، را باید در همین نگاه سودانگارانه نسبت به زندگی

بــدون دیـن چیـزي جــز   از نگــاه انبیـاء، زنـدگی   . تــرین حقیقـت زندگیسـت   دیــن یـک حقیقـت مســلم، بلکـه روشـن     ،از نگـاه انبیـاء  
در درجـۀ  زدنـد   حـرف مـی   دیـن وقتـی از  آنهـا  . از نگـاه انبیـاء، دیـن تمـام زندگیسـت     . خودفراموشی و دور شدن از مسیر فطـرت نیسـت  

 واقعیـت ؛ گفتنـد  سـخن مـی   واقعیـت مسـلم  از یـک  توانـد بـراي مـا داشـته باشـد ـ        اي می ـ و صرف نظر از این که دین چه فایده اول
کسـانی کـه بـه دیـن ایمـان      . اسـت  گانی را بـه سـوي بشـر برانگیختـه    فرسـتاد خـدا  ایـن اسـت کـه     واقعیـت و  هسـت خـدایی  این اسـت کـه   

از . زنـدگی خـود را بـر پایـۀ تعـالیم دینـی اسـتوار سـازند        تـا   سـخنان دیـن را بفهمنـد   کوشند  هاست که می آورند، پس از درك این واقعیت می
توانـد بـه مـا کمـک کنـد تـا بفهمـیم ـ اساسـا ـ چـه چیزهـایی بـراي مـا مفیـد اسـت و چـه                   نظر آنها، تعالیم دینی بهتر از هر چیز دیگري مـی 

  . چیزهایی مضر
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چنـدان در قیـد و بنـد ایـن مسـئله نیسـتند کـه آیـا         آورنـد،   دیـن ایمـان مـی   بـا نگـاهی مـدرن بـه     ـ به قول خودشـان   ـ اما کسانی که  
بنـابراین پـیش از ایمـان    . شـود  وایـدي هسـتند کـه از ایمـان دینـی فـراهم مـی       هـا و ف  تر به دنبال منفعـت  دعوت دینی حق است یا نه؛ آنها بیش
هـا را فـراهم کنـد نـه ایـن کـه بـراي مـا          گیرند و از دیـن انتظـار دارنـد کـه آن منفعـت      میهایی را در نظر  آوردن به دین، براي خودشان منفعت

قبـل از آن کـه   دهنـد   یـل اسـت کـه بـه خـود اجـازه مـی       بـه همـین دل  . تعیین کند که اساسا چه چیزهـایی مفیـد اسـت و چـه چیزهـایی مضـر      
، چیـزي بـه جـز    »انتظـار بشـر از دیـن   «بحـث  . کننـد  تعیـین  کنـد را  دخالـت  دین حـق نـدارد در آنهـا     هایی که حوزه، گوید بشنوند دین چه می

  . آور نیست طرح محترمانۀ این گستاخی اعجاب

ــر  ــه گســتاخی اگ ــال مصــداق واضــحی از ایــن گون ــه دنب ــدرن ب ــی هــاي م ــنم  هســتید، توصــیه م ک
حتـی اگـر   . بـه دقـت گـوش کنیـد    را  مهنـدس بازرگـان  مرحـوم  در مراسـم خـتم    دکتر سروشآقاي سخنان 

بـه نظـر مـن، زمـانی کـه      . رانـی گـوش کنیـد    ها هـم نیسـتید، بـاز بـه ایـن سـخن       به دنبال یافتن این گستاخی
رانـی    در طـی یـک سـخن    وشآقـاي دکتـر سـر   ام کـه   بـه نـدرت دیـده   . ارزد به شنیدنش مـی  ،کنید صرف می

تـر بـه خـاطر حـدیث      احساسـاتی شـدن او بـیش   رسـد   بـه نظـر مـی   کـه  هر چند تا این حد احساساتی شود؛ 
  . مرحوم بازرگاننفس خودش بود نه مرگ 
بـه عنـوان    بازرگـان رانی بـه درسـتی از ایـن حقیقـت یـاد کـرد کـه         در این سخن آقاي دکتر سروش

یقـا بـه   رفـت آنهـا دق   احسـاس کـرد کـه پـیش     ،را دیـد  زمـین  غـرب میک مسلمان متدین وقتی زندگی مـردم  
امــا مســلمانان از آن  ،شـود  بــه وفـور یافــت مــی  اســالمیکــه در تعـالیم   بنــدي بـه چیزهاییســت  خـاطر پــاي 

گــویی، وفــاي بــه عهــد، تحصــیل دانــش و  کوشــی، راســت چیزهــایی مثــل نظــم، انضــباط، ســخت. غافلنــد
ــن ــابراین. هــا نظــائر ای ــدگیش را صــرف کــرد همــۀ ز بازرگــان ،بن ــا ن ــنکــه نشــان دهــد ت حقیقــی داري  دی

دچـار یـک تردیـد اساسـی در     در اواخـر عمـر خـود     مرحـوم بازرگـان  امـا  . تواند دنیـاي مـا را آبـاد کنـد     می
از اول یـک   ،آبـادانی دنیـا را از دیـن انتظـار داشـتن     شـاید  اعتقـاداتش شـد؛ و آن ایـن کـه     قبال این بخش از 

؟ چـه  هـم خواهـد شـد   دنیـاي مـا   باعـث آبـادي   لزومـا   داري سی گفته کـه دیـن  چه ک. استبوده باطل انتظار 
فقـط  شـاید دیـن   بـراي حـل مشـکالت دنیـایی خودمـان هـم بایـد بـه دیـن متوسـل شـویم؟            کسی گفته که 

الزمـۀ بهشـت رفـتن مـا ایـن باشـد کـه دنیـاي مـا خـراب           حتـی شـاید   . براي سعادت اخروي ما آمده باشـد 
  . شود

بــه منزلــۀ دســت شســتن از  بازرگــانایــن تردیــدها بــراي فــت کــه بــاز هــم بــه درســتی گ ســروش
آقـاي  در ایـن جـا بـود کـه صـداي      . تبلیـغ آن کـرده بـود   اعتقاداتی بـود کـه همـۀ عمـرش را صـرف       یتمام

سیاسـی  در اواخـر عمـرش از تمـام مبـارزات      بازرگـان : گفـت  لرزید؛ وقتـی کـه مـی    آشکارا می سروشدکتر 
فهمـم کـه ایـن وضـعیت بـراي او تـا چـه حـد دردنـاك           ؛ و مـن مـی  ردتوبه کـ خود ـ به نوعی ـ   و اجتماعی 

   13.ه استبود
و آن ایــن کــه در جــاي دیگــري بـود؛   بازرگـان  تــر امــا خطـاي مهــم  :ادامــه داد سـروش آقــاي بعـد  

ـ    مـی  بازرگان ایـن اشـتباه   . دیـن اسـتنباط کنـد   از جدیـد ـ جـدایی دیـن و دنیـا ـ را نیـز         ۀکوشـید همـین نکت
  . فرصت نکرد از آن توبه کنددر انتهاي عمر خود مرتکب شد و دیگر  گانبازربود که  تري بزرگ

پــیش از مــرگش بــه محضــر مــن  بازرگــانایــن اســت کــه اگــر  آقــاي دکتــر ســروشظــاهرا مــراد 
تـوان از   فهمانـدم کـه چنـین چیزهـایی را نمـی      کـردم و بـه او مـی    آمد، او را از این خطاي بزرگ پـاك مـی   می

ایــن معرفــت  .توانــد از خــود دیــن پرســیده شــود ز دیــن نمــیانتظــار مــا ا. خــود دیــن پرســید

                                                        
ایـن قـدر    بازرگـان اي از زندگیش به تمـام اعتقـادات پیشـین خـود پشـت پـا زده و بـه همـین دلیـل از بـازخوانی زنـدگی             نیز در برهه آقاي سروشکنم  من هم فکر می)  13

ـ   دانـم امـا فکـر مـی     ي توبـه کـرده اسـت، خـواهم گفـت زمـان آن را دقیـق نمـی        کـی و از چـه چیـز    سروشالبته اگر از من بپرسید که . به هیجان آمده است اش از   هکـنم توب
افراطـی را   پلـورالیزم در قبـال دیـن، و اعتقـاد ایشـان بـه یـک        هرمنـوتیکی ریشـۀ عالقـۀ ایشـان بـه نگـاه      . وجود دارد ـ بوده اسـت   فلسفۀ اسالمیـ به معنایی که در   رئالیزم

 .راغ گرفتباید از همین جا س
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توانـد بـراي مـا داشـته باشـد و مـا        اي مـی  دیـن چـه فایـده   کنـد   مـی دینی ماست که تعیـین   برون
   .چه انتظاري باید از دین داشته باشیم

در اواخــر  بازرگـان واقعیـت ایــن اسـت کـه    . نیسـتم  بازرگـان مـن فعـال در صـدد نقـد آراء مرحــوم     
آقــاي   امــا خطــاي او درســت بــر خــالف آن چیزیســت کــه. خطــاي فکــري بزرگــی شــد عمــرش مرتکــب

بــاز هــم کوشــیده اســت تــا پاســخ ســؤاالتش را درون تعــالیم   بازرگــاندر واقــع اگــر . پنــدارد مــی ســروش
  . است آقاي سروشدینی جستجو کند، این نقطۀ قوت اندیشۀ او در مقایسه با آراي 

دیـن را ـ فـارغ از ایـن کـه خـود دیـن        کـه  شـود   خـتم مـی  نقطـه  ایـن  به  سروشآقاي سخنان تمام 
ــا چــه مــی ــ از م ــري د ـ از صــحنۀ تصــمیم  خواه ــیم  گی منظــور ایشــان از . هــاي اجتمــاعی خــود حــذف کن

. بـودن دیـن ـ هـم همـین اسـت       »تـر از ایـدئولوژي   فربـه «ایدئولوژیک نشدن دین ـ یـا بـه تعبیـر خودشـان،      
ــوزة عواطــف   ــه در ح ــی ک ــا وقت ــن ت ــان دی ــر ایش ــا     از نظ ــا ـ مخصوص ــی م ــات درون شخصــی و احساس

امـا نبایـد   . چیـز بسـیار خوبیسـت    ،شـود ـ قـرار داشـته باشـد      احساسـاتی کـه بـه امـور اخـروي مربـوط مـی       
هـاي اجتمـاعی و سیاسـی ـ دخالــت      هــاي دیگـر زنـدگی ـ مخصوصـا حــوزه     گذاشـت کـه دیـن در حـوزه    

نـد و چنـان چـه گفتـیم، ریشـۀ ایـن       خواه مـی  سـکوالرها و  هـا  لیبـرال این دقیقـا همـان چیزیسـت کـه     . کند
ایسـتاده  مـا در کتـاب   . کنـد، گـره خـورده اسـت     روایـت مـی   نـوح از قـوم   قـرآن طرز فکر به طرز فکري که 

ــا ــفی     ددر ب ــی و فلس ــاي منطق ــارة خطاه ــررا در ب ــاالت، مک ــین مق ــی هم ــز در ط ــخن آو نی ــان س راء ایش
  . ایم گفته

ـ      تصـویر روشـنی از   امیـدوارم تـا ایـن جـاي بحـث توانسـته باشـیم        . ان ببـریم اجازه دهید گفتگوي امروزمـان را در همـین جـا بـه پای
بـه بیـان امتیـازات خـاص هـر      در جلسـات بعـد   . ارائـه دهـیم   اصـحاب ایکـه  و  لـوط ، قـوم  عـاد ، قوم ثمود، قوم نوحهاي مشترك قوم  ویژگی

  . ها خواهیم پرداخت یک از این ملت
***  

اید عجیـب باشـد اگـر انسـان بـه خـاطر مـرگ کسـی کـه تنهـا یـک کتـاب از او             شـ . بـزرگ اسـت   مطهريایام شهادت استاد همۀ ما، 
گریـه کـردم در حـالی کـه قیافـۀ او       مطهـري کـنم مـن بـراي شـهادت      امـا گمـان مـی   . خوانده و هنوز حتی عکس او را ندیده است، گریه کنـد 

دانـی کـه ایـن کتـاب بـا ذهـن و روح مـن         چـه مـی   بـود؛ و تـو   گـري  علل گـرایش بـه مـادي   را ندیده بودم و تنها کتابی که از او خوانده بودم 
  . همین کتاب بود ،در ذائقۀ من نشاندشیرینی فلسفه را اولین کتابی که لذت و  ،چه کرده بود؟ بدون تردید

شاید عجیب باشـد اگـر انسـان بـه خـاطر مـرگ کسـی کـه تنهـا یـک کتـاب از او خوانـده و هنـوز حتـی عکـس او را ندیـده اسـت،                  
هـاي او گـره بخـورد کـه او      چنـان بـا اندیشـه    ،در طـی سـالیان متمـادي    ،کـه بعـد از شـهادت او   تر از آن، شاید این باشـد   باما عجی. گریه کند

  . را یکی از پنج نفري بداند که تمام زندگی فکریش را مدیون آنهاست
گـویم   را مـی  حـافظ . پـرواز کـرد   عاشـقی لطیـف  آسـمان   شـد در  او بود که دست مرا گرفت و در دامن کسی نهاد کـه بـا کمکـش مـی    

خوانـدم،   نمـی  حـافظ در آن ایـام اگـر روزي هفتـاد غـزل از     . هـاي او بـرده باشـد   تماشـاگه راز مـرا بـه    مطهـري ام کسی بهتر از  که هنوز ندیده
  . ه بودهاي او شد کرده بود، قلب کوچک من نیز ناخواسته خانۀ غزل قرآناش را خانۀ  سینه حافظاگر . رسید شب فرا نمی

  اگر چه مدعی بیند حقیرم       نج او در سینه دارم          چو حافظ گ
حکمـت متعالیـۀ   کـاخ  . بشـري بـرد   ۀهـاي اندیشـ   تـرین کـاخ   محکـم بـود کـه دسـت مـرا گرفـت و بـه بازدیـد         مطهريبعد از آن باز 

  . . . و الحقیقه  هبسیط ةقاعد ،اصالت وجود ه،حرکت جوهری؛ مالصدرا
 ،قـرآن در تفسـیر   عالمـه گفـت   .سـخن گفـت  ــ   طباطبـایی  ۀعالمـ هماننـدش ـ    اسـتاد بـی  از مـن   بود که بـراي  مطهريباز بعد از آن 

مبهـوت مانـده بـودم کـه عالمـۀ ایـن       و مـن   ؛پـی ببرنـد  اهمیـت آن  صـد سـال دیگـر بـه     ـ شـاید ـ   که متفکران عـالم   آفریده و ترازویی میزان 
خواسـت از فـرط    شـد، دلـم مـی    بـر سـر درس مـن حاضـر مـی      مطهـري گویـد وقتـی    ریـزد و مـی   روزگار چگونه در فقدان شاگردش اشک می

  . شادي برخیزم و برقصم
   یک دست جام باده و یک دست زلف یار         رقصی چنین میانۀ میدانم آرزوست                                     
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 ،دي پـی ببـرم کـه هـم فیلسـوف بـود      هـاي مـر   را شـناختم، تـازه توانسـتم بـه ارزش     عالمهو  حافظ و مالصدرا، مطهريوقتی با کمک 
 تجلـی عینـی، عـــملی و اجتمـاعی آن    معلمـی کـه مـرا بـا     . پیشـوا یـک معلـم بـود و یـک      ،ها اما باالتر از همۀ این ؛و هم فقیه ،هم عارف بود

بـارزه  ماسـت و  زنـدگی جهـاد    ۀبـه مـن آموخـت همـ    کـه   ییپیشـوا  .آشـنا کـرد   ،آموختـه بـودم   عالمـه و  مالصـدرا ، حافظ، مطهرياز چه که 
خـود را ببنـدیم و خـواهران و     انتـوانیم چشـم   نمـی هرگـز  مـا  گریسـت و   او بود کـه بـه مـن فهمانـد هسـتی مـا عـین دعـوت        . و تالشاست 
هـا   اندیشـه بـاتالق  بـاال بینـدازیم و غـرق شـدن دوسـتانمان را در      را  هـاي خـود   تـوانیم شـانه   نمـی . رها کنـیم تنها  ،را در کام گرداب مانبرادران

. گفـت بایـد بـه راه انبیـاء قـدم نهـاد      . شـغل انبیاسـت  گفـت معلمـی   و کـنم  معلمـی  به من یاد داد که او . زندگی نظاره کنیمسد هاي فا و روش
: گریـه کـرد و گفـت    مطهـري او نیـز بـراي شـاگردش     .دوسـت داشـتنی و توصـیف کردنـی    فقـط  ت نه رفتنی و طی کردنی اس ء،راه انبیاگفت 
  . پارة تن من بود مطهري

او بـه مـن   . حقیقـت بلندیسـت کـه بـیش از هـر چیـز بایـد در آن مطالعـه کـرد و اندیشـید          که به مـن فهمانـد دیـن    د کسی بو مطهري
بـود کـه بـه مـن فهمانـد      او . اسـت  نهفتـه بلنـدي در آن  هـاي   دیـد کـه چـه حکمـت     مخواهیکنیم، فهماند که اگر به گوشه گوشۀ دین سرکشی 

و عرفـان بـدون فلسـفه، و     ،او بـود کـه بـه مـن فهمانـد فلسـفه بـدون عرفـان        . دارداي از سرزمین وجـودم، دیـن سـخنی ژرف     براي هر گوشه
بـه مـن فهمانـد کـه فلسـفه و فقـه و عرفـان مثـل اضـالع مثلثـی           . فلسفه و عرفان بـدون فقـه، و فقـه بـدون فلسـفه و عرفـان، بـی معناسـت        

ـ   . توان در بارة هندسۀ وجـود انسـان سـخن گفـت     مانند که بدون آن نمی می ه مـن فهمانـد بـراي بهـره بـردن از سـفرة بـی انتهـاي         او بـود کـه ب
  . ، هم باید فیلسوف بود هم باید فقیه بود و هم عارفقرآن

تـرین دوران تـاریخ ایـن کشـور، در روزگـاري کـه هـر         گرمی او بـود کـه ایـن نوجـوان چهـارده سـاله، در یکـی از پرآشـوب         به پشت
اي پهـن کـرده بودنـد، جـرأت      ـ بساطشـان را در گوشـه    آنارشیسـت و  یسـت کمونگرفتـه تـا    گـرا  ملـی و  طلـب  سـلطنت حزب و گروهـی ـ از   

بـه مـن   . نهراسـم گونـاگون  هـاي   مواجهـه بـا اندیشـه   بـه مـن یـاد داد کـه از      مطهـري . کرد تا مزة استقالل در فکر و اندیشه را به خود بچشـاند 
از بـا کمـک منطـق ـ همـان منطقـی کـه اول بـار          آن را بشـنوم و . شنوم، نه مرعـوب شـوم و نـه مفتـون     را می يوقتی سخن جدیدکه آموخت 

حتـی اگـر دشـمنم گفتـه باشـد      صـحیح را  قـول  . صـحت و سـقم آن را پیـدا کـنم    بـا آن آشـنا شـدم ـ      منطـق و فلسـفۀ مطهـري   کتاب  طریق
نـد هسـتی   وکـه خدا معارفیسـت  تـرین   کـه عـالی  ـ در منـابع دینـی خـودم     را آن  ۀریشـ ایمان داشته باشم که روزي خـواهم توانسـت   و بپذیرم 

و بـر همگـان ثابـت کـنم     رسـوا نمـایم   سقیم را نه بـا فحاشـی و ناسـزاگویی کـه بـه مـدد برهـان و اسـتدالل         قول و به بشر آموخته ـ پیدا کنم؛  
  . که این اندیشه باطل است

د آورم بـه یـا   متـوان  در جملـه جملـۀ ایـن غـزل مـی      .شـهید  مطهـري همـۀ مـا،   کـنم بـه اسـتاد     تقدیم مـی را  عطارزیباي غزل این من 
و مرتبــۀ ذات و اســماء  ،فنــاو شــهود، تجلــی، کشــف  ،علـم حضــوري عشــق، عقــل، علــم حصــولی، : ام آموختــه مطهــريچیزهـایی را کــه از  

  . . . ، سیر فی الحق مع الحق، سیر من الحق الی الخلق، سیر فی الخلق مع الحق سیر من الخلق الی الحقصفات، عالم صغیر و کبیر، 
  بی نشان از شک و یقین دیدم                             یدمدین دعشق باالي کفر و 

  نشین دیدم  همه با عقل هم                       و دین و شک و یقین گر هست کفر                                
  بگویم که کفر و دین دیدم  چون                                ز عقل صد عالمچون گذشتم                                 
  سد اسکندري من این دیدم                                د راه خودندس ندهر چه هست                                
  تر همین دیدم  راه نزدیک                                   فانی محض باش تا برهی                                

  بین دیدم  چشم صورت صفات                                 من اندر صفات افتادم نچو                                
  صفتی نیز در کمین دیدم                               کردم ه محو میهر صفت را ک                                
  دریاي آتشین دیدم غرق                           چو از صفات گذشتجان خود را                                 
  چین دیدم  اه و خورشید خوشهم                             من چو سوخت زان دریاخرمن                                 
  ن و حور عین دیدم عدت نج                                   رانهایت  بحر بیگفتی آن                                 
  رخش خورشید زیر زین دیدم                              بحريچون گذر کردم از چنان                                 
  نگین دیدم دل در آن حلقه چون        اي یافتم دو عالم را                               حلقه                                
  وي آن ماه نازنین دیدم ر      غیب                                ةآخراالمر زیر پرد                                
  ر زمین دیدم بپیش او روي              در اوست                    ۀآسمان را که حلق                                
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  دیدم عبنرین برقع از زلف        کون                   ر رخ او که عکس اوست دوب                                
  و بند و چین دیدم بگره و تا        هاي دو کون را زان زلف                       نقش                                
  یار راستین دیدم  ۀسای       رشید                    هستی خویش پیش آن خو                                
  دست او اندر آستین دیدم        دامنش چون به دست بگرفتم                                                      
  قرین دیدم  دولتش ۀقطن         هر که او سر این حدیث شناخت                                                  
  برتر از چرخ هفتمین دیدم                                   را نخستین گام عطارجان                                 

  
  ی محمد و آلهو الحمد هللا و صلی اهللا عل                                                                                                         

  
  اسالمي هحلقه مطالعات فلسفه و انديش                                                                                                             

  سید محمد روحانی                                                                                                                           
                                                                                                                                   ١٣/٢/٨٠  
  ١٤٢٢/ صفر/ ۹                                                                                                                    

 


