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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  : ـ قالـ ) الصادق  امام(عبداهللا ابي، عن القداح ابنعن 
یابن آدم انـا یـوم جدیـد و انـا علیـک شـهید؛ فقـل فیـی خیـرا و اعمـل فیـی خیـرا؛ اشـهد              : ما من یوم یأتی علی ابن آدم اال قال له ذلک الیوم       

 باللیـل الجدیـد و الکاتـب الـشهید؛ اکتبـا علـی       امرحبـ :  ـ اذا امـسی یقـول   لـسالم ا هعلیـ و کـان علـی ـ   : قال.  به یوم القیامه؛ فانک لن ترانی بعدها ابدالک
  )القول عند االصباح و االمساءباب  ـ اصول الكافي(. ثم یذکر اهللا عز و جل. اسم اهللا
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 ٢ 

ــاب    ــدم از کت ــان خوان ــه برایت ــی ک ــاروایت ــول ک ــوان  فیاص ــا عن ــابی اســت ب ــی  و از ب ، یعن
  . شود سخنانی که در هنگام صبح و شام گفته می

ظــاهرا . اســت اي بــه ســاعات گونــاگون شــب و روز شــده  دینــی چــه توجــه ویــژهتعــالیم کــه در دانیــد  همــۀ شــما مــی
روز و تـأثیر آنهـا در روح و روان انـسان و حـاالت و      تردیدي وجود نـدارد کـه متـون دینـی مـا بـراي سـاعات گونـاگون شـبانه                    

  . اند عبادات او اهمیت خاصی قائل شده

فرمایـد     مـی کریم خطاب به پیـامبر عزیـزش        قرآن  وند بزرگ، در    اخد
  ـ اي کسی کـه خـود را در    یعنی  شـب  را مگـر جـز انـدکی از آن، بـه پـا خیـز؛ نیمـی از        امـشب اي،  پیچیـده ه جام

خوانــدن ـ آن هـم بــه   قـرآن  تـو گـویی   . 1قرائـت کــن قـرآن   و بـه صـورت ترتیــل،   ؛تــر از آن تــر از آن؛ یـا بـیش   یـا انـدکی کـم   
ـ . خاصـیتی ویـژه دارد  هنگـام شـب  صورت ترتیـل ـ در     هـاي   تخاصـی  یکـی از آیـد کـه گـویی     برمـی چنـین   همـین آیـات   ۀ از ادام

: ه اسـت خوانـد   و سـنگین  ثقیـل  اسـت بـراي مواجهـه بـا کالمـی کـه خداونـد آن را                پیـامبر خواندنی، آمادگی روحی    قرآن  چنین  
    گویـد کـه    ؛ و در ادامـه یـک بـار دیگـر بـه صـراحت مـی       2 را به تو القـاء خـواهیم کـرد   سخن سنگینیما به زودي

همانـا کـه نـشأت شـب را      : خاصـیتی ویـژه دارد   شب در مقایسۀ بـا روز       
وقتـی  قـرآن    . 3هـاي فراوانـی داري   دارتـر در میـان اسـت؛ حـال آن کـه تـو در روز مـشغله           تـر و سـخنانی پـاي        حضور قلب بیش  

تـوان   کنـد کـه تـو گـویی در روز نمـی       شـبانه بـودن ایـن سـفر تأکیـد مـی      دارد، چنـان بـر       را بیـان مـی     پیـامبر که ماجراي معراج    

و قــرآن آیــات دیگــري از  . 4: انتظــار چنــین ســیر و ســلوکی را داشــت
  . گذارند  نیز بر این نکته صحه میاهل بیتروایات 

اغلـب مکاشـفات و مـشاهدات عرفـانی آنهـا در شـب          : کننـد   پـرده اعـالم مـی       ن مـا بـی    شاید به همین دلیل است کـه عارفـا        
 بیندازیـد تـا ببینیـد کـه او چقـدر مکاشـفات خـود را بـه دوش ـ یعنـی دیـشب ـ              حـافظ کافیست نگاهی به اشـعار  . رخ داده است

  : دهد خصوصا هنگام سحر، حواله می
  ندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادندا و   دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند                   

  آن شب قدر که این تازه براتم دادند       چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی                                               
 کنـد کـه اساسـا بعـضی از حـاالت عرفـانی را تنهـا و تنهـا در شـب بایـد انتظـار             آوري مـی     با صراحت بـه مـا یـاد        مولوي

  :کشید
  باشد                    آن را که براندازد او بستر و بالین راسحر باشد اغلب به این حالت اگر                                      

  :و باز در جایی دیگر تأکید می کند که
     شبی باشدنیم          وقت سحري آید یا                                      رو بر در دل بنشین کان دلبر پنهانی               

هــاي شــبانه در روز انجــام شــود یــا ایــن کــه کارهــاي   گویــد اگــر عبــادت  حتــی پــا را از ایــن فراتــر نهــاده و مــیحــافظ
  :اي را باید منتظر بود روزانه به شب موکول شود، نتایج معکوس و نگران کننده

  دل چون آینه در زنگ ظالم اندازدوش که می خوردن روز             سب هنر کروز در ک                                     
  گرد خرگاه افق پردة شام اندازد   فروغست که شب                آن زمان وقت می صبح                                     

                                                
  4 تا 1سورة مزمل آیات )  ١
  5سورة مزمل آیۀ )  ٢
  7 و 6سورة مزمل آیات )  ٣
  1سورة اسري آیۀ )  ٤
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ـ تـري  بـیش اهتمـام  رسد کـه دو وقـت از شـبانه روز مـورد       در این میان به نظر می      ـ  ق یکـی وقـت برآمـدن و    : نـد ا هرار گرفت
ایـن همـان دو وقتیـست کـه سـاعات نمازهـاي واجـب مـا هـم، بـا توجـه بـه آنهـا تعیـین شـده                             .رفتن خورشید  دیگري وقت فرو  

  . است
مفسران متون دینی در خـصوص ایـن کـه مـراد از زمـان برآمـدن خورشـید، دقیقـا چـه سـاعتی از روز اسـت، اختالفـاتی                       

شـبیه همـین   . اي معتقدنـد زمـان طلـوع آفتـاب منظـور ایـن روایـات اسـت         داننـد و عـده   دم مـی  همـان سـپیده  اي آن را      عده. دارند
داننــد و  اي آن را هنگــام ناپدیــد شــدن آفتــاب مــی عــده. شــود رفــتن خورشــید نیــز دیــده مــی اخــتالف در خــصوص وقــت فــرو

انـد میـان آراي مختلـف اجمـاعی      کوشـیده برخـی از مفـسران هـم    . شـمرند  اي دیگـر، آن را زمـان غـروب کامـل خورشـید مـی          دهع
انـد شـاید مـراد از زمـان برآمـدن خورشـید تمـام فاصـلۀ زمـانی میـان طلـوع سـحر تـا طلـوع                       ترتیب که گفته    بدین  . ندکنحاصل  

اتفاقـا در بعـضی   .  آفتـاب و غـروب کامـل آن اسـت     آفتاب باشد؛ و مراد از زمـان فـرورفتن خورشـید، فاصـلۀ میـان ناپدیـد شـدن          
تـر بـه یـاد و ذکـر خـدا مـشغول         هم به ما توصیه شـده تـا ایـن دو فاصـلۀ زمـانی را مغتـنم شـمرده و در آنهـا بـیش                        از روایات 
تـر شـود، در فاصـلۀ میـان طلـوع سـحر و        خواهیـد روزي شـما بـیش    ال در بعضی از روایـات آمـده اسـت کـه اگـر مـی           ثم. باشیم

  . روزانۀ خود را در این ساعات آغاز نماییدطلوع آفتاب بیدار باشید و دعا کنید؛ یا این که بکوشید تالش 
به همین ترتیـب فاصـلۀ میـان پنهـان شـدن خورشـید و غـروب کامـل آن نیـز از اوقـات بـسیار مهـم بـراي دعـا کـردن و                     

. گیـرد  در برخـی از روایـات آمـده اسـت کـه مـردم را در ایـن زمـان غفلتـی عجیـب فـرا مـی            . به یاد خدا بودن خوانده شـده اسـت       
نمـاز  بـه همـین دلیـل اسـت کـه      . زمـان وجـود دارد، غافلنـد   ایـن  اي کـه در   العـاده  اند مردم معموال از فـضیلت فـوق        گاهی هم گفته  

  .  یعنی چیزي که مورد غفلت قرار گرفته استغفیله. خوانند  را در چنین وقتی میغفیله
 روز و چــه بــه راســتی چــه خاصــیتی در شــب و. اســتدر خــصوص روایــاتی از ایــن دســت، ســؤاالت فراوانــی مطــرح  
  اند؟  سري در این اوقات خاص نهفته که این قدر مورد توجه و اهتمام واقع شده

بنـابراین امـروز   . ایـم  سـؤاالت پرداختـه  گونـه  هـاي کـوچکی از ایـن     هـاي پیـشینمان گـاه بـه گوشـه          ما به اقتـضاي بحـث     
 کـه خوانـدیم بـا هـم ترجمـه کـرده بـه        فقـط اجـازه دهیـد تـا روایتـی را     . قصد نداریم که بیش از این در این بـاره صـحبت کنـیم          

:  ـ  فرمودنـد   ـ  امـام صـادق  گویـد کـه     ـ راوي حـدیث ـ مـی     ابـن قـداح  .  بـازگردیم سـورة شـعراء  بحـث اصـلیمان در   
اي فرزنــد آدم، مــن روزي جدیــد هــستم و بــر تــو  :گویــد او مــیهــیچ روزي نیــست کــه بــر فرزنــد آدم درآیــد، مگــر آن کــه بــه  

دهـم؛ بـه     در مـن سـخن نیـک بگـو، و در مـن عمـل نیـک انجـام بـده، بـراي تـو در روز قیامـت شـهادت مـی                پـس . شاهدم و شهید  

 ـ چنـان   و علـی ـ   : فرماینـد   ـ در ادامـه مـی    ـ  امـام صـادق  . راستی که بعد از ایـن هرگـز مـرا نخـواهی دیـد     
بنویـسید بـر نـام خـدا و آنگـاه      . نویـسندة شـاهد و شـهید    گفت مرحبا بـه شـب جدیـد و مرحبـا بـه                شد می   بود که وقتی شب می    

  . ـ مشغول می شدبه ذکر خداوند ـ 
***  

  
قـال لمـن حولـه    ) 24(قـال رب الـسموات و االرض و مـا بینهمـا ان کنـتم مـوقنین            ) 23(العالمین  و ما رب    فرعون  قال  
ـ  رسـولکم ان قال ) 26(قال ربکم و رب آبائکم االولین ) 25(االتستمعون قـال رب المـشرق و   ) 27(ذي ارسـل الـیکم لمجنـون    ال

قـال اولـو جئتـک بـشیء        ) 29(الجعلنـک مـن المـسجونین     قال لئن اتخذت الها غیري       )28(المغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون      
  )31(قال فأت به ان کنت من الصادقین) 30(مبین

ــون گفــت  ــالمین؟فرع ــست رب الع ــمان) 23(و چی ــت رب آس ــین و آن گف ــا و زم ــه م ه ــین  چ ــر یق ــان آن دو اســت اگ ی
گفــت ) 26(رب شـما و رب پــدران نخــستین شــما : گفــت) 25(کنیــد؟ آیـا گــوش نمــی : گفــت بــه اطرافیــانش) 24(آورنـده باشــید 

چـه میـان آن دو اسـت،     گفـت رب مـشرق و مغـرب و آن         ) 27(همانا که ایـن پیغمبرتـان کـه بـه سـوي شـما آمـده دیوانـه اسـت                   
) 29(اگـر اتخـاد کنـی جـز مـن خـدایی را، قطعـا تـرا از زنـدانیان قـرار خـواهم داد           گفـت همانـا کـه    )28(کردیـد   اگر تعقل مـی   

  )  31(گفت پس بیاور آن را اگر از راست گویانی) 30(گفت آیا و هر چند آمده باشم ترا با چیزي آشکار؟
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 ٤ 

ي مـا بیـان کـرد، نـوع     بـرا قـرآن  بـر اسـاس آن چـه کـه     و رسـید  فرعـون   و موسـی ، به آغاز گفتگـوي رو در روي     سورة شعراء سخن ما در    
  . و شیوة تفکر او را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیمفرعون نگاه 

شـد، مـسئلۀ حـق یـا باطـل بـودن آن دعـوت بـرایش در درجـۀ           چنان بـود کـه وقتـی بـا دعـوت دینـی مواجـه مـی               فرعون  دیدیم طرز فکر    
در وهلـۀ  .  حفـظ منـافع و حفـظ حکومـت و قـدرتش بـود      در درجـۀ اول اهمیـت قـرار داشـت،    فرعـون  آن چـه کـه بـراي      . دوم اهمیت قرار داشت   

مهـم ایـن بـود    . گویـد   پیـامی آورده یـا دروغ مـی   اجانـب خـد  گویـد کـه از     راسـت مـی    موسیاصال دغدغۀ این مسئله را نداشت که آیا         فرعون  اول،  
  . که منافع و حکومتش از هر گزندي محفوظ بماند

از ایـن  فرعـون  بـر خـالف تـصور اولیـۀ بـسیاري از مـا،       . اسـت مهـم و قابـل مطالعـه       ه  تا چه انـداز    فرعونحالت  قبال توضیح دادیم که این      
 دچــار فرعونیـان گویـد، بعـدها وقتـی کـه      مـی قـرآن  چـه خـود    چنـان .  را در دعـوتی کـه داشـت، تـصدیق کنـد     موسـی آمـادگی برخـوردار بـود کـه     

بـه  .  آورد کل مـا را حـل کنـی بـه تـو ایمـان خـواهیم       گفـت کـه اگـر مـش     بـه نـزد موسـی رفتـه و بـه او مـی          فرعـون   شـدند،    مشکالت الینحلی مـی   
د، بـار دیگـر بـه سـر خانـۀ اول بازگـشته و       شـ  کـرد و بـال از آنهـا دور مـی      دعـا مـی  موسـی البته هر بـار کـه   . ، این امر بارها اتفاق افتاد  قرآنشهادت  

 را موسـی  از نـوع مخالفـت کـسی کـه اساسـا      موسـی بـا  فرعـون  دهـد کـه مخالفـت        امـا همـین امـر نـشان مـی         . گذاشـتند   بناي مخالفت با او را مـی      
و درسـت  ـ بـراي فرعـون، حـق یـا باطـل بـودن ادعـاي موسـی          کـه  اسـت  سر ماجرا همین . پندارد، نبود تکذیب نموده و ادعایش را دروغ می

  . دغدغۀ اصلی او، حفظ قدرت و منافعش بود. یا نادرست بودن آن ـ اهمیت اساسی نداشت
 در حـال غـرق شـدن در دریـا     اسـرائیل  بنـی در آخـرین لحظـات زنـدگی، هنگـامی کـه پـس از تعقیـب        فرعـون  دهـد کـه    شهادت مـی قرآن  

شـود کـه    اسـتنباط نمـی  قـرآن  از هـیچ کجـاي    . 5بود، باز هـم بـه نـوعی، ایمـان آورد و گفـت               
در صــدد دروغ گفــتن و فرعــون شــود کــه   اساســا در آن حالــت غــرق شــدن در دریــا، تــصور نمــی.ایــن ســخن را صــادقانه نگفتــه باشــدفرعــون 

تـر بـه    در هنگـام گفـتن همـین جملـه هـم بـیش      فرعـون   تـوان دریافـت کـه         دهنـد، مـی      توضـیح مـی    عالمه طباطبـایی  چه    اما چنان . ظاهرسازي باشد 
بـه همـین دلیـل هـم بـه      . حقیقـت طلبـی   داشـت تـا   منفعـت جـویی  م دغدغـۀ   بـاز هـ  ییعنـ . فکر نجات دادن خود بود تا اعتقاد پیدا کردن به توحید 

بلکـه گفـت ایمـان آوردم بـه آن خـدایی کـه       .  ایمـان آوردم ـالعـالمین     یـا مـثال بـه رب   ـنگفت کـه بـه خداونـد یکتـاي هـستی       فرعون ، قرآنتعبیر 
 ممکـن اسـت باعـث نجـات او از دریـا شـود؛ درسـت        اسـرائیل  بنـی کـرد ایمـان آوردن بـه خـداي      انگـار فکـر مـی   . اند   به آن ایمان آورده    اسرائیل  بنی

 موسـی ، اساسـا نـاظر بـه حـق یـا باطـل بـودن دعـوت         موسـی نـسبت بـه   فرعـون  پـس انکـار   .  از دریا شـد اسرائیل بنیهمان گونه که باعث گذشتن     
  . حفظ حکومت و منافعش بودفرعون بلکه دغدغۀ اصلی . نبود

را داشـته باشـد بـه فکـر مـسائل دیگـري       موسـی   حـق یـا باطـل بـودن سـخنان      ۀآن کـه ـ دغدغـ   پیش از آن که ـ و بـیش از   فرعون که این 
  . دهد چرا که در واقع خبر از یک خصلت مهم انسانی می. ایست که به هیچ وجه نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد بود، نکته

گـاه قبـل از هـر چیـز، بـه ایـن       . دهنـد  خـود بـروز مـی   العمـل عمـده از    عکـس و در هنگـام مواجهـه بـا یـک سـخن، د         ها    گفت آدم توان    می
 حـق یـا باطـل بـودن آن سـخن برایـشان در درجـه        ۀکنند که این سـخن حـق اسـت یـا باطـل، راسـت اسـت یـا دروغ؛ و گـاه مـسئل                  مسئله فکر می  

توانـد از آن   جی اسـت کـه مـی   گیـرد آثـار و نتـای    تـر مـورد توجـه قـرار مـی      در حالـت دوم، آن چـه بـیش       . گیرد  دوم و یا حتی چندم اهمیت قرار می       
  . سخن فراهم شود و نه حق و باطل یا راست و دروغ بودن آن

یکـی ویژگـی منطقـی و خبـري آن و دوم     . شـود کـه اساسـا هـر سـخنی از دو ویژگـی اصـلی برخـوردار اسـت             این امر از آن جا ناشی مـی       
بـه سـادگی   . 6ایـم   در ایـن خـصوص بـه تفـصیل سـخن گفتـه      بسـورة احـزا  مـا در مباحـث   . توانـد از خـود بـه جـاي گـذارد      آثار و نتایجی که مـی  

خوشـایندي بـراي مـا بـه     آثـار  ـ وضـعی   صـورت م بـه  ی از نظر محتواي منطقـی دروغ و باطـل باشـد، امـا ـ دسـت کـم        سخنتوان تصور کرد که  می
بـه  ضاد تـ مهـاي مـا    و خواسـت  بـا منـافع  کـه از نظـر منطقـی راسـت و درسـت باشـد، امـا ـ دسـت کـم بـه ظـاهر ـ              چه بسا سخنی راه آورد؛ و  هم

ـ   ،هایـشان  بـه خـاطر بعـضی آرزوهـا و خواسـت     بینـیم افـرادي را کـه     از همین جاست کـه فـراوان مـی     . حساب آید  روي حقیقـت  ه  چـشم خـود را ب

                                                
  90سورة یونس آیۀ )  ٥
  . مراجعه شودایستاده در بادبه کتاب )  ٦
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ـ  بودباطـل با علـم بـه باطـل بودنـشان ـ یـا بـدون توجـه بـه           سخنانی که رایچه بس. بندند می سـخنان  شـوند و چـه بـسا     شان ـ تبلیـغ و تـرویج مـی    ن
  . گیرد توجهی ما قرار می حقی که بنا به دالیلی مورد انکار و بی

ــال را شــاید  ــا. از مــن شــنیده باشــیدبارهــا ایــن مث ــ اوریان ــایی ـ خبرنگــار مــشهور   الچیاف  ـ در   ایتالی
او  7 بـه خـدا اعتقـاد داریـد؟     اآیـا شـما واقعـ     : او پرسـید  از   انجـام داد،     هلـوي پ محمدرضـا بـا   مصاحبۀ معروفی کـه     

ــ    داد جــواب ــود نداشــته باش ــدا وج ــر خ ــی اگ ــدم حت ــرد د، مــن معتق ــراعش ک ــد اخت ــراي  .بای ــه ب ــرا ک  چ
   .زندگی ما بسیار مفید و الزم است

خوانــدم، گوینــدة آن در نظــرم آدم  خــوب بــه خــاطر دارم کــه وقتــی در نوجــوانی ایــن مــصاحبه را مــی  
بـه خودمـان اجـازه دهـیم کــه     تـوانیم   مـا چطـور مــی  : گفـتم  بــا خـودم مـی  در آن زمـان  . مغـزي جلـوه کـرد    سـبک 
کنـیم بـراي مـا سـودآور اسـت، تبلیـغ         ایـن کـه گمـان مـی       بـه صـرف     بدون توجه به راست و دروغش،         را، مطلبی

تـوانم   این بـا شـرافت و اصـالت انـسانی مـا سـازگار اسـت؟ مـن چطـور مـی                  آیا   کنیم؟تلقین  نموده یا به خودمان     
لی کـه مطمـئن نیـستم اصـال خـدایی وجـود دارد یـا نـه؟         رو به قبله بایستم و بـراي خـدا بـه سـجده روم، در حـا              

بخـش بـوده باعـث آرامـش خـاطر افـراد        توانم بـه صـرف ایـن کـه دعـا کـردن لـذت        از آن بدتر این که، چطور می      
  دانم خدایی وجود ندارد، از کسی بخواهم که دعا کند یا عبادت به جا آورد؟   است، در حالی که می
مــا حــق داریــم بــه تــوانم بــاور کــنم کــه  هنــوز هــم نمــی. مــن بــودهــاي دوران نوجــوانی  ایــن اندیــشه

بـه نظـر مـن ایـن     . صرف لـذت بخـش بـودن یـا فایـده داشـتن یـک اعتقـادي آن را تبلیـغ و تـرویج کنـیم                
امـا در طـول زمـان دریـافتم چیـزي کـه در نگـاه مـن تحمیـق و اهانـت           . هاسـت  کار چیزي از نوع تحمیـق انـسان       

حتــی یــا و  چنــد بــه آن اعتــراف نکننــد هــربــسیاري از افــراد اســت، زنــدگی اصــلی مــنش شــود،  محــسوب مــی
   .متوجه آن نباشند

 ـ گـاه حتـی مـورد سـتایش      8گرایـی  عمـل چنـین نگـاهی بـه زنـدگی ـ تحـت عنـاوین پرطمطراقـی نظیـر           هبینیم امـروز  جالب است که می
آن چـه  . ندنیـست حقیقـت  شف کـ   بـه دنبـال واقعیـت امـر و    زننـد، اصـال   بسیاري از افراد، مخصوصا وقتی در بـارة خـدا حـرف مـی    . گیرد  هم قرار می  

   .اند که براي خود تعیین نموده.) لذت بردن و آرامش جستن استدر این مورد احتماال هدف (که برایشان مهم است، اهدافی است 
ـ    بـه تعبیـر امـروزي،    . هم از مشابه چنین طـرز فکـري برخـوردار بـود    فرعون رسد   به نظر می   .  بـود 9گـرا  عمـل سان فرعـون عمیقـا یـک ان

یعنـی مـسئلۀ حقیقـت و معیارهـاي منطقـی سـنجش راسـتی و درسـتی یــک سـخن، در مقایـسه بـا اهـداف عملـی، بـرایش در درجـۀ دوم اهمیــت                
مـتهم    او را بـه دیـوانگی و جنـون   ،از یـک طـرف  . داد تـوجهی نـشان نمـی      موسـی به همین دلیل، اساسا به حق یـا باطـل بـودن ادعـاي               . قرار داشت 

نـشان  گـویی   اگـر راسـت مـی   د دا مـی جـواب   ،نـشان دهـم  بـه تـو   چیـز روشـنی   خـواهی   می آیا فتگ  به او می  موسی وقتی   ،و از طرف دیگر   د  رک  یم
گویـد چیـز    گر موسی به راستی دیوانه اسـت، دیگـر چـرا بایـد ایـن سـخنش را کـه مـی              ا: اندیشید که   فرعون هرگز با خودش نمی     .بده تا ببینم  

 داشـته باشـد، دیگـر چـرا بایـد او را دیوانـه خطـاب کـرده بـه               ا آشـکار  ي؟ و اگر واقعا ممکـن اسـت چیـز         ام، جدي گرفت    آشکاري آورده 
   ترین توجهی نشان نداد؟ هایش کم استدالل

 ،باشـد موسـی  در اندیـشۀ درسـتی و نادرسـتی ادعاهـاي     کـه  آن بـیش از  فرعـون  .  اسـت فرعـون  بـودن  گـرا  عمـل هـاي   هـا همـه نـشانه     این
پـیش از آن کـه در صـدد     بـه همـین دلیـل    .افکـار عمـومی بـود   ـ بـه اصـطالح امـروزي ـ نگـران هـدایت       و  در اطرافیانش  موسیآثار سخنان نگران 

دیوانـه  آمـده یـک   شـما  ي کـه بـراي   پیـامبر ایـن  گفـت   خطـاب بـه اطرافیـانش مـی     و زد اسـتهزاء مـی  برآید، دست به    موسی  قضاوت منطقی از سخنان     
  .است

                                                
  . جان مرا نجات داده استحضرت عباسکرد  زد و حتی ادعا می ها زیاد می  از این حرفويپهلاید که  حتما شنیده)  ٧
٨  (Pragmatism 
٩  (Pragmatic 
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همـان گونـه کـه در مقـاالت قبلـی توضـیح       . دعـوتی بـه غایـت مهـم و سرنوشـت سـاز بـود       عـون  فراز  موسـی   فراموش نکنیم که دعـوت       
. تفـاوت عبـور کنـد    ، سـخن کـوچکی نیـست کـه کـسی بتوانـد از کنـار آن بـی            پیـامی از جانـب خداونـد خـالق هـستی          دادم، ادعاي نبوت و داشتن      

امـا  . ، در برابـر ایـن یکـی مطمئنـا نمـی تـوان و نبایـد چنـین کـرد            گرایانـه در پـیش گرفـت       بنابراین اگر در قبال هر سـخنی بتـوان برخـوردي عمـل            
صـمیمانه بیندیـشد،   موسـی   صـدق یـا کـذب دعـوت     ةاي در بـار  ی طلـب کنـد، و بـی آن کـه حتـی لحظـه         اسـتدالل هـیچ    موسیآن که از       بیفرعون  

   .کند در صدد مخالفت با او برآمده او را به زندان تهدید می
خواسـته کـه بـراي سـخنانش دلیـل      موسـی  بـا گفـتن آن، از   فرعـون  تـوان گفـت        جمله وجود دارد کـه مـی       تنها یک فرعون  در میان سخنان    

اولـو جئتـک   : گویـد  بـا زکـاوتی مثـال زدنـی بـه او مـی       ــ پـس از آن کـه بـه زنـدان تهدیـد شـد ـ        موسـی  آن هم زمانیست کـه  . محکمی ارائه دهد
بـه طـور ناخودآگـاه مقهـور حـس      فرعـون  ، انگـار کـه   موسـی  بـه دنبـال ایـن سـخن     حتی اگر با چیزي آشکارا به سوي تو آمده باشم؟          بشییء مبین 

 فـأت بـه ان کنـت مـن الـصادقین     گویـد   مـی گرایانـۀ او دانـست ـ     تـوان محـصول خـصلت عمـل     ـ که همین را هم میخود شده باشد  کاوي  کنج
و اطرافیـانش در  فرعـون   بـه تنهـایی گـواه اسـت کـه      خـود فرعـون  همان طـور کـه اشـاره کـردم، ایـن جـواب       . پس بیاور آن را اگر از راست گویانی  

  . دانیم تا این حد جدي بگیریم یک دیوانه است؛ وگرنه معنا ندارد حرف کسی را که واقعا دیوانه می موسیدرون دلشان مطمئن نبودند که 
بـه دنبـال اهـداف    تـا چـه حـد    فرعـون  دهـد کـه    ــ بـاز بـه خـوبی نـشان مـی        موسـی   ــ پـس از مـشاهدة معجـزات          فرعون  برخورد بعدي   

هـاي حیـرت آور    نـشانه موسـی  وقتـی کـه   . خـالی بـود   ،موسـی گرایانه خود، از دغدغه حق و باطل و تشخیص راسـت یـا دروغ بـودن ادعـاي                عمل
گفتـه  فرعـون  بـه یـاد داریـم کـه      !جـادوگري یـک  تـو  گفـت  ایـن بـود کـه    فرعـون  را به او نشان داد، تنها پاسـخ        ) اژدها شدن عصا و ید بیضا     ( الهی
اعجـازآمیزتر از تبـدیل   موسـی  : جـا دارد بپرسـیم  . یعنـی پـس بیـاور هـر چـه داري اگـر در ادعایـت صـادقی           دقینان کنت من الـص    افأت به   د  بو

 در خـصوص  فرعـون داد تـا   نـشان مـی  فرعـون  شدن عصایش بـه یـک اژدهـا و نـشان دادن دسـتان درخـشان و نـورانیش، چـه چیـزي را بایـد بـه                      
چـرا کـه بعـدها    . خـود یـک جـادوگر بـود و از فـن جـادوگري اطالعـی داشـت؟ مـسلما نـه           فرعون  به عالوه، آیا    ، اندکی تأمل کند؟     موسیصداقت  

پـس چـرا چنـین    . کنـد   درباریـانش ـ جـادوگران را فراخوانـده از آنهـا درخواسـت یـاري مـی        ۀ آن هـم بـه توصـی   ــ  موسـی بینیم براي مقابلـه بـا    می
و جـادوگر   موسـی  ، بـه حقانیـت   فرعـون جـادوگران خـود   سـت؟ از ایـن گذشـته، بعـدها کـه          یـک جـادوگر ا     موسی  کند که     قاطعانه اظهار نظر می   
  کند؟  پافشاري می موسی باز هم بر جادوگر بودن فرعون دهند، چرا  نبودن او گواهی می

ئلۀ دغدغـۀ حـق و باطـل و مـس    فرعـون  بـراي   . فرعـون افراطـی   گرایـی     عمـل : به نظر من پاسخ تمام این سؤاالت همان اسـت کـه گفتـیم             
آن چـه در درجـه اول بـرایش مهـم بـود حفـظ قـدرت و حفـظ تـسلطش بـر افکـار مردمـی              . درست و نادرست، در درجۀ دوم اهمیت قرار داشـت         

  .تر بود تا درك حقیقت و واقعیت امر یعنی اهداف عملیش در زندگی، برایش مهم. کرد بود که بر آنها حکومت می
هـا در   اگـر درسـت نگـاه کنـیم بـسیاري از آدم     .  فکـر و نگـاه بـه زنـدگی، تنهـا نبـود      در چنـین طـرز  فرعـون  حقیقت ماجرا ایـن اسـت کـه       

شـاید اگـر هـر کـدام از مـا در درون خودمـان ـ        . طـی کـرده بـود   فرعـون  کننـد کـه    بسیاري از مواقع زندگی خود، دقیقـا همـان مـسیري را طـی مـی     
فرعـون  اي بـا طـرز برخـورد     هـاي زنـدگی تفـاوت عمـده     ی از برهـه ولو به اجمال ـ سیري کنیم، دریـابیم کـه طـرز برخـورد خـود مـا هـم در برخـ         

و میزان تأثیرگذاري او بـر اطرافیـان، بـا حـوزه نفـوذ مـا و میـزان تـأثیرات مـا، شـاید حتـی قابـل مقایـسه هـم نباشـد؛                فرعون  نفوذ ةالبته حوز . ندارد
ـ   : اما طرز فکر همان طرز فکر و نوع نگاه به زندگی همان اسـت       یـا همـان   هـا  هـا و منفعـت    حقیقـت در برابـر خواسـت   ۀکم رنـگ شـدن دغدغ

  . افراطیگرایی عمل
اي و اساسـی   هـا، بـی آن کـه بـه مـسائل ریـشه       کـه آدم ) چـه در درون خـودم چـه در طـرز سـلوك دیگـران      (من موارد زیادي را سراغ دارم      

دهـد، در حـالی کـه      مـسائل بـسیار جزئـی رخ مـی    چـه بـسیار دعواهـا بـر سـر     . کننـد  زندگی توجهی داشته باشند، در جزئیات بی پایان آن غـور مـی    
چـرا بایـد مـسائل کلـی و اساسـی از نظرهـا دور مانـده بـر سـر          . گیـرد  اعتنـایی ـ قـرار مـی     اي مـورد غفلـت ـ و حتـی بـی      مـسائل اساسـی و ریـشه   

اي و اساسـی   سائل ریـشه جزئیات دعوا رخ دهد؟ آیا از آن رو نیست سیر منطقـی تفکـر در میـان مـا مهجـور واقـع شـده اسـت؟ بـی تـوجهی بـه مـ              
معطـوف شـدن   در مقابـل،   معرفـت و حقیقـت و   ۀهـا از زنـدگی بـر پایـ     خـالی شـدن آدم  : اي که باشد، نتیجۀ آن فقـط یـک چیـز اسـت      به هر انگیزه  

کـاوي در جزئیـات زنـدگی و دعـوا بـر سـر آنهـا، در حـالی کـه فلـسفۀ            ایـن همـه کـنج   . هـاي سـطحی    هـاي عاجـل و سـودانگاري       آنها بـه منفعـت    
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. اي نـشان بـده   گفـت اگـر چیـزي آورده    مـی موسـی  انـدازد وقتـی کـه بـه      مـی فرعـون  دگی مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته است، مرا به یـاد              زن
کـه  فرعـون  درسـت مثـل   . کـاویش مبتنـی بـر یـک تفکـر منطقـی نبـود        کـه کـنج  فرعـون  درست مثل . فرعونیمبسیاري از ما از این جهت کامال شبیه        

  .گوید یا نه راست می موسی ش نپرسید که آیا واقعا حتی یک لحظه از خود
گونـه در میـان مـا، توجـه بـیش از حـد بـه صـغراها و نتـایج، و متقـابال بـی تـوجهی بـه                   فرعـون   به نظر من نمونۀ دیگري از ایـن بیمـاري           
 10.ام ك آن بارهـا سـخن گفتـه   مـن قـبال در خـصوص ایـن مـسئله و عواقـب بـسیار خطرنـا            . گیـرد   کبراهاي سخنانی است که در برابـر مـا قـرار مـی            

اي نـشان   کنم کـه وقتـی تنهـا بـه نتـایج نهـایی یـک سـخن توجـه کـرده بـه بررسـی کبراهـاي آن سـخن عالقـه                       اکنون فقط این نکته را یادآوري می      
ر و نتـایج  دهیم، بدان معناست که درست یـا غلـط بـودن اسـتدالالت و مبـانی منطقـی آن سـخن بـراي مـا اهمیـت چنـدانی نداشـته و تنهـا آثـا                           نمی

یعنـی کـم رنـگ شـدن دغدغـۀ حقیقـت در برابـر        : کـرد  دنبـال مـی  فرعـون  این دقیقا همـان طـرز فکریـست کـه     . عملی آن سخن مورد توجه ماست    
  . طلب منفعت

در چنـین محیطـی   . دهـد  در چنین فضایی است که زندگی بر پایۀ عقـل و اندیـشه جـاي خـود را بـه زنـدگی بـر پایـۀ عـرف و عـادت مـی                   
شـود کـه بـه دنبـال فلـسفۀ زنـدگی رفـتن، در واقـع بـه           حتـی چنـین اسـتدالل مـی    . گیـرد  ۀ زندگی مورد بی توجهی و غفلت قرار مـی      است که فلسف  

. هـاي محـسوس خواهنـد بـود     هـا از جهـان بینـی و ایـدئولوژي خـالی شـده در نتیجـه تنهـا بـه فکـر کـسب منفعـت                       آدم! دنبال هپروت بودن اسـت    
ـ    آدم عاقـل دیگـر کـسی    . شـود  سان بـه درك حقیقـت و واقعیـت بـوده اسـت ـ بـه معنـاي دیگـري تعبیـر مـی           عقالنیت ـ که همیشه مظهـر تمایـل ان

بلکـه آدم عاقـل بـه کـسی گفتـه خواهـد شـد کـه بـا زرنگـی و زیرکـی            . نیست که براي زندگی خود تفکر متقن و قابل اتکایی از نظـر منطقـی دارد             
  . تري بتواند به کسب منفعت و سود نائل شود بیش

هـیچ کـس بـه    گیـرد کـه    انتهـا بـراي کـسب سـود و منفعـت در حـالی صـورت مـی         هـاي بـی    انگیز آن جاست کـه تـالش       سیار رقت نکتۀ ب 
توانـد تعریـف مـتقن و اسـتواري از سـود و منفعـت ارائـه         بنـابراین هـیچ کـس نمـی    . داند که در نهایت زندگی به دنبال چیـست  درستی نمی 

اگـر کـسی هـم پیـدا     . توانـد بگویـد بـه کجـا قـرار اسـت خـتم شـود         در مـسیري کـه هـیچ کـس نمـی     کنند؛ امـا    به عبارت دیگر همه تالش می    .کند
 بـودن و شـاعرانه حـرف    آلیـست  ایـده رویـم و مقـصد نهـایی مـا کجاسـت، بـه        ایم و آمدنمان بهر چه بود و بـه کجـا مـی          از کجا آمده  : شود و بپرسد  

  . زدن متهم خواهد شد
 در چنــین :تـر بگــویم  دقیــق. اي ظهــور خواهـد کــرد  داري شناســنامه  بـه صــورت یــک دیـن  داري مـردم هــم تنهــا  در چنـین وضــعیتی، دیــن 

 مـسلمانی : ام قـبال گفتـه  . اي بـه خـود بگیـرد    هـاي زنـدگی در معـرض آن خواهـد بـود کـه شـکل شناسـنامه         داري، که تمام شیوه   وضعیتی نه تنها دین   
 مــسیحیمــا همــان طــور کــه . اي باشــد توانــد شناســنامه هــم مــیکفــر . اي ظهــور کنــد تنهــا چیــزي نیــست کــه ممکــن اســت بــه شــکل شناســنامه

هـر گـاه در   . اي هـم داریـم    شناسـنامه لیبـرال اي داریـم    شناسـنامه مارکسیـست همـان طـور کـه    . اي هـم داریـم   اي داریم، روشنفکر شناسنامه   شناسنامه
رنـگ شـود، شـیوه     ت بـه انـسان و جهـان کـم    ها به زندگی، دغدغـۀ کـشف حـق و باطـل، و دغدغـۀ داشـتن معرفتـی صـحیح نـسب                     عمق نگاه انسان  

منـدترین   هـاي مـوروثی ـ بـدون شـک ـ یکـی از قـدرت         هـایی، تربیـت   اي اسـتوار خواهـد شـد؟ در نبـود چنـان دغدغـه       ها بر چه پایـه  زندگی انسان
. شـکنی باشـند   بـال سـنت  اي ـ بـه هـر دلیلـی ـ بـه دن       البتـه همیـشه ممکـن اسـت عـده     . دهنـد  ها شـکل مـی   عناصري خواهند بود که به زندگی انسان

تـرین   بنـابراین شـیوه زنـدگی مـوروثی یکـی از اصـلی      . تـر را تجربـه کننـد    هـایی بـا دردسـر کـم      اما اکثریـت افـراد احتمـاال تـرجیح خواهنـد داد راه            
 نـشود، وقتـی زنـدگی بـر پایـه      هـایی شکـسته شـود و چـه     بـه هـر حـال، چـه ایـن کـه سـنت       . هـاي زنـدگی بـشر بـه شـمار خواهـد آمـد             شاخصه

دار صـحنۀ زنـدگی    در کنـار هـوا و هـوس میـدان     ،تبلیـغ و تلقـین  یـا از آن سـو،   عـرف و عـادت   طلبـی اسـتوار نباشـد، چیزهـایی از جـنس         یقتحق
  . خواهند شد

واره بـر سـر راه دعـوت انبیـاء وجـود داشـته، چـالش         هـایی کـه هـم    تـرین چـالش   یکـی از مهـم   ــ قـرآن  بینیم ـ به شهادت   این است که می
آمـده، بـه ایـن موضـوع     قـرآن  تقریبـا در داسـتان تمـام انبیـایی کـه ذکرشـان در       . هاي مـوروثی و تربیـت آبـاء و اجـدادي بـوده اسـت           مقابله با سنت  

خواهیـد کـه از    شـما پیغمبـران از مـا مـی    . منـدیم  عالقـه پـدرانمان  گذشـتگان و    نی  ا زنـدگ  ة شـیو  همـا بـ   گفتنـد     مـی خوریم که مـردم      برمی
                                                

  . مراجعه شودایستاده در بادبه کتاب )  ١٠
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در تمــامی قــرآن  جالــب اســت کــه .و اجــدادي خــود دســت بکــشیم و ایــن مطلــوب مــا نیــست هــاي آبــاء  مقدســات تــاریخی و از ســنت
هـاي مـوروثی هـستند، طـرز فکـر       هـاي مـوروثی، بـه صـرف ایـن کـه سـنت         بـستگی بـه سـنت      کند کـه دل    موارد، از زبان انبیاء بر این نکته تأکید می        

اگــر چیـز درســتی در آنــست پــذیرایش  . محــک عقــل قـرار دهــیم هــاي گذشـتگان را در   خواهــد کـه ســنت  از مـا مــی قــرآن . باطـل و نامقبولیــست 
خواهـد کـه بـه جـاي      از مـا مـی  . اما نه به خاطر این کـه سـنت پـدرانمان اسـت، بلکـه بـه ایـن دلیـل کـه بـر عقـل و هـدایت اسـتوار اسـت                      . شویم

: ان بـه دنبـال هــدایت و یـافتن حقیقـت باشـیم     ی زنــدگی پیـشین ةبـستگی بـه شـیو    دل
    و هــر گــاه بــه آنهــا گفتــه شــد تبعیــت کنیــد آن چــه را کــه خــدا فــرو فرســتاده، گفتنــد بلکــه تبعیــت کنــیم آن چــه یــافتیم

   11و هدایت نیافته باشند؟پدرانمان را بر آن؛ هر چند پدران آنها چنان باشند که هیچ عقل نورزند 

توانــد در برابــر  هــایی را مــی  حــق و باطــل یــا کــم تـوجهی بــه آن، چــه چــالش ۀدهــد کــه خـالی بــودن از دغدغــ  هــا همــه نــشان مــی ایـن 
 در اطـراف موضـوع   سـورة شـعراء  ایـم ـ محـور اصـلی مباحـث       هـاي الهـی فـراهم کنـد؛ و فراموشـمان نـشود کـه ـ چنـان چـه بارهـا گفتـه             دعوت

  . زند گري چرخ می تدعوت و دعو
نـشود ـ در    موسـی   ـ کـه باعـث شـد تـسلیم دعـوت الهـی        یفرعـون هـاي طـرز فکـر     رسد کـه یکـی از ریـشه    به هر شکل چنین به نظر می

حفــظ منــافع و شــود کــه بــراي او شــناخت حــق و باطــل، و تمیــز عقالنــی ســخنان درســت و نادرســت، در مقایــسه بــا    ایــن نکتــه خالصــه مــی
 بـه  فرعـون چـرا کـه   . عمـومی مـردم بـود   ادارة افکـار  فکـر شـناخت حقیقـت باشـد، در فکـر       او پـیش از آن کـه بـه     .وم بـود   امري درجه د   اقتدارش

  . بودافراطی  يگرا معنی دقیق کلمه، یک عمل
دیـدیم  .  بـراي مـا بیـان شـده اسـت ـ هـم قابـل اسـتنباط اسـت          سـورة شـعراء  از سخنان دیگر او ـ کـه در همـین    فرعون این خطاي فکري 

تــرین تـأملی در صـحت و ســقم دعـوت اصــلی     ، قبـل از هـر حــرف دیگـري، و قبــل از آن کـه کـم     موســیدر نخــستین رویـارویی بـا   رعـون  فکـه  
 و در نـزد  شناسـیم  مـا تـو را از بچگـی مـی    گفـت   موسـی  بـه   .تهـاجم تبلیغـاتی خـود قـرار داد    مـورد    را   موسـی شخـصیت   داشـته باشـد،     موسی  

تـا چـه حـد در صـدد هجـوم تبلیغـاتی       فرعـون  دهـد کـه    سـخن خـود بـه تنهـایی نـشان مـی       این ه کار؟ ترا با پیغمبري چ   اي؛  خود ما بزرگ شده   
چنـین روشـی اساسـا متعلـق بـه کسانیـست کـه فاقـد قـدرت منطـق و اسـتدالل کـافی             . بـود  موسـی  جوسازي ـ بـر علیـه    : ـ و به اصطالح امروزي

گذشـتۀ  : خـودش بپرسـد  از  تفکـر منطقـی و کـشف حقیقـت بـود، جـا داشـت          اي بـه دنبـال      حتـی ذره  فرعـون   اگـر   . براي مقابله با افکـار دیگراننـد      
در کجـاي تعریـف نبـوت آمـده اسـت کـه یـک نبـی نبایـد          و بـزرگ شـدنش در دربـار مـا، منطقـا، چـه منافـاتی بـا پیغمبـر شـدنش دارد؟                     موسی  

دچـار مـشکلی   زنـدگیش   ۀد در گذشـت نبایـ یـک پیغمبـر   بـه سـر ببـرد؟ در کجـاي تعریـف نبـوت آمـده اسـت کـه          فرعـون  کودکی خود را در خانۀ     
  شده و مثال به طور اتفاقی کسی را در یک دعوا کشته باشد؟ 

 ـ  فرعـون دهـیم، بطـالن طـرز فکـر      را مـورد تحلیـل منطقـی قـرار مـی     فرعـون  ایـم و سـخنان    براي ما کـه امـروز در کمـال آرامـش نشـسته     
بـسیار زیرکانـه و حـساب    اتفاقـا سـخنانی   ــ در فـضاي خـودش ـ      ونفرعـ ایـن سـخنان   امـا بایـد توجـه داشـت کـه      . بسیار روشن اسـت احتماال ـ  
ردمـی کـه بـه    م. کـرد  خواسـت هـدایت مـی    با چنین سـخنانی عمـال مـردم خـود را تحـت تـأثیر قـرار داده و بـه سـویی کـه مـی                       فرعون  . شده است 

بـر تلقینـات روانـی و تبلیغـات باشـند،      ، مردمـی کـه بـیش از اتکـاء بـه منطـق و اسـتدالل، متکـی         ند باشـ  نداشتن دغدغۀ حق و باطـل عـادت کـرده         
  . خواهند گرفتبا این جمالت تحت تأثیر قرار البته که 

از آن کـه بـه حـق    ـ و بـیش ـ   پـیش   گـاه   ،شـویم  وقتـی بـا سـخنی مواجـه مـی     مگر نه این است که بسیاري از ما هم در زندگی امروزمـان،  
مگـر نـه ایـن اسـت کـه در بـسیاري از مـوارد، اگـر دوسـتان مـا حـرف             ؟نـیم ک و باطل بودن آن بیندیـشیم بـه پیـشینۀ گوینـدة آن سـخن توجـه مـی          

گیرند؛ و اگر مخالفان مـا حـرف حقـی هـم بزننـد، بـاز بـه خـاطر آن کـه مخالفـان مـا هـستند بـا                     باطلی هم بزنند، چندان مورد اعتراض ما قرار نمی        
  . سیاسی خودمان بیندازید تا ببینید چه وضعیتی برپاستهاي  کنیم؟ کافیست یک نگاهی به رفتارها و سخنان جناح سخنانشان مخالفت می
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ــان نیــست در دوران پــس از   ــرویم؟ یادت ــروز،  ، چگونــه طــرفدوم خــردادچــرا راه دور ب ــاح پی داران جن
گفتنـد همـه بایـد بـه انتخـاب و فهـم بـاالي مـردم احتـرام گذاشـته                زدنـد و مـی     دم از حق مردم براي انتخاب مـی       
هــاي   نگـاهی بــه سـایت  تیـر هــشتاد و چهـار  ت کننــد؟ کـاش پـس از انتخابــات   از رئـیس جمهـور قــانونی حمایـ   

آیـا اهـانتی بـود کـه بـه همـین مـردم بـه خـاطر انتخـاب جدیدشـان روا            : انداختیـد تـا ببینیـد       مـی  اینترنـت آنها در   
  ندارند؟ 

خـوب بـه خـاطر دارم کـه ایـن جنـاح در آن ایـامی کـه از         . وضع جنـاح مقابـل هـم چنـدان بهتـر نیـست       
تـا  ) شـعاري کـه بعـدها بـه دسـت رقیـب افتـاد       (گرایـی   یاسی برخـوردار نبودنـد، بـا شـعار قـانون و قـانون      غلبۀ س 

   12.سر حد انکار والیت مطلقۀ فقیه پیش رفتند و سپس در ایامی دیگر دم از ذوب شدن در والیت زدند
. دهـم هـاي سیاسـی کـشور را مـورد تردیـد قـرار         چهـره ۀهـا قـصد نـدارم تـا همـ       من با گفتن این حـرف     

غـرض  . انـد  کـرده  مـدارانی از هـر دو جنـاح کـه دسـت کـم از حـرف دهانـشان مراقبـت               انـد سیاسـت     همیشه بوده 
تـوان یافـت کـه حـق      اصلی من این است که نشان دهـم چگونـه همـین امـروز در میـان مـا، مـوارد متعـددي مـی                      

  . الشعاع عواملی دیگر قرار گرفته باشد و باطل بودن یک سخن تحت
 موسـی  حقانیـت سـخن   فرعـون  بـه همـین دلیـل، وقتـی کـه      . و قـومش بـا آن دسـت بـه گریبـان بودنـد      فرعـون  ایست که    ضهاین همان عار  

فرعـون  . قـادر بـود تـا مـردمش را تحـت تـأثیر قـرار دهـد        داد،  مـی  مـورد تردیـد قـرار    ـ به طرزي غیـر منطقـی    ـرا با پیش کشیدن تاریخ زندگی او  
عمـال  اتفـاق افتـاده بـود،    موسـی   نـزد خـود مـا بـزرگ شـده و نیـز بـا اشـاره بـه قتلـی کـه بـه دسـت              از بچگـی در  موسـی  با گفتن این جمله کـه    

هـاي   در ایـن صـورت، دیگـر چـه کـسی بـه حـرف       .  کنـد معرفـی ، عنـصري معلـوم الحـال و قاتـل         در نـزد افکـار عمـومی       را   موسـی کوشید تـا      می
رسـد ایـن    و بـه نظـر مـی    ؛یارانـه اسـت   هـوش دي بـسیار زیرکانـه و   برخـور  موسـی  بـا  فرعـون  رسد برخـورد    به نظر می  پس   توجه می کرد؟     موسی

ــ آن طـور کـه بایـد دغدغـۀ شـناخت حـق و باطـل در         فرعـون  از آن رو مـوثر افتـاده کـه مـردم اطـراف او نیـز ـ مثـل خـود          فرعـون  طرز برخورد 
ــود ــ موســی بنــابراین بــیش از آن کــه در صــدد قــضاوت منطقــی در خــصوص دعــوت   . سرشــان نب أثیر عوامــل دیگــري موضــع باشــند، تحــت ت

  . گرفتند می
کـرد، سـخت در معـرض ایـن نقیـصۀ بـزرگ        افکارشـان را هـدایت مـی   فرعـون  و مردمـی کـه   فرعـون   واقعیت این است که مـا نیـز ماننـد        

مـوال  یعنـی در بـسیاري از مـوارد، قـادر نیـستیم میـان وجهـۀ منطقـی یـک سـخن و وجـوه دیگـر آن تفکیـک قائـل شـویم و مع                       . انسانی قرار داریم  
  . بیش از آن که متوجه درستی یا نادرستی یک سخن باشیم، دغدغۀ آثار و تبعات آن سخن را داریم

 تـاریخی افـراد کـار عبثـی     ۀاصـوال نگـاه کـردن بـه پیـشین     بدیهی است که من با گفـتن ایـن سـخنان، قـصد نـدارم بـه شـما بگـویم کـه             
حقیقـت یـا خطـا بـودن     .  یـک سـخن چیـز دیگـري    ةچیـز اسـت و گوینـد    خواهم بگویم درست و نادرست بودن یک سـخن، یـک              بلکه می . است

خـواهم بگـویم کـه     بنـابراین نمـی  .  فعلـی او از گفـتن آن، چیـز دیگریـست    ة تاریخی گوینـدة آن، یـا حتـی انگیـز       ۀیک سخن یک چیز است و پیشین      
 شدر جــاي خــودموضوعیــست کــه   ایــنا اتفاقــ.نگــاه نکنیــد ـ  او تــاریخی گوینــدة یــک ســخن ـ یــا انگیــزة احتمــالی    ۀهرگــز بــه پیــشین

هـا همـه بـه     ایـن . کننـد  هـاي نادرسـتی را دنبـال مـی     باآلخره هستند کـسانی کـه بـا گفـتن سـخنانی درسـت، اهـداف و انگیـزه          . ضرورت فراوان دارد  
 آن  تـاریخی او، در خـصوص درسـت یـا نادرسـت بـودن      ۀبایـد صـرفا بـر پایـۀ انگیـزة گوینـدة یـک سـخن یـا پیـشین          نچیزي که هست  . جاي خود 

کـاري کـه فـالن     اي بـسا انـسان خطاکـاري کـه اتفاقـا فـالن حـرفش صـحیح اسـت و اي بـسا انـسان درسـت              . سخن از نظر منطقـی قـضاوت کـرد        
  . حرفش خطاست

ــب  ــن مطل ــا از           ـ  ای ــات آن ـ اتفاق ــار و تبع ــخن و آث ــک س ــی ی ــان ارزش منطق ــک می ــی تفکی  یعن
پیامبرمـان نقـل اسـت کـه فرمودنـد      در حـدیث مـشهوري از   . هـاي بـسیار جـدي دیـن مـا هـم هـست          آموزه
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      ــت ــسی گف ــه ک ــد چ ــاه نکنی ــت و نگ ــه گف ــه چ ــد ک ــاه کنی ــا  .نگ ــوالي م  م
ــشهور     ـ   امیرالمــؤمنین ــر شــعار م ــه مــیخــوارج  ـ در براب ــد   ک ــیگفتن ــد  م فرمودن

 ــی ــه ارا  یعن ــی ک ــخن حق ــت   س ــر آن اس ــشت س ــاطلی پ ــرز   . دة ب ــین ط ــا چن ب
کردنـد، امـا از اعتـراف بـه ایـن کـه ـ در عـین حـال            هاي پلیـد دشـمن را افـشا مـی     برخوردي، ضمن آن که انگیزه

  . ـ شعار آنها شعار حقی است، باك نداشتند
بـا درایتـی مثـال     خـالی نکـرد و   صـحنه را فرعـون  در برابـر ایـن طـرز برخـورد      موسـی  به هر جهت، همان طور که در جلسۀ قبل دیـدیم،            

، مـسیر گفتگـو را بـه سـوي محتـواي دعـوت خـود        فرعـون هـاي   بـه رغـم جوسـازي    موسـی  قـبال شـرح دادیـم کـه چگونـه          . زدنی به او پاسخ داد    
ر یعنـی بحـث بـر سـ    : شـود   آغـاز مـی  سـورة شـعراء  اطـراف  در  مـا  هـاي  ترین بحـث  یکی از عالی به نظر من، درست در همین جاست که         . سوق داد 

  . اي را خدمتتان طرح کنم اما قبل از ورود به این بحث، و براي درك بهتر موضوع، اجازه دهید تا مقدمه .موسیمحتواي دعوت 
قـرآن  . کـرد  ــ ظـاهرا ـ ادعـاي خـدایی مـی      فرعـون  ایـد کـه    همـۀ شـما شـنیده    .به پایـان بـردیم  طرح چند سؤال  را در جلسۀ قبل با مانبحث

 ولـی بـه نظـر مـن، در ایـن جـا یـک سـؤال بـسیار سـاده امـا کلیـدي قابـل مطـرح کـردن                 .13: نـد ک  هم این نکته را تأئید مـی      
تلقـی و برداشـت   چنـین جـا دارد بپرسـیم      هـم خوانـد چـه بـود؟    فرعون از ایـن کـه خـود را خـدا مـی     منظور به راستی  : جا دارد بپرسیم  . است
فرعـون  شـده کـه     آیـا چنـین تـصور مـی    بـول داشـتند ـ از ایـن موضـوع چـه بـوده اسـت؟        ن فرعون ـ که ظاهرا او را بـه خـدایی ق   زمامردم 
کـرد کـه مثـل یـک      واقعـا فکـر مـی   فرعـون  آیـا  ست؟ ــ هـ   هستی بخش تمام موجودات عالم ـ و از جمله پـدر و مـادر خـودش هـم     الوجود  واجب
توانـد هـر سـنگی را بـه      کـرد مـی   مـثال فکـر مـی   ؟ دنجـام دهـ   اد کـه بخواهـ  هـر کـاري  توانـد   واقعا مـی  الوجود که همۀ هستی به ارادة اوست،    واجب

دیـد کـه بایـد یـک روز بـر خـالف مـیلش ـ چـه بخواهـد و چـه نخواهـد ـ بمیـرد؟               نمـی فرعـون  میمون تبدیل کند و هر عصایی را به اژدها؟ یعنی 
ـ               فرعوندیدند که پدران      آیا مردم نمی   کردنـد   د؟ در ایـن صـورت آیـا واقعـا فکـر مـی       نیز به رغم ادعاهـایی مـشابه ایـن، و بـر خـالف میلـشان، مردن

الوجــود هــستی بخــش تمــامی موجــودات اســت؟ بــه راســتی چــه طــرز فکــري در میــان آنهــا جــاري بــود؟ و مرادشــان از ایــن کــه   کــه او واجــب
  خداست، چه بود؟ فرعون گفتند  می

حقیقـت ایـن   ! جیـب و تـازه جلـوه کنـد    این سؤاالت چندان دشوار نیست، هـر چنـد ممکـن اسـت در ابتـداي امـر بـراي مـا کمـی ع                     پاسخ  
آنهـا بـه وجـود خـالق یکتـا و      . الوجـود نبودنـد   پرسـتان تـاریخ، منکـر وجـود واجـب      بلکه اغلـب بـت    فرعون  نه تنها    شایع،برخالف تصور   است که   

وجـودات را  الوجـودي هـستند کـه همـۀ م     منظورشـان هـم ایـن نبـود کـه خودشـان آن واجـب        . هستی بخش تمامی موجـودات عـالم، اقـرار داشـتند          
در حقیقـت وقتـی کـه اندیـشۀ شـرك در      ! الوجـود و خـالق موجـودات دیگرنـد     هـاي آنهـا واجـب    حتی اعتقادشـان ایـن نبـود کـه بـت     . آفریده است 
  . الوجود و حتی یکتایی او نبوده است هرگز بحث بر سر وجود واجب) گیرد و می(گرفت   توحیدي قرار میۀبرابر اندیش

آمیزتـرین تفکـرات بـشري هـم ـ بـه نـوعی ـ اعتقـاد بـه خـالق یکتـاي موجـودات بـه چــشم                 یـان شـرك  جالبـست بدانیـد کـه حتـی در م    
یعنـی نظـام خلقـت هرمـی داشـت کـه در رأس        . کـرد   روایـی مـی     به عنـوان خـداي خـدایان فرمـان         زئوسیونان قدیم هم    اساطیر  در  حتی  . خورد می

  . آن تنها یک موجود قرار گرفته بود
الوجـود یکتـا، بـه نـدرت مـورد انکـار جـدي فیلـسوفان          اعتقـاد بـه واجـب   . سوفان هم وضع از همـین قـرار اسـت     مندان و فیل    در میان دانش  
اگـر نـه، شـاید بتـوان گفـت کـه در میـان        . خـواهم بـا احتیـاط سـخن گفتـه باشـم         گویم بـه نـدرت کـه مـی          از این جهت می   . قدیم قرار داشته است   

  . الوجود باشد د واجبایم که منکر وجو قدما، هرگز به فیلسوفی برنخورده
امـا  . البته توحیـد بـه معنـاي دقیقـی کـه ادیـان آسـمانی بـه دنبـال آن هـستند، موضـوع دیگریـست کـه بـه زودي بـه آن خـواهیم پرداخـت                       

پیـدا  روي کـرة زمـین    احـدي بـر  تـا همـین امـروز هـم     . شناسـیم  الوجود یکتا ـ تقریبا ـ محل اجمـاع تمـامی فیلسوفانیـست کـه مـی        اعتقاد به واجب
تمـامی منکـرین خـدا ـ کـه همـواره در       . الوجـود ارائـه دهـد    قابـل اعتنـایی بـراي انکـار وجـود واجـب      کـه اسـتدالل   ) یا دست کم دیده نشده(نشده 
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انـد ـ حرفـشان ایـن اسـت کـه اسـتدالالت ارائـه شـده بـراي اثبـات وجـود خداونـد، کامـل و وافـی بـه                  مقایسه بـا معتقـدان بـه او در اقلیـت بـوده     
، ایـن هرگـز   14وجـود خـدا را بـا اسـتدالل منطقـی اثبـات نمایـد       کـسی نتوانـد    فرضـا . ما این به معناي دلیلی بر نبـودن خـدا نیـست           ا. مقصود نیست 

در موضـوعیتی  چنـدان  خـالق یکتـاي موجـودات    بنـابراین چیـزي بـه نـام انکـار      .  او به صورت منطقـی اثبـات شـده باشـد    نبودنبدان معنا نیست که   
   .تفکر بشر نداشته استتاریخ 

هـا و زمـین را آفریـده، خواهنـد      اگـر از مـشرکین سـؤال کنـی چـه کـسی آسـمان       کـه  شـود   ایـن حقیقـت را بـه مـا یـادآور مـی            بارهـا   نیز  قرآن  
زدنــد،  هایــشان ـ حــرف مــی   مــشرکان حتــی وقتــی کــه در بــارة خدایانــشان ـ یــا بــت   .  :15گفــت 

هـا بـدان منظـور اسـت کـه مـا را بـه خـداي یکتـا نزدیـک            گفتند عبادت مـا بـراي خـدایان و بـت     از این هم باالتر، می. کردند  انکار نمی راوجود  
  ! بنابراین آنها هم وجود خالق یکتا را قبول داشتند. 16: ساخته واسطۀ میان ما و او باشند
  ده است؟ پس دعوا بر سر چه بو

البتـه ایـن درسـت اسـت کـه مـشرکان نبـوت انبیـاء را هـم          . دعـواي اصـلی بـر سـر قبـول نبـوت بـوده اسـت            ممکن است کسی بگویـد      
واره نفـی شـرك و اثبـات توحیـد بـوده اسـت نـه         اما جا دارد به این موضوع توجه کنیم کـه ظـاهرا محـور اصـلی دعـوت انبیـاء هـم       . کردند انکار می 

وقتـی میـان مـشرکان و موحـدان در خـصوص وجـود خـالق یکتـا اتفـاق نظـر           :  هنوز این مـسئله در برابـر مـا وجـود دارد کـه      بنابراین. مسئلۀ نبوت 
  وجود داشته، دیگر دعوا بر سر چه بوده است؟ 

درك یعنـی اگـر توحیـد بـه درسـتی      .  منطقـی اعتقـاد بـه توحیـد اسـت     ۀدانیم کـه از نگـاه انبیـاء، اعتقـاد بـه نبـوت نتیجـ           از سوي دیگر، می   
کنـد در واقـع خـدا را بـه      بـه عبـارت دیگـر کـسی کـه نبـوت را انکـار مـی        . اعتقاد به نبوت خود به خود مـورد تـصدیق قـرار خواهـد گرفـت        شود،

چــه حقیقــت قــدر اوســت قــدر نــشناختند وقتــی کــه  و خــدا را چنــان : درســتی نــشناخته اســت
ریـشۀ انکـار نبـوت از    : بنـابراین، سـؤال دیگـري هـم در ایـن جـا قابـل طـرح اسـت و آن ایـن کـه           . 17گفتند خدا چیزي را بر بشر نـازل ننمـوده اسـت         

رسـید؟ و چـه تفـاوتی میـان تلقـی انبیـاء و مـشرکان از توحیـد وجـود داشـته اسـت کـه در تلقـی انبیـاء، نبـوت نتیجـه                            جانب مشرکان به کجا مـی     
  گیرد؟  ه توحید به شمار آمده و در دیگري نبوت مورد انکار قرار میمنطقی اعتقاد ب

آیــا موضـع مــشرکان  . بـه همـین ترتیــب، سـؤاالت دیگــري هـم در خــصوص موضـع مــشرکان در قبـال مـسئلۀ نبــوت، قابـل طــرح اسـت         
آوري از جانـب خـدا    مطمئنـیم کـه تـو پیـام    گفتنـد مـا    ایـم کـه تـو پیغمبـر خـدایی؟ یـا مـی        گفتند ما قانع نـشده  نسبت به دعوت انبیاء این بود که می     

آیـا دالیـل انبیـاء را    ؟ ندشـد   را منکـر مـی  ینبـوت هـر گونـه   کردند؟ یا طرز فکـري داشـتند کـه اصـوال          شخص نبی را انکار می     اآیا صرف نیستی؟ یعنی   
   کردند؟  یدانستند؟ یا اساسا چیزي به نام نبوت را غیر ممکن و بی معنا تلقی م براي اثبات ادعایشان ناکافی می

و نـه هـیچ یـک دیگـر از مـشرکان و بـت پرسـتان در طـول تـاریخ، منکـر وجـود خـالق یکتـاي                  فرعـون   نـه   : به طور خالصـه بایـد گفـت       
اي  چیـزي کــه هـست حــرف بـسیار روشــنفکرانه   . الوجــود اعتقـاد داشـتند و هــم بـه وحــدت او    آنهـا هــم بـه وجــود واجـب   . انــد موجـودات نبـوده  

 دسـت بـشر از ارتبـاط بـا او     کـه اصـوال  برتـر اسـت   آن قـدر بـزرگ و   هـا و زمـین    ست؛ امـا ایـن خـالق آسـمان        خدایی ه گفتند    می! زدند  می
او در . تــوانیم بــا او ارتبــاطی برقــرار کنــیم مقــام خداونــد بــاالتر و واالتــر از آنــست کــه گمــان کنــیم مــا مــی گفتنــد  مــی. کوتــاه اســت

تـوانیم بـا کـسی ارتبـاط برقـرار کنـیم کـه حتـی از          پـس چگونـه مـی   . رسـد  یاي قرار دارد که اساسا فکـر و درك مـا بـه آن جـا نمـ                 مرتبه
  . توانیم براي امور جاري زندگی خود از او کمکی بگیریم شناخت دقیق او عاجزیم؟ بنابراین اگر چه خدایی هست، اما ما نمی

                                                
  .جزو استوارترین استدالالت بشر از نقطه نظر منطقی استفلسفی اثبات وجود خدا که البته ما معتقدیم دالیل  ) ١٤
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اگـر چـه خداونـد    ایـن بـوده کـه    ان پرسـت   مـشرکان و بـت  اسـاس حـرف  تـر بیـان کـنم بایـد بگـویم           اگر بخواهم موضوع را کمی فیلـسوفانه      
هـر چنـد   . دهـد وابـسته بـه عوامـل دیگریـست      خالق همه موجودات عـالم اسـت امـا ادارة امـور و اتفاقـاتی کـه در ایـن جهـان رخ مـی             

جهـان هـستی مخلـوق    . دهـد  آن عوامل دیگر هم مخلوق خدا هـستند ولـی بـه هـر حـال اتفاقـات عـالم بـه واسـطۀ وجـود آنهـا رخ مـی             
چـرا کـه   ! دهـد چطـور؟ آیـا بایـد آنهـا را هـم محـصول اراده و تـدبیر خـدا بـدانیم؟ نـه لزومـا                 وادثی کـه در جهـان رخ مـی        خداست، اما ح  

بلـه، او  . شـود  مقام و مرتبت خداوند بـاالتر از آنـست کـه بگـوییم تمـام اتفاقـات بـزرگ و کوچـک ایـن جهـان بـه تـدبیر او انجـام مـی                   
و مــدبر او  امــا ،الوجــودي هــست واجــبپــس .  رخ دادهــاي ایــن عــالم دخــالتی نــداردموجــودات را خلــق کــرده امــا دیگــر در اتفاقــات و

ــالم .نیــستدادهــاي عــالم  اداره کننــدة رخ ــاگونی کــه    و اتفاقــاتی کــه در آن رخ مــی  ادارة امــور ع ــل و عوامــل گون دهــد را بایــد از عل
  . وجود دارند، سراغ گرفت

کـه  ایـن اسـت   مـا   پاسـخ  ؟ ادارة امـور عـالم و خلقـت عـالم تفکیـک قائـل شـد        میـان ،توان از نظـر فلـسفی    چگونه می:ممکن است بپرسید 
دهـد   نـشان مـی  کـه  دالیـل محکمـی وجـود دارد    . گیـرد  در واقع خطـاي فلـسفی مـشرکان از همـین جـا نـشأت مـی         . البته چنین تفکیکی باطل است    

اگــر . انـد  کان لزومـا فیلــسوفان عمیقـی نبــوده  البتــه بایـد توجـه داشــت کـه مــشر   ولـی  . ناصـواب اســت چنـین تفکیکـی از نظــر منطقـی و فلــسفی،    
کننـد، از قـضا دالیـل     تـر قـضاوت کنـیم، بایـد بگـوییم دالیلـی کـه تفکیـک ناپـذیري ادارة عـالم را از خلقـت آن اثبـات مـی                          بخواهیم کمی منصفانه  

بـه همــین  .  اسـت اسـالم و خـصوصا  هـاي ادیــان توحیـدي    در واقـع، بــسیاري از ایـن دالیـل ملهـم از آمـوزه     . ایـست  بـسیار عمیـق و نـسبتا پیچیـده    
  .  پررنگ و درخشان جلوه کرده استفالسفۀ اسالمیدلیل، چنین استدالالتی بیش از همه، در آثار 

 ةحقیقــت امــر ایــن اســت کــه اگــر در نگــاه فلــسفی خــود تیــزبین و عمیــق نباشــیم، بــه ســادگی ممکــن اســت میــان خلقــت عــالم و ادار 
کـه بـسیار   پـذیر   امکـان نـه تنهـا   آمیـز و البتـه باطـل، چنـین تفکیکـی       در یـک نگـاه مـسامحه   . ائـل شـویم  دادها و حوادث جاري در آن، تفکیک ق      رخ

 کـه  ممکـن اسـت بـا خودمـان چنـین بیندیـشیم      . در بـسیاري از مواقـع بـه چنـین تفکیکـی قائـل شـویم             ما هـم ممکـن اسـت         .شایع و فراگیر است   
تطــورات و نــد، لزومــا همــان علــل و عــواملی نیــستند کــه در  کن  یــک موجــود نقــش ایفــا مــیخلقــت و هــستیعلــل و عــواملی کــه در 

پــدر و ممکــن اســت بگــوییم بــراي خلقــت و بــه وجــود آمــدن یــک انــسان،  مــثال . مربــوط بــه آن موجــود شــرکت خواهنــد نمـود دادهـاي  رخ
تـوان   هـا فـراوان مـی    گونـه مثـال  اما آیا تحوالت بعدي آن انسان نیز همگـی وابـسته بـه همـان پـدر و مـادر خواهـد بـود؟ از ایـن            . الزم است مادري  

بلکـه بـه عکـس،    . اي نیـست  بینید، مسئلۀ نسبت میان خلقـت و تـدبیر امـور عـالم مـسئلۀ سـاده و پـیش پـا افتـاده                 بنابراین چنان که می   . سراغ گرفت 
یم دیـد کـه چنـان چـه     بعـدها خـواه  .  و ادارة عـالم اسـت  معنـاي دقیـق تـدبیر    و تعریـف خلقـت  اي در   حل عمیق این مسئله محتاج دقـت تیزبینانـه        

در . بینـی مـا خواهـد شـد     این تعاریف از نظر فلسفی به درستی درك شوند، باعـث تحـوالت شـگرفی در نـوع نگـاه مـا بـه جهـان هـستی و جهـان                         
ایـن صــورت دیگــر پــدر و مــادر را خــالق فرزنــد نخــواهیم شــمرد و نگــرش مـا نــسبت بــه چگــونگی تــأثیراتی کــه موجــودات مختلــف بــر هــم    

   18.ه کلی متفاوت خواهد شدگذارند، ب می
و بــی ـ دانیــد کــه ایــن ســورة کوچــک    ایــد؟ حتمــا مــی خــوب اندیــشیده توحیــدســورة هــیچ وقــت در 

ــ هـم چـون آیـات نخـستین      هاییـست کـه بـر حـسب روایـات مـا         ـ از زمـرة سـوره   قرآنـی اندازه مهم و عمیـق  
 توحیـدي نـازل   ۀدیـش منـدي هـر چـه بیـشتر مردمـان عمیـق آخرالزمـان از ان         ـ بـراي بهـره   سورة حدیـد 
 ـ ایــن ســوره را بــسیار    ـ   امیرالمــؤمنینمــوالي مــا  در روایتــی آمــده اســت کــه .گــشته اســت
 را سـورة اخــالص  همـان قـدر کــه تـو    علــی بـه ایــشان فرمـوده بودنـد اي    پیـامبر داشــتند و  دوسـت مـی  
 ـ و عمیـق از نظـر     غـرض ایـن کـه در ایـن سـوره بـسیار مهـم       .داري خدا هـم تـو را دوسـت دارد    دوست می

                                                
  .تواند براي فهم بهتر این گفتگوها مفید واقع شود می به آنها ۀایم که مراجع یی زدهها  بسیار مهم فلسفی حرفۀن مسئل در بارة ایسورة احزابما قبال در مباحث )  ١٨
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خداونــد نـه چنـین اســت کـه چیــزي از او     یعنـی  19فرمایــد  خـوریم کــه مـی   اي بــر مـی  فلـسفی ـ بــه آیـه   
  . زاییده شود و نه چنین است که از کسی زاده شده باشد

 آیـا  ؟زایـد   نمـی خداونـد چیـزي را  در ایـن آیـه اصـرار دارد بـه مـا بفهمانـد کـه        قـرآن  به نظر شما چرا   
 پـسران خداینـد؟ فرضـا کـه     عزیـر  یـا  عیـسی اي پیـدا شـده بودنـد و مـثال گفتـه بودنـد        قط به این دلیل کـه عـده      ف

از نقطـه نظـر تفکـر فلـسفی، چـه      ، یهودیـان  و مـسیحیان چنـین باشـد، اجـازه دهیـد از خودمـان بپرسـیم در میـان        
 دارد بپرسـیم منظـور   معنـایی انجامیـده بـود؟ بـه عـالوه جـا       نقصی وجود داشـت کـه بـه گفـتن چنـین حـرف بـی             

کردنــد کــه خداونــد موجــود   چــه بــود؟ آیــا آنهــا خیــال مــیعزیــر یــا عیــسیدقیــق آنهــا از پــسر خــدا خوانــدن 
پـس  . دانـیم چنـین سـخنی در میـان نبـوده      بـستر شـده اسـت؟ مـا کـه مـی        هـم مـریم  ـ با  مذکریست که ـ 

یـن سـخن و گذشـتن از کنـار آن، ایـن قـدر بـا        بـه چـه دلیـل بـه جـاي توجیـه ا         قرآن  مراد آنها چه بوده است؟ و       
    20جدیت به آن پرداخته است؟

بحـث مفـصل در ایـن بـاره را     . هاسـت  تـر از ایـن حـرف    تـر و جـدي   کنم مسئله بـسیار عمیـق       من فکر می  
 بــا هــم ســخن ســورة توحیــد ـ بخــواهیم در بــارة   خــواهم بــه روزي موکــول کــنم کــه ـ     اجــازه مــی

تلقـی بـسیاري از مـا از مفهـوم خلقـت و      رسـد     مـین قـدر اشـاره کـنم کـه بـه نظـر مـی               در ایـن جـا ه     . بگوییم
خواهـد بـه مـا بگویـد کـه        مـی بـا بـه کـار بـردن تعبیـر      قـرآن   .آفرینش، چیزي از نوع زایش و توالـد اسـت      
 .دهـیم، نبایـد بـه معنـاي نـوعی تولیـد و زایـش فهمیـده شـود                   وقتی خلقت و آفرینش را به خدا نسبت مـی         

ویی مـا ســخت در معـرض ایـن خطـاي بــزرگ هـستیم کـه خلقـت و آفــرینش الهـی را بـه چنـین شــکلی           تـو گـ  
گــوییم خداونــد موجــودي را خلــق کــرده بــه ایــن معنــا نیــست کــه او را تولیــد نمــوده   وقتــی مــی. تــصور کنــیم

  . کما این که به این معنا نیست که چیزي زاییده شده است. است
ایـن قـدر بـه آن توجـه نـشان داده، دوبـاره       قـرآن  یقـا چیـست کـه     اگر بپرسـید معنـاي تولیـد و زایـش دق          

در ولـی حـداقل مـاجرا ایـن اسـت کــه      .  احالـه خـواهم داد  سـورة توحیـد  تـر در اطـراف    شـما را بـه بحـث دقیـق    
جـداي از خـالق خـود حیثیـت و معنـایی            خلقت و آفـرینش الهـی، مخلوقـات بـه هـیچ نحـوي از انحـاء،                  

ـ       .ندارند  مـستقل از خـالقش، هـیچ گونـه     ،تـوان بـراي مخلـوق    ایـست کـه هرگـز نمـی       ه یعنی آفرینش الهی بـه گون
درسـت اسـت کـه    . در حـالی کـه در تولیـد و زایـش، کـار بـر عکـس ایـن اسـت          . حیثیت و هویتی را تصور نمود     

محتــاج ) زاده شـدن (بـراي تولیـد شـدن    ) زاییـده شـده  (گیـرد، تولیـد شــده    صـورت مـی  ) زایـشی (وقتـی تولیـدي   
اش  ، مـستقل از تولیــد کننــده )زاییــده شــده(امـا بــه هــر حـال تولیــد شـده    . خــویش اســت) هزاینـد (تولیـد کننــدة  

                                                
  3سورة توحید آیۀ )  ١٩
زننـد کـه اتفاقـا خیلـی      مـی شـوند، دسـت بـه توجیهـات و تـأویالتی       رو مـی   وقتی با مشکالت فلسفی این بخـش از اعتقاداتـشان روبـه   مسیحیان من گاهی دیده ام که بر خی از      )٢٠

نـه فقـط   گوینـد   دانـیم، آنهـا هـم مـی      را خانـۀ خـدا مـی   کعبـه مـثال همـان گونـه کـه مـا مـسجد یـا        .  وجـود دارد اسالمیشبیه به برخی از توجیهات و تأویالتیست که در فرهنگ        
  !ها فرزندان خدا هستند  که همۀ انسانعیسی

توسـط   هـزار سـال تنهـایی   هـایی کـه اخیـرا تحـت عنـوان      CDتواننـد بـه    منـدان مـی   عالقـه . ایـم  هاي دیگري هـم زده  اره حرف در این بسورة مریمهاي مربوط به        ما در بحث  
  . منتشر گردیده مراجعه نمایندحلقۀ مطالعات فلسفه و اندیشۀ اسالمی
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ــده( ــصیتی دارد   ) اش زاین ــت و شخ ــود هوی ــراي خ ــدا و      21.ب ــان خ ــاط می ــه در ارتب ــست ک ــان چیزی ــن هم  ای
    22.مخلوقاتش قابل فرض نیست

خــصوص خــدا و مخلوقــات او نتــوانیم تــصور یعنــی اگــر معنــاي دقیــق خلقــت و آفــرینش را در  ، نفهمیــده باشــیمحقیقــت رااگــر ایــن 
یعنـی ممکـن اسـت    . دادهـاي مربـوط بـه آنهـا تفکیـک قائـل شـویم        کنیم، آنگاه در معرض این خواهیم بود که میان خلقـت موجـودات و تـدبیر رخ            

 علـل و  دادهـاي مربـوط بـه آنهـا ممکـن اسـت بـه         موجودات عـالم اگـر چـه همگـی مخلوقـات خداینـد، امـا حـوادث و رخ        گمان کنیم که   
کمــا ایـن کــه معتقـدیم آفــرینش یـک کتــاب یـا یـک نــرم افـزار یــا یـک اثــر هنـري، البتــه مربـوط بــه          . عوامـل دیگـري مــرتبط باشـد   

 آنهاســت امـا ایــن کــه بعـدا چــه بــر سـر آن کتــاب یــا نـرم افــزار یـا آن اثــر هنــري بیایـد، لزومــا ربطــی بـه آفریننــدة آنهــا         ةآفریننـد 
  .نخواهد داشت

چنـان چـه گفـتم ـ و     . انـد  و مـشرکان و بـسیاري دیگـر از افـراد، در طـول تـاریخ مرتکـب شـده        پرسـتان   بـت یست که این دقیقا همان خطای
بینـی و نگرشـمان بـه موجـودات، بـه ایـن خطـا آلـوده          تر توضیح خواهم داد ـ حتی بعیـد نیـست کـه خـود مـا هـم بـه نـوعی در جهـان           بعدها بیش

  .باشیم
رب دان و مـشرکان، نـه در اعتقـاد بـه خـالق یکتـاي موجـودات کـه بـر سـر اعتقـاد بـه                   اختالف اصلی میـان موحـ     ،  قرآن به تعبیر   

 کــسی اســت کــه رب.  در ایــن جــا آن موجودیــست کــه ادارة امــور موجــودات دیگــر بــه دســت اوســت رب مــراد از . موجــودات اســتیکتــاي
  . بخشد دادهاي مربوط به موجودات دیگر را سامان می تطورات و تحوالت و رخ

آیـا موجـودات گونـاگونی کـه در اطـراف مـا هـستند، در کارهـا و تأثیراتـشان بـر روي              : در واقع مسئلۀ اصلی بر سر ایـن اسـت کـه           
گـذارد، تـابع هـیچ      اگـر بگـوییم یـک موجـودي در قبـال تـأثیراتی کـه بـر روي دیگـر موجـودات مـی           دیگران، تابع موجود دیگري هستند یـا نـه؟     

امــا اگــر بگــوییم آن موجــود در قبــال ).  رب اســتشیــا ایــن کــه خــود(قــدیم کــه آن موجــود ربــی نــدارد موجــود دیگــري نیــست، در واقــع معت
  . ایم گذارد تابع موجود دیگریست، قائل به ربوبیت براي آن موجود دیگر شده تأثیراتی که بر روي دیگران می
بـا ایـن تفـاوت کـه در ربوبیـت      . ۀ علیـت اسـت   ربوبیـت شـکل دیگـري از مـسئل    ۀکنید، از نقطـه نظـر فلـسفی، مـسئل        چنان چه مالحظه می   

در حـالی کـه در علیـت ممکـن اسـت بـه دنبـال علـل         . آورد نگاه ما معطوف به علل و عواملیست کـه تحـوالت و تطـورات عـالم را بـه وجـود مـی        
  . بخشد و عواملی باشیم که وجود و هستی موجودات را تحقق می

ـ        پس    اصـلی بـر سـر وجـود یـا عـدم       ۀمـسئل .  نیـست خـالقی یکتـا  ر سـر وجـود   مسئلۀ اصلی در دعواي میان موحدان و مـشرکان ب
 موحدان معتقدند که علـت تمـامی تحـوالت و نطـورات عـالم بـه یـک موجـود واحـد ـ کـه طبیعتـا همـان خـالق یکتاسـت ـ                 .سترب یکتاوجود 

ست و چنـین نیـست کـه سـر منـشاء همـه       گوناگونیـ عوامـل  اما مشرکان معتقدند که تطـورات و تحـوالت عـالم وابـسته بـه علـل و                  . شود  منتهی می 
  . تحوالت به یک موجود منتهی شود

اگـر شـما بـه چنـین موجـودي معتقـد نباشـید، مـشرك         . در نگاه توحیـدي، سـر رشـتۀ همـۀ اتفاقـات عـالم در دسـت یـک موجـود اسـت                  
بحـث اصـلی بـر سـر     .  و یـا هـزار تـا   کنـد کـه سررشـتۀ حـوادث را در دسـت دو موجـود بدانیـد یـا ده موجـود          ، دیگر فرقی نمی  آنگاه. خواهید بود 

ممکـن اسـت کـسی ـ عمـال ـ تـک تـک         .  یـا کثـرت اربـاب و خـدایان اسـت     وحـدت بحـث بـر سـر    . و خـدایان نیـست  ) جمع رب(تعداد ارباب 
هــاي خــاص خــود بــوده و رفتــار و افعــالش   هــر موجــودي داراي رفتــار و خاصــیتیعنــی معتقــد باشــد . موجــودات عــالم را یــک رب بدانــد

در یـک  . ایـن هـم نـوعی شـرك اسـت     .  یعنـی اربـاب ایـن عـالم را بـه تعـداد موجـودات ایـن عـالم بدانـد                 .موجـود دیگـري نیـست     وابسته بـه    
خــداي جنــگ، خــداي صــلح، خــداي بــاران، خــداي خورشــید، : کردنــد اربــاب و خــدایگان تعــداد محــدودي دارنــد هــا تــصور مــی اي انــسان دوره

                                                
  !!اي شد عجب جمله)  ٢١
گیـرد و بـه جـاي امکـان مـاهوي از       تـري بـه خـود مـی     تـر و عمیـق   الوجـود شـکل دقیـق    ، تعریـف امکـان بـراي موجـودات ممکـن     فلسفۀ مالصدراییاز همین روست که در )  ٢٢

  . مراجعه نماییدفلسفۀ اسالمیتوانید به مباحث وجوب و امکان و علت و معلول در  تر در این خصوص می براي آگاهی بیش. شود امکان فقري سخن گفته می
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حتـی برخـی از آنهـا میـان خـود      . صدوشـصت خـدا اعتقـاد داشـتند     مـا بـه چیـزي حـدود سـی         زمـان پیـامبر   اعـراب   . هـا   ثروت و نظائر ایـن    خداي  
 امـور عـالم را در دسـت اربـاب     ةامـا بـه هـر حـال ادار    . دانـستند  االربـاب مـی   را رب) خـالق یکتـا   (یعنـی  . ارباب قائل بـه نـوعی ربوبیـت بودنـد      

 و التممکـن اسـت روزي   . العـالمین اسـت   االربـاب همـان رب   شـتند کـه رب  بـه عبـارت دیگـر، قبـول ندا    . االربـاب  پنداشـتند نـه در دسـت رب       می
ــسر و یغــوث و یعــوق را خــدا بــدانیم و ممکــن اســت روزي  عــزي و هبــل ــا پرســتیده   .  ران ــامبر م دســته اول خــدایانی هــستند کــه در زمــان پی
 و یعـوق  و عـزي  و هبـل  و الت توحیـدي،  از نگـاه . آمـده اسـت  قـرآن   هـستند کـه نامـشان در         حـضرت نـوح   هاي زمـان      شدند و دسته دوم بت      می

همـۀ اتفاقـات عـالم در دسـت     . ، یـک افـسانۀ باطـل اسـت     عـالم دارد ةهـر چیـز دیگـري کـه تـصور شـود نقـشی مـستقل در ادار                  و   نـسر  و   یغوث
  .  درست همان گونه که وجود همه موجودات عالم وابستۀ به اوست؛خداست

کنـد کــه مـا بخــواهیم وارد عرصــۀ    اي پیـدا مــی   وقتـی اهمیــت بـسیار ویــژه  یتوحیــد ربــوبمـسئله توحیــد و شـرك و در حقیقــت مـسئلۀ    
تـر در زنـدگی و محـیط اطـراف خـویش       واره در صـدد ایجـاد وضـعیتی هـر چـه مطلـوب       هـا هـم   دانـیم کـه انـسان    همۀ ما مـی . عملی زندگی شویم 

 سـؤال سـاده   . اسـت مـان  مـا بـا موجـودات اطراف   ارتباطـات بدیهیست که ایجـاد وضـعیت مطلـوب در زنـدگی، در گـرو تعـامالت و                . بوده و هستند  
مـا بـراي حـل مـشکالتمان در زنـدگی و بـراي رسـیدن بـه آرزوهایمـان بایـد بـه            : سازي که در برابـر ماسـت ایـن اسـت کـه       و البته بسیار سرنوشت   

اسـت؟ پـس بـدون    آن  دادهـاي عـالم بـه دسـت اربـاب      مگر نـه ایـن اسـت کـه سررشـتۀ تطـورات و رخ      برویم؟  ) یا چه موجوداتی  (سراغ چه کسی    
اگـر رب یـا اربـابی وجـود داشـته باشـد، مـا        .  خواهـد بـود  ابلهانـه در نظـر گـرفتن رب یـا اربـاب ایـن عـالم، هـر گونـه تـالش و کوشـش، کـاري            

هــر گونــه تعــاملی میــان مــا و هــر موجــودي در ایــن عــالم، تنهــا و تنهــا در چــارچوب ارادة رب آن  . اي جــز تــسلیم در برابــر آنهــا نــداریم چــاره
اگـر معنـاي   . شـود   خوانـده مـی  عبودیـت ایـست از آن چـه کـه در یـک کـالم،        به زودي خواهیم دید که ایـن ترجمـه        . پذیر خواهد بود    وجود امکان م

عبودیت را درست تحلیل کنیم، خواهیم دیـد کـه جـوهرة آن عبارتـست از تـسلیم شـدن در برابـر ارادة یـک موجـود برتـر و تـالش بـراي رسـیدن                             
وقتـی ادارة امـور عـالم در دسـت اربـاب ایـن عـالم اسـت، مـا بـراي رسـیدن بـه             . گریز از حالتی نامطلوب به کمک آن موجـود      به حالتی مطلوب یا     
  اي جز عبودیت در برابر ارباب خواهیم داشت؟  آرزوهایمان چه چاره

 در نتیجـه بـراي بـه دسـت     .در قبـال اتفاقـات عـالم قائـل بودنـد     بـه نـوعی علیـت    قبال گفتـیم کـه مـشرکان بـر پایـۀ ربوبیـت، در حقیقـت             
دادهـا و حـوادث گونـاگون      امـور عـالم و تـدبیر رخ   ةرفتنـد کـه معتقـد بودنـد ادار     آوردن سود و دفع ضرر در زندگی خویش، بـه سـراغ اربـابی مـی             

صور بـر خـالف تـ   . اسـت  پرستی نیز ـ که هم واره مظهر شـرك بـه حـساب آمـده ـ تجلـی عملـی ایـن عبـادت بـوده             بت. زندگی در دست آنهاست
. شـد بـا خـدایان و اربـاب ایـن جهـان ارتبـاط برقـرار کـرد          دانـستند کـه بـا کمـک آنهـا مـی       بسیاري از ما، مشرکان بت را به معنی نماد و مظهري می  

اي از افـراد عـامی    بـه طـوري کـه عـده    . هـایی عامیانـه شـده اسـت     پرستی هم در طول تاریخ ـ مثل خیلی چیزهـاي دیگـر ـ دچـار تحریـف       البته بت
امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه اصـل اندیـشۀ        . هـاي سـنگی و چـوبی همـان اربـاب و خـدایان هـستند        کـه بـت  ) کننـد  و مـی  (کردند    ل گمان می  و جاه 

  . است پرستی این قدرها هم احمقانه نبوده  بت
ان، ملـوك و  مـشرکین معتقـد بودنـد کـه پادشـاه     در این جا الزم است به یک نکتـه مهـم دیگـر هـم اشـاره کنـیم و آن ایـن کـه بـسیاري از             

خوانــد و اگـر مـردمش او را بــه خـدایی قبــول داشـتند، در واقــع      خـود را خــدا مـی  فرعــون اگـر  . در حقیقـت یکــی از اربابـان ایــن عالمنـد   فراعنـه  
بـه رغـم آن   فرعـون  بینـیم   بـه همـین دلیـل اسـت کـه مـی      . هـا در دسـتان اوسـت    یعنی ادارة امـور زنـدگی انـسان   .  استرب مردممعتقد بودند که او  

امـا  . رفـت  و خـدایان دیگـر مـی   هـا    بـه سـراغ بـت   ،کارهـاي خـودش  بعـضی از  یعنـی بـراي   . کرد هم می یپرست  بتنامید،     خود را خداي مردم می     که
از نگـاه آنهـا،   . دیدنـد  مـردم نیـز سررشـتۀ همـۀ امـورات زنـدگی خـود را در دسـت او مـی         . دانـست  العنان زنـدگی مـردم مـی    او خود را حاکم مطلق    

یعنـی در  . پرسـتیدند  چـرا کـه او رب مـردم بـود و بـدین معنـا مـردم او را مـی        . بـود فرعـون  ویی در گرو تـسلیم و تعبـد در برابـر          رسیدن به هر آرز   
  . برابر او به عبودیت تن داده بودند

ن موضـوع  البتـه ایـ  . هـاي آن تـا حـدودي آشـنا نمـایم      امیدوارم با این مقدمه توانـسته باشـم شـما را بـا اندیـشۀ مـشرکانه و مبـانی و ریـشه                
اصـل سـخن در ایـن    . تـا همـین جـا هـم بحـث مـا خیلـی بـه درازا کـشید          . ابعاد دیگري هم دارد که اجازه بدهید فعـال از بیـان آن خـودداري کـنم                

مـسئلۀ اصـلی بـر سـر ادارة امـور عـالم و اتفاقاتیـست کـه در آن          .  به عنـوان خـالق یکتـاي عـالم نیـست           آمیز، منکر وجود      است که اندیشۀ شرك   
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. اگـر چنـین اعتقـادي نداشـته باشـیم، در زمـره مـشرکانیم        . از نگاه توحیدي، سر رشته همـۀ اتفاقـات عـالم در دسـت خـداي یکتاسـت                 . دهد  میرخ  
  . همان طور که مهم نیست چه موجوداتی را خدا بنامیم و چه موجوداتی را خدا ندانیم. دیگر مهم نیست به چند خدا قائل باشیم

ات عـالم و در نتیجـه خیـر و شـر و سـود و زیـان خـود را در دسـت موجـوداتی بـه جـز خـداي یکتـا              اگر ما موحد نباشیم، تطـور   
بختـی و بـدبختی زنـدگیمان     در این حالت ممکن اسـت منکـر وجـود خـداي یکتـا نباشـیم، امـا بـراي او نقـشی در خـوش            . خواهیم دانست 

قائـل نبـودن بـه نقـشی بـراي خـدا در زنـدگی،        . اهـد داشـت   ، او نقشی در تصمیمات زنـدگی مـا هـم نخو           دلیلبه همین   . قائل نخواهیم بود  
سـعادت  در ایـن حالـت بـه وجـود خـدا معتقـدیم، ولـی        . ولی باز هم عـین شـرك اسـت   . ممکن است حتی به خاطر بزرگ شمردن او باشد        

. شـود  او تعیـین مـی  و هنجارهـاي زنـدگی مـا مـستقل از         هـا     هـا و ارزش     مطلـوب ترتیـب،   بـه همـین     . دانیم  مان را به او مربوط نمی     و شقاوت 
هـا، بـر پایـه نیـل       چیزهـاي دیگـر نظیـر ایـن    ۀهـا و قـوانین، و همـ     چـرا کـه ارزش  .نیز او تعیین نخواهـد کـرد  قوانین زندگی ما را     این که   نهایت  

باشـیم،  وقتـی بـراي خـداي یکتـا نقـشی در ادارة امـور عـالم قائـل ن        . ودنشـ  ها و گریـز از امـور نـامطلوب زنـدگی طراحـی و توجیـه مـی              به مطلوب 
  . طبعا براي او در این گونه امور هم جایی باز نخواهیم کرد

 اگـر قائـل بـه    23!کنـیم نقـیض  کافیـست جمـالت بـاال را عکـس     . تـوان در بـارة ابعـاد اندیـشۀ توحیـدي هـم سـخن گفـت         از همین جا مـی  
،  مــاقــوانیندر العــالمین  ربت کــه محالــس. العــالمین باشــیم، آنگــاه لحظــه لحظــۀ حیــات مــا در ارتبــاط بــا او شــکل خواهــد گرفــت   وجــود رب

از ایـن بـاالتر، اصـال تمـامی ابعـاد زنـدگی مـا بـه ناچـار در ارتبـاط بـا او معنـا             . نقـش اساسـی نداشـته باشـد    هاي ما و سعادت و شقاوت ما          ارزش
دیق خواهـد کـرد کـه    داشـته باشـد، تـص   قـرآن   و اسـالم تـرین شـناختی از    کـسی کـه کـم   . اي بـراي شـما نیـست    ها سـخنان تـازه   این. خواهد گرفت 

 شـود کـه   مگر نه ایـن کـه کلیـد کتـاب آسـمانی مـا بـا ایـن جملـه آغـاز مـی           . هاي دینی ماست  هایی در حکم روح و جسم تمامی آموزه         چنین گزاره 
24       ایـم ـ    ایـم ـ و احتمـاال هرگـز چنـان چـه بایـد نفهمیـده         ؟ و مگـر نـه ایـن کـه بارهـا و بارهـا گفتـه25 فقـط ؟ 

  تواند داشته باشد؟  میتوحید ربوبی  چه معنایی به جز ، از او یاري جستنفقط و فقط و تسلیم خدا بودن

 ةجـوهر . زنـدگی اسـت  تـصمیمات  بلکـه بـر بیـرون بـودن خـدا از        . خـدا نیـست   وجـود    شرك بر نفـی      ۀاساس اندیش خالصۀ کالم این که،     
 ، قـوانین ،هـا  ارزشگیـري در قبـال    هنگـام تـصمیم  در بلکـه بـی معنـا دانـستن توجـه بـه خـدا               . نیـست  مـشرکان، انکـار وجـود خـدا          ۀاصلی اندیـش  

مـورد انکـار قـرار     زنـدگی  یـت او را در محور. کننـد  در یـک کـالم، مـشرکان وجـود خـدا را نفـی نمـی         . زندگیـست مـا در    ي  هـا   اهداف و خواسـت   
دخـالتی  أن خـدا را بـاالتر از آن بداننـد کـه بخواهـد در جزئیـات زنـدگی مـا         حتی اگر ایـن انکـار از آن رو صـورت بگیـرد کـه ظـاهرا شـ              ؛دهند  می

  . سراغ گرفتهمین جا از  انکار نبوت را در میان مشرکان باید ۀبه گمان من، ریش. داشته باشد
بـه نظـر   . ازیم توحیـدي سـخن گفتـیم، جـا دارد بـه سـؤال بـسیار مهمـی بپـرد         ۀ شـرك در برابـر اندیـش   ۀاکنون که در باره مبانی اصلی اندیش 

فکـر و زنـدگی بـشر    در ي یکتـا  خـدا :  بـه عبـارت دیگـر، جـا دارد بپرسـیم     تـر اسـت یـا بـه توحیـد؟          طرز فکر بشر امروز به شرك نزدیک       شما،
  گاهی دارد؟  امروز چه جاي

 چنـان چـه   امـا . هـاي ایـن روزگـار ـ و شـاید اکثریـت قـاطع آنهـا ـ بـه وجـود خـداي یکتـا اعتقـاد دارنـد                بـدون شـک بـسیاري از انـسان    
بایـد ببینـیم خـداي یکتـا در     . چـرا کـه مـشرکان نیـز بـه وجـود خـدا اعتقـاد داشـتند         . توضیح دادیم، این اعتقاد کافی نیست تا آنهـا را موحـد بـدانیم     

دا بایـد ببینـیم انـسان معاصـر سررشـتۀ اتفاقـات عـالم را تـا چـه حـد در دسـت خـ            . بینی انسان معاصر و در زندگی عملی او چـه نقـشی دارد        جهان
  . ها، قوانین، و در تصمیمات زندگی انسان معاصر چه نقشی دارد باید ببینیم خداوند یکتا در ارزش. بیند می

هـا و طـرز نگـاه آنهـا بـه       ممتنـع اسـت از آن رو کـه قـضاوت در بـارة انـسان        . به نظر من پاسخ این سـؤال هـم سـهل اسـت و هـم ممتنـع                 
حتـاج تحقیقـاتی وسـیع و پردامنـه اسـت کـه شـاید هنـوز آن طـور کـه بایـد انجـام نگرفتـه              چنین قـضاوتی، دسـت کـم م   . زندگی کار آسانی نیست 

همـان طـور کـه بارهـا گفـتم، اعتقـاد بـه وجـود         . رس مـا نیـست   رسد پاسخ ایـن سـؤال چنـدان هـم دور از دسـت      اما در عین حال به نظر می      . باشد

                                                
  !!باالخره قواعد منطق صوري به یک دردي خورد)  ٢٣
  1رة حمد آیۀ سو ) ٢٤
  4سورة حمد آیۀ  ) ٢٥
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کـافی نیـست تـا صـاحب آن اعتقـاد را موحـد ـ بـه معنـی دقیـق آن ـ            خداي یکتا و حتـی داشـتن نـوعی امیـدواري روانـی بـه خـاطر ایـن اعتقـاد،          
آیـا بـشر   . گـر اسـت    ـ و نه فقط اعتقاد بـه خـالق یکتـا ـ تـا چـه حـد در نگـرش آدمیـان پررنـگ و جلـوه             توحید ربوبیباید ببینیم اعتقاد به . بدانیم

کنـد، و   سیري؟ وقتـی کـه بـشر امـروز بـه طبیعـت نگـاه مـی        امروز تحوالت گوناگون طبیعت را در دست خدا می داند؟ بـه چـه معنـا؟ و بـا چـه تفـ       
العـالمین چـه جـایی در اندیـشۀ او دارد؟ آیـا بـه راسـتی خـود مـا           کنـد، خداونـد رب   هاي طبیعی موجـودات را کـشف مـی    به زعم خودش، خاصیت  

کنـیم، همـه چیـز را بـه ارادة      اه مـی ـ که دانشمان محصول نگاه بشر امروز بـه طبیعـت اسـت ـ وقتـی بـه تحـوالت و تطـورات دنیـاي اطرافمـان نگـ           
  هاي ذاتی اشیاء؟  بینیم؟ یا محصول قوانین طبیعت و خاصیت خدا می

خـواهم   بـاز، بـدون تردیـد نمـی    . خـواهم منکـر وجـود قـوانین طبیعـت یـا خـواص ذاتـی اشـیاء شـوم                   بدون شک با طرح این سؤاالت نمی      
نگـاه مـا بـه طبیعـت و تلقـی      : خـواهم بپرسـم   امـا مـی  . یـا خـواص اشیاسـت   اعتقاد به توحید ربـوبی مـستلزم انکـار قـوانین طبیعـت            بگویم  

دهـد؛ و بـا تأمـل در     بینـی مـا را شـکل مـی     فلسفی ما از خواص طبیعت و قوانین طبیعـی چگونـه اسـت؟ ایـن نگـاه و ایـن تلقـی اسـت کـه جهـان                     
  . توان در بارة میزان اعتقاد ما به توحید ربوبی قضاوت کرد بینیست که می عمق این جهان

قـوانین طبیعـت و خـواص اشـیاء، توسـط خـدا بـه وجـود آمـده و اکنـون خداونـد نقـشی بـه جـز نظـارت                        اگر ما معتقد باشـیم کـه        
امـا اگـر بگـوییم خداونـد نقـشی بـیش از نظـارت در جهـان         . ، آنگـاه فاصـلۀ چنـدانی بـا نگـرش مـشرکانه نخـواهیم داشـت            بر جهان هستی ندارد   

نقـش دقیقـا چگونـه نقشیـست؟ آیـا مـثال معتقـدیم خداونـد گـاهی ـ در صـورت لـزوم ـ در ادارة امـور جهـان،                ایـن  : هستی دارد، آنگاه باید پرسید
کنـد؟ بـاالخره چـه نـسبتی میـان اراده و تـدبیر خـدا از یـک طـرف، و میـان خـواص اشـیاء و قـوانین طبیعـت، از طـرف دیگـر                  اي مـی    دخالت ویژه 

مگـر مـشرکان   . طبیعـت، مخلوقـات خـدا هـستند، مـسئلۀ مـا را حـل نخواهـد کـرد         صرف گفتن این که خواص اشیاء و قوانین وجـود دارد؟    
صـدو شـصت رب اعتقـاد داشـتند، ظـاهرا بعـضی از         اگـر مـردم زمـان پیـامبر بـه سـی       قائل نبودند که ارباب طبیعت خود مخلـوق خـدا هـستند؟           

مندترنـد، بـه    کـسانی از مـا کـه دانـش     .شـمریم  طبیعـت را ـ در حیطـۀ خـواص و قـوانین خـودش ـ یـک رب مـی         موجـودات  هر یـک از  ما، 
یعنــی بــه موجــوداتی قائلنـد کــه اگــر چــه مخلــوق خـدا هــستند، امــا تمــامی اتفاقــات عــالم   ! شناســند  رب مـی جــدول منــدلیفهــاي  تعـداد خانــه 

م مـا و هـم   هـ . پروتـون  و نـوترون  و الکتـرون  اعتقـاد داشـتند و مـا بـه     نـسر  و یعـوق  و یغـوث  بـه   نوحمردم زمان   . محصول خواص ذاتی آنهاست   
تـوان بـا کمـک ایـن خـصوصیات       امـا مـی  . تـوان خـصوصیات اشـیاء و قـوانین طبیعـت را تغییـر داد         معتقدیم که نمـی   . آنها، تسلیم خدایانمان هستیم   

  .و قوانین، زندگی بهتري را دست و پا کرد
 وجـود دارد؛ و آن ایـن کـه    پرسـتی بـشر دیـروز و طـرز نگـاه بـشر امـروز بـه زنـدگی، تفـاوت مهمـی                    ممکن است کسی بگوید میـان بـت       

هاي گذشته بـه اربـاب و خـدایان بـه دلیـل جهالـت و نـادانی آنهـا نـسبت بـه طبیعـت بـوده در حـالی کـه بـشر امـروز اگـر بـه سـراغ                       رجوع انسان 
  . رود، آن را به درستی شناخته و قوانین و خصوصیات آن را کشف کرده است طبیعت می

توانـد بـه مـا اطمینـان دهـد شـناخت امـروز مـا از طبیعـت           چـه کـسی مـی   : ازه دهیـد سـؤال کـنم   در پاسخ به این مطلب، قبل از هر چیز اج      
رفـت کـرده کـه بـه      کننـد دانـش بـشر امـروز چنـان پـیش       کـنم کـسانی کـه گمـان مـی      واقعا شناخت صحیح و غیر قابـل تغییریـست؟ مـن فکـر مـی         

متأسـفم کـه بگـویم بـه نظـر مـن،       ! انـه هـستند تـا معرفتـی حکیمانـه     تر دچار نـوعی سرمـستی کودک    شناخت تمام و کمال از طبیعت نائل آمده، بیش        
اگـر مطالعـۀ   علـم را  . این سرمـستی، در پـی انـدکی مطالعـه در تـاریخ علـم و تأمـل در ماهیـت علـم، بـه یـک خمـاري دردآور بـدل خواهـد شـد                         

ــدانیم، از آغــاز مفیــد یقــین نیــست؛ و اگــر ماهیــت و روش آن را حــدس و ابطــا   ییتقرااســ ــر روي  در طبیعــت ب ــاکی را ب ــدانیم، از قبــل آب پ ل ب
مانـد شـادمانی مـا از قـدرت تـصرفمان در طبیعـت         مـی 26. تـصور کنـیم، کـه دیگـر هـیچ     پارادایمیـک ایـم؛ بـاالخره، اگـر آن را       دستان حقیقت ریخته  

ـ   . کـنم زیـاد بـه ایـن بخـش از دانـشمان غـره نـشویم         کـه در ایـن صـورت توصـیه مـی        ) تکنولوژيیعنی همان   ( ه مـدد علـم توانـسته    شـاید امـروز ب
باشیم به انواعی از تـصرف در طبیعـت ـ و چنـدین مقابـل آن، خـسارت در طبیعـت ـ دسـت یـابیم، امـا بعیـد ندانیـد کـه بـه خـاطر همـین علـم از                  

شـدند ـ    ــ کـه سـاحر و کـاهن خوانـده مـی      فرعـون  منـدان زمـان    دانـش : کافیـست از خودمـان بپرسـیم   ! انواع دیگري از تصرف محروم شده باشـیم 

                                                
  . مراجعه کنندایستاده در بادمندان می توانند به کتاب   عالقه. بحث کرده امتر بیش یکیماپارادپیرامون نگرش   احزابةسورمباحث من در )  ٢٦
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ــد رب    ــه خداون ــد ک ــد ســحري بیافرینن ــادر بودن ــه ق ــه راســتی چگون ــده اســت؟   ب ــالمین آن را ســحري عظــیم خوان الع
       ــه ــد ب ــد و آمدن ــرس افکندن ــه ت ــا را ب ــد و آنه ــردم را جــادو کردن ــشمان م ــد، چ ــاه کــه سحرشــان را درانداختن پــس آنگ

 دیـدن  اهـرام مـصر  ، از قـاهره یـک نـوك پـا تـشریف ببریـد بـه       ! اعتمـاد نداریـد، بـه چـشمان خودتـان کـه داریـد       قرآن  اگر به   . 27سحري بس بزرگ  
  به کدام راز طبیعت دست یافته بودند که ما هنوز هم از درك آن عاجزیم؟ فرعون مندان زمان  دانش: کنید و از خودتان بپرسید

امـا  . مـن هـم بـه راسـتی در صـدد تحقیـر آن نیـستم       . ضی از مـا تـا چـه حـد مقـدس و ستودنیـست            دانم که علم امروز براي بع       البته من می  
همـان گونـه کـه امـروز علـم بـراي مـا        . شـمردند  باید بگویم که اتفاقا در طول تاریخ، مشرکین هم دانش خـود و زنـدگی بـر پایـۀ آن را مقـدس مـی       

ـ      مقدس است، بت   کنـیم بـا کمـک ایـن علـم قـادریم زنـدگی بهتـري داشـته           ه کـه مـا فکـر مـی    هاي مشرکان هم براي آنها مقـدس بـود و همـان گون
کنـیم بـه شـناخت درسـتی از طبیعـت       اگـر مـا امـروز فکـر مـی     . تواننـد بهتـر زنـدگی کننـد      هایشان می   کردند با کمک بت     باشیم، مشرکان هم فکر می    

پرسـتان اشـتباه بـوده     مـان نـشان داد کـه ایـن احـساس بـت      ایم، بت پرستان هم در زمان خود همین احـساس را داشـتند؛ و اگـر گذشـت ز                  نائل شده 
تـا   علمـی  هـاي  نظریـه چـه کـسی اسـت کـه ندانـد      . تـر عمـل کنـد    است، هیچ تضمینی وجود ندارد که گذشت زمان در قبال احـساس مـا مهربانانـه          

   طبیعت نگاه خواهد کرد؟ بهکنید که بشر هزار سال دیگر مانند بشر امروز   فکر میاواقعآیا در مظان تغییر و تحولند؟ چه حد 
 درسـت یـا نادرسـت بـودن شـناخت مـا از       ۀآن چـه کـه مـن گفـتم هـیچ ربطـی بـه مـسئل        : ها که بگذریم، باید بگـویم    اما از همۀ این حرف    

بحـث  . حتی اگر فرض کنیم شناخت مـا از طبیعـت شـناختی کامـل و دقیـق باشـد، بـاز هـم اسـتدالالت مـا بـه قـوت خـود باقیـست                     . طبیعت ندارد 
گـوییم خداونـد مخلوقـاتی را در ایـن جهـان       وقتـی مـی  : بحـث بـر سـر ایـن اسـت کـه      . العالمین بودن خداونـد اسـت   ر سر معناي دقیق رب ما ب 

 بـه عبـارتی   تـوان ایـن آثـار و افعـال را بـه خـدا اسـتناد داد؟          دهنـد، چگونـه مـی       پدید آورده و این مخلوقات آثار و افعالی از خود بروز می           
زند، این اثـر و ایـن کـار را بایـد بـه خـدا اسـناد بـدهیم یـا بـه آن مخلـوق یـا هـر دو و یـا هـیچ                 خلوقی کاري و اثري سر میوقتی از یک م: تر  ساده

منظـور، معنـاي دقیقیـست کـه     ! هـا را انتخـاب کنـیم و قبـول شـویم      کدام؟ مقصودمان هم طرح یک سـؤال چهـار جـوابی نیـست تـا یکـی از گزینـه            
  . باید مورد تفسیر و توضیح واقع شود

بـاالخره چـه چیـز باعـث ایـن سـیري شـده اسـت؟ غـذا یـا خـدا؟ کـافی نیـست              . شـویم  خوریم و سیر می    مثال فرض کنید که ما غذایی می      
بگوییم غذا هم مخلـوقی از مخلوقـات خداسـت؛ مگـر همـان طـور کـه در بـاال توضـیح دادم، معنـاي بـسیار دقیقـی از خلقـت و آفـرینش در نگـاه                       

داد سـیر شـدن، نقـشی را بـراي خـدا       تـوان تـصور کـرد کـسی غـذا را مخلـوق خـدا بدانـد، امـا دیگـر در ایـن رخ                    مـی  ما وجود داشته باشد؛ وگرنه    
بـا ایـن حـساب، ایـن کـه طبیعـت را درسـت        ! دانـد  دانـد امـا او را رب سـیر شـدن مـا نمـی       چنین کسی در واقع خدا را خـالق غـذا مـی   . قائل نباشد 

مهـم ایـن   .  راعـزي از این نقطـه نظـر، مهـم نیـست غـذا را باعـث سـیري خـود بـدانیم یـا                . لۀ ما ندارد  شناخته باشیم یا نه، اصال موضوعیتی در مسئ       
بینـی خـود    تـا وقتـی بـه چنـین عمقـی در جهـان      رسـد   بنـابراین بـه نظـر مـی    . دادهاي آن داشـته باشـیم   است که تفسیر فلسفی درستی از جهان و رخ  

ـ نرسیده باشیم،    پرسـتان تـاریخ    بینـی فلـسفی، تفـاوت چنـدانی میـان مـا و بـت        ه عبـارتی از نقطـه نظـر جهـان    از نقطه نظر نوع نگرش به طبیعت، و ب
  . وجود ندارد

هـا، قـوانین، و آداب زنـدگی خـویش، چـه نقـشی بـراي خـدا قـائلیم؟           این از بعد نظري؛ امـا در بعـد عملـی زنـدگی چطـور؟ مـا در ارزش             
هـاي دینـی در    بنـدي بـه دیـن و ارزش    چـرا کـه پـاي   . تـر اسـت   امیـدوار کننـده  در وهلۀ اول ممکن است احساس شود پاسخ این سؤال تـا حـدودي      

کمـا ایـن کـه منظـورم از طـرح مـسائل بـاال هـم         . خـواهم موجـب ناامیـدي خـودم و شـما شـوم             من نمی . زندگی عملی ما جاي انکار ناپذیري دارد      
امـا در ایـن جـا ناچـارم بـاز توجـه شـما را بـه نکـاتی          . وحدانـه تنها و تنها اشاره به ظرافت و اهمیت مـاجرا بـود و نـه ناامیـد سـاختن از زنـدگی م          

  . ظریف و مهم جلب کنم
آداب و سـنن مـوروثی اگرچـه بـه     .  زنـدگی فـرق گذاشـت   ةقبل از هر چیز باید میـان آداب و سـنن مـوروثی و میـان توحیـدي بـودن شـیو              

تـوان در بـاره میـزان اعتقـاد حقیقـی بـه توحیـد ربـوبی          یخودي خود چیـز بـدي نبـوده فوایـد زیـادي هـم دارد، امـا بـه هـر حـال بـر پایـۀ آن نمـ                          
تـر   بـراي توضـیح بـیش   . مـا در جلـسات پیـشین، در خـصوص دیـن داري اعتقـادي و دیـن داري فرهنگـی بـه تفـصیل سـخن گفتـیم            . قضاوت کرد 
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گـوییم، منظـور مـا نـوعی      خن مـی در این جا همـین قـدر اشـاره کـنم کـه وقتـی از زنـدگی موحدانـه سـ                 . توانید به همان گفتگوها مراجعه نمایید       می
در . اعتقـادي کـه بـر پایـۀ آن شـیوه و نظـام زنـدگی مـا شـکل خواهـد گرفـت           . العـالمین بـودن خداونـد اسـت     اعتقاد عمیق به توحید ربـوبی و رب       

  . یستحالی که آداب و رفتارهایی که صرفا به صورت موروثی و سنتی مورد اقتداء قرار گرفته به هیچ وجه مبین طرز فکر افراد ن
گیـري در قبـال آن، خیـره     هـاي امـروز بـه زنـدگی و شـیوه تـصمیم       تـر در عمـق نگـاه انـسان     از سـوي دیگـر اجـازه دهیـد بـاز کمـی بـیش       

کنـد کـه تمـامی ابعـاد آن بـر پایـۀ توحیـد         اي از زنـدگی نزدیـک مـی    ما را به شیوه ـ چنان چه توضیح دادیـم ـ   اعتقاد به توحید ربوبی. شویم
دیـن را عـین   مـدل مناسـب بـراي توصـیف زنـدگی دینـی آن اسـت کـه         ، 28 گفتـیم سورة احـزاب  به تعبیري که در مباحث       .استوار خواهد بود  

 دانـست و آنگـاه در بخـشی از زنـدگی ـ هـر       رب همـه چیـز  تـوان خـدا را    چطـور مـی   .زندگی بدانیم نه حتی بخش بـسیار بزرگـی از آن  
اي باشـد کـه دیـن را بخـشی از زنـدگی و نـه تمـامی آن          دیـن و زنـدگی بـه گونـه     اگـر تلقـی مـا از   چند کوچک ـ بدون توجه به او کاري کرد؟ 

گویـد   نمـی قـرآن  مگـر  . بدانیم، این تلقی بدون شک توحیدي نیست، هر چنـد بـه وجـود خـداي یکتـا اعتقـاد داشـته باشـیم               
  اگـر دیـن را تمـام    29.زنـدگی مـن و مـرگ مـن بـراي خـداي رب العـالمین اسـت        بگـو همانـا نمـاز مـن و پرسـتش مـن و       ؟ یعنـی 

زندگی ندانیم زندگی ما مشرکانه است، هر چند اعتقاد ما بـه خـدا باعـث ایجـاد نـوعی آرامـش خـاطر بـراي مـا باشـد؛ و هـر چنـد بـه خـاطر ایـن                      
هـاي خاصـی از زنـدگی     اگـر دیـن را تنهـا در حـوزه    . اعتقاد و بـراي تخلیـه روانـی خـود، نمـاز شـب هـم بخـوانیم و در آن گریـه هـم بکنـیم                 

  ! بخوانیم مولوي و حافظ حتی اگر هر شب محصور نماییم، زندگی ما مشرکانه خواهد بود،
آیـا نگـرش مـا بـه زنـدگی توحیـدي اسـت؟ نـه ایـن اسـت کـه بـسیاري از ابعـاد زنـدگی مـا بـدون لحـاظ کـردن                    : اکنون جا دارد بپرسـیم    

یرد؟ نه این است کـه مـا بـیش از آن کـه تـسلیم خـدا باشـیم تـسلیم قواعـد و قـوانینی هـستیم کـه بـراي خـود وضـع                   گ  هاي دینی ما شکل می      آموزه
واقعیـت ایـن اسـت کـه     . انـد  بینـی کـه بـسیاري از ایـن قواعـد، حکـم مقدسـات زنـدگی مـا را پیـدا کـرده                کنی می   ایم؟ وقتی که خوب نگاه می       کرده

پیـروي از هـر قاعـده و قـانونی کـه مبتنـی ـ و        : بـی پـرده بگـویم   . کردنـد  ع کـرده بودنـد زنـدگی مـی    مشرکان هم بر پایۀ قواعد مقدسی که خود وض
  . یا دست کم منطبق ـ بر دستورات الهی نباشد، مشرکانه زندگی کردن است

ـ      تأکید من بر روي این موضـوع، مخـصوصا از آن روسـت کـه امـروز ـ بـا کمـال تعجـب ـ مـشاهده مـی             ه شـود کـه در برخـی از محافـل ب
 ـ و در خیلـی   سـورة احـزاب   در مباحـث  لیبرالیـزم مـن در بـاره   . شـود   تـرویج و تبلیـغ مـی   لیبرالیـستی هـاي   ها و آموزهشعارداري،  دین و اسالماسم 

بـه نظـر مـن، روح و جـسم تعـالیم دینـی بـا        . هـا را نـدارم   اینـک دو بـاره قـصد مطـرح کـردن آن حـرف      . 30ام جاهاي دیگر ـ به تفصیل سخن گفتـه  
بایـد حـوزة   گیـرد کـه     بـه دیـن، بـر ایـن پایـه شـکل مـی       سـکوالریزم  و لیبرالیـزم نگـاه اصـلی     .  منافـات دارد   سکوالریـستی  و   لیبرالیـستی ي  ها  آموزه

بــه صــورتی بــرون دینــی ـ و صــرف   خواهــد   از مــا مــیســکوالریزم و لیبرالیــزم .دیــن را از حــوزة تــصمیمات اجتمــاعی و سیاســی جــدا کــرد
تـازه آن هـم   . هـاي شخـصی و فـردي زنـدگی مـورد مالحظـه قـرار دهـیم         گویـد ـ دیـن را فقـط در حـوزه       ینظر از این که دین واقعـا چـه مـ   

  ! مشروط بر این که دین با قواعد خود ساختۀ زندگی ما سر نزاع نداشته باشد
 بنـابراین شـما بـا    .در صـدد انکـار دیـن نیـستند    ـ و بـه صـورت آشـکار ـ      ظـاهرا   سـکوالریزم  و لیبرالیـزم اما نکتۀ بسیار مهم این است کـه  

کـسانی کـه نمـاز    . داننـد امـا عمـال منـادي زنـدگی غیـر توحیـدي هـستند         شوید که به راستی خـود را معتقـد بـه خـدا و دیـن مـی             کسانی روبرو می  
هاسـت  العـالمین در تمـام شـئون زنـدگی، بلکـه بـه عنـوان کـاري کـه باعـث آرامـش روانـی آن                خوانند اما این کار را نه به عنـوان اطاعـت از رب              می

. کننـد  کنیـد کـه بـی آن کـه دغدغـۀ تعـالیم دینـی را داشـته باشـند بـراي نحـوة زنـدگی مـا دسـتور صـادر مـی                     با کسانی برخورد مـی    . دهند  انجام می 
  . اند کنند با این کار از دین دور شده گیرند و اصال هم فکر نمی حتی از این باالتر گاه دستورات صریح دینی را نادیده می
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ــ  ــه خــاطرم ه ــه یکــی از اســاتید  خــوب ب ــام ست ک ــه ن ــوب     ب ــی هــم محب ــضا خیل ــه از ق ــصاد ـ ک اقت
، سـیماي جمهـوري اسـالمی   آمـد ـ در یـک گفتگـوي تلویزیـونی در        بـه حـساب مـی   دوم خـردادي هـاي   روزنامـه 

 ســپس .اگــر دنبــال رشــد اقتــصادي هــستیم، تنهــا راه آن نظــام ربــوي اســت گفــت کــه  بــه صــراحت مــی
ده شـده اسـت و امـروز هـم نظـام اقتـصادي مـا فهمیـده کـه راهـی           ایـن حقیقتـی آزمـو   کرد کـه      ادعا می 

بـه همـین دلیـل تنهـا کـاري کـه کـرده ایـن بـوده کـه بـه جـاي اسـتفاده              . جز این پیش پـاي مـا نیـست       
   .گزین نموده است از لغت ربا تعبیر دیگري مثل سود یا بهره را جاي

در همــان برنامــۀ . نــدارممــن اقتــصاددان نیــستم و کــاري هــم بــه درســتی یــا غلطــی نظــر ایــن شــخص  
پرسـیدم ایـن    امـا از خـودم مـی   . کردنـد  مـی  تتلویزیونی اقتصاددانان دیگري بودند کـه بـا سـخنان او جـدا مخالفـ              

بـا  قـرآن  خوانـد ـ حتـی یـک بـار از خـودش نپرسـیده کـه پـس چـرا            اقتصاددان بزرگ ـ که قاعدتا نمـاز هـم مـی    
ــا را حــرام مــی   ــی، رب ــاور نکردن ــه صــر  اصــراري ب ــد و ب ــر   دان ــا خــدا و رســول ب ــگ ب احت آن را در حکــم جن

ــی ــمارد؟  م اي  ش
ــی     کــسانی کــه ایمــان آورده ــده اســت؛ پــس اگــر چن ــاقی مان ــا ب ــرو نهیــد آن چــه از رب ــد، تقــواي خــدا بورزیــد و ف ن ای

   .31کنید پس اعالن جنگ دهید به خدا و رسولش نمی
. هـایی از زنـدگی اصـال بـه دیـن مربـوط نیـست        کافیـست پذیرفتـه باشـید کـه بخـش     ! پـذیر اسـت؟ خیلـی سـاده        چطور ایـن وضـع امکـان      

ــضی از حــاالت درونــی و شخــصی شــما موضــوعیت دارد     ــراي بع ــط ب ــن فق ــد کــه دی ــده. کافیــست گمــان کنی ــه معت  ندی ــد کــسانی را ک ــد ای قدن
؟ واویـاله اگــر کــسی پیــدا شــود و بــا عنــاوین  کافیـست دلــت پــاك باشــد، آنگـاه دیگــر نــه واجبــات چنــدان مهـم اســت و نــه محرمــات   

  !  را هم بسیار زیبا بخواندموالنا و حافظ، براي چنین دیدگاهی نظریه پردازي هم بکند و از قضا اشعار دین اقلیپرطمطراقی مثل 
نمـاز باعــث  خـواهم بگــویم    همـان طـور کــه نمـی   . خوانـدن کـار بدیــست  موالنــا و حـافظ ویم خــواهم بگـ  واضـح اسـت کــه مـن نمـی    

تـوان خـدا و    مـی . توان ربوبیـت خـدا را نادیـده گرفـت ولـی بـه وجـود او معتقـد بـود          میخواهم تأکید کنم      بلکه می  .آرامش روانی نیست  
  . اند مان طور که مشرکان در طول تاریخ چنین بوده درست ه.پیغمبر را از زندگی کنار گذاشت اما به آنها اظهار اعتقاد کرد

منکـر  فرعـون  . اندیـشید  کـرد و بـه همـین شـکل مـی       هـم درسـت بـه همـین شـیوه زنـدگی مـی             فرعـون   همان طور که قـبال اشـاره کـردم،          
 موسـی   جدیـدي کـه   ــ چنـان کـه قـبال توضـیح دادم ـ حتـی آمـادگی داشـت بـا دیـن           فرعـون  . کـرد  وجود خدا نبود بلکه ربوبیت خدا را انکار مـی 

یعنــی از قبــل . بــا ایــن دیــن جدیــدش ســلطه و حکومــت او را مــورد خدشــه قــرار ندهــد  موســی آورده بــود کنــار بیایــد، مــشروط بــر ایــن کــه 
  . چارچوب مشخص و محدودي را براي دینش بپذیرد

تـا زمـانی کـه ایـن     . طـرز تفکـر بـدانیم   اي از یـک   اگر با نگاهی دقیق، او را نمـادي از یـک شـیوة زنـدگی و نمونـه       نمرده است   فرعون  پس  
زنـده اسـت و در   فرعـون  شـاید حـوزة حکومـت فراعنـه متفـاوت باشـد، امـا تفکـر         . کنـد  زنده اسـت و حکومـت مـی   فرعون طرز نگاه وجود دارد،  

ـ  روزگـار مـا   هـاي  فرعـون کـرد و    حکومـت مـی  سـبطیان  و قبطیـان بـر   موسـی  زمـان  فرعـون  . کنـد  برابر دعوت الهی چالش مـی     مـاچین و  چـین ر ب
هـا بـه دنبـال برقـراري      واره  امـروز بـا کمـک مـاه    ۀکـرد و فراعنـ   بـا کمـک درباریـانش افکـار مـردم را اداره مـی          موسـی   زمان  فرعون  ! رانند  حکم می 

 بـه دنیـا   فرعـونی هـر کـس بـا طـرز فکـر      . تفرعن یک طرز فکر است و تکبر تنها یکی از نمادهـاي ایـن طـرز فکـر اسـت     .  هستند نظم نوین جهانی  
  .اش و یا تنها خودش باشد است، هر چند گسترة حکومت او خانوادهفرعون یسته در آن تصرف نماید یک نگر

 موسـی  کـه  اي  اولـین جملـه  . چیـز بـوده اسـت   و موسـی بـر سـر چـه     فرعـون  تـوان فهمیـد بحـث اصـلی     شاید بها،  بعد از تمامی این حرف   
ایـن بـود کـه     موسـی  بـه  فرعـون  ، اولـین پاسـخ   متقـابال  .ان رب العـالمین هـستیم  مـا فرسـتادگ   العـالمین   انـا رسـول رب  گفت این بود که    فرعون  به  

 اسـت، او  العـالمین همـان    از رباگـر منظـورت   بگویـد   موسـی  خواسـته بـه       مـی فرعـون   انگـار    ؟دیگـر چیـست   العـالمین     رب العالمین   و ما رب  
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منظـورت خـدایان دیگـر اسـت، آنهـا      اگـر  . العـالمین  بـاب اسـت، نـه رب   راال  او رب حـداکثر ایـن کـه        .العالمین اسـت    العالمین نیست او خالق     که رب 
  العالمین دیگر چه معنایی دارد؟  پس رب. هر کدام رب اتفاقات خاصی در این جهانند. نیستندالعالمین  که هیچ کدام رب
رنـد، محالـست تحـت یـک     گذا وقتـی دو موجـود بـر هـم تـأثیر مـی      بفهمانـد کـه   فرعـون   کرد این نکته را به        سعی می موسی  در برابر،   

 موسـی  بنـابراین  . تـوان بـر آن برهـان فلـسفی هـم اقامـه کـرد         ایـن نکتـۀ بـسیار مهمیـست کـه مـی          .ربوبیت و یک تدبیر مشترك قرار نداشته باشند       
 تـوان گفـت رب   نمـی . گذارنـد، بـه ناچـار داراي رب واحـدي هـستند      بفهمانـد اگـر آسـمان و زمـین بـر روي هـم اثـر مـی               فرعـون   خواست بـه      می

بـه همـین ترتیـب اگـر پـدران      . رب الـسموات و االرض و مـا بینهمـا   : آسمان براي خودش تـدبیر مـستقلی دارد و رب زمـین هـم بـراي خـودش            
و اگـر در   ؛کم االولـین ئبـا آربکـم و رب  : تواننـد داراي دو رب مـستقل از هـم باشـند       گذارنـد، پـس بـه ناچـار نمـی           و پسران بر روي هم اثري می      

  . رب المشرق و المغرب و ما بینهما: گذارند، پس رب واحدي هم خواهند داشت جودات بر هم اثري میشرق و غرب عالم، مو
فیلـسوفان  همـان چیزیـست کـه در بحـث علـت و معلـول مـورد توجـه         موسـی  تـوان دریافـت کـه جـوهرة اسـتدالالت       با کمـی دقـت مـی     

بـات توحیـد افعـالی و اثبـات توحیـد افعـالی در گـرو تعریـف دقیـق          در واقـع اثبـات فلـسفی توحیـد ربـوبی در گـرو اث         .  قرار گرفتـه اسـت     اسالمی
 عمـق و  مالصـدرا ایـن بحـث مخـصوصا بـا طـرح مـسئلۀ اصـالت وجـود توسـط          . علیت و تعریف نـسبت میـان ذات و فعـل در موجـودات اسـت          

  . یابد تري می استواري بیش
در عــین حــال تــصدیق . بی اثبــات خواهــد شــداگــر رابطــۀ طــولی و عرضــی در میــان موجــودات درســت فهــم شــود، آنگــاه توحیــد ربــو 

در ایـن حـال، بـدون ایـن کـه قـوانین طبیعـت و         . خواهیم کرد که روابط طولی موجودات، مستلزم نادیده گـرفتن روابـط عرضـی میـان آنهـا نیـست                   
   32.العالمین دیده خواهد شد خواص اشیاء مورد انکار واقع شود، همۀ آنها در طول اراده و تدبیر خداوند رب

 خواص مخلوقـات واقعیـت دارنـد، درسـت همـان طـور کـه وجـود آنهـا واقعیـت دارد؛ و درسـت همـان طـور کـه وجـود آنهـا تنهـا                              پس
فرمایـد   چنـان چـه خداونـد خـود مـی     . العـالمین اسـت   اي از ارادة خداونـد رب  اي از وجود خداست، خواص آنهـا هـم تنهـا جلـوه             جلوه

  ــی و ــما نم ــداي رب   ش ــه خ ــر آن ک ــد مگ ــد  خواهی ــالمین بخواه ــود دارد و     .33الع ــا وج ــه حقیقت ــما اگرچ ــت ش ــی خواس  یعن
و  : فرمایـد  در جـایی دیگـر مـی   . خواست شما هم هـست، امـا بـاز مـستقل نبـوده وابـسته بـه خواسـت خداسـت                   

     .34ا بود که تیر انداختتو تیر نینداختی وقتی که تو تیر انداختی ولکن خد
 دو بــار در آن تکــرار شــده ، ظرافــت بیــان آیــۀ فــوق در ایــن اســت کــه کلمــه  مالصــدرابــه قــول 

بــا . فرمایــد   بلکــه مــیفرمایــد و  یعنــی نمــی. اســت
 تیـر را انداختـه اسـت امـا همـین تیرانـدازي او       تیرانـداز حقیقتـا  کنـد کـه      به صراحت تأکید می    گفتن  

کـار کـار     ـ روایـت اسـت کـه      ـ  امـام صـادق  از  .عـین تیرانـدازي خداسـت   
   .است و در عین حال کار خداستم

ــاتی در  ــین آی جلــی خــدا و ارادة او هــم واره ضــمن قبــول خــواص اشــیاء، آن را عــین ت قــرآن در واقــع . فــراوان اســتقــرآن مــشابه چن
ــی ــد م ــراي   ی: دان ــین را ب ــه زم آن ک

بیــرون آورد؛ پــس بــراي خــدا شــما فــرش قــرار داد و آســمان را بنــا ســاخت و نــازل کــرد از آســمان آبــی پــس بــه واســطۀ آن ثمراتــی را بــراي رزق شــما  
جـات حقیقتـا مـورد تأییـد      هـایی را بـراي زمـین و آسـمان و آب و میـوه      در حـالی کـه وجـود خاصـیت    : کنیـد   مالحظـه مـی  .35همانندي قـرار ندهیـد   

                                                
  . مراجعه فرماییدایستاده در بادتر در این خصوص به کتاب  براي توضیح بیش)  ٣٢
  29سورة تکویر آیۀ )  ٣٣
  17سورة انفال آیۀ )  ٣٤
  22سورة بقره آیۀ )  ٣٥
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هـا را    ایـن ۀآینـد، امـا در عـین حـال همـ      هـا بیـرون مـی    فرماید به واسطۀ آن آب نازل شده از آسـمان اسـت کـه میـوه              قرار داده حتی به صراحت می     
  . کند چیزي جز تجلی ارادة خدا معرفی نمی

 و ـ در واقــع ـ تمــامی انبیــاء     موســی، بــه منزلــه بــه دســت آوردن کلیــد اصــلی محتــواي دعــوت  توحیــد ربــوبیبنــابراین درك مفهــوم 
بی را آن طـور کـه بایـد بفهمـد،     اگـر کـسی مـسئلۀ توحیـد ربـو     : انـد   فرمـوده جـایی ، در   عالمـۀ طباطبـایی   در اهمیت این موضوع همین بس کـه         . الهیست

   . را به درستی فهمیده باشدقرآنیهاي  شاید نیمی از آموزه
، بـه طـرح ایـن موضـوع مـی پـردازد و در جـاي جـاي آن، همـین مـسئله ـ و نتـایج             از همان جایی که مـی فرمایـد   قرآن 
، مـورد  المیـزان فـی تفـسیر القـرآن    ، در کتـاب بـزرگ   توحیـد ربـوبی  چ موضـوعی ماننـد   به نظر مـن، هـی  . گیرد قرار میقرآن مورد نظر  و مبانی آن ـ 

  . جاریستقرآن هاي  ماند که در تمامی رگ  به منزلۀ خونی میتوحید ربوبیدر مقام مثل، . تأکید مکرر واقع نشده است
 معنـاي خلقـت و آفـرینش محـدود بـه      اگر خدا را فقـط بـه عنـوان خـالق نخـستین موجـودات در نظـر آوریـم، و اگـر درك فلـسفی مـا از              

درك متعــارفی باشــد کــه معمــوال وجــود دارد، البتــه هرگــز نخــواهیم توانــست حــضور خــدا و ارادة او را در تمــامی شــئون و اطــوار هــستی فهــم   
می حـاالت و  همواره در صـدد ایـن اسـت کـه وجـود خـدا ـ و ضـرورت ارتبـاط بـا او ـ را در لحظـه لحظـۀ حیـات و در قبـال تمـا                قرآن اما . کنیم

  . هاست چنین نگرشی در عمق بینش انسانگیر کردن  جايدر صدد قرآن بسیاري از آیات . احواالت مورد تأکید قرار دهد
، اگـر  بـارد  مـی وزد، اگـر بـارانی    اگـر بـادي مـی   خـورد،   غوطـه مـی  در آب شـناوري  اگـر  کنـد،   اي در آسمان پرواز مـی  اگر پرندهقرآن از نظر  

بینـد، اگـر    رود، اگـر چـشمی مـی    اگـر پـایی راه مـی   خـورد،   تکـان مـی  افتـد، اگـر دسـتی      به روي زمین می   ، اگر برگی    چکد   می فرواز آسمان   اي    قطره
و همـه تحـت اراده و تـدبیر    ، همـه  دهـد  در ایـن عـالم رخ مـی   اتفـاقی  هـر  اگـر  و ، کنـد  خطـور مـی  ذهـن کـسی     بـه   اي    اگر اندیشه شنود،    گوشی می 

اي  او را خــالق و آفریننــدهچنــین درکــی از حــضور خداونـد در هــستی، بــسیار فراتــر از آنـست کــه   . خـدا و تجلــی حــضور او در خلقــت اسـت  
ــاره       ــون نظ ــرده، و اکن ــوانینی وضــع ک ــشان ق ــود آورده، میان ــه وج ــودات را ب ــه موج ــدانیم ک ــا رخ    ب ــان آنه ــه می ــست ک ــر اتفاقاتی گ

  ! تر ـ دخالت کند تر و ـ شاید علنی  شکلی مستقیمهاي عالم به داد گیرد در میان رخ دهد؛ و حداکثر این که گاه تصمیم می می
جـز   ،انـسان موحـد   .خواهـد کـرد  تغییـر  و تـصمیمات زنـدگی   زنـدگی  شـیوة  نگـاه مـا بـه    بودن خدا را باور داشته باشـیم،      العالمین    رباگر  

از ایـن  . ده باشـد، تـن نخواهـد داد   اي که ربش پسندیده باشد، زنـدگی نخواهـد کـرد؛ و جـز بـه قـانونی کـه خـدایش بـر آن مهـر تأئیـد نهـا               به شیوه 
هـر قاعـده و قـانونی بـراي او تنهـا زمـانی       .  ـ هرگـز بـه طـور مطلـق پـذیرفتنی نیـست       دمکراسـی اي ـ ولو قواعد   رو، براي انسان موحد، هیچ قاعده

رأي ک موحـد اگـر بـه    یـ . قابل پذیرش است که مورد تأئید دین باشـد و نیـز فقـط تـا آن جـایی قابـل پـذیرش اسـت کـه دیـنش اجـازه داده باشـد             
  . اي معین و تا حدودي معین اعتبار دارد رأي اکثریت براي او در حوزه. تن دهد نیز در همین چارچوب خواهد بوداکثریت 

منـد    ـ مـورد تأییـد دیـن او قـرار بگیـرد، هـم چـون حکـم خـدا بـرایش ارزش           دمکراسـی اي ـ مثـل    از سوي دیگر، وقتی که قانون و قاعـده 
یـادآوري کـردم کـه کـسی گمـان نکنـد الزمـۀ موحـد بـودن، هـرج و مـرج طلبـی و مخالفـت بـا هـر گونـه                    جهـت   نکتـه را از آن       این   .خواهد بود 

انـد نیـز وفـادار بـوده و      توانـد بـه بعـضی از قـوانینی کـه دیگـران وضـع کـرده         یـک موحـد مـی    . قانونیست که مورد توافق دیگران قرار گرفتـه باشـد         
    36.اما چنین التزامی قبال باید به نحوي از انحاء مورد تأیید فقه او قرار بگیرد .بداند خداعین اطاعت از حتی این وفاداري را 

نکتۀ دیگري که جـا دارد در ایـن جـا مـورد اشـاره قـرار دهـم ایـن اسـت کـه ـ چنـان چـه گفتـیم ـ توحیـد یـک بیـنش و نگـرش عمیـق                     
تـرین مـصادیق تحقـق ایـن      عـالی . هـا کـار آسـانی نیـست     ن انـسان طبعـا تحقـق کامـل چنـین نگرشـی در درو        . نسبت به جهان هستی و زندگیـست      

تـرین   مـا شـاید بـه عـالی    . هـاي دیگـر بـشر، امـري ذومراتـب اسـت       امـا موحـد بـودن مثـل همـه ویژگـی      . اندیشه، انبیاء و اولیاء بزرگ الهی هـستند       
  . تربیت دینی معنایی جز این ندارد. تر رویمواره بکوشیم تا در این طریق باالتر و باال درجات درك توحید نرسیده باشیم، اما باید هم

. بـه زنـدان شـد    موسـی  ناچـار از تهدیـد   فرعـون  بـه راهـی رفـت کـه      فرعـون   و   موسـی   بـاري، گفتگـوي     . بحث امروزمان به درازا کـشید     
تـرا بـه چیـزي    هـر چنـد آمـده باشـم     : گفـت . و مـردم اطـرافش را سـخت برانگیخـت    فرعـون  کـاوي   اي گفت که حس کـنج  در این لحظه جمله   موسی  

                                                
 حـذف  ایـستاده در بـاد  چـاپ کتـاب   در بـه تفـصیل سـخن گفتـیم کـه البتـه ایـن بخـش از گفتگوهـا           سورة احـزاب ، در مباحث متدلوژیک بودن آن و ماهیت فقهبارة  درما )  ٣٦

  .گردید
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گذاشـت، شـاید بـه طـرزي      تـر بیـرون مـی    اش کـم  گانـه  اش از یقین عقالنـی خـالی بـود و پـا از حیطـۀ حـواس پـنج               که اندیشه  فرعونی بس آشکار؟ 
در برابـر افکـار   موسـی  آبـرو کـردن    کـرد ایـن بهتـرین فرصـت بـراي بـی        شـاید هـم گمـان مـی    .گفت بیـاور آن را اگـر از راسـت گویـانی          ناخودآگاه  

  راه آورده باشد؟  تواند به هم چه چیز خاصی می موسی مگر . ستعمومی
  

  )31(و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین) 30(فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین
و دسـتش را بیـرون کـرد پـس آنگـاه آن بـود درخـشان           ) 30(پس بیفکند عصایش را پـس آنگـاه آن اژدهـایی آشـکار بـود              

  )31(براي ناظران
خیـره  فرعونیـان  چـشمان  . اینـک یـک اژدهـا در آن جـا بـود؛ اژدهـایی بـس بـزرگ و سـخت جنبنـده             .  بر زمـین افکنـد     عصایش را  موسی  

چنـان نـورانی شـده بـود کـه در دل روز روشـن چـون         موسـی  دسـت  . یـد بیـضاء  : کـرد مبهوتـشان  نـاك بـود کـه چیـز دیگـري          بدان اژدهاي ترس  
  . درخشید خورشید رخشان می

***  
 موسـی : افـتم آن جـا کـه گفـت     مـی  آشـتیانی جنـاب آقـاي   بـه یـاد شـعر زیبـاي بـرادر عزیـزم       رسـم بـی اختیـار      مـی این آیات   به  من وقتی   

چهـل شـب شـد تـو سـی      موسـی  : افـتم آن جـا کـه گفـت      مـی رضـا امیرخـانی   و باز بی اختیار به یاد شعر زیباي برادرم     دل دریایی؟ ن  آکجاست و 
  !شب وعده کردي

گرایـی خـوش داشـتن، تـا کجـا در میـان مـا نفـوذ کـرده            از حقیقـت بـستن و دل بـه عمـل    چـشم ببینـد  کـه  کجاسـت    ما کجاست؟  ايموس
شـجاع  ! رزنـدان مـن  ف: کجاسـت تـا در گـوش مـا بخوانـد کـه       موسـی  کنـد؟   هـا کـه نمـی    است؟ کجاست که ببیند شـرك در دنیـاي امـروز مـا چـه           

  . نخواهد بودفرعون تر از سیطرة   نیست و سیطرة دشمن، گستردهنیلتر از هجوم امواج  ناك هجوم دشمن هول! باشید
گـر را خـواهی    منـدان سـتم   هـاي قـدرت   بـت  گرفـت و  ی را خـواه بـه کع ةپـرد دانـم کـه روزي     مـی . دانـم کـه خـواهی آمـد         مـی !  من موساي

هـایم خـواهی    تـویی کـه مـرا از بـدي    .  دل مـن کوچـک را هـم فرامـوش نخـواهی کـرد      کعبـۀ دانـم کـه آن قـدر مهربـان و بزرگـی کـه                می. شکست
  کجاست و آن ید بیضایی؟موسی . شست

  چشمم به این غروب تماشایی                                  هاي خلوت تنهایی در کوچه
  آیی ام که تو می تنها نشسته                            فارغ ز قیل و قال و شلوغی شهر                                      

        چیزي که نیست صبر و شکیبایی               هاي دیر به یادم هست        آن وعده                                      
  نامت ولی نهان ز حریفان بود      دوشینه باز راز تو در جان بود                                                               
  در ستر اشک از همه پنهان بود     فهمید                           رازم کسی به چشم نمی                                      

  اندازدم به غایت رسوایی      اي است اشک به عشق نهان                   بد پرده                                      
  این اشک آتشین چو به خاك افتاد                                ا بر بادروي مر خوش داد آب                                      
  رازم بگفت اشک و ز چشم افتاد    دیگر عزیز نیست مرا در چشم                                                                
  ام ز چشم تو موالیی افتادهک                             ؟من با تو اي عزیز چه بد کردم                                      
  پاد افره گناه دو چندانست              ام که در شب آدینه                      بشنیده                                      
  اندوه هجر ماه دو چندان است                   ها            ما را گناه چیست که این شب                                      
  می ریز چون که نیست شکیبایی             می تلخ و صبر تلخ گزیرم چیست؟                                                    
  این خم گذشت زان خم دیگر گیر           اي دل شراب خانگی از سر گیر                                                          
  کده ساغر گیر یک شب بیا به می         رفت از تنت توان که سبو گیري                                                           
  ون باره نیست باده بپیماییچ                    آن به             ؟بی باره بار تن چه کنی                                      
  کده با ما باش یک شب بیا به می                 یارا به کار باده شکیبا باش                                                          



 8جلسۀ     ـ الميزان في تفسير القرآنبر اساس كتاب  سورة شعراء نگاهي به                                                                               فرعون پراگماتيك
 

 ٢٤ 

  رخ و زیبا باش نوش گلرنگ  گل                فرداست روز وصل تو این سان زرد؟                                              
  اي به خانه چه پیمایی؟ بنشسته             خانه                        ساقی نشسته بر در می                                      
  می بودت یا نه؟پرسید دره                  خانه                    ساقی ستاده بر در می                                      
  تا باز داد یک دو سه پیمانه                  بر دامنش فتادم و نالیدم                                                           
  ییافتاد سر به دامن رویا                   تا آن که مست و خواب ز دامانش                                              
   شهد لبش نوشم چشمش شراب و                      پوشم          رخ گل دیدم به خواب گل                                      
  با چشم اشاره کرد که سر پوشم                        اهست        گ گفتم سالم گفت که بی                                      

  گفتم به چشم هر چه تو فرمایی                         فتم سالم چشم ز من گرداند                                     گ         
  آباد دار چهرة ویرانم                         اي اشک چاره کن که پریشانم                                              

  بی بزن به مقدم مهمانم    آ                     فردا مگر قدم بنهد بر چشم                                                 
  بیهوده سر مپیچ ز فرمانم                  بوس        اي اشک پاي دوست چو من می                                      
  ز شرم وا کنم سر مژگانمک                      میان مگر بنهی اي اشک           پا در                                       
  اي سرشک سراپایی  لودهآک                        بی پاي و سر به کوي حبیبم رو                                              
  اي خزیده منم چون اشک در گوشه                     چون اشک         از مردمان رمیده منم                                       
  با پاي سر دویده منم چون اشک              شوق          تا خاك پاي دوست به حسرت و                                      
  ر خاك و خون تپیده منم چون اشکد                             اي نکنی ما را       پاك ار به گونه                                      
  شایی پاکم نما به مهر که می                      شایم               پایم به سر منه که نمی                                      
  سنگین ز کین خون رزان بودم                          چون خواستم ز خواب گران بودم                                          
  گاهی چنین و گاه چنان بودم                        چون شاخ یاسمین به نسیم پگاه                                               
  سجاده باز جستمی از جایی                          خمر فلق به جام فلک می ریخت                                           
  مستی و وقت راز و نیازت نیست                        سر گفت اي خراب نمازت نیست                                            
  هیچت خبر ز پست و فرازت نیست                        گفتم ترا چه کار که خود مستی                                               
  دستار چون که نیست چه فتوایی؟                        دیشب چه شد به میکده دستارت؟                                           
   که سر به شط شراب افتدآن به                          دل گفت راه سر به سراب افتد                                              
  ن دل دریایی؟آ کجاست وموسی                                به سر افتاد        نیلبحر فرعون                                       

  
   و الحمد هللا و صلی اهللا علی محمد و آله                                                                                                        

   اسالميه         حلقه مطالعات فلسفه و انديش                                                                                                     
                      سید محمد روحانی                                                                                                       

                                                                                                                                  ٦/١١/٧٩  
 ١٤٢١/شوال / ٣٠                                                                                                                   

 


