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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

  :ـ يقولـ) امام الصادق (اباعبداهللا، قال سمعت عبدربه بن شهابعن 
ـ اصـول الكـافي  (. اذا تغیرت الشمس فاذکر اهللا عز و جل و ان کنـت مـع قـوم یـشغلونک فقـم و ادع      القـول عنـد االصـباح و     بـاب   

   )االمساء
 نـزد در سـخنانی کـه   یعنـی  ــ    و از بـاب  اصـول کـافی  حـدیثی از کتـاب     ار دیگـر بـا      سخن را ب  

ـ  آغـاز مـی  شـود ـ    گفتـه مـی  شـب  هنگام برآمدن و طلوع صبح  مـن در جلـسۀ گذشـته از همـین بـاب حـدیثی را بـراي شـما          .میکن
  . اشاره کردم،اند هاي دینی براي اوقات شبانه روز قائل شده جا به اهمیتی که آموزهخواندم و در آن 
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هــاي اهــل نظــر، طلــوع و غــروب خورشــید شــاید از زمــرة تأمــل برانگیزتــرین   ام کــه بــراي انــسان قــبال در جــایی گفتــه
ـ دور کافیـست ایـن اتفـاق طبیعـت را بـه جـرم تکـراري بـودنش از نظـر             . اتفاقات عـالم باشـد     م، تـا ببینـیم کـه چـه حادثـۀ      یدارن

شـود، بـه    تمام دنیـاي اطـراف مـا، آهـسته آهـسته، آن قـدر آهـسته کـه کـسی حتـی متوجـه آن نمـی                  . انگیزیستبربزرگ و تأمل    
اي کوتـاه   بینـی همـه چیـز تاریـک اسـت؛ و بـاز در فاصـله         مـی ،نکردنـی  اي بـسیار کوتـاه و بـاور       در فاصـله  . کند یر می یناگاه تغ 

تـوان کـرد کـه تـا لحظـاتی       وقتـی شـب اسـت، اصـال بـاور نمـی      .  چیز را غرق نور و روشـنایی خـواهی دیـد    همه ،و باور نکردنی  
دیگر هیچ اثـري از ظلمـت و تـاریکی نخواهـد مانـد؛ و وقتـی روز اسـت، حتـی تـصور ایـن کـه تـا لحظـاتی دیگـر همـه چیـز در                           

   .نماید تاریکی غرق خواهد شد، مشکل می
؟ رسـند  از راه نمـی هـا همـین قـدر آرام و ناگهـان       مگـر بادهـا و بـاران     . بیعـت ماسـت   اي بـه قـاموس ط       تو گویی این اشاره   

ـ  و بـه  صـدا  بـی ؟ مگـر پیـري و مـرگ همـین قـدر      شـوند  ظـاهر نمـی  توفـانی  مگر بهار و زمستان همین قـدر آهـسته و            ه سـر  اناگ
  . . .ن منقلب و واژگون نخواهند شد؟ مگر ها به همین سا هاي انسان رسند؟ مگر دل نمی

کـه بـه   چـرا   .بـه روز شـادي دل نبندنـد   دهنـد تـا      هـا یـاد مـی       انـسان شـاید بـه     . دنها دار   حرفروز و شب    اي اهل نظر،    بر
تـر   کـه فاصـله بـا شـادي شـاید کـم      چـرا  . از کـف ننهنـد   امیـد  ،در شـب انـدوه  موزند که آ ا به آنها می   ی؛ و   ناگاه رخت خواهد کشید   

 چـه گفتنـد؟   ،اش  و خـانواده لـوط پیـشگان بـه    مـستانۀ گنـاه   هاج هجـوم سـی  یادتان هست کـه فرشـتگان خـدا در او      . از قدمی باشد  

     کـنم طبیعـت بـه اهـل نظـر        مـن گمـان مـی   1وعدة آنها به صبح اسـت؛ آیـا صـبح نزدیـک نیـست؟
تـسلط تـاریکی،   در همـان نیمـه شـب    . از همـان ابتـداي غـروب، صـبح نزدیـک اسـت      . گوید کـه صـبح همیـشه نزدیـک اسـت            می

  . انتهاي پیش از سحر بنگرید تا ببینید که صبح چقدر نزدیک است کنید؟ به ظلمت بی باور نمی. صبح نزدیک است

آنگـاه کـه   گفـت   ــ مـی   ـ  امـام صـادق  گویـد شـنیدم     مـی ربـه عبد بن شهاب. ها دارد طبیعت براي اهل نظر حرف
دارنـد پـس برخیـز و     جـل ـ را؛ و اگـر بـا مردمـی هـستی کـه تـو را مـشغول مـی          خورشید تغییر کرد، پس یاد کـن خـداي ـ عـز و    

  .آنها را واگذار
***  

  
ــا در اطــراف   ــه گفتگــوي ، ســورة شــعراءبحــث م ــرآن توصــیف . رســیدفرعــون و موســی رو در روي ب ــوع فرعــون فکــر طــرز از ق و ن

سـپس  . را مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار دهـیم     فکـر  رز طـ منطقـی ایـن   هـاي    و کوشـیدیم تـا ریـشه       مـشاهده کـردیم   موسی  برخوردش را با دعوت     
بـا دعـوت   فرعـون  در آن جـا دیـدیم کـه بـر خـالف تـصور رایـج، ریـشۀ اصـلی مخالفـت                 . شـدیم فرعـون   و  موسـی   اصـلی اخـتالف     وارد موضع   

ي معنـا در بـارة   .مینالعـال  رباي بـود بـه نـام     مـسئله بـر سـر   فرعـون  بلکـه مـشکل اصـلی     . ، نه مسئلۀ وجود خداوند بود و نـه مـسئلۀ نبـوت            وسیم
 طــولی و ۀو رابطــخــالق و مخلـوق  تــا زمـانی کــه نگــاه فلـسفی مــا در خــصوص نـسبت میــان     و گفتــیم صــحبت کـردیم  العــالمین ربو ربوبیـت  
  .را به درستی فهم کنیم العالمین ربدقیق معنی توانیم  نمی ،اصالح نشودمیان موجودات عرضی 

توحیـد  اگـر  درسـت اسـت کـه    . نـه توحیـد ذاتـی یـا صـفاتی     اسـت،  توحیـد افعـالی   ظر به مسئلۀ   ناخدا  مسئلۀ ربوبیت   ،   فلسفیاز نقطه نظر    
فراواننـد کـسانی کـه توحیـد     ولـی در عـین حـال    ـ منطقـا ـ حـل خواهـد شـد؛      توحیـد افعـالی هـم     و صفاتی بـه درسـتی درك شـود، مـسئلۀ     ذاتی 

ـ  . فهمند نمی عمیق و دقیق ،ن طور که بایدآذاتی و صفاتی را      شـویم کـه درعـین اعتقـاد بـه وجـود خـداي یکتـا بـاز           ا کـسانی مواجـه مـی   در نتیجـه ب
بنـابراین مـسئلۀ توحیـد و شـرك، مـسئلۀ      . ندپرسـت   و بـت مـشرك چنـین کـسانی در نگـاه انبیـاء الهـی ـ در واقـع ـ         . داننـد   نمیالعالمین ربهم او را 

 .  بودن خداوند استلعالمینا ربدعواي اصلی بر سر . وجود یا عدم وجود واجب الوجود یکتا نبوده و نیست

از ایـن جهـت اسـت کـه     . مـشاهدة حـضور خداونـد در سراسـر هـستی اسـت       در بعـد نظـري بـه معنـی     ،توحید ربـوبی گفتیم که اعتقاد به  
 یتمـام شـود کـه    در بعـد زنـدگی عملـی نیـز توحیـد ربـوبی بـه آن جـا خـتم مـی          . آینـد   و جلوة او به حـساب مـی       آیت خدا تمامی موجودات عالم    
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مالحظـۀ   جـز بـا   ، از تـصمیمات مـا  هـیچ تـصمیمی  و  از اعمـال مـا،   هـیچ عملـی  بنـابراین  . را در ارتبـاط بـا خداونـد بـدانیم        زنـدگی شـئون   و   ابعاد
 .  نخواهد گرفتمعناخداوند و ارتباط ما با او 

 ـ   تــشیع و علــی الخــصوص اســالمهــاي بــدیهی دیــن ـ خــصوصا    حــضور دیــن در تمــامی ابعــاد و شــئون زنــدگی، هــر چنــد از آمــوزه
دیـن تنهـا   کـه  کننـد   گمـان مـی  بـسیاري از افـراد   .  گـاه بـه سـادگی قابـل هـضم نیـست      ،ایـست کـه در روزگـار کنـونی     ، اما مسئلهشود  محسوب می 

اغلـب  شـود کـه    اسـتدالل مـی  چنـین  گـاه   .مـد نظـر دارد  را  ـ نظیـر احکـام عبـادي و اخـالق فـردي ـ         بخـصوصی از زنـدگی انـسان   هـاي  هحـوز 
گـاهی نیـز   . داشـته باشـد  هـم  توانـد   هـایی هـستند کـه دیـن اساسـا در بـارة آنهـا حـرف خاصـی نـدارد و نمـی                    حـوزه هاي زندگی مـا       حوزه

 بـوده و بعـد   حـداقلی دیـن هـر جـا کـه در بـارة زنـدگی مـا حرفـی زده تنهـا در صـدد روشـن کـردن یـک چـارچوب                     کنند که     چنین استدالل می  
ــدارد   ــدگی مــا ن ــه زن ــاري ب ــصمیم . از آن دیگــر ک ــی عمــدة ت ــدا    یعن ــا دیــن پی ــاطی ب ــست کــه اساســا ارتب ــدگی مــا تصمیماتی ات زن

تنهـا وظیفـۀ   بـر ایـن پایـه اسـتوار اسـت کـه       اسـت ـ   منـدان نشـسته    شیانـد بـت مقـدس بـسیاري از    جاي در  هکه امروزـ  سکوالریسم .دنکن نمی
یعنــی دیــن کــاري بــه . یــدآ اي غیــر دینــی بــه حــساب مــی اساســا حــوزه بنــابراین امــور دنیــوي مــا .امــور اخــروي ماســتاصــالح  ،دیــن

دخالـت دیـن در امـور دنیـوي اگـر قابـل فـرض باشـد، تنهـا بـه خـاطر کارهاییـست             . زندگی دنیـایی مـا نـدارد و نبایـد هـم داشـته باشـد            
  .که اصالتا به امور اخروي ما مربوط می شود؛ مثل عبادات

کـنم کـه بـا      اینـک تنهـا یـادآوري مـی    2.ایـم  حـرف زده بـه تفـصیل   سـخنانی  ره چنـین  بـا  درــ    احـزاب ةسوردر مباحث مربوط به ـ قبال  ما 
تــوان دریافــت کــه اصــوال تفکیــک میــان امــور دنیــوي و اخــروي، آن طــور کــه مــورد نظــر    هــاي دینــی، بــه روشــنی مــی انــدکی دقــت در آمــوزه

فـالن  آیـا  ـ مـثال    ـ تـا بـر پایـۀ آن بتـوان تـشخیص داد کـه        دقیقـی وجـود نـدارد   هـیچ مـالك   در واقـع  . هاست، اساسا امکان نداردسکوالر
  . تنها مربوط به دنیاي ماست یا در آخرت ما هم اثر دارد،عمل

بخـت باشـند و مـالك دقیقـی بـراي تفکیـک امـور دنیـوي و اخـروي پیـدا کننـد،              خـوش یزمسـکوالر داران  طـرف تـی اگـر   از این بـاالتر، ح   
اي اخـروي دارد و هـر عمـل     دنیـوي، وجهـه  هـر عمـل   ان داد تـوان نـش   چرا که به سـادگی مـی     . باز هم ماجرا مطابق میل آنها پیش نخواهد رفت        

   .اي دنیوي خواهد داشت اخروي نیز، وجهه
ثر ؤگیـري حـاالت وجـودي او مـ     زنـد، هـر چقـدر هـم کوچـک باشـد، در شـکل         از انسان سـر مـی     در این دنیا    هر عملی که    از نظر فلسفی،    

انـسان ـ از بـزرگ و کوچـک ـ بـه نـوعی در امـور         دنیـوي  ل پـس تمـامی افعـا   .  آخـرت هـم چیـزي جـز وضـعیت وجـودي انـسان نیـست        .اسـت 
 وقتـی بخواهـد از انـسان سـر بزنـد بایـد در همـین دنیـا و بـا همـین بـدن             ،هـر عمـل مربـوط بـه آخـرت         متقـابال   . اخروي او تأثیر خواهند گذاشت    

بـا ایـن حـساب تفکیـک امـور دنیـوي و       . پس تمامی افعال اخروي هم بـه نـوعی در امـور دنیـایی مـا تـأثیر خواهنـد گذاشـت             . مادي صورت پذیرد  
  .  استسکوالریزمداران  تواند ما را به جایی برساند که مطلوب طرف پذیر باشد ـ نمی اخروي ـ حتی اگر منطقا امکان

ـ   لیبرالیـستی  و ستیسکوالریـ  هـاي  قرائـت شـود تـا    ناپذیري امور دنیوي و اخـروي، در عمـل باعـث مـی     تفکیک خـالف ادعـاي    ر از دیـن ـ ب
ـ بـاقی نگذار زنـدگی  جـایی بـراي حـوزة دینـی     طرفی نسبت بـه دیـن اسـت ـ      خود که بیاولیۀ   غالـب آمـده،   سکوالریـستی هـر جـا کـه نگـرش     . دن

در بهتـرین حالـت، تنهـا جـایی کـه بـراي دیـن بـاقی مانـده، بخـش بـسیار            . تـر شـده اسـت    تـر و تنـگ      حوزة دین به نفع حوزة غیر دینی دائما تنگ        
 از دیـن،  سکوالریـستی  و لیبرالیـستی بینـیم نتیجـۀ قرائـت       درسـت بـه همـین دلیـل اسـت کـه مـی             . درونـی اسـت   محدودي از احساسات و عواطف      

دینـی کـه بـه جـاي     امـا   .خـواهم اهمیـت احـساسات و عواطـف دینـی را انکـار کـنم          مـن البتـه نمـی     .  در میان ماست    مدرن گري صوفیظهور نوعی   
هـا، تنهـا متوجـه ایجـاد نـوعی حـس آرامـش روانـی در میـان           وقی و تربیتـی انـسان  توجه به مسائل فردي و اجتمـاعی و سیاسـی و فرهنگـی و حقـ          

ـ هاي مـنحط خواهـد داشـت؟     گري معتقدانش باشد، چه تفاوتی با صوفی     شناسـی   عـالوه بـر آن کـه بـا انـسان     ه نظـر مـن چنـین کـارکردي از دیـن،      ب
  . استسازگار عمیقا نانیز د و کارکرد خودش دارماهیت از دین با تعریفی که خود فلسفی ما سازگار نیست، 

                                                        
 . مراجعه شودایستاده در بادبه کتاب ) ٢
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هـاي فـردي و اجتمـاعی زنـدگی انـسان هـم قابـل طـرح اسـت کـه مـن بـراي پرهیـز از مباحـث                ها در قبال تفکیک حوزه عین همین حرف 
ـ         . دهـم   شما را به گفتگوهاي قبلیمان ارجاع مـی     ،تکراري  :ه یـک نکتـۀ دقیـق منطقـی جلـب کـنم      تنهـا اجـازه مـی خـواهم تـا مجـددا نظـر شـما را ب

دیـن در بـارة بعـضی از تـصمیمات     ه و ایـن کـه بگـوییم    شـت بـارة بعـضی از تـصمیماتمان آزاد گذا    دیـن مـا را در   که بگـوییم     رق است میان این   ف
   .ما اساسا هیچ حرفی براي گفتن ندارد

کـاري بـه کـار او    هـیچ  و در ایـن امـور    تفـاوت بـوده   کـامال بـی  به عنوان مثال، پدري را فرض کنید که نسبت بـه بعـضی از امـور فرزنـدش         
 زنــدگی فرزنــدش، او را در بعــضی از کارهــا آزاد همــۀ امــوردر مقابــل پــدر دیگــري را فــرض کنیــد کــه در عــین توجـه کامــل بــه  . نداشـته باشــد 

در حالــت اول، پــدر اساســا کــاري بــه کــار . بــدون شــک، معنــاي آزاد بــودن فرزنــد در قبــال ایــن دو پــدر متفــاوت خواهــد بــود . باشــدگذاشــته 
امـا در حالـت دوم، پـدر کـامال متوجـه همـۀ امـور فرزنـد خـویش اسـت؛ امـا بنـا بـه دالیلـی ـ مـثال                 . در برخی از مسائل نخواهد داشـت فرزندش 
آزادي فرزنـد در حالـت اول از آن روسـت کـه برخـی امـور از حـوزه توجـه پـدر خـارج           . کـسب تجربـه ـ فرزنـد را آزاد گذاشـته اسـت       ضرورت 
  . دقیقا بخشی از نظامیست که پدر براي تربیت فرزندش در نظر گرفته استدوم ولی آزادي فرزند در حالت . است

گـذارد، ماننـد کـدام پـدر رفتـار کـرده اسـت؟ آیـا دیـن           مـا را در بعـضی از امـور زنـدگی آزاد مـی     وقتـی دیـن   اکنون سؤال ایـن اسـت کـه         
 دقیقـا  ،یگ؟ یـا ایـن کـه آزادي مـا در برخـی از امـور زنـد       سـت تفـاوت ا   و نـسبت بـه آنهـا کـامال بـی          اساسا به برخی از امور زندگی ما کاري ندارد        

 سکوالریـستی بـه همـان موضـع    بعـضی از امـور زنـدگی مـا اساسـا بـه دیـن ربطـی نـدارد، در نهایـت                 اگر بگـوییم    بخشی از نظام تربیت دینیست؟      
 . یادي دارد فاصلۀ زسکوالریستیرسد نگرش دینی با نگرش  در حالی که به نظر می. در قبال دین خواهیم رسید

درسـت اسـت   . هـاي انـسان اسـت    نـشان دهنـدة نـوع نگـرش دیـن بـه آزادي       ،مـستحبات و مکروهـات  به نظر من این همه توجه دیـن بـه           
کــه مــستحبات و مکروهــات هــر دو بخــشی از مباحــات ـ یعنــی کارهــایی کــه از نظــر دینــی در انجــام دادن یــا ندادنــشان آزادیــم ـ بــه حــساب      

گـرفتن مـا توجـه شـده ـ دسـت کـم نـشان         نـاخن  و  قـدم زدن  ةنحـو ه جزئیات بسیار دقیق اعمال مـا ـ کـه در آن حتـی بـه      اما توجه دین ب. آیند می
بینـیم کـه دیـن بـه مـسائل       وقتـی مـی  . بـه بخـشی از زنـدگی مـا نیـست     نـسبت  دیـن  تفاوتی  و بیتوجهی  به معناي بیآزادي از منظر دین  که  دهد    می

   .مباحات قسمتی از زندگیست که اساسا به دین ربطی نداردتوان گفت،  میریز و درشت زندگی توجه دارد، دیگر ن
هـاي دینـی، چنـین نیـست کـه       شـود ایـن اسـت کـه از منظـر آمـوزه           یک نکتۀ کلیدي دیگـري کـه معمـوال در ایـن گفتگوهـا فرامـوش مـی                 

 آشـنایی را بـا احکـام فقهـی      تـرین   کـم کـسی کـه  . امـوري ثابـت و از پـیش معلـوم شـده باشـند        واره    هـم  ،واجبات، محرمات و مخـصوصا مباحـات      
بنــابراین حتــی اگــر تمــام . کنــد کــه ممکــن اســت امــر مبــاحی در برخــی شــرایط حــرام یــا واجــب شــود و بــالعکس  داشــته باشــد، تــصدیق مــی

چـرا کـه   . د در قبـال دیـن بـه هـیچ شـکلی قابـل دفـاع نخواهـد بـو            سکوالریـستی استدالالتی که در باال آوردیم را کنـار بگـذاریم، بـاز هـم موضـع                 
برخـی از کارهـاي   تـوانیم بگـوییم کـه     حوزة مباحات ـ و حتـی واجبـات و محرمـات ـ بنـا بـه شـرایط گونـاگون قابـل تغییـر بـوده و بنـابراین نمـی             

 کـاري کـه فعـال مبـاح اسـت، واجـب یـا حـرام         ،چـرا کـه ممکـن اسـت تحـت شـرایطی      . ما به این دلیل که مباح هستند به دین ربطی ندارند         
  . به دینمان مراجعه کنیمهر کاري براي واره همبراي تعیین تکلیفمان ناچاریم پس . محسوب شود

 را بـه شــما  ســورة احـزاب گردیـد، مـن بــار دیگـر مباحـث      اگـر بـه دنبــال اسـتدالالت کـاملی بــراي اثبـات منطقـی آن چــه کـه گفـتم مــی        
ایـن اسـت کـه    ) کـه بخـواهیم بـدان ملتـزم باشـیم     چیـز دیگـري   و یـا هـر   ( به دین شرط التزام، منطقاما در آن جا گفتیم که   . کنم  یادآوري می 

اي از زنـدگی کـه باشـد ـ      خواهیم انجام دهیم ـ هر عملی کـه باشـد کوچـک یـا بـزرگ و مربـوط بـه هـر حـوزه            که میبه ازاي هر عملی
ـ     . جویـا شـویم  عمـل  آن  را در بـارة  ش و نظـر یک بار به دین مراجعه نموده    ه دیـن ایـن اسـت کـه کبـراي      در واقـع شـرط دیـن داري و التـزام ب

در ایـن صـورت حتـی اگـر دیـن مـا را در قبـال آن عمـل آزاد گذاشـته باشـد، ماننـد ایـن اسـت کـه بـه دیـن                 . همۀ تصمیمات ما از دین اخذ شـود      
نـه  .  در بـارة آن عمـل ایـن اسـت کـه تـو آزادي      حـرف مـن  مراجعه کرده نظرش را در بارة آن عمل پرسیده باشـیم؛ و دیـن بـه مـا گفتـه باشـد کـه                

بـه عبـارت دیگـر، مـا     .  بـراي گفـتن نـدارد   حرفـی هـیچ  در قبـال آنهـا   دیـن  برخی از کارهاي ما هـیچ ربطـی بـه دیـن نداشـته و      این که تصور کنیم    
ه اعمـالی بـه   چـ توانیم پیش از مراجعۀ به دیـن ـ اصـطالحا بـه صـورت بـرون دینـی ـ تعیـین کنـیم کـه چـه اعمـالی بـه دیـن مربـوط اسـت و                   نمی
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تمـام اعمـال زنـدگی بـه     . بـه دو حـوزة دینـی و غیـر دینـی تقـسیم کنـیم       زنـدگی را  دیـن،  محتـواي  تـوانیم فـارغ از    بنابراین نمی. ستدین مربوط نی  
  . را از درون دین باید سراغ گرفتدین مربوط است و حکم آن

ند کـه هـیچ درك روشـنی از     از دیـن برسـ  تیسکوالریـس تواننـد بـه قرائتـی     به نظر مـن ـ چنـان چـه قـبال توضـیح دادم ـ تنهـا کـسانی مـی          
اگـر خداونـد رب همـۀ هـستی ماسـت، پـس        .هـستی ماسـت   اسـت، پـس رب همـۀ    العـالمین  رباگـر خداونـد   .  نداشـته باشـند  العالمین  ربمفهوم  

 در توضـیح موسـی  بینـیم   اینـست کـه مـی   . یعنـی همـۀ زنـدگی مـا بـه دیـن مربـوط خواهـد بـود            . تمام زندگی ما در ارتباط با او معنا خواهد گرفت         
در . هـا در همـۀ اعـصار اسـت     یعنـی خـدا رب همـۀ هـستی همـۀ انـسان      . کم االولـین ئربکـم و رب آبـا    گویـد     میفرعون   براي   العالمین  ربمفهوم  

بلکـه بـدان معناسـت    . این صورت آزاد گذاشتن ما در برخی از امـور نـه بـدان معناسـت کـه خداونـد تنهـا بـا بعـضی از امـور زنـدگی مـا کـار دارد                   
  . آید  در برخی از امور، خود بخشی از تربیت ما توسط دین به حساب میکه آزاد بودن ما

. شــود ــ بـه همـین جـا خـتم نمـی      فرعـون  و موسـی   بـودن خداونـد ـ یعنـی همـان دعـواي اصــلی میـان        العـالمین  رباعتقـاد بـه   اهمیـت  
ـ خور  پیونـد مـی  مفهـوم ایـن  دینـی مـا بـه نحـوي از انحـاء، بـا       هـاي    آمـوزه ز ـ اگر نگـوییم تمـامی ـ    بسیاري دیگر ا بـه ایـن   مـا در جلـسۀ قبـل    . دن

. هـاي ربوبیـت خـدا بـراي انـسان اسـت       ـ به عنوان دومین اصـل اساسـی دیـن بعـد از اصـل توحیـد ـ یکـی از جلـوه         نبوت  که موضوع اشاره کردیم 
ــ و  موسـی  کـه چـرا   شـد  خواهـد  آنگـاه معلـوم   . د شـد نـ تبیـین خواه بـه درسـتی   مفاهیم دیگري نظیر معجـزه  شود، اگر درست تحلیل این موضوع   

 بینـه، سـلطان، برهـان، و آیـه هـر کـدام از جهتـی خـاص،         .انـد  نامیـده هـا   و نظـائر ایـن  بینـه  برهـان، سـلطان،   معجزاتشان را آیـه،  دیگر انبیاء الهی ـ  
نـی معجـزه ـ هـر     یع. خـورد  بـه طـور مـشترك بـه چـشم مـی       ،دلیـل و اسـتدالل  معنـی  همگـی آنهـا   در اما . دهند مفهوم معجزه را براي ما توضیح می

اگـر ایـن چنـین اسـت، جـا دارد بپرسـیم معجـزه چـه جـایی در          .  محـسوب مـی شـود   اسـتدالل منطقـی  چه که باشد ـ نوعی دلیل و بخشی از یـک   
یک استدالل منطقـی بـراي اثبـات نبـوت یـک نبـی خواهـد داشـت؟ آیـا معجـزه کبـراي ایـن اسـتدالل اسـت یـا صـغراي آن؟ اگـر ایـن مـسئله بـه                       

تفـاوت معجـزه بـا سـحر در     : مـثال ایـن کـه   . رس مـا خواهـد بـود       آسـانی در دسـت      آنگـاه پاسـخ برخـی مـسائل دیگـر نیـز بـه             درستی حل شـود،     
  :گوید میحافظ  درست است که چیست؟

  ؟سامري کیست که دست از ید بیضا ببرد                    دار سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش
درسـت بـه همـین دلیـل بـود کـه       . دیگـر نیـستند   چنـدان قابـل تمیـز از یـک    ـ ظـاهرا ـ   اهیـت سـحر    در یک نگـاه سـطحی، ماهیـت معجـزه و م    اما 

بـه  فرعـون  وقتـی سـاحران خـود    حتـی از ایـن بـاالتر ـ چنـان چـه بعـدها خـواهیم دیـد ـ           . آنها را سحر نامیـد موسی پس از دیدن معجزات فرعون 
را اســتاد کبیــر ســاحران موســی هــا چــارة خالصــش را در ایــن دیــد کــه تنفرعــون و ســاحر نبــودن او اعتــراف کردنــد، بــاز هــم موســی حقانیــت 
. من فعال بنا ندارم به تفصیل وارد ایـن مباحـث شـده و در بـارة تفـاوت میـان معجـزه و سـحر و دیگـر امـور خـارق العـاده سـخن بگـویم                         . بخواند

در فرعـون   مـن، ریـشۀ بـسیاري از مـشکالت     همـین قـدر بگـویم کـه بـه نظـر       . طلبـد   کـه بحـث مـستقلی را مـی        مهمیـست   موضوع بسیار    خود   نای
ــوت و   ــسئلۀ نب ــال م ــاتوانی او در قب ــزه،  ن ــحر و معج ــان س ــک می ــوم  را تفکی ــدم درك مفه ــد در ع ــالمین رببای ــرد  الع ــستجو ک ــشۀ  . ج ــن ری ای

نـد کـه   ـ چنـان چـه قـبال گفـتم ـ گویـا مـردمش هـم بـه همـین خطـاي فکـري مبـتال بود             بـا آن دسـت بـه گریبـان بـوده و       فرعـون  مشکلیست که 
بـه نظـر شـما، ریـشۀ مـشکالت فکـري       .  آنهـا را تحـت تـأثیر قـرار دهـد     هـایی کـه شـنیدیم و خـواهیم شـنید،       با گفتن آن حرف   توانست    میفرعون  

   رسد؟  به یک جا نمیفرعونیانو فرعون بسیاري از مردم روزگار ما با 
  

ارجـه و    وا قـال  )35(ذا تـامرون   مـا ف یخرجکم مـن ارضـکم بـسحره      ان  یرید  ) 34( حوله ان هذا لساحر علیم     ءلماللقال  
ـ و ق ) 38( فجمـع الـسحره لمیقـات یـوم معلـوم          )37(یـأتوك بکـل سـحار علـیم       ) 36(ه و ابعث فی المدائن حاشرین     اخا ل ی

  )40(لعلنا نتبع السحره ان کانوا هم الغالبین) 39(للناس هل انتم مجتمعون
اراده کـرده کـه خـارج کنـد شـما      ) 34(ناسـت شـک سـاحري بـسیار دا        گفت به پرکنندگان اطـرافش همانـا کـه ایـن، بـی            

) 36(گفتنــد مهلــت بــده او و بــرادرش را و برانگیــزان در شــهرها جمــع شــوند) 35(؟دســتوري داریــدرا از ســرزمینتان؛ پــس چــه 
ــه ســوي تــو آینــد تمــامی بــزرگ جــا  ــادتــا ب ــسیار دان ــراي وعــده ) 37(وگران ب گــاه روز  پــس جمــع آورده شــدند ســاحران ب
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چـون  شـاید کـه مـا تبعیـت کنـیم سـاحران را چنـان چـه آنهـا           ) 39(آیـا شـما جمـع هـستید؟       :  بـراي مـردم    و گفته شد  ) 38(معلوم
 ) 40(همیشه پیروز باشند

فرعـون   بـودن خداونـد و پـس از آن کـه     العـالمین  رببـه دنبـال مجـادالتی فـراوان در بـارة       ،اي بـسیار حـساس   در لحظـه موسـی  دیدیم که   
خـواهم بـه شـکلی     مـن اجـازه مـی   . و اطرافیـانش نـشان داد  فرعـون  را بـه  ـ یعنـی عـصا و یـد بیـضا      ـ د  معجـزات خـو  او را به زندان تهدیـد کـرد،   

ـ      داستان تـري قـرار    ، مـورد دقـت بـیش   برخـی نکـاتی را کـه در ایـن آیـات وجـود دارد      در کنـار آن،  و  دهوار، وقایعی را که اتفاق افتـاد از نظـر گذران
  . دهیم

ایـن بـود   موسـی  در برابـر معجـزات   فرعـون  تنهـا عکـس العمـل    . انش بـسیار تکـان دهنـده بـود    و اطرافیـ فرعـون  براي موسی  نمایش   ،طبعا
 ،ایـن سـخن  گفـتن  بـا  .  حولـه ان هـذا لـساحر علـیم    ءقـال للمـال   : و البتـه جـادوگري بـسیار مـاهر و دانـا         یک جـادوگر اسـت    موسی  که بگوید   

یـک جـادوگر اسـت، بـا     موسـی  گفـتن ایـن کـه     ،واقـع  در. کـرد  داشـته باشـد، خـالص مـی    موسـی  خودش را از این که توضیحی براي کـار   فرعون  
اساسـا از فـن جـادوگري اطـالع دقیقـی      فرعـون  چـرا کـه   . چیـست، هـیچ فرقـی نداشـت    موسـی  دانـم منـشاء ایـن کارهـاي      گفتن این که مـن نمـی   

او تنهـا در  . یغمبـریش نـدارد  چـه بـسیار تعجـب برانگیـز اسـت امـا ربطـی بـه ادعـاي پ          اگـر موسـی  کـار  خواسـت بگویـد      مـی بنابراین تنها   . نداشت
شـما را از  گریش خواهـد بـا جـادو    مـی موسـی  یعنـی  یریـد ان یخـرجکم مـن ارضـکم بـسحره        . گري و سـلب امنیـت مـردم اسـت           صدد آشوب 

  . سرزمینتان بیرون بکند
ـ       چـه کـه باشـد،    هـر  موسـی  بـه اطرافیـانش گفـت      فرعـون   : بایـد بگـوییم    ،ي بیـان کنـیم    تـر   امـروزي تعـابیر    ااگر بخواهیم سخن فرعون را ب

زد تقریبـا معـادل   موسـی  بـه  فرعـون  اتهـامی کـه   . کـشور شـما را از شـما بگیـرد    خواهـد     فرستادة خدا نیست و تنهـا مقـصدش ایـن اسـت کـه مـی               
امنیـت و  سـنگ بنـاي نخـستین     ،در آن اسـتقرار دارنـد  مردمـی   یعنـی جـایی کـه     ،رزمین یـک جماعـت    چـرا کـه سـ     .  است اقدام بر علیه امنیت ملی    

بـا تـالش بـراي سـلب امنیـت و      اسـت  بنابراین تالش بـراي خـارج کـردن سـرزمین یـک قـوم از چنـگ آنهـا، دقیقـا معـادل               . دم است  مر آرامش آن 
تـرین اتهامـات    مـؤثر بسیار جالب اسـت کـه ایـن اتهـام هنـوز هـم در عـرف سیاسـی تمـام کـشورهاي جهـان، بـه عنـوان یکـی از                  . آرامش آن مردم  
   !شود شناخته می

خواهـد   را مـتهم کـرد کـه مـی    موسـی  بـه محـض ایـن کـه     فرعـون  . برانگیـز اسـت   وجـود دارد کـه تأمـل   عبـارتی  فرعـون   نبالۀ کالمداما در   
ـ  مـا فمردم را از سرزمینـشان بیـرون کنـد، رو بـه اطرافیـانش گفـت                 ـ  مـا . مرونأذا ت  دسـتوري چـه   :یعنـی در ترجمـۀ تحـت اللفظـی     مرونأذا ت

چــرا کــه مــشورت . بــه معنــی مــشورت خواســت از اطرافیــان اســت فرعــون ی از ســوي انــد اداي چنــین عبــارت گفتــهمفــسرین  برخــی از ؟داریــد
خـواهیم تـا بگویـد بـه نظـر او       خـواهیم، در واقـع از او مـی    یعنی هر جا کـه مـا از کـسی مـشورتی مـی           . است، ماهیتا نوعی دستور خواستن      خواستن

پـس مـشورت   .  دهـد کـه چـه بایـد بکنـیم     دسـتور ت بـه مـا   ایـن درسـت مثـل ایـن اسـت کـه طـرف مـشور          .  بکنیم بایدما در فالن شرایط چه کار       
 ایـن بـوده کـه بـا اطرافیـانش در خـصوص       مـا ذا تـأمرون  از ایـن کـه گفـت    فرعـون  بنـایراین مـراد   . خواستن ماهیتـا دسـتور طلـب کـردن اسـت        

  . مشورت کرده نظر آنها را جویا شودموسی نحوة برخورد با 
بـا آن همـه تکبـر و ادعـاي خـداییش، چنـین       فرعـون  چطـور  :  سـؤال باقیـست کـه    سخن این مفسران اگر چه صحیح است، امـا جـاي ایـن            

 امـر و فرمـان شـما چیـست؟ اصـال مگـر در برابـر        :گویـد   بـه اطرافیـانش مـی   نبـراي مـشورت خواسـت   فرعـون  چـرا   تعبیري را به کار بـرده اسـت؟         
نـست بـراي مـشورت خواسـتن از تعبیـر دیگــري      توا نمـی فرعـون  آیـا  آمـد تـا بخواهـد امـر و فرمـانی صــادر کنـد؟        کـسی بـه حـساب مـی    فرعـون  

مـا ذا  بـا گفـتن   فرعـون  درسـت اسـت کـه    انـد    بعـضی از مفـسرین گفتـه    ،بـه همـین دلیـل     ؟   که بـا تکبـر و تفـرعنش سـازگارتر باشـد            استفاده کند 
بـه  فرعـون  آن لحظـات،  در کـه  تـوان اسـتنباط کـرد     مـی قـرآن  خواسته نظر اطرافیانش را جویـا شـود، ولـی در عـین حـال از ایـن بیـان           می تأمرون

شـناخت و در خانـۀ خـودش     از بچگـی او را مـی  فرعـون   کـه  موسـایی ظهـور ناگهـانی   یعنـی  . بـود خـود را باختـه   تحت فشار قرار گرفتـه و     شدت  
قـد علـم کـرده بـود، فـصاحت      فرعـون   در برابـر عظمـت   ،کـه بـا بـرادري و عـصایی و دیگـر هـیچ      موسـی  بزرگ کرده بود، شخصیت پـر صـالبت         

، فرعـون ، مرعـوب نشدنـشان در برابـر قـدرت و صـالبت      فرعـون هـاي   سـردي آنهـا در برابـر جوسـازي     ، خـون هـارون و موسـی  دالالت  ، است هارون
در فرعـون   همـه دسـت بـه دسـت هـم دادنـد و باعـث شـدند         ،گیـر  به هیچ شـمردن ادعـاي خـدایی او، و بـاالخره نـشان دادن آن معجـزات چـشم              
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حـس خـدایی و حتـی حـس تکبـرش       ،بـراي یـک لحظـه   طـوري کـه   . دوهـول شـ  دیدا شـ ـ به اصـطالح   ـ د گر این ماجرا بودن برابر مردمی که نظاره
  . و ناخودآگاه دست به دامان اطرافیانش شد که چه باید بکنیم از یادش رفت

وان تفـسیر دیگـري هـم بتـ    فرعـون  رسـد، امـا شـاید بـراي ایـن طـرز بیـان            هر چند تفسیر جـالبی بـه نظـر مـی          تفسیر این دسته از مفسران،      
خواسـت بـار دیگـر سـاحت کبرایـی        در واقـع مـی  مـا ذا تـأمرون   بـا مـورد خطـاب قـرار دادن مـردم اطـرافش و گفـتن                 فرعـون   این که   . ارائه داد 

در واقـع  . مـردم اسـت  شـما  خود را باالتر از هر گزندي معرفی کرده و چنـین وانمـود کنـد کـه مـشکلی اگـر هـست بـراي مـن نیـست بلکـه بـراي                 
تنهـا و تنهـا در صـدد ایـن اسـت کـه       بلکـه  . توانـد بـه مـن آسـیبی برسـاند         نمـی هـایش     با این جـادوگري   موسی  وید اي مردم،    خواسته بگ   میفرعون  

بـی شـباهت بـه سـخن قبلـی او نیـست کـه        فرعـون  خواهیـد کـرد؟ ایـن طـرز بیـان       چـه مـی  شما را از دستتان خارج کند؛ اکنون    مردم  سرزمین شما   
خواســت  بـا گفــتن ایـن جملـه از طرفـی مـی     فرعـون   در آن جـا هـم توضــیح دادیـم کـه     .جنـون ان رسـولکم الـذي ارســل الـیکم لم   گفـت   مـی 

کـرد افکـار عمـومی     قـرار گرفتـه باشـد، بـري کنـد و از طـرف دیگـر سـعی مـی         موسـی  اي چـون   ساحت خود را از این که مخاطب دعـوت دیوانـه         
  . بشوراندموسی مردم را بر علیه 

اتفاقـا اگـر همـۀ آنهـا را بـا هـم       . د کـر بـا هـم جمـع   را آنهـا  تـوان   تقریبـا مـی  یعنی . دیگر نیستند به هر حال این تفاسیر هیچ کدام منافی یک    
هـم در صـدد مـشورت خواسـتن بـوده و هـم بـه        فرعـون  تـوان گفـت    مـی . تري از مـاجرا بـراي مـا ترسـیم شـود        شاید تصویر دقیق   ،در نظر بگیریم  

د طـوري سـخن بگویـد کـه تزلـزلش آشـکار نـشده و مـردم اطـرافش را بـر علیـه            کـر   هـا سـعی مـی      با تمـام ایـن    . شدت تحت فشار قرار گرفته بود     
  .در این جا نکتۀ دیگري هم هست که من بعدا به آن باز خواهم گشت. بشوراندموسی 

توك بکــل ســحار أ یــ؛نین حاشــرئقـالوا ارجــه و اخــاه و ابعــث فــی المـدا  . در پاســخش چــه گفتنــدفرعـون  اکنـون ببینــیم اطرافیــان  
کـه وجــود   و توانـایی  هـر جــادوگر دانـا   بیایـد و جمـع شـود    وتــ تـا بـه سـوي   برانگیـز  در شــهرها و بـرادرش مهلـت بـده و    موســی بـه  تنـد  گف یعنـی  .علـیم 
وجـود  و بـرادرش  موسـی  بـه  نـسبت  ظریفـی   ۀکنایـ کـه در ایـن تعبیـر    کـنم   اما بد نیست بـه ایـن نکتـه اشـاره        . واضح است  اتمقصود این آی  . دارد
گفتنـد در تمـامی شـهرها بگـرد     فرعـون  امـا اطرافیـان   .  ـ خوانـد  لـساحر علـیم  را یـک جـادوگر بـسیار دانـا ـ      ن موسی فرعو ،چنان چه دیدیم. دارد

 صـیغۀ مبالغـه بـراي    سـحار .  اسـتفاده کردنـد  سـحار علـیم   از عبـارت  سـاحر علـیم  یعنـی بـه جـاي    .  را دور هم جمـع کـن      علیم سحارو تمامی   
نـد  هخوا مـی بـا بـه کـار بـردن ایـن تعبیـر تـو گـویی          ! اي   جـادوگر حرفـه    ،به تعبیـر امـروزي     ؛ساحر است؛ یعنی کسی که خیلی خیلی جادوگر است        

  ! اگر تو جادوگر دانایی هستی، جادوگرتر از تو هم باالخره وجود داردد که نکنایه بزنموسی به 
دیگـر  یـات  آاز . زمـان و مکـان مـشخص و از پـیش تعیـین شـده       یعنـی   میقـات  .فجمـع الـسحره لمیقـات یـوم معلـوم         چه شد؟   ! خب

آن روز کـه در بعـضی از آیـات    . بـا هـم توافـق کردنـد کـه در روز معینـی در برابـر مـردم حاضـر شـوند          موسـی  و فرعـون  آید کـه      چنین برمی قرآن  
: نـد آمد نیز خوانده شده، ظاهرا روزي بـوده کـه مـردم بـه عنـوان عیـد یـا جـشن عمـومی گـرد هـم مـی             به نام  

3گفت وعدة شما روز زینت و این که مردم در میانۀ روز جمع شوند.  
اي هـم زد تـا آن روز    عـین حـال، دسـت بـه تبلیغـات گـسترده      در  .خـود را از اقـصی نقـاط کـشور پهنـاورش جمـع کـرد          سـاحران   فرعون  

شـوید تـا بلکـه همـۀ مـا بـا هـم پیـروي کنـیم           د آیـا جمـع مـی   شـ  بـه مـردم گفتـه مـی    گویـد   مـی قـرآن  . موعود بیش از پیش محل توجه مردم واقـع شـود          
  . و قیل للناس هل انتم مجتمعون؛ لعلنا نتبع السحره ان کانوا هم الغالبین ز بودند؟وساحران را چنان چه مثل همیشه پیر

و موسـی  ار بـود  روز موعـود ـ روزي کـه قـر    حقیقتـا بـراي   فرعـون  نخـست ایـن کـه    . شـود   نکتـه بـراي مـا آشـکار مـی     چنـد آیات از این 
. ، در برابـر هـم قـرار بگیرنـد ـ تبلیغـات وسـیعی کـرده بـود         !!)مـصر تـیم ملـی جـادوگري    (ساحران بزرگی که از همه جاي کشور گرد آمـده بودنـد   

نـاور   بـوده ملـک په  رداچـرا کـه ایـن دسـتگاه قـ     . اي بـوده اسـت   دسـتگاه بـزرگ و گـسترده   فرعون  توان مطمئن بود که دستگاه تبلیغاتی         به عالوه می  
  . دآن زمان ـ تحت پوشش مؤثر خود قرار دهآوري   را ـ با فنمصر

                                                        
 59سورة طه آیۀ ) ٣
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قیـل للنـاس   عبیـر  تچـرا؟ بـراي ایـن کـه     . دکـر  اي دنبـال مـی   بـه نحـو پیچیـده و ماهرانـه    تبلیغـاتش را   فرعـون   گـاه    دستنکتۀ دوم این که     
سـؤال و دغدغـه در میـان     از طریـق ایجـاد کـردن    و مـستقیم بلکـه  تبلیغـات نـه بـه صـورت کـامال آشـکار            ایـن   دهد     نشان می  هل انتم مجتمعون  

 فعـل مجهـول اسـت ـ یعنـی بـه مـردم گفتـه شـد ـ           قیـل بـراي ایـن کـه    !) خودتان کمی فکر کنید دیگـر (باز هم چرا؟ . دش  دنبال میافکار عمومی
هـم  . شـد  یـان مـردم تـرویج مـی    شـکار باشـد در م  آدهد این تبلیغات به صورت غیر مـستقیم و بـدون آن کـه منـشاء آن کـامال روشـن و              و نشان می  

 عالمـت سـؤال اسـت و نـشان مـی دهـد تبلیغـات مزبـور از طریـق ایجـاد دغدغـه و سـؤال در میـان افکـار عمـومی و نـه بـه صـورت                               هلچنین  
 کـه  نـد کرد از یـک طـرف چنـین وانمـود مـی     ـ بـا کمـال زیرکـی     ــ  فرعـون  هـاي   چـی  تبلیغـات ، هـا   بـر ایـن  عـالوه . هاي دستوري بوده است توصیه
و موســی و از ایــن طریــق قــدرت و صــالبت ســاحران را بــه رخ ) بینالکــانوا هــم الغــ(ران مثــل همیــشه برنــدة ایــن میــدان خواهنــد بــود ســاح

 موضـوع را بـه صـورت    ،طرفـی خـویش   امـا از طـرف دیگـر بـراي گـرم کـردن فـضاي مـسابقه و نـشان دادن انـصاف و بـی                . ندکشید  هوادارانش می 
  . ندنمود مطرح میـ  لعلناـ  و شاید ـ انـ اما و اگر 

دسـتگاه تبلیغـاتی   . بـر روي افکـار عمـومی مـردم تـأثیر فراوانـی داشـتند        به منزلۀ نخبگـان و بزرگـانی بودنـد کـه        انحرانکتۀ سوم این که س    
  بـه ایـن معناسـت کـه همـۀ مـا از      ه ان کـانوا هـم الغـالبین   نتبـع الـسحر  عبـارت  . کـرد   کمـک مـی  هـا نیز بـا آگـاهی از ایـن وضـع، بـه آن          فرعون  

پـس سـاحران کـسانی هـستند کـه عمـال مـردم را        .  و بـر همـه کـس غلبـه دارنـد       کنیم چرا که آنها مثل همیشه پیروزنـد         ساحران پیروي و تبعیت می    
  .  4به دنبال خود کشیده حرف و نظرشان در نزد افکار عمومی از اعتبار خاصی برخوردار است

اگـر خاطرتـان باشـد گفتـیم     . وجـود نـدارد  موسـی  بـه محتـواي اصـلی دعـوت     اي  هـیچ اشـاره  فرعـون  نکتۀ آخر این که در تبلیغات وسـیع       
تـا زمـانی کـه    . هـم بـر سـر همـین مـسئله بـود      موسـی  و فرعـون  دعـواي اصـلی   .  بـودن خداونـد بـود   العـالمین  رب، موسـی که محور اصلی دعوت    

در همـین  . هـیچ حرفـی از معجـزاتش نـزد     موسـی را تهدیـد بـه زنـدان نکـرده بـود،      موسـی  باب گفتگوهـاي فلـسفی و منطقـی را نبـسته و            فرعون  
هرگـز نیامـده بـود تـا مـسابقۀ جـادوگري       موسـی  پـس  . معجزاتش را بینه و آیـت ـ یعنـی اسـتدالل و نـشانه ـ خوانـد       موسی دیدیم که سورة شعراء 
 یـک از ایـن مـسائل    نـسبت بـه هـیچ   فرعـون  امـا در تبلیغـات   . بینـی جدیـدي را عرضـه کنـد     آمـده بـود تـا نگـرش فلـسفی و جهـان      . به راه انـدازد   

تـو گــویی تنهــا اتفـاقی کــه رخ داده ایــن اسـت کــه ســاحر جدیـدي ظهــور کــرده و قـرار اســت بــساط سـحر خــود را در برابــر       . اي نیــست اشـاره 
، بـا کمـک دسـتگاه تبلیغـاتیش     هـارون و موسـی  هـایش در برابـر    بـه رغـم همـۀ درمانـدگی     فرعـون   به عبارت دیگـر،     .  پهن کند  مصرساحران بزرگ   

را فرعـون  آیـا ایـن دالیـل کـافی نیـست تـا دسـتگاه تبلیغـاتی         . را به اندازة یک مسابقۀ جـادوگري، کوچـک جلـوه دهـد            موسی  د تا دعوت    کوشی  می
  مند بدانیم؟  دستگاهی بزرگ، پیچیده و هوش

 بـه تبلیغـات و ظرایـف آن توجـه    تـا ایـن حـد    فرعـون  چـرا  : قابـل طـرح اسـت     و مهـم    در این جا سـؤالی بـسیار سـاده ولـی جالـب              
 کـه ادعـاي   فرعـونی  را صـادر نکـرد؟   هـارون و موسـی  خود را به ایـن دردسـرها انـداخت؟ چـرا همـان اول حکـم قتـل                فرعون   اصال چرا    داشت؟

 کـه قـادر بـود تمـامی نـوزادان      فرعـونی  را بـه اسـارت کامـل درآورد،    اسـرائیل  بنـی  کـه توانـسته بـود قـوم بزرگـی چـون       فرعـونی کـرد،     خدایی مـی  
را از سـر راه خـود برنداشـت؟ و چـرا خـود را گرفتـار ایـن        موسـی  ، چـرا همـان اول   5یی کـرده پسرانـشان را بـه قتـل برسـاند       را شناسـا   اسرائیل  بنی

  همه دردسر کرد؟ 

. گـشا باشـد   و فرعـون، بـسیار راه  موسـی  از طـرح مـاجراي   قـرآن  بـراي درك منظـور   توانـد   به نظر من پـرداختن بـه پاسـخ ایـن سـؤال مـی              
در آن جـا گفـتم کـه بـر خـالف تـصور بـسیاري از مـا، وضـعیت اجتمـاعی قـوم            .  اشـاراتی بـه ایـن موضـوع داشـتم         ،بحثمـان  یدر جلسات قبل  من  

ــ یعنـی در آن دورانـی    موسـی  همـان دوران جـوانی    در آن جـا گفتـیم کـه از     ،اگـر در خاطرتـان باشـد      . وضعیتی بسیار پیچیـده بـوده اسـت       فرعون  
فرعـون  قـرار اسـت روزي پیغمبـر شـده بـه مقابلـۀ بـا        موسـی  کـرد کـه     هـیچ کـس خطـور نمـی     برد و به مخیلۀ     به سر می  فرعون  در خانۀ   موسی  که  

. بـه نـوعی داعیـۀ اصـالحات اجتمـاعی داشـت      موسـی  یعنـی  . شـدند  محـسوب مـی  موسـی  بودند کـه بـه عنـوان یـاران و شـیعیان      کسانی برخیزد ـ  
بـراي بـار دوم بـا یکـی از     موسـی  وقتـی  . دشـ  قبطیـان  یکـی از  بـه قتـل  منجـر  ه گردیـد کـ  وارد آن زد و خوردي موسی اصال به همین خاطر بود که  

                                                        
 مان ماکردگان و نخبگان ز چیزي شبیه تحصیل )٤
 !آوري آن زمان چگونه موفق به این کار شده بود فقط تصور کنید با فن) ٥
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قلـدري اهـدافت   و تـو بـرخالف ادعاهایـت اهـل اصـالح نیـستی بلکـه مـی خـواهی بـا زور           موسـی   درگیر شد، آن شخص بـه او گفـت اي          قبطیان
فرعـون  اي از داخـل کـاخ    یـدیم کـه عـده   بعـد از مـاجراي قتـل، د   . را پیش برده و مرا هم مثل آن کسی که دیروز بـه قتـل رسـاندي از میـان بـرداري         

تـا  حتـی  موسـی  گـسترة یـاران و شـیعیان    گیـریم   پـس نتیجـه مـی   ! قـصد کـشتن تـو را دارد، فـرار کـن     فرعـون  خبر محرمانه آوردند که موسی براي  
بلکـه بـه عکـس،    . اسـت اي نبـوده   دهـد کـه بافـت اجتمـاعی آن دوران بافـت بـسیط و سـاده            ها همه نشان مـی      این. نفوذ کرده بود  فرعون  درون کاخ   

  .گرفت و مناسبات درونی آن را باید بسیار پیچیده در نظر فرعونیجامعۀ 
انتظـار ایـن اسـت کـه در طـول      در واقـع،  .  برطـرف شـده باشـد   هـا  ایـن پیچیـدگی  موسـی  دلیلی در دست نیست کـه در طـول دوران فـرار           

شـود   بینـیم کـسی پیـدا مـی     مـی موسـی  بعـد از بازگـشت مجـدد    سـت کـه   چنـین ا . تر هم شده باشـد      تر و عمیق    هاي اجتماعی بیش    زمان، این شکاف  
برخـوردار اسـت، بـه    فرعـون  اسـت و بـا ایـن کـه از نفـوذ خاصـی در دربـار        فرعـون  ایـن شـخص بـا ایـن کـه از خانـدان           . مؤمن آل فرعون  به نام   
را بـا درباریـانش در میـان    موسـی  نقـشۀ قتـل   رعـون  فتـا جـایی کـه وقتـی     . دارد ایمان آورده اما ایمانش را با درایتی مثـال زدنـی، پنهـان مـی              موسی  
  . شود میموسی لب به سخن گشوده و با سخنانش مانع قتل  فرعونمؤمن آل گذارد، همین  می

کـافی بـراي سـؤالی باشـد کـه در بـاال       پاسـخی  هـا در میـان جامعـۀ آن روز،     بـراي نـشان دادن ایـن پیچیـدگی       قـرآن   رسد اصـرار      به نظر می  
بـه همـین   . را صـادر کنـد  موسـی  درنـگ دسـتور قتـل     بـی نتوانـد مـستقیما و   فرعـون  ها آن قـدر بـوده کـه          این پیچیدگی ن گفت   توا  می. مطرح کردیم 

از ســوي کــسی مطــرح نــشد، بلکــه موســی نهــاد قتــل  کــرد و از آنهــا نظــر خواســت، نــه تنهــا پــیش بــه اطرافیــانش رو فرعــون دلیــل، وقتــی کــه 
حتــی بعــدها کــه . هــایش در برابــر دیــدگان همــۀ مــردم آشــکار شــود ن را جمــع کــن تــا دروغرا مهلــت بــده و ســاحراموســی  گفتنــد شدرباریــان
در همـین  . را در ایـن خـصوص توجیـه کنـد    آنهـا  دیـد تـا    را بـا اطرافیـانش در میـان گذاشـت، خـود را ناچـار مـی       موسـی  شخصا نقشۀ قتل فرعون  

  . شدموسی  باعث انصراف آنها از قتل هایی زد که لب به سخن گشود و حرف فرعونمؤمن آل جلسۀ توجیهی بود که 
نمـون   مـا را بـه ایـن نکتـه ره    فرعـون  رانـی   از  طـرز حکـم  قـرآن  مجموعـۀ توصـیفات    . این مسئله از زاویۀ دیگري هم قابل نگریستن اسـت         

ع در تمـام  در واقـ . اي داشـت  شـود، توجـه ویـژه    خوانـده مـی   افکـار عمـومی  هـدایت  سـنجش و   آن چـه کـه امـروزه          نـسبت بـه   فرعون  شود که     می
کـرد دائمـا متوجـه درباریـانش      بحـث مـی  موسـی  وقتـی بـا   فرعـون  قـبال دیـدیم کـه    . این موضوع قابـل تـشخیص اسـت      فرعون  رفتارهاي حکومتی   

اصـال مراجعـۀ   . نشان دادیم که او فـارغ از دغدغـۀ حـق و  باطـل، صـرفا نگـران تـأثیر آن گفتگوهـا بـر اطرافیـان و دیگـر شـاهدان مـاجرا بـود                  . بود
دائمـا در صـدد شـوراندن    فرعـون  تـر دیـدیم کـه     پـیش . خـود شـاهد مـستقلی بـر ایـن ادعاسـت      موسـی  ه درباریانش بـراي تعیـین تکلیـف    بفرعون  

تـر آن کـه پـذیرفت تـا      مهـم . پـذیرفت فرعـون  را مهلـت دهـد،   موسـی  وقتـی کـه درباریـان از او خواسـتند کـه       . بـود موسـی   فکار عمومی بر علیـه      ا
بـا چـه   فرعـون  بـاز توضـیح دادیـم کـه دسـتگاه تبلیغـاتی       . 6نظـار عمـومی و جلـوي چـشم همگـان صـورت بگیـرد       مقابلۀ بـا جـادوگران در برابـر ا    

  . کرد ظرافتی به سنجش و هدایت افکار عمومی مردم توجه می
و حکـومتش بـراي افکـار عمـومی قائـل بودنـد، ناشـی از نـوع نگـرش غالـب           فرعـون   رسد این همـه اهمیتـی کـه           که به نظر می   گفتیم  قبال  

تـر در صـدد کـسب نتـایج      فلـسفۀ زنـدگی اهمیـت چنـدانی نـداده بـیش      یـافتن  نگرشـی کـه بـه مـسئلۀ کـشف حقیقـت و       .  آن زمان بـوده اسـت    در
تـرین مـسئله تبلیغـات     اي مهـم  در چنـین جامعـه  . شـود   خوانـده مـی  گرایـی  عمـل ـ بـه اصـطالح امـروزي ـ     همان چیزي کـه  . عاجل و ملموس است

کننـد یـا نـه؛ مهـم ایـن       گرایانـه باشـد، دیگـر چنـدان مهـم نیـست کـه مـردم درسـت فکـر               ی نگـرش غالـب عمـل      به عبارت دیگر، وقت   . خواهد بود 
  . چه موضعی نسبت به مسائل موجود دارنددر عمل، است که مردم 

شـود کـه ایـن حکومـت از نقطـه نظـر توجـه بـه افکـار ـ یـا             چنـین برداشـت مـی   فرعـون  در قبال حکومـت  قرآن به نظر من، از توصیفات 
در جلـسات قبـل نیـز بـه ایـن موضـوع       . قابـل مقایـسه اسـت    غـرب امـروز  تـرین جوامـع    رفتـه  نظرات و احساسات ـ عمـومی بـا پـیش    : هتر بگویمب

العـادة   رسـد توجـه فـوق    بـه نظـر مـی   .  در روزگـار مـا داشـت   غربـی هـاي عمیقـی بـا جوامـع      چه شباهتفرعون پرداختیم که نگاه به دین در جامعۀ      
بدیهیـست  .  در روزگـار ماسـت  غربـی هـاي   ات و هدایت آراء مـردم، نیـز وجـه مـشترك دیگـر ایـن حکومـت بـا حکومـت         به تبلیغفرعون حکومت  

تـوانم بگـویم از نظـر     امـا مـی  . توجـه بـه افکـار عمـومی همیـشه کـار شـیطانی و پلیدیـست        خـواهم بگـویم    که من با گفتن ایـن حـرف نمـی         

                                                        
 !یک برنامۀ کامال زنده) ٦
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دســت کــم . اي از یــک وضــعیت مطلــوب اجتمــاعی نیــست ، لزومــا نــشانهتیــکدمکرا، غلبــه بــر افکــار عمــومی حتــی در غالــب یــک نظــام قــرآن
ک راضـی نگـه داشـتن افکـار عمـومی، شـرط کـافی بـراي مـشروعیت یـ           کننـد      یک مثال نقض بـراي کسانیـست کـه فکـر مـی             فرعونیاجتماع  

  .نظام است
 آن آزادي بیـان ، فرعـون در نظـام  . شـت دا ـ  دمکراتیـک  ـ اگـر نگـویم    لیبرالیـستیک ظـاهري  دسـت کـم   گـریش،   با تمام سـلطه فرعون نظام 
آراء در نهایــت بــه موســی  قــضاوت در بــارة ســخنان .؛ حتــی زنــدانی هــم نــشودتوانــست حــرفش را بزنــد و زنــده بمانــدموســی د کــه قــدر بــو
ایی در چنـین خـط قرمزهـ   . هـایش بـود   شـکنی  قـانون را تهدیـد بـه زنـدان کـرد، ظـاهرا بـه دلیـل        فرعون موسـی  حتی زمانی که  .  سپرده شد  عمومی

  .  هم وجود داردغربیآزادترین جوامع 
ــود؛   فرعــونیجامعــۀ  ــسیار جالــب دیگــري هــم برخــوردار ب ــا از خــصوصیات ب ــثال ، اتفاق ــامیم ــدرت نظ فرعــون و : ق

از نظـر اقتـصادي   ن فرعـو گویـد کـه قـوم     بـه صـراحت بـه مـا مـی     قـرآن  . اقتـصادي رفت  پیشو  رفاه: تـر  از آن جالب. 7صاحب قدرت و سپاه فراوان    
ــد  ــوفقی بودن ــردم م  :م

 ــاموســی گفــت ــو داده !اي رب م ــا کــه ت ــارانش را فرعــون اي   همان ــتزو ی ــا  و ین ــدگی دنی ــوالی در زن ــا،ام ــا ! اي رب م  ت
. 8آورنـد تـا زمـانی کـه عـذاب دردنـاك را ببیننـد         پـس ایمـان نمـی   ؛ آنهـا را هـاي   نـابود کـن اموالـشان و سـخت کـن دل        ! اي رب مـا    ؛راه کنند از راه تو      گم

راه و  تمـاعی و رفـاه اقتـصادي بودنـد ـ گـم      ایـن قـوم را ـ هـر چنـد داراي آزادي اج     قـرآن  شـود   با این حال چنان چـه در همـین آیـه مالحظـه مـی     
کیـست کـه ندانـد سرنوشـت ایـن قـوم در دنیـا بـه کجـا کـشید؟           . شـمارد  راه کننده و مستحق عذاب دردناك الهی مـی    گم

  تکــذیب کردنــد آیـات مــا را پــس خــدا آنهــا را بــه   ،و پیشینیانــشانفرعــون شـیوة آل  هــم چــون
: بهتــر از عاقبــت آنهــا در دنیــا نخواهــد بــود قــرآن وضــع آخــرت آنهــا هــم از نگــاه . 9واســطۀ گناهانــشان گرفــت و خــدا شــدید العقــاب اســت 

  شـوند و روزي کــه سـاعت بــر پـا شــود،     رضـه مــی آتــش، هـر صــبح و شـام بــر آن ع
    .10ها را در شدیدترین عذابفرعون وارد کنید آل 

 و ـ بـه ظـاهر    لیبـرال اي  تـوان گرفـت ایـن اسـت کـه داشـتن جامعـه        هـا مـی   اي کـه از ایـن شـباهت    تـرین نتیجـه   رسد کم بنابراین به نظر می
: کـنم  بـاز هـم تأکیـد مـی    . سـینه چـاك کنـیم   گـشایی نیـست کـه بـه خـاطرش       ت دللزومـا بهـش  ،  و نظـامی رفته از نظر اقتـصادي  و حتی پیشآزاد ـ  
چنـین  خـوش کـردن بـه     گـویم دل  بـا صـراحت مـی   امـا  . چیـز بدیـست  و قـدرت نظـامی    و توسعۀ اقتـصادي     آزادي  خواهم بگویم     نمی
  . تواند یک خطاي بزرگ باشد میاکتفا کردن به آنها، و هایی  ك مال

ــسلیم در برا  ــاجراي آزادي و ت ــی   م ــت ب ــاهرا حکای ــردم، ظ ــر رأي م ــست ب ــراي   . پایانی ــه ب ــالی ک در ح
تـر مـی شـود، ایـن شـعار در میـان برخـی از         هـاي اجتمـاعی و سیاسـی هـر روز پررنـگ             برخی از ما، شعار آزادي    

بـاز در حـالی کـه میـان برخـی از متفکـران مـا، سـر            . بـازد   رنـگ مـی    ،تـر از روز قبـل        هر روز بیش   غربیمتفکران  
ــر آراء و افکــار عمــومی، فــرود آوردن در ب ــده  راب ــک جامعــۀ ای ــه ســوي ی ــوان شــرط اصــلی حرکــت ب  لآ بــه عن

ــیش غربــیمطــرح اســت، در میــان برخــی از متفکــران   ــین نگرشــی هــر روز ب ــر از روز  ، خطــرات ناشــی از چن ت
هـاي اصـیل    آور اسـت کـه متفکـران مـسلمان مـا ـ بـدون توجـه بـه آمـوزه           تأسـف . گیـرد  قبل مورد تأکید قرار مـی 

اگـر  . انـد  هـاي آن را بـراي مـا بـاقی گذاشـته       کـرده و تفالـه  شهـا نـشخوار   غربـی  ـ ولع چیزي را دارنـد کـه    قرآنی

                                                        
 10سورة فجر آیۀ ) ٧
 88سورة یونس آیه ) ٨
 11سورة آل عمران آیۀ ) ٩

 46سورة مؤمن آیۀ ) ١٠
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تـر گرفتـه بـودیم، شـاید فـضاي       را فقـط کمـی جـدي   قـرآن  غـور کـرده بـودیم، و اگـر          قـرآن   تر در     ما اندکی بیش  
  . داشتگفتگوهاي سیاسی و فکري ما نسبت به آن چه که امروز شاهد آنیم، تفاوت آشکاري 

منـد، آزاد، مرفـه، امـا فرعـونی       اي قـدرت    جامعـه تـوان      مـی  :گویـد   با کمال سادگی به مـا مـی       قرآن  
فرعـون  رفتـه امـا تحـت تـسلط      اي آبـاد، آزاد، پـیش   تـوان جامعـه     گویـد مـی     به ما مـی   قرآن   به عبارت بهتر،     .داشت
، موضوعیــست غــربداري  هنظــام ســرمای در مکراســید_لیبــرالسرنوشــت عملــی ام،  برایتــان گفتــهقــبال . داشــت

مکـررا  ال ؤامـروز ایـن سـ   .  فـراهم آورده اسـت  غـرب منـدان در خـود     که نگرانی عمیقی بـراي بـسیاري از انـدیش         
ــین مطــرح مــی مغــربتوســط برخــی از متفکــران   ــهشــود   زم ــی چــون و چــراي نظــام    :ک ــه رغــم اســتقرار ب ب

ــرال ــا ، غــرب در دمکراســی_لیب ــیآی ــن کــشوره   م ــردم ای ــه م ــود ک ــوان مطمــئن ب ــدت ــا آزادن ــی ا حقیقت در ؟ وقت
تـوان   کننـد، آیـا مـی    تـر از پنجـاه درصـد مـردم شـرکت مـی              کـم گـاه    ،گیـري   رأيهـا، هنگـام       دمکراسیترین    بزرگ

ــت ــن حکوم ــرکت       ای ــین ش ــت آراء هم ــه کیفی ــا دارد ب ــالوه ج ــه ع ــد؟ ب ــی خوان ــومتی مردم ــا حک ــا را حقیقت ه
تـرین   از زمـرة مهـم     ،پیـشگان ءفحشاپیـشگان و      لو ابتـذا  هنرپیـشگان   بینـیم     وقتـی مـی   . کنندگان هـم نظـري افکنـد      

ــی    ــه حــساب م ــداهاي سیاســی ب ــراي کاندی ــسب محبوبیــت ب ــل ک ــی  عوام ــی م ــد، وقت ــر   آین ــیم سرنوشــت ه بین
ــذیر وابــسته بــه پــول   هــاي  بینــیم دســتگاه ســت، وقتــی مــیها تراســتو هــا  کارتــلانتخابــاتی بــه نحــوي گریزناپ

 ابزارهـاي علمـی و فنـی، افکـار و آراء عمـومی را بـه هـر سـمت         پیکـر، بـا در اختیـار گـرفتن انـواع           تبلیغاتی غول 
تـوانیم از گفـتن ایـن کـه مـردم بـا آزادي کامـل سرنوشـت خـود را           دهنـد، آیـا مـی       و سویی که مایلنـد سـوق مـی        

  کنند، خنده بر لبانمان نقش نبندد؟  تعیین می
هــاي  یــز دسـتگاه انگ  ـ در خـاطراتش از قــدرت هـول   آمریکــارئـیس جمهــور اسـبق   ـــ  نیکـسون ریچـارد  

ــون  ــصوصا تلویزی ــاتی و خ ــکوه،تبلیغ ــی   ش ــایی م ــست    ه ــتی خواندنی ــه راس ــه ب ــد ک ــر  . کن ــه تعبی ــی از ب برخ
. آیـد  بـه حـساب مـی   هـاي مـا    خلـوت تـرین   خـصوصی محـرم  تـرین   نزدیـک تلویزیـون   ، امـروزه    غربینویسندگان  

وقتــی : گویــد  مــینیکــسوناي از آن ننشــسته باشــد؟   خــوابی را ســراغ داریــد کــه تلویزیــون در گوشــه اتــاقآیــا 
ــداهاي ریاســت جمهــوري در    ــاتی کاندی ــستمآمریکــاهنگــام نطــق انتخاب ــه   ، سی هــاي الکترونیکــی نظرســنجی، ب

ــم  ــورت ه ــان ص ــخن  11زم ــت س ــرات محبوبی ــه او     تغیی ــدا ب ــشاوران آن کاندی ــپس م ــرده و س ــبه ک ران را محاس
فـت انتخـابی بـه معنـاي حقیقـی وجـود       تـوان گ  تـر اخـم کنـد، اصـال مـی      تر لبخند بزند یـا بـیش     گویند که بیش    می

  دارد تا براي آن محتاج آزادي باشیم؟ 
پـرداز   نظریـه شـوالیۀ  . افتـد  مـرده شـور بـه گریـه مـی     کـه  رسـد   بـه نظـر مـی   آن قدر بزرگ گاه فاجعه  ابعاد  

نـوعی کنتـرل بـر    اعمـال  هـایش صـراحتا خواسـتار     ــ در آخـرین مـصاحبه    ریمونـد پـوپر   لکـار سر  ـ  12جامعۀ باز
کنـد کـه دخالـت در جریـان      آوري مـی  وقتـی مـصاحبه کننـده بـه او یـاد      . شـود   هـا مـی     دولـت از سوي   ها    تلویزیون

! دانـم   ایـن اسـت کـه مـی      پـوپر آزاد اطالعات به منزلـۀ نفـی صـریح تمـامی فتـاوي پیـشین اوسـت، تنهـا جـواب                      
نـد همـه چیـز را بـه     توا انگیـزي کـه مـی    هـا دارنـد و بـا ایـن ابـزار هـول       ولی با این همه نفوذ و قدرتی کـه رسـانه         

  توان کرد؟   ـ چه کار دیگري می13سکس: نابودي کشاند ـ از جملۀ آنها
گریــست و در ایــن رابطــه دائمــا  نــاظر بــه مــسئلۀ دعــوت و دعــوتســورة شــعراء کــه  فرامــوش نکنــیم

احـساس  : خواهـد بـاز بـه مـا یـادآوري کنـد کـه        شـاید ایـن آیـات مـی      . کنـد   زد مـی    نکاتی ظریف را به مـا گـوش       
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هـاي   هـا را در بنـد کـرد امـا از طریـق دسـتگاه       تـوان انـسان   مـی . یک چیز اسـت و آزاد بـودن چیـزي دیگـر         آزادي  
، فرعـون شـاید بـه همـین دلیـل اسـت کـه در حکومـت        . تبلیغاتی کاري کرد کـه خـود را حقیقتـا آزاد حـس کننـد         

ــرال ســرمایهو نیــز در دنیــاي  ــژه  ، دســتگاهداري لیب ــین اهمیــت وی . شــوند رخــوردار مــیاي ب هــاي تبلیغــاتی از چن
اي در عـین آزادي نـسبی، احـساس خفقـان      هـا کـاري کـرد کـه عـده      تـوان از طریـق همـین دسـتگاه     مـی چنـین     هم
در آزادي، دار   پـرچم  بـه عنـوان   آمریکـا دارتـرین طنزهـاي روزگـار مـا ایـن اسـت کـه          به نظـر مـن، از خنـده       . کنند

ــۀ  ــهمنطق ــی خاورمیان ــت م ــه در تمــام ت   از کــشورهایی حمای ــد ک ــات  کن ــک انتخاب ــی ی  درســت واریخــشان حت
  . گیري و انتخابات است  دائما در حال رأيکند که  اند؛ و متقابال با کشوري خصومت می نداشتهحسابی 

امـا تردیـد نـدارم    . تـرین شـکل ممکـن اسـت        کـشور مـا در مطلـوب       دمکراسـی خواهم ادعا کـنم       من نمی 
ــر     ــشور، دســت آخــر، ب ــاي سیاســی در داخــل ک ــن همــه دعواه ــه ای ــام  ک ــردم در هنگ ــسب رأي همــین م اي ک

  . انتخابات است
هـا بـه هـیچ وجـه ایـن نیـست کـه آزادي، رفـاه،          از گفـتن ایـن حـرف     منظـور مـن      :کـنم   باز هم تکرار می   

ــن  ــال ای ــادانی و امث ــی  آب ــا را ب ــشمارم ه ــی    . ارزش ب ــراي برخ ــوارد، ب ــسیاري از م ــدم در ب ــتی معتق ــه راس ــن ب م
کــنم التــزام بــه چنــین  فکــر مــیمــن  آراء عمــومی وجــود نــدارد؛ و تــر از مراجعــه بــه تــصمیمات، راهــی معقــول
  . تر حرف زدیم شاید به زودي در این باره بیش. هاي دینی ما هم دارد معقولیتی ریشه در آموزه

  
قـال  ) 42(قـال نعـم و انکـم اذا لمـن المقـربین           ) 41(ائن لنا الجرا ان کنا نحن الغـالبین        رعونف ل افلما جاء السحره قالو   

موسـی  فـالقی   ) 44(انـا لـنحن الغـالبون     فرعـون   فالقوا حبالهم و عـصیهم و قـالوا بعـزه           ) 43(القوا ما انتم ملقون   سی  مولهم  
ــ ) 46(فــالقی الـسحره سـاجدین  ) 45(عـصاه فـاذا هــی تلقـف مــا یـأفکون     و موســی رب ) 47(العـالمین  ربقــالوا امنـا ب

الـسحر فلـسوف تعلمـون القطعـن ایـدیکم و ارجلکـم مـن               قال امنتم له قبل ان اذن لکم انه لکبیرکم الذي علمکم            ) 48(هارون
انـا نطمـع ان یغفرلنـا ربنـا خطایانـا ان کنـا اول               ) 50(قالو ال ضـیر انـا الـی ربنـا منقلبـون           ) 49(خالف و الصلبنکم اجمعین   

  )51(المؤمنین
ـ           فرعـون  پس آنگاه که جادوگران آمدنـد، گفتنـد بـه      یم غلبـه  آیـا بـه راسـتی بـراي مـا اجریـست اگـر بـه حقیقـت مـا باش

 بیفکنیـد  :گفـت بـه آنهـا موسـی    ) 42(بله و همانا کـه شـما در آن هنگـام بـی شـک از مقربـان خواهیـد بـود                  : گفت) 41(یابندگان؟
ـ فکناآن چـه را کـه شـما     سـوگند همانـا بــه   فرعـون  هــا و عصاهایـشان را و گفتنـد بـه عــزت     پـس بیفکندنـد ریـسمان   ) 43(ایــد هدن

بلعیــد آن چــه آنهــا دروغ ســاخته  عــصایش را پــس آنگــاه آن بــود مــیموســی نــد پــس بیفک) 44(تحقیــق مــاییم غلبــه کننــدگان
ــد ــت ســجده  ) 45(بودن ــه حال ــاحران ب ــدند س ــده ش ــه  ) 46(پــس افکن ــم ب ــان آوردی ــد ایم ــالمین ربگفتن ــی رب ) 47(الع و موس
کـه تعلـیم   ن کـه اجـازه دهـم بـراي شـما؟ همانـا او بـه تحقیـق بـزرگ شماسـت            آگفت ایمان آوردید به او پـیش از         ) 48(هارون

کـنم دسـت و پـاي مخـالف شـما را و قطعـا همگـی         داده شما را جادوگري؛ پس به زودي خواهیـد دانـست؛ همانـا کـه قطـع مـی            
ـ                     )49(شما را به دار خواهم کشید      همانـا مـا   ) 50(یم گفتنـد هـیچ جـاي نگرانـی نیـست؛ همانـا کـه مـا بـه سـوي رب خودمـان منقلب

  ) 51(ان را که بودیم اولین مؤمنانطمع داریم که بیامرزد بر ما رب ما خطاهایم
طبعـا بـا فراخـوان    . و سـاحران فراخوانـد  موسـی  میـدان مـسابقۀ   حـضور در  بـراي  مـردم را  گـاه تبلیغـاتیش    با کمک دسـت   فرعون  گفتیم که   

انــتم هــل و قیــل للنــاس تــر وقتــی در بــارة آیــۀ  پــیش. آوردگــرد موســی  را بــراي مقابلــۀ بــا مــصردیگــري ســعی کــرد توانــاترین جــادوگران 
فرعـون  بـه طـوري کـه    . اي در میـان افکـار عمـومی مـردم برخـوردار بودنـد       العـاده  کردیم، گفتـیم کـه سـاحران از نفـوذ فـوق       صحبت می مجتمعون

چنـین  قـرآن  از تعـابیر  . کردنـد   ایفـاء مـی  فرعـونی آنهـا هـم نقـش ویـژة خـود را در نظـام            . بـه نـوعی محتـاج آنهـا بـود         جالل و جبـروتش     تمام  با  
ــ مخـصوصا در جهـت هـدایت افکـار      فرعـون  . کـاري متقابـل رسـیده بودنـد      بـه نـوعی توافـق و هـم        ،انحراو سـ  فرعـون    حکومـت    آیـد کـه     برمی

بـه طـور خالصـه، روابـط مـدرنی میـان آنهـا حـاکم بـود؛ بـه تعبیـر            . شـدند  منتفـع مـی  فرعون جست و آنها نیز از حکومت  عمومی ـ از آنها سود می 
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ــه انحراســکــه بینــیم  بــه همــین جهــت، مــی. 14بــرد_شــرایط بــردنــوعی قــرارداد اجتمــاعی بــا : امــروزي ــشان ن ــادي و  در کارهای ــزة اعتق انگی
ایـن خـود گـواه    .  بـستند قـراردادي فرعـون   بـا    و امـروزي     انـسان مـدرن   مثـل یـک     . اي بـه فرعـون       داشتند و نـه ارادت قلبـی ویـژه         ایدئولوژیک

  . به آن پرداختیم که قبال فرعونیدیگریست بر پیچیدگی مناسبات اجتماعی در نظام 
مناســبات گفتــیم کــه  .نبــوده اســتو ابتــدایی بــدوي بــه هــیچ وجــه یــک نظــام فرعــون دهــد کــه نظــام حکــومتی  همــۀ قــرائن نــشان مــی

العـادة   رفـت فـوق   همـۀ شـواهد و آثـار تـاریخی گـواه پـیش       . ترین جوامع امـروزي قابـل مقایـسه اسـت           اجتماعی و فرهنگ جامعۀ فرعونی با پیچیده      
آور آنهــا در زمینــه هــاي  هــاي اعجــاب و ســپس بــه توانــاییآورده اگــر امکانــات آن روزگــار را در نظــر . هاســت در تمــامی زمینــه فرعــونیتمــدن 

رسـد مناسـبات فرهنگـی     بـه نظـر مـی   . گرفـت خواهـد  قـرار  تـصدیق  مـورد   آسـانی    علمی، فنی، مهندسی و حتی پزشکی نگاه کنیم، این موضوع بـه           
دلیلـی بـر ایـن     دمکراتیـک شـبه  هـاي   رواج شـیوه توجـه بـه افکـار عمـومی و     . انـد  رفـت، مـستثنی نبـوده    پـیش و اجتماعی هـم از ایـن پیچیـدگی و         

  . مدعاست
آیـا بـه    بینالائـن لنـا الجـرا ان کنـا نحـن الغـ       : گوینـد   مـی فرعـون   بـه   . گذارنـد   مـی بـا او    قرارهایـشان را    فرعـون    انحراسـ به هر تقـدیر،     

در گفتگوهایـشان بـا او، ظرافـت و زیرکـی خاصـی هـم       فرعـون   انحراگویـا سـ   ؟یـن میـدان باشـیم   اگـر مـا برنـدگان ا      راستی بـراي مـا پاداشـی هـست          
ان کنـا  تعبیـر  فرعـون   در مذاکراتـشان بـا   انحراسـ . رفـت  گـاه و کـارکرد اجتماعیـشان، جـز ایـن هـم انتظـار نمـی               اند که البته با توجه به جاي        داشته

 زیرکـی آنهـا در   ، ـ مقایـسه کنـیم   :  ایـن تعبیـر را بـا عبـارت مـشابهی ـ مـثال       اگـر فرماینـد    مـی عالمـه .  را به کار بردنـد نحن الغالبین
چنـین طـرز بیـانی،    . دهـد  در مقایـسه بـا عبـارت مـشابهش بـوي شـک و تردیـد مـی         ان کنا نحـن الغـالبین     تعبیر  . شود  مذاکرات کامال مشخص می   

چنـدان هـم آسـان و    موسـی  بـر  زي وخواهنـد چنـین وانمـود کننـد کـه پیـر        یعنـی مـی  .امتیاز بگیرنـد فرعون خواهند از  دقیقا مناسب زمانیست که می 
 تـو چـه   ،اکنـون بگـو چنـان چـه مـا پیـروز شـویم       . هم ما باید زحمات زیادي بکشیم و هم این که موقعیت تـو واقعـا در خطـر اسـت         . مسلم نیست 

 مطلـوب رسـیدند   ۀکـم کردنـد ـ یعنـی در مذاکراتـشان بـه نتیجـ        محفرعـون   وقتـی کـه قراردادشـان را بـا     انحراامتیازي به ما خواهی داد؟ همین سـ 
 ـ فـورا لحـن سخنـشان     آري در صـورت پیـروزي قطعـا شـما از نزدیکـان مـن خواهیـد شـد         نعـم و انکـم اذا لمـن المقـربین    به آنها گفـت  فرعون و 

  . این بار با اطمینان تمام قول پیروزي دادند. تغییر یافت
گـاه ویـژه،    در جـاي فرعـون  حـضور جمعیـت کثیـري از مـردم و شـخص      وز جـشن بـزرگ ملـی؛     ؛ سـال ر   مـصر ایـن جـا     . شـد آغاز  بازي  

اجـازه  . هـارون و موسـی   ،و در سـوي دیگـر میـدان    مـصر تـیم ملـی جـادوگران      ،در یـک سـوي میـدان      . نشان از اوج حـساسیت ایـن مـسابقه دارد         
ـ  القـوا مـا  موسـی  قـال لهـم    !بدهید ببینیم چه کسی مسابقه را شروع خواهد کرد    القـا کـردن یعنـی    . اسـت القـا  فعـل مـصدر   القـوا . لقـون متم ان

بـه سـاحران گفـت آن چـه داریـد در معـرض دیـد        موسـی   .گـردد  بـاز مـی   امعنـ همـین  مالقات هـم بـه      .  قرار دادن  گانچیزي را در معرض دید هم     
 یعنـی همـان   عـصی و ریـسمان؛   ب یعنـی طنـا  حبـال  .انـا لـنحن الغـالبون     فرعـون    بعـزه    احبالهم و عصیهم و قالو     فالقوا. ار دهید رهمگان ق 
فهمـیم   مـی  حبـالهم و عـصیهم  گویـد   مـی کـه  قـرآن  از ایـن بیـان   . هایـشان را بـه کـار انداختنـد         دستی  چوبها و    ساحران طناب . دستی و عصا    چوب

  . ندکرد که جادوگران براي کارهایشان ابزار و آالتی داشتند و جادوگري براي آنها مثل یک فنی بود که با مهارت اجرایش می
پنداریـد؛   یعنـی نمایـشی کـه شـما بـه اشـتباه آن را حقیقـت مـی         ؛کنـد  نگـاه انـسان را وارونـه مـی    کـه  چیـزي  در لغت عبارت است از   سحر
تـوان گفـت جـادوگران ـ بـا کمـک ابـزار و آالتـشان ـ از فنـونی آگـاه بودنـد کـه بـا اجـراي                 بنـابراین مـی  . نمـایی  یعنی دروغسحر   به تعبیر امروزي
شــدند مــردم چیزهــایی را ـ کــه در واقــع عــاري از حقیقــت بودنــد ـ       نمــوده باعــث مــی هــاي دیگــر تــصرف   در درك و فهــم انــسانماهرانــۀ آن

تـرین ایـن نتـایج تـأثیر عمیقـی       کـم . داشـت اي  قابـل مالحظـه  ایـن فـن جـادوگري البتـه بـراي صـاحبانش نتـایج و ثمـرات          . واقعیتی مسلم بشمارند  
طوري کـه اکثریـت قریـب بـه اتفـاق مـردم در برابـر جـادوي جـادوگران سـر تعظـیم فـرود آورده و حقیقتـا تـسلیم                     به  . گذاشتند  بود که بر مردم می    

بـه همـین دلیـل از آنهـا     . اي برخوردارنـد  ، مردم بـه راسـتی اعتقـاد داشـتند کـه جـادوگران از قـدرت ویـژه                 به زبان ساده  . قدرت و مهارت آنها بودند    

                                                        
١٤ (Win-Win situation 
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ــد و عمــال آنهــا را پیــروي  حــساب مــی ــیبردن ــد  م ــوعی از آنهــا مــی . کردن ــه ن ــدرت  چــرا کــه جــادوگران. ترســیدند حتــی ب ــه خــاطر ق  دقیقــا ب
   15.شدند ناکی محسوب می جادوگریشان، موجودات ترس

ـ بـه کـار بردنـد،    موسـی  اي کـه جـادوگران در برابـر      سحر ویژه در خصوص   قرآن    :کنـد   یـاد مـی  عنـوان   اب
16آمدنــد بــا ســحري عظــیمآنــان را بــه تــرس افکنــده و  ســحر کردنــد دیــدگان مــردم را و ،آنگــاه کــه درانداختنــد .

احتمـاال  ،  بخوانـد عظـیم بـزرگ و   چیـزي را  خداونـد وقتـی  : از خودمـان بپرسـیم  براي درك عظمت کـاري کـه جـادوگران انجـام دادنـد، کافیـست                
   ؟چه معنایی خواهد داشت

انـا  فرعـون  عـزه  بقـالوا  و .  بسیار بـزرگ و پـر عظمتـشان، غوغـایی بـه راه انداختنـد کـه نگـو و نپـرس                سحردرانداختن  از  پس  ان  ساحر
قـرار داشـتند، بـراي ایـن کـه از او امتیـاز       فرعـون  به یاد داریم که همـین جـادوگران، دقـایقی قبـل وقتـی کـه در آسـتانۀ توافـق بـا                       .نحن الغالبون ل

موسـی  انـد، بـا اطمینـان کامـل از غلبـۀ بـر        سـحر خـود را درانداختـه   موسـی  اکنـون کـه در برابـر    .  و اگر و تردید سـخن گفتنـد     بگیرند، چطور با اما   
 ـ کـه از زبـان جـادوگران نقـل شـده ـ سـه بـار          انـا لـنحن الغـالبون   در جملـۀ کوتـاه   . کننـد کـه پیروزنـد    قسم یاد مـی فرعون سخن گفته به عزت 

و تأکیـد سـوم بـه خـاطر نـوع بیـان        آمـده  نحـن ست کـه بـر سـر    تأکیدیـ ) ل(از الم دوم، تأکیـد  .  اسـت  انااز کلمۀ   تأکید نخست   . تأکید وجود دارد  
عـالوه بـر تمـام    . مـا هـم اکنـون پیـروز هـستیم      یعنـی  نحـن الغـالبون  بلکـه گفتنـد   ) شـویم  ما پیـروز مـی  ( چرا که سحره نگفتند  . جمله است 

خـود ایـن قـسم نیـز یـک تأکیـد       . ایـم  کـه مـا حتمـا برنـده     سـوگند فرعـون  ناپـذیري   و شکست عزت بهبسیار بزرگی خوردند و گفتند قسم ها    این
  . بسیار جدي و مضاعف است

گفتنـد؟ شـاید حقیقتــا فـضاي پـر هیجـانی وجـود داشـته و مجلــس         چـرا سـاحران ایـن قـدر بـا تأکیـد در بــارة پیـروزي خـود سـخن مـی          
را تحـت تـأثیر قـرار دهنـد تـا بـه       فرعـون  تـر   خواسـتند هـر چـه بـیش     هـا مـی   زار گرمـی شـاید بـا ایـن بـا       . اقتضاي چنین سـخنانی را داشـته اسـت        

ــ را بـر   موسـی  خواسـتند آرامـش و تمرکـز رقیـب خـود ـ یعنـی         شـاید قـصد تـضعیف روحیـۀ حریـف را داشـته مـی       . شان بهتر برسـند یها خواسته
شــاید هــم اصــوال یکــی از عوامــل موفقیــت جــادوگران ناشــی از قــدرت  . هــم زننــد تــا او نتوانــد حرکــت مناســبی را در برابــر آنهــا انجــام دهــد 

چیـزي کـه امـروز هـم در میـان      . جـستند  یعنی آنها براي جا انداختن سحرشان از تبلیـغ و تلقـین بـه بهتـرین وجهـی سـود مـی                  . تلقینشان بوده است  
  . ها شاید هم همۀ این. اي تبلیغاتی یک اصل مسلم به شمار می روده دستگاه

اي   پیغمبـر بـراي لحظـه   موسـاي آن قـدر بـزرگ کـه حتـی     .  سـحري واقعـا بـزرگ   ؛جـادوگران سـحر بزرگـی را درانداختنـد        هر چه که بود،     
موسـی  پـس درجهیـد در دل    : ترسـید کـه مبـادا سـحر بـزرگ اینـان در مـردم مـؤثر واقـع شـود          . ترسـید  ،هر چند کوچـک  

  . 17ترسی
فـاذا هــی  . عــصایش راموسـی  پـس بیفکنــد   عـصاه موســی فـالقی  . بــود تـا حــرکتش را انجـام دهــد  موسـی  اکنـون نوبــت  بـه هـر حــال   
ــافکون ــشان دادبرگردانــدن یعنــی  افــکلغــت . پــس آنگــاه آن عــصا بــود کــه مــی بلعیــد آن چــه آنهــا افــک زده بودنــد   تلقــف مــا ی ن و وارونــه ن

عـصایش را  موسـی  . عمـل سـاحران را افـک نامیـده اسـت     قـرآن  با توجه به معناي لغوي سحر که در باال آوردیـم، روشـن اسـت کـه چـرا             . حقیقت
هـا و ابـزار    هـا و ریـسمان   یعنـی همـان چـوب    ؛شروع کرد به بلعیـدن چیزهـایی کـه سـحره بـا آن سـحر میکردنـد       موسی  انداخت و عصاي    به زمین   

  . و آالت جادوگري را
قـبال  . افتنـد  تمـامی سـاحران بـه یـک بـاره بـه سـجده مـی         .فـالقی الـسحره سـاجدین    :شـود  اي جدیـد آفریـده مـی      این جاست که صحنه   

یعنـی سـحر آنهـا چیـزي از نـوع تـصرف در       . کردنـد  گفتیم که ساحران بـا جـادوگري خـود نـوعی احـساس دروغـین در انظـار مـردم حاصـل مـی               
آمـد کـه    شـد، ایـن مـار وجـود واقعـی نداشـت، بلکـه در نظـر مـردم چنـین مـی             بر اثر سحرشان ماري دیده می     به عنوان مثال اگر     . خیاالت مردم بود  

                                                        
 ترسیم؛ این طور نیست؟  ته دلمان از جادوگران میمن و شما هم هنوز) ١٥
 116سورة اعراف آیۀ ) ١٦
 67سورة طه آیۀ ) ١٧
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طبیعیـست  . بلعیـد  شـده بـود و حقیقتـا ابـزار جـادوگري آنهـا را مـی       واقعـی  اژدهـاي  یـک  تبـدیل بـه    موسی  اما اکنون عصاي    . ماري پدید آمده است   
دیدنـد کـه ایـن اژدهـا یـک       بنـابراین، جـادوگران بالعیـان مـی    . شـد  اثـر مـی   وگران هم باطـل و بـی    سحر جاد  ،که با در نوردیده شدن آن ابزار و آالت        

ایـن بـود کـه بـه ناگـاه همگـی آنهـا باالتفـاق ایمـان          . موجود واقعیست و آثارش نیز آثاري حقیقی و واقعـی هـستند نـه محـصول اوهـام و خیـاالت       
. انـستند کـه اثـر جـادو تنهـا در خیـال و اوهـام اسـت         د رمانـان جـادوگري بودنـد و مـی        آنهـا قه  . آوردند که با چیزي به جز سحر و جادو روبروینـد          

 سـجده بـه  درنـگ   بـی ایـن بـود کـه    . توانـست چیـزي از نـوع سـحر باشـد      پـس نمـی  . اما این اژدها یک موجود واقعی بود نـه یـک موجـود خیـالی      
  . افتادند

ــک موجــود برتــر اســت  ســجده ــشر در برابــر ی آدمــی در ســجده ضــمن .  نمــادي از احــساس تــسلیم ب
. کنــد ابـراز اعتقـاد بـه بزرگــی و عظمـت آن کـه بـرایش بــه سـجده افتـاده، تمـامی هــستی خـود را تـسلیم او مـی            

یـک لحظـه   . دهـد  قـرار مـی  طـرف مقابـل   چرا که در حالـت سـجده تمـامی ابزارهـاي دفـاعی خـود را در اختیـار            
بـا کمـک آن   کـه  شـود، پـایی    سـپرش مـی  دسـتی کـه    ابزارهـاي دفـاعی انـسان چیـست؟        :با خودمان بیندیشیم کـه    

هـا از   در حالـت سـجده همـۀ ایـن    . کند، و چشمی که بـا داشـتنش مراقـب اوضـاع و احـوال بیـرون اسـت           فرار می 
پـا بـه طـور کامـل     . دسـت حتـی حالـت مـشت نـدارد تـا بخواهـد بجنگـد یـا چیـزي را پنهـان دارد                   . دنافت  کار می 

تـرین عـضو    ار طـرف دیگـر، سـر کـه حـساس     . گـاه کنـد   توانـد بـه اطـراف ن        شـود و چـشم دیگـر نمـی          بسته مـی  
گـاه او روي زمـین قـرار     و در پـیش طـرف مقابـل    در اختیـار   ، در حالـت سـجده     ،آیـد   آشکار بدن بـه حـساب مـی       

اش ایـستادن اسـت ـ و نیـز از حالـت تـدافعی ـ         بـاالخره ایـن کـه بـدن از حالـت تهـاجمی ـ کـه الزمـه        . گیـرد  می
قـرار اسـت   کـه گـویی همـه چیـز     رود  مـی التی بـه حـ  ی مثـل سـر اسـت ـ     اش حفظ کردن نقـاط حـساس   که الزمه

 بـاالترین احـساس تـسلیم در    ةسـجده مـنعکس کننـد    گـوییم     ایـن اسـت کـه مـی       . باشـد طرف مقابل   در اختیار   
  . ایم برابر آن کسی است که به خاطرش سجده کرده

شـویم دسـتان    درسـت مثـل مـا کـه وقتـی تـسلیم مـی       . نـد ، به ناگـاه خـود را تـسلیم او یافت   موسیساحران با دیدن معجزة    چنین بود که    
قـبال گفتـیم کـه در    . راهـی جـز ایـن ندیدنـد    موسـی  یعنی بـراي بیـان احساسـشان در قبـال معجـزة        . ، آنها هم به سجده افتادند     کنیم  خود را بلند می   

در مـسائل مهـم   نی بودنـد کـه نگـاه مـردم      کـسا انحراسـ . اي داشـتند  عمـومی، سـاحران چـه نقـش برجـسته     هدایت افکار   و از نقطه نظر      ،مردمنگاه  
، فرعـون ، در برابـر جمـع کثیـر مـردم، و درسـت در مقابـل چـشمان        موسـی جلـوي  بنـابراین تـسلیم دسـته جمعـی آنهـا      . ـ اساسا ـ متوجه آنها بـود  
   ! هاي نخستین مسابقه، با ضربۀ فنی از میدان به در شدند  انگار در ثانیه.یک فاجعۀ به تمام معنا بود

پـس درافکنـد    یعنـی  عـصاه موسـی   فـالقی فرمـود   قبلـی   اتاگـر بـه یـاد داشـته باشـید، در آیـ            . بـسیار جـالبی دارد    جا تعبیر    در این قرآن  
چنــان چــه مالحظــه . پــس ســاحران بـه ســجده درافکنــده شــدند  یعنــی الــسحره ســاجدین قیفــالگویــد  مــیهــم در ایــن جــا . عــصایش راموسـی  
 کـه ـ   بیـان شـده اسـت    القـی  ـ بـا عبـارت مـشترك     دوبـر خـاك ـ هـر     انحرابه سجده درافتـادن سـ   وبر خاك موسی کنید، افکنده شدن عصاي  می
 ایـن  معلـوم  ۀصـیغ موسـی  چیـزي کـه هـست در بـارة عـصاي      .  چه قبال گفتیم ـ به معنی چیـزي را در برابـر چـشم همگـان قـرار دادن اسـت        چنان

اختیـار بـه    بـی موسـی  کـه تـو گـویی سـاحران از شـدت عظمـت معجـزة         دهـد  تا نـشان به کار رفته آن  صیغۀ مجهولفعل و در بارة سجدة ساحران      
توانـست از   در حـالی کـه بـراي بیـان سـجدة سـاحران مـی       .  بـه کـار رفتـه اسـت    القـی اما به هر حال در هر دو عبارت فعل مـشترك        . سجده افتادند 

درسـت  فهمانـد کـه تـو گـویی      چنـین مـی  قـرآن  ف ایـن بیـان لطیـ   .  یـا  عبارت دیگري اسـتفاده کـرده و مـثال بگویـد          
تـر ایـن    جالـب . افکنـده شـدند  بـراي سـجده بـه خـاك     ـ در برابـر چـشم همگـان ـ      سـاحران هـم    ،عصایش را به زمین افکنـد موسی همان گونه که 

بنـابراین چنـین    .م حبـالهم و عـصیه  فـالقوا که در خصوص به کـار انـداختن ابـزار جـادوگري سـاحران هـم از همـین فعـل اسـتفاده کـرده فرمـود              
در خـاك بـه سـجده    انداختنـد، خودشـان هـم    بـه خـاك   ـ در مقابـل دیـدگان همـه ـ     سحرشـان را   آلـت  طور که  همانفهماند که ساحران درست  می

  . درافتادند
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اصـوال از سـنخ جــادوگري   موسـی  سـاحران پـس از آن کـه انـصراف خـود را از مـسابقه اعـالم کـرده بـه صـراحت ابـراز داشـتند کـه کـار               
در ایــن  .هــارونو موســی ؛ رب العــالمین ربقــالوا امنــا بــ: هــارونو موســی  رب ،العــالمین ربگفتنــد ایمـان آوردیــم بــه  نهــا نیــست، در ادامــه آ

آنهـا  . نکـرد موسـی  اي بـه محتـواي دعـوت     هـیچ اشـاره  فرعـون  گـاه تبلیغـاتی    بـه خـاطر داریـد کـه قـبال گفتـیم دسـت         . وجود دارد جالبی  آیه نکتۀ   
تـا حـد یـک مـسابقۀ جـادوگري تنـزل داده کوچـک        ـ کـه دعـوت بـه یـک فلـسفۀ تمـام عیـار زنـدگی بـود ـ           را  موسـی   بزرگ کوشیدند تا دعوت

شـود کـه در برابـر     از ایـن جـا معلـوم مـی    . العـالمین  ربدر توضیح به سجده افتادنـشان گفتنـد مـا ایمـان آوردیـم بـه            فرعون  سحرة  اما  . جلوه دهند 
کوشـیده بـود تـا در بـارة محتـواي اصـلی دعـوتش سـخن         موسـی  در ایـن مـدت   . هم سـاکت ننشـسته بـود       موسی،  فرعونگاه تبلیغاتی     تالش دست 

تـا  . معنـا بـود   مفهـومی بـی  فرعـون   انحرا در فرهنـگ فرعونیـان و در نتیجـه بـراي سـ      العـالمین   ربقـبال توضـیح دادیـم کـه         . گفته آن را تبلیغ نماید    
چنـان در ایـن بـاره سـخن گفتـه بـود کـه        موسـی  امـا  . کـرد   بـه دیـوانگی مـتهم مـی    را به خـاطر مطـرح کـردن ایـن مفهـوم           فرعون موسی   جایی که   

 ـ در  هـارون ــ قاعـدتا بـا کمـک فـصاحت      موسـی  دهـد کـه    ایـن نـشان مـی   . گوینـد   میالعالمین ربساحران به محض مشاهدة معجزة او، سخن از 
 و هـا  ، حـرف  حاضـر شـود  انحراسـ برابـر  در ز آن کـه  پـیش ا حتـی  موسـی  رسـد   بـه نظـر مـی   . اش بسیار موفق عمل کرده اسـت     بیان صورت مسئله  

ایـن  موسـی  اگـر  .  اسـتدالالتش را بپذیرنـد  انحرااش باعـث شـد تـا سـ     بـه همـین دلیـل معجـزه    . به گوش آنهـا رسـانده بـود      اصلی خود را    ادعاهاي  
  . دیدند ب و باور نکردنی میافتاد این بود که خود را در برابر یک اتفاق عجی  تنها اتفاقی که براي ساحران می،کار را نکرده بود

چــرا کــه بــه دنبــال اظهــار ایمــان بــه . هــم معتقــد شــدندموســی  نبــوت ایمــان آوردنــد، بلکــه بــه العــالمین ربامــا ســاحران نــه تنهــا بــه 
  بـه هـارون رب موسـی و  فرماینـد تنهـا معنـایی کـه از گفـتن        مـی عالمـه چنـان چـه   . هـارون  و موسـی العالمین گفتند ایمان آوردیـم بـه رب       رب

  . نیز ایمان آورده بودند هارون و موسیشود این است که آنها به رسالت  به ذهن متبادر میامنا برب العالمین دنبال جملۀ 
هـا ـ کـه      بـا آنهـا سـخن گفتـه بـود و هـم در بـارة ابعـاد ایـن اندیـشه و تـأثیر آن در زنـدگی انـسان             العـالمین  ربهـم در بـارة   موسی پس 

انـد ـ فـی المجلـس بـه توحیـد         این بود کـه سـاحران ـ کـه البتـه افـراد نخبـه و صـاحب نظـري هـم بـوده           . زده بودهمان نبوت است ـ با آنها حرف 
  . استفرعون  اکنون نوبت عکس العمل 18.و نبوت ایمان آوردند

انی ایــم، بــه آســ دادهفرعــون کردیــد؟ البتــه بــا توضــیحاتی کــه قــبال در بــارة شخــصیت و تفکــر  بودیــد، چــه مــیفرعــون اگــر شــما جــاي 
از ایـن رو، دغدغـۀ   .  اسـت پراگماتیـست یـک  فرعـون  بارهـا نـشان دادیـم کـه     . چـه عکـس العملـی نـشان خواهـد داد     فرعون توان حدس زد که   می

بنـابراین رو بــه ســاحران کــرده  . رنــگ اســت رنــگ کـه بــی  کـشف حقیقــت و باطــل در قبــال منـافع و حفــظ حکــومتش، در نظــرش نـه حتــی کــم   
 بعـد بـراي موجـه جلـوه دادن حـرفش و      ؟منـتم لـه قبـل ان اذن لکـم     ا :قـال آوریـد؟     ایمـان مـی   موسـی   زة من به    بدون اجا به چه حقی    : گوید  می

انـد، همگـی آنهـا را بـه یـک توطئـۀ دسـت جمعـی          گریز از این مخمصه که سـاحران همگـی منتخـب خـود او و گـرد آمـده توسـط خـود او بـوده              
بـا ایـن حـرف در عـین حـال یـک        .انـه لکبیـرکم الـذي علمکـم الـسحر     : ان اسـت سرکرده و استاد شـما جـادوگر  موسی گوید  کند و می    متهم می 

  . سازد این قدرتش را از کجا آورده، معاف میموسی بار دیگر خودش را از هر گونه توضیحی در این خصوص که 
دانـم و   جـادوگر اسـت بـا گفـتن نمـی     موسـی  بـراي فرعـونی کـه هـیچ تخصـصی در فـن جـادوگري نداشـت، گفـتن ایـن کـه                        : قبال گفتم 

فرعـون  اگـر  . داشـت فرعـون  تـري بـراي    هـاي کـم   اما واضح اسـت کـه گفـتن جملـۀ اول بـه مراتـب هزینـه       . کرد نمیهیچ فرقی ـ منطقا ـ  فهمم   نمی
تـوان چیـزي را کـه     چطـور مـی  . برآیـد موسـی  توانـست بـا قاطعیـت در صـدد انکـار       اش این بود کـه دیگـر نمـی    ترین هزینه   کرد، کم   ابراز حیرت می  

ــ بـا یـک محاسـبۀ     فرعـون   پراگماتیـستی پـس غریـزة   فهمیم، مورد انکار قرار دهـیم؟ جـواب افکـار عمـومی را چگونـه بایـد داد؟                  انیم و نمی  د    نمی
بعـد هـم   . هـم همـین کـار را کـرد    فرعـون  . چنـان جـادوگر بنامـد    را هـم موسـی  ه گفت که جملۀ اول را بـه زبـان آورد   فایده ـ به او می  _سادة هزینه

نیـاز داشـت ابهـت شکـست     فرعـون  بـه عـالوه،   . با متهم کـردن آنهـا بـه توطئـه، زمینـۀ ایـن تهدیـد فـراهم بـود                 . تهدید ساحران زد  طبیعتا دست به    
راهـی بهتـر از تهدیـد بـه مجـازات سـراغ       فرعـون  آیـا شـما در ایـن موقعیـت، بـراي      . اش را بـه نحـوي جبـران کنـد      روي فـرو ریختـه     خورده و آب  

  دارید؟ 

                                                        
 . ـ استسورة شعراءگري ـ موضوع اصلی   و دعوتدعوتها همه نکاتی بسیار برجسته در خصوص  این) ١٨
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ـ   فرعون  این بود که     : بـه زبـان امـروزي   . پـس بـه یقـین در آینـده خواهیـد دانـست       فلـسوف تعلمـون  ه تهدیـد سـاحران زد و گفـت        دسـت ب
بعـد بـراي   . تـرین انـواع سـخن گفـتن اسـت      نـاك  حوالـه بـه آینـدة مـبهم در عـین تهدیـد قاطعانـه، یکـی از تـرس         ! نـشانتان خـواهم داد    ! صبر کنیـد  
الصـلبنکم   ن خـالف و مـ القطعـن ایـدیکم و ارجلکـم    ف: شـد آور  ان را بـه آنهـا یـاد   هـاي پـیش رویـش    اي از مجـازات   تـر ترسانیدنـشان، شـمه       بیش

 شـما را بـا هـم    ۀکـنم و همـ   را قطـع مـی  شـما  ) یعنی دست چپ و پـاي راسـت یـا دسـت راسـت و پـاي چـپ       (مخـالف  دست و پاي بی شک   اجمعین
  . آویزم به دار می

در وهلـۀ اول چنـین بـه     .آمنـتم لـه قبـل ان اذن لکـم     :ی کـه گفـت  آن جـای . اما، یک جملـه بـسیار تأمـل برانگیـز اسـت      فرعون  در کالم   
نبـوده و سـخن مهملـی بـه     انگـار متوجـه حـرف دهـانش     . داردپـاچگی عمیـق او    نـشان از دسـت  فرعـون  رسد که گفتن این جمله از سـوي     نظر می 

پـس  . اشـد؟ ایمـان یـک امـر قلبـی و درونیـست      توانـد مـشروط بـه اجـازة کـسی ب      آخر مگر ایمان آوردن یا نیاوردن به چیزي، مـی        . زبان رانده است  
  ورید؟آایمان موسی  به ،گوید شما حق ندارید قبل از کسب اجازه از من میفرعون چرا 

امـا اگـر ایـن سـخن صـرفا حرفـی بـود کـه از         . در ایـن لحظـات پرفـشار، احتمـال دور از ذهنـی نیـست             فرعون  البته احتمال دست پاچگی     
فرعـون  ــ یـا سـاحران در برابـر     فرعـون  در مقابلـۀ بـا   موسـی  فقط محصول دسـت پـاچگی او بـود، جـا داشـت      بیرون پریده و فقط و   فرعون  دهان  

و سـاحران  موسـی  بینـیم چنـین برخـوردي از سـوي      امـا وقتـی مـی   . یـا ـ حـداقل ـ بـه آن جـواب دهنـد       ــ بـه نحـوي از ایـن موضـوع یـاد کـرده        
اتفاقـا قـرائن دیگـري وجـود     . دهـد  مـی فرعـون   دیـدگاه ـ بـه نـوعی ـ خبـر از     شـود کـه جملـۀ مزبـور       این احتمال تقویت میصورت نگرفته است، 

  .کند دارد که این احتمال را تقویت می
 بـزرگ ـ اصـوال ایمـان و اعتقـاد را امـري کـم اهمیـت و درجـه دوم          پراگماتیـک ــ بـه عنـوان یـک     فرعـون  حتما به خاطر دارید که گفتـیم  

در میـان مـا کـم نیـستند کـسانی کـه چنـین        هـم  همـین امـروز   . گرفـت  یمان را چندان جدي نمیهایی از مقولۀ ا    به همین دلیل، حرف   . شمرد  می
. اش بـر افکـار مـردم بـود      حفـظ حکومـت و سـلطه   ،تـرین موضـوع بـراي او    متقـابال مهـم  . کننـد  آلیستی و هپروتی تلقـی مـی    سخنانی را ایده  قسم  

از مزبـور   ۀگقـتن جملـ  بـا توجـه بـه همـۀ ایـن جهـات،       . دانـست  رب مـردم مـی  تـر بگـوییم ـ     خود را خـدا و ـ دقیـق   فرعون تر این که  از همه مهم
  .  چندان هم عجیب نیست،فرعونسوي 

بـه  ایمـان و اعتقـادات قلبـی شـما ـ      ایـد؟   بـه چـه حقـی بـدون اجـازة مـن ایمـان آورده        :را چنین ترجمه کـرد کـه  فرعون شاید بتوان حرف 
فرضـا شـما بـه چیـزي ایمـان بیاوریـد؛ مگـر ایـن ایمـان چقـدر اهمیـت            . هـا را بـشکند   بچـارچو همـۀ  هر چه که باشد ـ صالحیت آن را ندارد که  
  دیده بگیرد؟ ادارد که بخواهد همۀ قواعد و مقررات را ن

 نبایـد ایمـان   بـدون اجـازة مـن   سـخن فرعـون ایـن بـود کـه      . شـما نبایـد ایمـان بیاوریـد     کـه    ایـن نبـود   سخن فرعون   : توجه کنید 
خواهـد   مـی فرعـون  آیـد کـه گـویی     ایـد، چنـین برمـی    که گفت آیـا بـدون اجـازة مـن ایمـان آورده     فرعون ز این حرف خواهم بگویم ا می. آوردید  می

بـا ایمـان شـما    بخـصوصی  مـن مـشکل   . روایـی مـن باشـید    خواهیـد ایمـان بیاوریـد، بایـد در چـارچوب حکومـت و فرمـان           شما اگر هم می    :بگوید
امـا آزاد  . شـما آزادیـد ایمـان بیاوریـد یـا نیاوریـد      . مخالفـت مـن بـا هنجارشـکنی شماسـت     . رمدر واقع اصال کاري بـه کـار ایمـان شـما نـدا            . ندارم

  . چنین اموري مداخله کند صالحیت آن را ندارد که بخواهد در اایمان و اعتقاد اساس. نیستید قوانین و قواعد موجود را زیر پا بگذارید
 امـا اگـر کمـی در آن دقیـق     ،آیـد  ی نگـرش باطـل و ناپـسندي بـه نظـر مـی         هـاي دینـ     اگـر چـه در مـتن آمـوزه        فرعون  به اعتقاد من، نگرش     

در واقــع چنــین نگرشــی اســاس و پایــۀ تمــدن . دار نیــست طــرف و بــیمهجــور در میــان مــا  خــواهیم دیــد کــه ایــن نگــرش چنــدان هــم  ،شــویم
، در بنیـان فکـري   غـرب لیبرالیـستی  نظـام  ه کـ  19ایـم  سـخن گفتـه  مـا قـبال بـه تفـصیل در ایـن بـاره       . آیـد  به حـساب مـی   در دنیاي معاصر     لیبرالیستی

بـر  . کننـد  احترامـی مـی   بـی کلیـسا  دهنـد و نـه بـه     مـی  فحـش  ءبـه خـدا و مالئکـه و انبیـا    در آن جا نـه     . ضد دین نه   ؛فارغ از دین  است  نظامی   ،خود
کـه کـارکرد   داننـد   مفیـدي مـی  ا چیـز  دیـن ر ، لیبـرال بـسیاري از متفکـران     . گـاه خاصـی هـم قائلنـد         براي دین جاي   ،اتفاقاخالف تصور بعضی از ما،      

داننـد و معتقدنـد کـه      و خـصوصی مـی  شخـصی امـا چیـزي کـه هـست، دیـن را امـري       . گزینـی نداشـته باشـد      و آثارش براي بشر شاید هـیچ جـاي        

                                                        
 . به کتاب ایستاده در باد مراجعه شود)١٩
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 نکتـۀ مهـم در ایـن اسـت کـه چنـین محـدودیتی را       . اعتقادات دینـی نبایـد در رفتـار اجتمـاعی و سیاسـی افـراد دخالـت جـدي داشـته باشـد              
کنـد   چنـین فرقـی نمـی    هـم . کنـد کـه چـه دینـی مـورد نظـر افـراد باشـد         یعنی براي آنها فرقی نمـی . براي دین، فارغ از محتوا و حتی نوع دین، قائلند      

دیـن تـا   . دنهـ  از حـوزة فـردي و شخـصی پـا بیـرون      نبایـد هـا   مهم این است کـه ایـن آمـوزه   . هایی براي پیروانش دارد   که این دین حقیقتا چه آموزه     
امـا اگـر بخواهـد پــا از ایـن محـدوده بیــرون      . قتـی کـه در درون دل افـراد بــوده در امـور اجتمـاعی و سیاسـی ظــاهر نـشود، مـورد احتـرام اســت         و

از نظـر آنهـا دخالـت دیـن در امـور مختلـف زنـدگی مربـوط بـه گذشـتۀ تـاریخ بـشر بـوده               . بگذارد، آنگاه به هر نحو ممکن باید با آن مقابلـه کـرد            
 گــرا واپــسبــه همــین جهــت، مخالفــان خــود را . قــا بــر پایــۀ نفــی دخالــت دیــن در امــور اجتمــاعی و سیاســی بنــا شــده اســت تمــدن مــدرن دقی

    20.خوانند می
فقـط  . ام هـایم را کـرده    قـبال در ایـن بـاره صـحبت    ،اي نیـستم و چنـان چـه گفـتم     گـویی بـه چنـین اندیـشه        من هـم اکنـون در صـدد پاسـخ         

هـاي   در حقیقـت یکـی از پایـه   . داردفرعـون  هـاي   سـی دنیـاي مـدرن چـه شـباهت جالـب تـوجهی بـا اندیـشه          خواهم نشان دهم که اندیـشۀ سیا        می
هـا و حـوزة دخالـت دیـن را در زنـدگی افـراد، صـرف نظـر از ایـن کـه بـه چـه دینـی معتقـد                        این است که بایستی چارچوب     لیبرالیزمبنیادین تفکر   

هـر  . گویـد  گوینـد مـا کـاري بـه ایـن نـداریم کـه فـالن دیـن حقیقتـا چـه مـی               ها می   لیبرالیست. هستیم، و فارغ از محتواي ادیان، پیشاپیش معین کرد        
پـس در حقیقـت بایـستی حـوزة نفـوذ و      . هـاي فـردي و شخـصی افـراد نبایـد بـراي آن اعتبـاري قائـل شـویم              خواهد بگوید، خارج از حوزه      چه می 

  . یرون بگذارددخالت دین را پیشاپیش معین کنیم و اجازه ندهیم پا از آن حوزه ب
خواسـت   ایـد، مـی   او بـا گفـتن ایـن کـه بـه چـه حقـی بـدون اجـازة مـن ایمـان آورده           . گفـت  مـی فرعون این دقیقا شبیه همان چیزیست که      

یعنـی در درون آن چـارچوبی قـرار بگیـرد کـه مـن       . مـشروط بـر ایـن کـه بـا اجـازة مـن باشـد               ،ایـرادي نـدارد   بگوید ایمان و اعتقاد داشتن به دین        
  .نه این که بر پایۀ دین بخواهید حکومت و سلطۀ مرا نفی کنید. کنم یتعیین م

حـوزة دخالـت دیـن تنهـا پـس از مراجعـه بـه مـتن و محتـواي          یـا بایـد بگـوییم کـه     . از نظر منطقی، ما بر سر یک دوراهی قرار داریـم  
فرعــون ظــاهرا .  آن را معلـوم کــرد مــستقل از مـتن و محتــواي دیــن بایـد حــوزة دخالــت   و یــا بایــد بگـوییم کــه  دیـن قابــل تعیــین اســت 

ة دیـن را معـین    ـ بایـد چـارچوب و حـوز    دینـی  بـرون و اصـطالحا بـه صـورت    ـ پیـشاپیش   یعنـی اعتقـاد داشـت کـه     . معتقد به نظریۀ دوم بـود 
ی بیــرون هــا معتقدنــد مــادامی کــه دیــن پــایش را از حــوزة معینــ هــر دوي ایــن.  هــم امــروز بــر همــین مبنــا اســتوار اســتلیبرالیــستیتفکــر . کــرد

  . اما اگر دین بخواهد در امور دیگر زندگی دخالت کند، پذیرفتنی نیست. مشکلی وجود نخواهد داشتنگذاشته، 
ــین موضــعی از جانــب کــس  ــات نرســیده،   اناتخــاذ چن ــه اثب ــن برایــشان ب ــه حقانیــت دی آور  تعجــبی ک

. د خواهـد گرفـت  امـا اگـر کـسی خـود را معتقـد بـه دیـن بدانـد، صـورت مـسئله شـکل عجیبـی بـه خـو                  . نیست
در شـود کـه    دانـد، مـسئلۀ بـاال بـه ایـن صـورت ظـاهر مـی         مـی را تعالیم خدا براي بـشر       دار که دین      براي یک دین  

خواهـد   خـدا هـر چـه مـی     و یـا بایـد بگـوییم        بایـد تـابع حـرف خـدا باشـیم         خصوص حوزة دخالت دین یـا       
  . داردالت دخهایی حق  کنیم دین در چه حوزه گفته باشد، این ماییم که معلوم می

مگـر آن کـه نگـرش پراگماتیـستی در     . دار کـامال روشـن اسـت     پاسخ این مـسئله، بـراي یـک دیـن         
تـر بـه خـاطر     اعتقادش بـه دیـن نـه بـه خـاطر حقانیـت آن بلکـه بـیش             ذهنیت او چنان نفوذ کرده باشد که        

ــد  ــه باش ــکل گرفت ــد آن ش ــار و فوای ــا   آث ــشریت امــروز ب ــه چهــان ب آن ؛ و ایــن همــان معــضل بزرگیــست ک
  . روبروست

ضـیر انـا الـی     قـالوا ال . خواهنـد داد جـوابی  چـه  کـه  هـا متوجـه سـاحران اسـت        حـاال همـۀ نگـاه     . تهدیـدش را کـرد    فرعون  به هر شکل،    
.  یعنـی شـر، گزنـد، سـختی، هـر چیـزي کـه ناخوشـایند اسـت         ضـیر  .منینؤ انا نطمع ان یغفر لنا ربنـا خطایانـا ان کنـا اول المـ           ؛ربنا منقلبون 

                                                        
 کـه گویـا بـار منفـی     بنیادگراسـت ترجمـۀ دیگـر آن   . رود بـه کـار مـی    مرتجـع  اسـت کـه در حقیقـت بـه معنـی            )Fundamental (فانـدامنتال اي جدیـد از        ترجمـه  گرا  واپس) ٢٠
 .کند تري را به بعضی از اذهان متبادر می کم
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و اضـطراب و  یعنـی هـیچ نگرانـی     ال ضـیر .  ـ از وسـعت عجیبـی برخـوردار اسـت     گفتنـد فرعـون  جـواب تهدیـد    ـ کـه سـحره در    ال ضیرعبارت 
گفتـه  فرعـون  انگـار در مقابـل تمـام تهدیـدهاي     . یعنـی دیگـر چیـزي وجـود نـدارد کـه بخواهـد باعـث نـاراحتی مـا شـود                 . اندوهی براي ما نیست   

خواسـتند بگوینـد مـا در حـالتی       امـا سـحره مـی   ،تهدیـد بزرگـی کـرده بـود    فرعـون    اگر چـه     باك؟چه  د؛  خواهد بکن   هر چه می  فرعون  بگذار  : باشند
تـر از عـذاب و شـکنجۀ      بـزرگ ،کـه چیـز مهمـی نیـست    فرعـون  تهدیـد  . توانـد باعـث نگرانـی مـا شـود      هستیم که دیگر هیچ چیز و هیچ چیز نمـی      

چـرا؟  .  ـ یعنـی گزنـد و آسـیب ـ در دنیـاي مـا دیگـر مـصداقی نـدارد          ضـیر م اصـال تـو گـویی مفهـو    . تواند باعـث انـدوه مـا شـود     هم نمیفرعون 
در درون مــا  .یـم ا ه شـد منقلــب، هـارون و موسـی  بـه سـوي ربمـان، بــه سـوي رب همـۀ عـالم، بــه سـوي رب         ،پروردگارمــانچـون مـا بـه سـوي     

چـرا کـه اول کـسانی    . خـدا همـۀ گناهـان مـا را ببخـشاید     ایـم تـا    کـرده طمـع  اکنـون  . انا الی ربنا منقلبـون : یـم ا هزیر و رو شدبر پاست؛ ما   یانقالب
امـا  . ایـم  راهـی مـردم داشـته    درسـت اسـت کـه مـا نقـش فراوانـی در گـم       . بـودیم فرعـون  درست است که مـا جـادوگران   . ایم  هستیم که ایمان آورده   

 ان یغفـر لنـا ربنـا خطایانـا ان کنـا اول      انـا نطمـع  : یـم ا هفـتح بـاب ایمـان کـرد     چرا کـه مـاییم کـسانی کـه          . شاید رب ما  خطاهاي ما را بپوشاند       
  . المؤمنین

انگیزتـر از زمـانی کــه    حتـی هیجـان  .  اسـت مـصر تـیم ملـی جـادوگري    انگیزتـرین قـسمت از آخـرین مـسابقۀ      بـه گمـان مـن، ایـن هیجـان     
امتیـاز  فرعـون  شـیدند از  کو دانـم از آغـاز مـسابقه ـ آنگـاه کـه سـاحران، مطمـئن از پیروزیـشان، مـی            مـن نمـی  . تبدیل بـه اژدهـا شـد   موسی عصاي 

 چقـدر زمـان فاصـله    ــ  21تـوانی بکـن    گفتند ما براي خـدا انقـالب کـردیم، تـو هـر چـه مـی        میفرعون بگیرند ـ تا پایان آن ـ که به   
 . . . ضــیر الاحــساس . انـد   از زمــین تـا آســمان را طـی کــرده   اي بـیش  تــوان دانـست کــه سـاحران در همــین مـدت، فاصــله    ولــی مـی . بـوده اسـت  

هــر یــک از ایــن . . . و ســبقت در ایمــان . . . ایمــان . . . امیــد بــه غفــران پروردگــار . . . سوس از گنــاه گذشــته فــ ا. . . انقــالب بــه ســوي خــدا
  . حاالت، فصلی طویل در تعالی انسان است

دارنـد، از عمـق     بیـان مـی  انـا نطمـع  ارت اي کوچک، اشاره کـنم کـه وقتـی سـاحران امیدشـان بـه غفـران خـدا را بـا عبـ            تنها به عنوان نکته   
 طمعیـست خواهنـد بگوینـد امیـد مـا بـه خـدا نـه از سـر اسـتحقاق مـا کـه از سـر              تو گـویی مـی  . کند میحکایت احساس فروتنی آنها در برابر رب   

پـشت پـا زدیـم،    فرعـون  هـاي   این درست است که ما به خاطر ایمانمان از همـه چیـز گذشـتیم، درسـت اسـت کـه بـه وعـده               . غفران او داریم  که به   
درست است که عذاب و شکنجۀ او را به جان خریـدیم، ایـن درسـت اسـت کـه مـا اولـین مؤمنـانیم، درسـت اسـت کـه ایمـان مـا در برابـر چـشم                     

هـاي دنیـا محـروم شـدیم، درسـت       ترین ضربه به پیکر نظـام طـاغوت بـود، ایـن درسـت اسـت کـه مـا در راه انقالبمـان از همـۀ لـذت                 مردم، مهلک 
بـراي مـا تنهـا    . کـار هـیچ چیـز نیـستیم     امـا بـا ایـن همـه مـا مـستحق و طلـب       . . . که مرگ در یک قدمی ما قرار گرفـت، درسـت اسـت کـه                است  

  .  است به غفران خدا؛ همین و بسطمعچیزي که هست یک 
ابـر چـشمان آنهـا    گوینـد، امـا انگـار جـز خـدا کـسی در بر       سـخن مـی  فرعـون  بسیار جالب است که ساحران اگر چه بـه ظـاهر در جـواب               

ال ضــیر انـا الــی ربنـا منقلبــون انـا نطمــع ان یغفـر لنــا ربنـا خطایانــا ان کنــا اول      : بــه سـخنان ســاحران یـک بــار دیگـر نگــاه کنیـد    . نیـست 
بـه روشـنی پیداسـت کـه     . شـود؟ سراسـر ایـن کـالم حـدیث نفـس اسـت و نجـواي بـا خـدا               دیـده مـی   فرعـون   در ایـن سـخنان اصـال        . المؤمنین
  . اند مراتب بلندي از توحید و معرفت نفس را پیمودهدر همین لحظات، ـ موسی ـ نخستین یاران فرعون ساحران 

چــه ه آن مــؤمن بایــد بــقــبال روایتــی را برایتــان خوانــدم کــه  . دنیــایی از معرفــت توحیــدي را در درون خــود داردبــه تنهــایی  ال ضــیر
. را بـه عنـوان مثـال گویـایی از ایـن حقیقـت برشـمردند       فرعـون   سـاحران  ،م؛ و امـا  چـه امیـدوار اسـت   ه آن  امیدوارتر باشـد تـا بـ       ،ناامید است 

: فرماینـد  دارنـد، در توضـیح آن مـی    بیـان مـی  فرعـون   وقتـی کـالم سـاحران را در برابـر        22المیـزان  در جـاي دیگـري از         طباطبـایی  ۀعالم
 ایــن کالمیــست کــه در رســاندن منظــورش بــسیار بلیــغ و در مفهــوم    یعنــی

  . جوشد رس و منزلتش بسیار بلند است؛ علم و حکمت در آن فوران کرده از آن می و محتوایش بسیار عمیق است؛ معنایش بسیار دور از دست

                                                        
 72سورة طه آیۀ ) ٢١
  از سورة طه72ذیل آیۀ ) ٢٢
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خـواهم سـخنم را در ایـن     بنـابراین اجـازه مـی   . غـذ شـود  من اگر بخواهم امروز در بارة ایـن جمـالت سـخن بگـویم، مثنـوي هفتـاد مـن کا             
سـاز مـن بـراي     شـاید بـراي شـما جالـب باشـد اگـر بـشنوید کـه ایـن آیـات، انگیـزه           . جا خاتمه داده از زاویۀ دیگـري بـه ایـن جمـالت نگـاه کـنم        

  .دانید چطور؟ بگذارید برایتان بگویم می. بودندسورة شعراء انتخاب 
قطعـه از خـاك زمـین    از عمرتـان را در بهتـرین   روزهـایی  ایـد کـه    بختـی برخـوردار بـوده    مـن از ایـن خـوش   دانم بعضی از شما هم مثل    می
هـاي مـن    چیـز زیـادي از حـرف   باشـند کـه   وار ن امیـد ،انـد  فهمنـد، و آنهـایی کـه نرفتـه     مـی خـوب  حرف مرا   اند،     رفته مکهبه  آنهایی که   . به سر ببرید  

  . است  بخش رة چنین سفري همیشه لذتبا چند گفتن و شنیدن در هر. گیرشان شود دست
: شـود  وارد شـده کـه بــا ایـن عبـارات آغــاز مـی      عرفــهشـب   و شــب جمعـه در زیبـایی  دعـاي  


ــی ــوقی دل     یعن ــه مخل ــن روز ب ــر کــس در ای ــدایا ه ــسته خ ب

 آورد، پــس اي  اي از او بــه دســت و مهیــا کــرده تــا بــه چیــزي نائــل شــده جــایزه و خــودش را مــستعد 
ــسته  ــه تــو دل ب ــا کــرده  رب، مــن ب ــا  ام و خــودم را مــستعد و مهی ــه عفــو ام ت ــو  ب ــو برســم و از ت ــه ت ب

ــل شــده   ــو راجــایزچیــزي نائ ــه دســت آورمة ت ــه .  ب ــن ابعــد ب ــا مــی ی ــد و زیب ــسیار بلن رســد و  کلمــات ب
اي عظـــیم  گویـــد  مــی 

اســت؛ پــس عظــیم بپوشــان از بــراي مــن آن چــه  ،رود اي کــه بــراي هــر چیــز عظیمــی بــه تــو امیــد مــی
رسـد کـه مقـصود اصـلی مـن از       اي مـی  پس بـه جملـه  سـ . آمرزد گنـاه عظـیم را مگـر رب عظـیم           که نمی همانا  

بــه مــرا  یعنــی : ذکــر ایــن دعــا همــین جملــه اســت 
ــی      ــتجابتم کن ــه اس ــز آن ک ــیفکن ج ــدوهی م ــیچ ان ــت ه ــان و هالک ــن بفهم ــه م ــت  یب ــایم را اجاب ــه دع  ک

   .اي کرده
تـرین مفهـوم ایـن عبـارت ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت               کـم  .جالـب اسـت   عجیـب و     بـسیار    ،این تعبیـر  

امـا اگـر بـه تحلیـل ایـن جملـه بنـشینیم، سـر         . نفهمـد کـه مـستجاب شـده اسـت      و  کسی دعایش مستجاب شـود      
انـد کـه ایـن چنـین دعـا کنـیم،        اگـر نـه ایـن بـود کـه امامـان مـا بـه آموختـه                . خـواهیم آورد  دراز جاهاي عجیبـی     

  .  زبان آوریمهابر خداوند چنین جمالتی بکردیم در بر شاید هرگز جرأت نمی
شـویم کـه دعایمـان مـستجاب شـده اسـت        مـا معمـوال چگونـه متوجـه مـی     : بگذارید از خودمـان بپرسـیم    

بعـد اگـر ایـن حاجتمـان     . کنـیم  یا نـه؟ بـه طـور معمـول مـا وقتـی کـه حـاجتی داریـم، بـه درگـاه خـدا دعـا مـی                  
رسـیم، بـا خودمـان خـواهیم گفـت کـه دعـاي مـا مـستجاب          خواهـد ب   برآورده شود، یعنی به چیزي که دلمـان مـی         

  . دست کم تا حدي، عامیانه است ،اما حقیقت این است که چنین نگاهی به استجابت دعا. شد
اگر بخواهم به طور کامل توضـیح دهـم کـه بـه نظـر مـن چـرا ایـن نگـاه عامیانـه اسـت، بحـث مفـصلی                         

مــۀ شــما بــه ایــن نکتــه واقــف باشــید کــه از نظــر  امــا شــاید ه. طلبــد کــه اکنــون مجــال طــرح آن نیــست را مــی
اسـتجابت دعـا و بـرآورده شـدن حاجـت ـ درسـت بـه همـان شـکلی کـه مـا انتظـار داریـم ـ                هاي دینی ما،  هآموز

ــد ــز متفاوتن ــه در دل    . دو چی ــی ک ــا حاجــت و آرزوی ــذیرد، ام ــاهی اســتجابت صــورت پ یعنــی ممکــن اســت گ
 کـه ممکـن اسـت گـاهی شـناخت مـا از حـاجتی کـه داریـم،            حـداقل بـه ایـن دلیـل       . ماست، عینا بـرآورده نـشود     

یعنـی ظـاهرا چیـزي را بخـواهیم کـه خودمـان یـک روز خـواهیم دانـست کـه آن را واقعـا            . شناخت دقیقی نباشـد   
در ایـن صـورت حتـی اگـر دعـا مـستجاب شـود، آن حـاجتی کـه مـورد درخواسـت مـا بـوده ـ               . ایـم  خواسته نمی

کنـیم، بـه مـا خواهنـد داد؛      چـه بـه ظـاهر طلـب مـی     چیـزي بهتـر از آن   ه، یقینـا  بلکـ . عینا ـ به ما داده نخواهد شد 
عـین  بـه دسـت آوردن   : تـر ایـن جاسـت    نکتـۀ جالـب  . چـه ایـن کـه متوجـه ایـن موضـوع بـشویم و چـه نـشویم         
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گـاهی ممکـن اسـت چیـزي را کـه بـه       . کنیم هـم لزومـا نـشانۀ اسـتجابت دعـا نیـست       ه از خدا طلب می   حاجتی ک 
در . هـا ـ بـه مـا داده باشـند      ـ یـا نظـائر ایـن   حجـت   از سـر اسـتجابت دعـا بلکـه از سـر اتمـام       آوریم نه  دست می

شـود، خداونـد بـه     اي گرفتـار سـخط خـدا مـی        هـا، هنگـامی کـه بنـده         گـاهی وقـت   روایات ما آمده است کـه       
ــی  ــتور م ــتگان دس ــاده      فرش ــانش وانه ــرده و او را در گناه ــرآورده ک ــاي او را ب ــۀ آرزوه ــه هم ــد ک ده

  . رها کنید
نـه بـه دسـت آوردن حاجـات ـ لزومـا ـ نـشانۀ اسـتجابت دعاسـت و نـه بـه             ، بنا بر آن چـه گفتـیم  

ممکـن اسـت دعـا اسـتجابت شـود و حاجـت بـه        . دست نیاوردن آنها ـ لزوما ـ نـشانۀ عـدم اسـتجابت اسـت      
یـک بـار دیگـر از خودمـان     اکنـون  . دست بیاید و ممکـن اسـت دعـا اسـتجابت شـود و حاجـت بـه دسـت نیایـد           

  ما چگونه متوجه شویم که دعایمان مستجاب شده است یا نه؟ : رسیمبپ
آیــا راهــی وجــود دارد کــه نظرگــاه خــدا را در بــارة خودمــان بــدانیم؟ اگــر روزي دعــاي مــا مــستجاب   

تـوان از آن جـواب آگـاه شـد؟      شده باشد، اگر خدا از سـر مهربـانی و رحمـت بـه مـا جـوابی داده باشـد، آیـا مـی                
توانـد ادعـا کنـد کـه خـدا،       چـه کـسی مـی   .  باشـید کـه ایـن سـؤال چقـدر بـزرگ اسـت       حاال شـاید متوجـه شـده      

از طـرف دیگـر، کیـست کـه     حقیقتـا از سـر لطـف و رأفـت، سـخن او را پذیرفتـه و مهربانانـه پاسـخ داده اسـت؟          
آرزوي دانستن پاسخ ایـن سـؤال را نداشـته باشـد؟ کیـست کـه نخواهـد بدانـد آیـا دعـایش بـه اسـتجابت رسـیده                  

  ه نیفتد؟ز دلش به لر،مالمحسن فیض کاشانیکیست که از شنیدن آن ابیات معروف یا نه؟ 
  حساب دادي همه کس نصیب دارد ز نشاط و شادي اما          به من غریب مسکین غم بی

   نمودي نه مرا جواب داديمنه اجابت   ت جامی     س خوافیضلب شکرفروشت دل  ز               
خواهـد مطمـئن شـوم کـه خـدا اجـابتم کـرده          دلـم مـی  ،کـنم  من هر وقـت دعـا مـی   ولی  . دانم  شما را نمی  

ــدا . اســت ــت خ ــدون اجاب ــزه ،اصــال ب ــا چــه م ــی   دع ــه م ــه؟ چگون ــا چگون ــان   اي دارد؟ ام ــد دعایم ــوان فهمی ت
. اي کـه برایتـان گفـتم دقیقـا نـاظر بـه همـین احـساس اسـت                  جملـه مستجاب شده است یا نـه؟       

  خـواهم   مـی ! خـواهم مـرا اجابـت کنـی     یمـ  !بـا مـن مهربـان باشـی    خواهـد   دلـم مـی   ! ن که اي خـدا     یعنی ای
 اجــابتم ،خــواهم بفهمـم کـه تـو    مـی  !یچنینـ  ایـن خـواهم بفهمـم کـه بــا مـن      تــر، مـی   امـا از آن مهـم  !مـرا بپـذیري  

  . اي نموده
ان مـا بـه مـا نیاموختـه بودنـد کـه بـا خـدا ایـن گونـه           قـبال گفـتم شـاید اگـر امامـ     . آگاه شدن از نظر خدا در بارة خودمان، چیز کمی نیست         

خـواهم بگـویم یـک سـرزمینی هـست، کـه وقتـی بـه آن جـا            حـاال مـی   . اي را بـه زبـان آوریـم         کـردیم چنـین جملـه       حرف بزنیم، هرگز جرأت نمی    
ن جـا  آ  وقتـی بـه  . را بزنـی هـا   تـر از ایـن حـرف    هـا و بـزرگ   کنـی بـا خـدا از ایـن حـرف        شوي که جـرأت مـی       مند می   روي، چنان قوي و قدرت      می
گیـري همـه چیـز را از خـدا      آن جـا یـاد مـی   ! یبخـواه از خـدا  خـواهی   چـه مـی   هـر شجاع باشـی، تـا      ،یدهند قوي باش    و یاد می  تانگار به   ي،  رو  می

 و بـی  يشـو  پـررو  انـد   کنـی بـه تـو اجـازه داده     رسـی، حـس مـی    آن جـا کـه مـی   . هاي بزرگ، و چیزهاي بـزرگ تـر        کوچک، چیز چیزهاي  بخواهی؛  
  .هیچ آداب و ترتیبی از او بخواهی

   خواهد دل تنگت بگوي هر چه می                        گفت آدابی و ترتیبی مجوي                                                     
یگــري را نتوانـستم پیــدا   هـیچ بیـان د  ،مــسجدالحرامولــی بـراي بیـان احــساسم از فـضاي    . دانـم  اي نیـست؛ مــی  پـررو شـدن لغــت شایـسته   

 ،گویـد  مـی  لبیـک  ،کنـد  مـی غـسل  کنـد ـ بعـد     شـود ـ یعنـی آهنـگ خـدا را مـی       وقتـی کـسی حـاجی مـی    : امامان ما آمده استدر روایات . کنم
توانــد بــه  اي کــه مــی تــرین اندیــشه آورد، باطــل و حــج بــه جــا مــی، خوانــد مــینمــاز کنــد،  تقــصیر مــینــد، ک مــی ســعی ،کنــد مــیطــواف 

 گـردد،  حـج بـاز مـی   وقتـی حـاجی از سـفر    کـه  مـا آمـده   امامـان  در روایـات    .باشـد آمرزیده نـشده    شاید  د این است که     دهور  اش عب   مخیله
   . را ببوسیداوپیشانی بر اثر گناهانش خاموش نشده  تا این نور ؛در پیشانیش نوریست
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 ابـراهیم نـد از روزي کـه بـه زمـین آمـد و نردبـان       دا ، سنگ صیقلی و سـیاهی قـرار دارد کـه فقـط خـدا مـی           کعبهاي از بیرون خانۀ       گوشهدر  
 ظـاهربینی کـه زیـارت قبـر     وهابیـان حتـی  . انـد   بـر روي او دسـت کـشیده   ، بـار ین شد، تا امـروز چنـد انـسان و چنـد        کعبهدر بناي خانۀ     اسماعیلو  

چـرا کـه همـۀ مـسلمانان بارهـا      . نندشـک  ت مـی سـ گذارنـد و بـراي لمـس کـردنش سـر و د      انگارند نیز به این سنگ احتـرام مـی     پیامبران را شرك می   
کـه  مـا آمـده اسـت    امامـان  روایـات  در . زنـد   بـر آن سـنگ بوسـه مـی    کعبـه ف خانـۀ  ه بودند که چه سـان رسـول خـدا در هـر بـار طـوا        دو بارها دی  

ة فرسـتاد بـا  نـه  بیعـت  گـویم؟   فهمیـد چـه مـی    مـی  .اسـت در روي زمـین  بـا خداونـد    کـردن    بیعـت    ۀ بـه منزلـ    حجراالسـود دست کشیدن به    
   !خدا، بیعت با خود خدا
 اسـت، امـا جزئـی    کعبـه انـد اگـر چـه بیـرون از      اسـت کـه گفتـه    ی هاللـی شـکل  ۀمنطقـ ، کعبـه ناودان طالیی   ، درست زیر    خدادر کنار خانۀ    
گـویم؟   فهمیـد چـه مـی    انـد قبـر صـدها پیغمبـر ـ مـی       گفتـه . آن عبـور کـرد  طـواف نبایـد از داخـل    هنگام  در ،به همین دلیل. شود از آن محسوب می

 حجـر اسـماعیل  آن جـا را  .  ـ در همـان جاسـت   اسـماعیل ذبـیح  گـذار کعبـه ـ     قبـر بنیـان  . در همین منطقـۀ هاللـی شـکل قـرار دارد    صدها پیغمبر ـ  
حجـر  رود، یکـی از آرزوهـایش ایـن اسـت کـه در       هـر کـس کـه بـه حـج مـی      . مانـد  جـواب نمـی   بیهرگز  حجر اسماعیلاند دعا در   گفته. ندگوی می

همـه منتظرنـد   .  جـاي غریبـی اسـت   حجـر اسـماعیل  .  دعـا کنـد  کعبـه  آویـزد و بـه درگـاه صـاحب     کعبه ة، دست به پردناودان طال زیر ، در اسماعیل
کـه چـه    ایـن . زنـد  جوانـه مـی  همـه  غنچـۀ عـشق بـه خـدا، در آن جـا، در دل      . گیرنـد  همان جا جواب خود را از خدا بگیرنـد؛ و بـه نظـر مـن مـی                 

  . موضوع دیگري استالبته  کند، یاري این غنچه را آببعدها کسی 
حجـر  ظرفیـت اسـت ـ بـه سـمت       فهمـم یـک دنیـا چقـدر کوچـک و کـم       با یـک دنیـا آرزو ـ و اکنـون مـی     . غروبی بود؛ بعد از نماز مغرب

خـودم  ناگهـان بـه   . شـرکت کـنم   اسـماعیل بـود کـه در مهمـانی خانـۀ       مـن   وبـت   ادعـا اکنـون ن     انگار از میان صدها هزار میهمـان بـی        . رفتم اسماعیل
ام؛ نـه یـک     ایـستاده نـاودان طـال  سـرم را بلنـد کـردم دیـدم درسـت در زیـر       . کعبـه  است و صورتم چـسبیده بـه خـود    کعبهآمدم دیدم دستم به پردة   

  . تر تر و نه یک ذره آن طرف ذره این طرف
  کنی اي خاك درت تاج سرم ها می لطف    من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم                                                       
  که من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم    برا بنده نوازیت که آموخت بگو                     دل                                            
  که دراز است ره مقصد و من نوسفرم             همتم بدرقۀ راه کن اي طایر قدس                                                       
  به هواي سر کویش پر و بالی بزنم  خرم آن روز که پرواز کنم تا بر دوست                                                          

. ام کـه اجابـت شـده   را بفهمـان  کنـی بخـواهی کـه اي رب مـ     رسـی جـرأت مـی    گفـتم آن جـا کـه مـی       . حاال نوبت من بود که پر و بالی بزنم        
. کنـد  هنـوز هـم از یـاد آن لحظـه اشـک بـه چـشمانم حملـه مـی           . راه مـن اسـت       کـه همیـشه هـم      قرآنـی ن  یهمـ .  که در دست داشتم گـشودم      قرآنی
  . ان کنا اول المؤمنینخطایانا قالوا ال ضیر انا الی ربنا منقلبون؛ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا : اش این بود آیه

 ال . . . ضــیر الزنــد  همــه چیــز در آن جــا فریــاد مــی.  تجلــی امــن و امــان خداســتمــسجدالحرام.  را آن جــا دانــستمال ضــیرمــن معنــی 
درسـت همـان طـور کـه     . تـو در امـان خـدایی   . گـر امنیـت توسـت    همـه چیـز حکایـت   . ترسـی  آن جا که هستی دیگر از هـیچ چیـز نمـی           . . . ضیر

  . 23خودش فرمود 
.  آیـه آمـد   ، همـین را گـشودم قـرآن  بـا ایـن نیـت    بـار کـه   چنـد   بـودم، هـر   مکـه تا وقتی که در . هنوز هم در تعجبم  . ین همۀ ماجرا نبود   اما ا 

  . نبوددیگر این آیه آیات لطف فراوان بود؛ اما  ،را گشودمقرآن چقدر آن هر ، مکهبعد از . جدا که باور کردنی نبود
  که بر هیچ کسش حاجت تفسیر نبود              بی تو              حافظآیتی بود عذاب انده                                              

 بـزرگ و مهربـان ـ رب همـۀ عالمیـان ـ هـست، دیگـر چـه ترسـی           یییعنـی وقتـی خـدا   ! دیگر چـه غـم  یعنی  ! یعنی دیگر چه باكال ضیر
  . سوي خدابه م و رو شدی ما زیر انا الی ربنا منقلبونو چه اندوهی؟ 
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اش را از مـا ـ و پـدران و فرزنـدان مـا ـ همیـشه در دلـش زنـده          دانـم کینـۀ دیرینـه    مـی . دانم که شیطان هرگز از مـا طمـع نخواهـد بریـد     می
. ال ضـیر ی هـست و  العـالمین  ربامـا در آن سـرزمین امـن دانـستم کـه      . زدن مـا روي نخواهـد گردانـد       زمـین   خواهد داشت و از هیچ فرصتی بـراي         

تـوان بـا او    مـی  .پیمـان بـست  تـوان   مـی بـا او  ی هـست و  العـالمین  ربدانـستم کـه   . گریخـت تـوان    مـی شبـه سـوی   و هست  یالعالمین ربانستم که  د
ـ ؛شـجاع بـود  توان در کنـار او   می. باختعشق با او توان   می. دست داد  ـ    تـوان   مـی  .داشـت موسـی   همـان شـجاعتی کـه    ا ب  ادر کنـار او فـصیح بـود، ب

   .داشتموسی نداشت و فرعون  همان عزتی که ا ب،در کنار او عزیز بودتوان  می .داشت هارونه مان فصاحتی که
ــ  موسـی  ــ نخـستین مؤمنـان    فرعـون   انحراسـ کـه  درسـت همـان طـور    امیـدوار بـود،   کنـار او  در تـوان   مـی و یی هست خدا یعنی ال ضیر 
بـه خـدا دل   شـد   کـاش مـی   .کنـد  رو مـی  و  هـا را زیـر      خداونـد دل   .قلـوب اسـت   ال خداونـد مقلـب      .خداونـد منقلـب کننـده اسـت       . امیدوار بودنـد  

هــر کــه را بخواهــد، خــدا  کــه کودکانــۀ خــود بــرداریم  اتمحاســبدســت از اي هــم کــه شــده،   و بــراي لحظــهمببنــدی
او بـه  ! نـه . مـان مـا را خواهـد آمرزیـد    گناهان قـدر  بـه  خـدا  مخیـال کنـی  مبـادا  انـد کـه    امامان مـا بـه مـا آموختـه    . 24عطا فرمایـد حساب روزي     بی

 ةانــدازاو بـه  ! نــه .کنـد  ن مـی ما خوشــحالن انـدوهما ةخـدا بــه انـداز  کـه   مخیـال کنــی مبـادا   .خواهـد پوشــاند مغفـرت خــودش مـا را   قـدر  
انــدازة او بــه ! نــه. ا بــه مــا خواهــد دادحاجــت مــمبــادا خیــال کنــیم کــه خــدا بــه انــدازة  . خواهــد ســاختان مخــودش خوشــحاللطــف 

هـر جـا کـه باشـیم      . اسـت العـالمین  رب خـدا  . خـدا همـۀ هـستی اسـت      .مان قیـاس نکنـی    مـ خدا را بـا خود    . رحمت خودش عطایمان خواهد کرد    
ن عــالم ایــ کــسی و چیــزي در ،جـز خــدا . هــاي ماســت هــاي مــا و در بیــرون دل  خـدا در درون دل .25: در محـضر اویــیم 

   . هر چه هست اوست،همه هیچیمما  .یمی اوة ما همه جلو.نیست
ــن،   ســال ــیش از ای ــا پ ــه  مالصــدراه ــا آموخــت ک ــه م ــ   ب ــه خ ــه صــاحب هــستی ک ــه  . د هــستی اســتوخــدا ن ــه موجــدالموجودات ک ن

نـشین   امـا مـن نـه هـم    . خـدا نـه منوراالنـوار کـه نوراالنـوار اسـت       بـه مـا آموختـه بـود کـه      سهرورديها پیش از او هم   سال. وجودالموجودات است 
امـام مـن و پیـر مـن،     کـسی کـه ایـن حقـایق را در گـوش مـن زمزمـه کـرد،          .  افتـاده بـود    صـدرا  بودم و نـه چـشمم بـه چهـرة آسـمانی              رديسهرو
مـا همـه هیچـیم، هـر     او بـود کـه بـه مـن گفـت       .عـالم محـضر خداسـت، در محـضر خـدا معـصیت نکنیـد       او بود که به من گفت   .  عزیزم بود  خمینی

 .26گفتــه بلکـه   کــه نگفتــه اسـت  قــرآن خــدا در فـت  او بـود کــه بــه مــن گ . چـه هــست اوســت 
  . چند کلمۀ دیگر از ته دلم با شما حرف بزنمخواهم  حاال می.  جا خداست یعنی هر جا نوري هست همان

  ن گرفتپیر ما را بوي پیراه             گرفت                  تنباز شوق یوسفم در 
از آن روزي کـه بـا   . زنـد  دارم، پیونـد مـی  انقـالب اسـالمی    بـه طـرز غریبـی، اعمـاق دل مـرا بـا مفهـومی کـه از                   انا الی ربنا منقلبـون    آیۀ  

ایـن  و بـاقی  فرهنـگ،   ، اقتـصاد ، سیاسـت ،حکومـت فهمیـدم کـه   .  زنـدگی  ۀمعنی زندگی آشنا شدم، فهمیدم که دیـن یعنـی خـدا و خـدا یعنـی همـ                  
ـ حکــومتم را، سیاســتم را، اقتــصادم را، م را  ی زنــدگۀ و مــرا راهــی نیــست جــز ایــن کــه، همــ؛ کــوچکی از زنــدگی اســتۀوشــ تنهــا گ،هــا حــرف

 زنــدگیم را بــه ۀیعنــی همــ. الهــی کــنمام را، اخالقــم را، آدابــم را، و همــه چیــزم را ـ    فــرهنگم را، دانــشم را، هنــرم را، عــشقم را، نمــازم را، روزه
کـه عـشق مـن    از همـان جاسـت    خـراب اسـت، درسـت    ن مـ  اگـر حکومـت  پـس  . ، عبادت از سیاست جـدا نیـست     در زندگی من  . محک دین بزنم  

در عبـادت، در عـشق، در فقـه،    پـس دانـستم کـه در تمـامی ایـن امـور،        .کـه عبـادت مـن هـم نـاقص اسـت          از همان جاست    ویران است و درست     
ــردي،   ــال ف ــاعی،  در اعم ــال اجتم ــت در اعم ــت، در سیاس ــشت، در حکوم ــه  ، در در معی ــاه ب ــا، نگ ــه  در دنی ــاه ب ــرت، نگ ــگآخ ــلح،در جن  ، ص

 باشـم او امیـدوار بـه رحمـت    بایـد خـدا را ببیـنم، بـه او اتکـاء کـنم،           و همـه چیـز،     و همه چیـز   شکست   ، پیروزي ،يأ ر ،انتخابات ،تثبیت ،سازندگی
یعنـی دینـی شـدن    انقـالب اسـالمی   ! اسـالمی انقـالب  ایـن یعنـی همـۀ زنـدگی؛ و یعنـی،      . و براي او و بـر اسـاس آن چـه او گفتـه تـصمیم بگیـرم         

  .  رفتن،خواهد  میاسالم در آن طریقی که ،یعنیو  زدن، اسالمبه محک همه چیز را زندگی، یعنی 
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را قـرآن  بـه سـختی بتـوان تـصور کـرد کـه کـسی مـسلمان باشـد، یـک بـار            . تر کسی در مقام چون و چـرا برآیـد    تا این جاي کار، شاید کم     
درسـت  مـشکل  . نمایـد  امـا مـشکل در جـاي دیگـري رخ مـی     . دلـی نکنـد   نین دیدگاهی در بارة دیـن و زنـدگی، صـمیمانه هـم         خوانده باشد، و با چ    

 از آنهــا چیــزي اســالمکننــد  اي فکــر مــی عــده. شــود د کــه در عرصــۀ اجتمــاع مــسلمانان، اخــتالف نظرهــا آشــکار مــیگــرد از آن جــایی آغــاز مــی
  اکنون چه باید کرد؟ . طلبد نها چیز دیگري را می از آاسالمکنند  اي فکر می خواهد و عده می

اجـازه دهیـد   . از زاویـۀ دیگـري بـه ایـن مـسئله نگـاه کـنم       خـواهم   امـروز مـی   . 27ام  من قبال در بارة حل این معما، بـه تفـصیل سـخن گفتـه              
 بـشوییم؟ آیـا فکـر    اسـالم د، دسـت از   از مـا خواسـته وقتـی میانمـان اختالفـی رخ دا     اسـالم کنیـد،   آیـا شـما فکـر مـی    . این بار من از شما سؤال کنم  

گیـري در    بـراي تـصمیم  اسـالم  هـر کـس بـه هـر طریقـی کـه دلـش خواسـت عمـل کنـد؟ یـا ایـن کـه                   ،می کنید از ما خواسته در هنگـام اخـتالف         
  در اختیار ما قرار داده است؟ هاي بخصوصی  هنگام اختالفات نیز راه

هـاي اجتمـاعی اسـت، و اگـر قبـول داریـم کـه         گیـري   در هنگـام تمـام تـصمیم   ماسـال بنـدي بـه     اگر قبول داریم که مـسلمانی در گـرو پـاي          
بـراي یـک مـسلمان، هنگـام بـروز      : پرسـم  ، آنگـاه از شـما مـی   بـراي مـا دارد  خاصـی  دسـتورات  گیري در هنگام بروز اختالف،    براي تصمیم  اسالم

بینیـد کـه    آیـا نمـی  : پرسـم  ن سـؤال دیگـري مـی    اکنـو متـصور اسـت؟  اختالف، چه راهی به جز جمع شـدن در زیـر لـواي یـک رهبـري دینـی          
  چنین حقیقت ساده و مسلمی چگونه مورد غفلت کثیري از فعاالن عرصۀ سیاسی و اجتماعی جامعۀ ماست؟ 

خـواهم قـضاوت کـنم کـه تـالش آنهـا چقـدر         نمـی . هـاي اجتمـاعی و سیاسـی نـدارم      هاي درونی فعاالن عرصـه      کاري به نیات و انگیزه    من  
کـنم اکثریـت    بـا خـودم فـرض مـی    . خواهم در بارة محـصول نهـایی کـار آنهـا بـراي مـردم حـرف بـزنم                حتی نمی .  براي دنیاست  براي خدا و چقدر   

تـوانم از طـرح ایـن پرسـش      امـا نمـی  . آنها در پی اغـراض دنیـوي نبـوده و کارهایـشان ممکـن اسـت نتـایج مفیـدي هـم بـراي مـردم داشـته باشـد                     
. ایـن مـسئلۀ کـوچکی نیـست     یـک مـسلمان ـ در زیـر پـرچم کـدام رهبـري دینـی شـکل گرفتـه اسـت؟            تالش آنها ـ به عنـوان  : صرف نظر کنم که

    وارد عرصۀ عمل اجتماعی شد؟،توان مسلمان بود و فارغ از رهبري دینی  مگر می
 بـر پـنج   سـالم اکـه  در روایـات مـا آمـده اسـت     . انـد   از آن نـام بـرده  والیـت به گمان من، این همان چیزیست که در روایات ما بـا عنـوان       

تـر بـود، طـوري     همـه مهـم  از میـان ایـن پـنج پایـه، والیـت از      کنـد      سـپس اضـافه مـی      .والیـت و  حـج    ،روزه، زکـات،    نماز: بوداستوار  پایه  
آن چهـار را چـسبیده و والیـت را رهـا     رسـول خـدا   امـا مـردم بعـد از    . که باید گفـت آن چهـار دیگـر بـر محـور والیـت اسـتوار بودنـد               

  .  این مضمون، در متون روایی ما بسیار زیادنداحادیثی با. کردند
اي توانــستند والیـت را از صـحنۀ زنـدگی مـسلمانان خـارج کننـد؟ و ایـن والیـت ـ            چـه شـد کـه عـده    : پرسـم  مـن همیـشه از خـودم مـی    

 توانـسته بودنـد،   کنـد همـین اسـت کـه مخالفـان والیـت ظـاهرا        واره بـه ذهـنم خطـور مـی     هـایی کـه هـم    دقیقا ـ چه چیز بوده است؟ یکی از پاسـخ  
گفتنـد   اي مـی  مـثال بـه عـده   . گرفـت  بهـره  اسـالم تـوان از   گیـري بـر سـر مـسائل اختالفـی، نمـی       در هنگـام تـصمیم    مسلمانان را قانع کنند که      

ــراي عــدهمــسائل اجتمــاعی و سیاســی از مــسائل دینــی جداســت  گیــري در  خواهیــد بــراي تــصمیم چطــور مــی: گفتنــد اي دیگــر مــی ؛ و ب
ــزرگ رســول خــدا      اختالفــات سیاســی  ــد، در حــالی کــه برخــی از صــحابۀ ب در ایــن ان دیــن ـ   گـــ یعنــی همــان بزراز دیــن کمــک بگیری

شـدند مـسلمانان را     بـه ایـن ترتیـب در عمـل موفـق مـی      زننـد و برخـی دیگـر از آنهـا حرفـی دیگـر مـی زننـد؟               حرف می اختالفات سیاسی یک    
و پیـامبر کـار چنـدان    قـرآن  نـاطق و کنـار گـذاردن دسـتورات صـریح      قـرآن  نـشین کـردن      خانـه    ،بعـد از آن   . گیري بر پایۀ دین دور کننـد        از تصمیم 

هـا پــیش از ایــن،   دمنــد کـه ســال  اي در میــان فرقـۀ ناجیــۀ امــت پیـامبر، در همــان بـوقی مــی    عـده امــروز هــم ، خــواهم بگـویم  مـی . دشـواري نبــود 
.  را ـ از صـحنۀ زنـدگی مـسلمانان خـارج کننـد      اسـالم و قـرآن   تمـام  نـاطق ـ و در نتیجـه   قـرآن  هاي این امت در آن دمیدند و کوشـیدند تـا    سامري

گیـري بـر پایـۀ دیـن را ـ عمـال ـ از زنـدگی اجتمـاعی مـسلمانان           کوشـند تـا بـا بهانـه قـرار دادن اختالفـات، تـصمیم        اي مـی  امروز عده: ساده بگویم
  . پاك کنند

                                                        
رس  اي دیگـر در بخـش چـاپ نـشدة همـان مباحـث مطـرح شـده کـه شـاید در آینـده در دسـت              بیابیـد و پـاره  ایـستاده در بـاد  اي از این سخنان را مـی توانیـد در کتـاب           پاره) ٢٧

 .همگان قرار گیرد



 9جلسۀ    ـ قرآن المیزان فی تفسیر البر اساس کتاب سورة شعراء  هنگاهی ب         تیم ملی جادوگري مصرترین صحنه از آخرین مسابقۀ  پرهیجان
  

 25

کـنم والیـت فقـط منحـصر در آنـان       امـا گمـان نمـی   . و هـستند  امامـان معـصوم مـا بـوده        ،تـرین مـصداق والیـت       این درست است که عالی    
تـرین   امامـان معـصوم بـاالترین و عـالی    . رسـد والیـت ـ مثـل اغلـب مفـاهیم دینـی مـا ـ داراي درجـات و مـصادیق متعددیـست             به نظـر مـی  . باشد

همـان  .  ـ بـراي والیـت وجـود نـدارد     تـر  پـایین توان گفـت ـ مـثال ـ در زمـان غیبـت، هـیچ مـصداقی ـ ولـو بـا درجـات              مصادیق آن هستند اما نمی
آنگـاه والیـت در   . هـا  گیـري   در هنگـام تمـامی تـصمیم   اسـالم طور که گفتم، قدر مشترك والیت در تمـام درجـات آن، عبارتـست از پـاي بنـدي بـه        

این، وقتـی مـن از    بنـابر .تردیـد ـ بـه همـان رهبـري دینـی ـ کـه از آن صـحبت کـردیم ـ منتهـی خواهـد شـد               گیـري اجتمـاعی ـ بـی     عرصۀ تـصمیم 
حـضور در صـحنۀ   بـراي یـک مـسلمان،    : گویـد  اصـلی کـه بـه مـا مـی       .یـک اصـل عمیـق دینـی اسـت         کـنم، منظـورم       رهبري دینی صـحبت مـی     

توانـد از وضـعیت    کنـد مـی   از اسـالم دور اسـت کـسی کـه گمـان مـی         .  قابل طـرح نخواهـد بـود       ،قبل از مسئلۀ رهبري دینی    ،  اجتماعی و سیاسی  
توانـد در عرصـۀ اجتمــاعی    کنــد فـارغ از رهبـري دینـی مــی    فکـر مـی  از اسـالم دور اسـت کــسی کـه    راغـت داشــته باشـد؛ و   اجتمـاعی مـسلمانان ف  

  . کاري انجام دهد
امـروز چـه کـسی ـ بـه حقیقـت ـ مـصداق رهبـري دینیـست؟ و اگـر روزي بـر سـر رهبـري              : دانم برخی از شـما فـورا خواهیـد پرسـید     می

: گـویم  امـا بـه شـما مـی    . بیـنم  ؟ پاسخ من به هر دو سـؤال روشـن اسـت و اکنـون نیـازي بـه تکـرار آنهـا نمـی                 دینی اختالف پدید آمد، چه باید کرد      
  .  از صحنۀ زندگی با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیستاسالمکنار نهادن 

. نگـرم   بـا مـن اخـتالف دارد، مـن ایـن اخـتالف را بـه دیـدة یـک نعمـت مـی           تشخیص مصداق رهبري دینـی   در  تنها  کند    اگر کسی فکر می   
اغلـب سیاسـت پیـشگان مـا اساسـا کـاري       . مـصداق رهبـري دینـی باشـد    بر سـر تـشخیص   هاي سیاسی  جدالبینم که  به ندرت میاما امروز  

  . آنان، در عرصۀ سیاست، حتی کاري به کار دین ندارندبسیاري از . به کار رهبري دینی ندارند
دانـم   مـی  .تبلیغـاتی نیـست  زنـم، بـه هـیچ وجـه منظـورم یـک سـخن         دانید کـه وقتـی مـن از رهبـري دینـی حـرف مـی         همۀ شما خوب می   

اعتقـاد بـه رهبـري خالصـه     زننـد کـه تـو گـویی      پایـه حـرف مـی    گویند، چنـان سـخیف و بـی       هستند کسانی که وقتی از والیت یا رهبري سخن می         
دانـم کـه بـراي برخـی از      مـی . شـود در گریـه کـردن بـه هنگـام مالقـات او و کـافر شـمردن هـر کـسی کـه نـسبت بـه او انتقـادي دارد                         می

دانـم برخـی از افـراد     مـی . تـر اسـت تـا چـون و چـرا کـردن در کـار رهبـري         چون و چرا کردن در کار خدا و پیغمبـر بـه مراتـب پـذیرفتنی        افراد،  
ـ   . مـن بـه هـیچ یـک از اینـان کـاري نـدارم       . نـشانند  تـراز معـصومان مـی    چنان از رهبري حرف می زنند که عمـال او را هـم            سیاري دسـت کـم ب

 خمینـی  ـ دقیقـا بـا قیـد مطلقـه بـودنش، همـان گونـه کـه امـام عزیـزم            والیـت مطلقـۀ فقیـه   از شما شاهدید که دالیلـی کـه مـرا نـسبت بـه مـسئلۀ       
ایـن دالیـل نـه مبتنـی بـر هـیچ شـمردن        . گفت ـ قانع کرده است، نه مستلزم معـصوم شـمردن رهبـر اسـت، و نـه مـستلزم انتقـاد نداشـتن بـه او            می

امـروز  . ام مـن قـبال در خـصوص همـۀ ایـن مـسائل سـخن گفتـه        . هـاي فـارغ از دیـن    دمکراسـی است و نه مبتنـی بـر واگـذاردن رأي بـه         رأي مردم   
زنـدگی  دعواي اصلی روزگار مـا، نـه بـر سـر ایـن یـا آن رهبـر، کـه بـر سـر حـضور یـا عـدم حـضور اسـالم در مـتن                     خواهم بگویم،     می

  . در متن زندگیستاسالمروز بر سر حضور یا عدم حضور دعواي اصلی، ام: تر بگویم راحت. اجتماعیست
کـنم   یعنـی اگـر کـار مـی    .  یعنـی منقلـب شـدن بـه سـوي خـدا      ؛اسـالم  یعنی منقلـب شـدن بـه سـوي     .اسالمیعنی انقالب اسالمی براي من،  

دهـم بـراي    ي مـی أراگـر  . کـنم بـراي خداسـت     اگـر صـلح مـی   .جـنگم بـراي خداسـت      اگـر مـی   . جویم براي خداسـت      اگر روزي می   .براي خداست 
ایــن . دانـستن خـدا  معرفـت توحیــدي داشـتن و تمـام زنـدگی را بنــدگی     یعنـی  انقـالب اســالمی   .سـت خداخــوانم بـراي    اگـر درس مـی  .سـت خدا

  .  استانا الی ربنا منقلبوني او معنانقالب اسالمی معنی 
انـدازه زیـاد اسـت، درسـت اسـت       یـن راه بـی  درست است که فاصلۀ ما از آن جا کـه بایـد، طوالنیـست، درسـت اسـت کـه نقـصان مـا در ا          

تـا  که راه سخت است، درست است که موانع این راه فراوانـست، امـا شـما بگوییـد بـراي مـا چـه راهـی جـز پیمـودن ایـن مـسیر متـصور اسـت؟                            
انقـالب اسـالمی   امـا بـراي مـا، راهـی جـز پیمـودن مـسیر        . هنوز به پیـروزي نرسـیده اسـت   انقالب اسالمی ایم،   وقتی به چنین جایی نرسیده    

هــا و  آگــاه باشـیم کـه شــیطان مـا را بــه بهانـۀ سـختی ایــن راه، بـه بهانــۀ خطاهایمـان در ایـن راه، مــا را بـه خــاطر ضـعف          . سـراغ نتــوان گرفـت  
انقــالب امیــد شــویم، از  هــر وقــت از زنــدگی نــا. تنهــا راه زنــدگی و اصــال خــود زندگیــستایــن بــراي مــا . از ایــن راه بــه در نکنــدمــشکالتمان، 

  . هم ناامید خواهیم شدسالمی ا
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هـر کــس کــه  . یمالعــالمین رب گانمــا بنـد چـون  . تمــام هـستی از آن ماســت بــاالتر بگـویم،   .از آن ماسـت تمـام زمــین  . آینـده از آن ماســت 
خـدا  هـاي زنـدگی کـه بـروي،      اي از گوشـه  بـه هـر گوشـه   . کنـد، ایمـان دارد کـه ربوبیـت او در همـه جـا حاضـر اسـت          را بنـدگی مـی     العالمین  رب
ایـن اسـت کـه پیـامبر مـا      . العـالمین  ربهـر کجـاي زمـین کـه باشـیم، مسجدیـست بـراي عبـادت         . جاست و ما را کاري به جز بندگی او، نیـست     آن

  . فرمود 
مرتکــب اشــتباه بـه جــز اولیـاء خــدا، همـه    . ایــم کــه در ایـن راه خطــا نخـواهیم کــرد یـا ایــن کــه مرتکـب خطــایی نـشده     گـوییم   مــینمـا  

خـوریم و    زمـین مـی  .خیـزیم  کنـیم بـاز برمـی     گنـاه هـم کـه مـی    .خیـزیم  کنـیم بـاز برمـی    هـم کـه مـی   خطـا  . خطا، بخشی از زندگی ماست. شوند  می
   نهاد بهتري براي ما دارد؟ کسی پیش. خواهیم زندگی کنیم ما می .این یعنی زندگیگفتم که، . خیزیم برمی

***  
یعنــی تــالش مــستمر در راه فهمیــدن دیــن و عمــل . انقــالب اســالمی بــه مــا آموخــت کــه زنــدگی یعنــی یامــام خمینــروزي از روزهــا، 

یعنـی حـل اختالفاتمـان در زیـر یـک پـرچم و تحـت یـک         .  شـدن در تمـام شـئون زنـدگی    العـالمین  ربیعنی تـسلیم  . کردن بر پایۀ فهممان از دین 
فـالقی  . . .  بـه یـک تیـر نگـاهش بـه سـجده افکنـد       فرعـون  چـون سـاحران   حملـه بـرد؛ و مـا را هـم     فرعـون  بـر دل   موسـی   او هـم چـو      . رهبري

ال ضـیر انـا الـی ربنـا منقلبـون؛ انـا نطمـع ان یغفـر لنـا ربنـا           . . . و  . . . هـارون و موسـی  ؛ رب العالمین ربالسحره ساجدین؛ قالوا امنا ب   
  .خطایانا ان کنا اول المؤمنین

  پذیرم برو اي طبیبم از سر که دوا نمی     بمیرم که دل از تو بر نگیرم                    به خدا اگر                                 
  تو بخاستی و نقشت بنشست در ضمیرم     همه عمر با حریفان بنشستمی و خوبان                                                     
  که ز خویشتن گزیرست و ز دوست ناگزیرم     ندم که به کار در نبندم                    مده اي حکیم پ                                 
  زند به تیرم بگذار تا ببینم که که می     برو اي سپر ز پیشم که به جان رسید پیکان                                                
  بروید اي رفیقان به سفر که من اسیرم     نم نه فراغ بوستانم                           نه نشاط دوستا                                 
  نظیرم به زبان خود بگویی که به حسن بی      تو در آب اگر ببینی حرکات خویشتن را                                                   
  ام دوش و نه مردم از نفیرم که نه من غنوده      رانی          خوش بیاساي و به عیش و کامتو به خواب                                 
  گر که به دیدنت فقیرم نظري کن اي توان      گران ببخشند فقیر ناتوان را                          نه توان                                 
  که خوشست عیش مردم به روایح عبیرم      رم چو عود سوزي تن من فداي جانت                  اگ                                 
  کشی نمیرم نه به خاك پاي مردان چو تو می       نبرد ز دست من جان           سعدياي که  نه تو گفته                                 

  
          و الحمد هللا و صلی اهللا علی محمد و آله                                                                                                 

  
   اسالميه        حلقه مطالعات فلسفه و انديش                                                                                                     

                      سید محمد روحانی                                                                                                       
                                                                                                                                  ١٣/١١/٧٩  
 ١٤٢١ /ذيقعده/ ٧                                                                                                                 

  
  


