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  حیماهللا الرحمن الر بسم 
  

  :قالـ ـ ) امام الصادق( عبداللّه ابي ، عندمحم بكربنعن 
لـک فقـدر و الحمــد    مهللا الـذي بطـن فخبـر و الحمـد    هللا الـذي  ذي عــال فقهـر و الحمـد   لـ اهللا  الحمـد  :خـذ مـضجعه ثـالث مـرات    أمـن قـال حـین ی   

الـدعاء عنـد    ـ بـاب   اصول الكافي( . خرج من الذنوب کهیئه یـوم ولدتـه امـه   ، قدیرء ی شالموتی و یمیت االحیاء و هو علی کلهللا الذي یحیی 
   )النوم و االنتباه

دعـا   یعنـی   و از بـاب      اصـول کـافی    روایتـی اسـت از کتـاب         ،خـوانم   روایتی که امروز برایتان مـی     
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 ٣ 

گـاه   کـه بـه جـاي    یهـر کـس هنگـام   : انـد  نقـل اسـت کـه فرمـوده    ــ  ــ   امام صـادق از  .کردن در هنگام خواب و بیداري 

رود سـه بـار بگویـد          خوابش مـی  
،    هیئـت آن روزي کـه مـادرش او    و هـم چـون حالـت    شـود    از گناهـان خـود خـارج مـی

و د، کـر پـس غلبـه   ي جـست  سـتایش از آن خداونـدي اسـت کـه برتـر     :  معنـی ایـن عبـارات چنـین اسـت     .اسـت به دنیـا آورده   را  
تـصاحب کــرد  سـتایش از آن خداونــدي اسـت کـه    و ، یافـت پــس خبـر  در بـاطن جـاي گرفـت    سـتایش از آن خداونـدي اسـت کــه    

بــر همــه چیــز او میرانــد و  کنــد و زنــدگان را مــی  و ســتایش از آن خداونــدي اســت کــه مردگــان را زنــده مــیتقــدیر نمــودپــس 
  . تواناست

دانــم ایــن  نمــی. اي طــوالنی بــراي شــما بچیــنم خــواهم بــراي گفتگــو پیرامــون ایــن حــدیث، ابتــدا مقدمــه مــن اجــازه مــی
 پیرامـون  ن امـا امیـدوارم ایـن مقدمـه در مـتن گفتـار امروزمـا       ؛چینی تا چـه حـد بـراي درك ایـن حـدیث مفیـد خواهـد بـود                  مقدمه

کــنم بــراي فهــم عمیــق بــسیاري از  بــه عــالوه، بــه نکــاتی اشــاره خــواهم کــرد کــه گمــان مــی . ، بــه کــار بیایــدســورة شــعراء
  . هاي دینی مفید خواهد بود آموزه

ـ  .  دارنـد بـا عنـوان    خوانـدنی بـسیار مهـم و   ولـی  سـنگین    اي هرسـال  ـ  ــ    طباطبـایی ۀعالم
 : اسـت کـه در سـه بخـش تنظـیم گردیـده       اسـالمی و فلـسفۀ    قـرآن   شناسی بسیار عمیـق بـر پایـۀ           این کتاب در حقیقت یک انسان     

دهـد کـه چـه     گانـه بـه خـوبی نـشان مـی      هـاي سـه   شعنـاوین ایـن بخـ    .انسان، قبل از دنیا؛ انسان، در دنیا؛ و انسان، بعد از دنیـا           

ــ    در بخـش دوم ایـن رسـاله ـ یعنـی در رسـالۀ       .انـد  موضوعات مهمـی در ایـن کتـاب مـورد توجـه قـرار گرفتـه       
 نـام یـک مکـان اسـت؟ آیـا      "دنیـا "سـت؟ آیـا   بـه چـه معنا    زنـدگی دنیـایی   و   دنیـا اساسـا   : مهم این اسـت کـه     موضوعات  یکی از   
  هاست؟ تر از این حرف عمیققضیه  از دنیا همان جهان مادي است؟ یا منظور

 بـسیار  موضـوع خـواهم بـه    فقـط مـی  . در این جا قصد ندارم در بـارة پاسـخ ایـن سـؤاالت بـه تفـصیل سـخن بگـویم               من  
یکـی از  . »بـاري ادراکـات اعت « :ایـم  هـاي زیـادي در بـارة آن زده    حـرف ــ   نامـه  الهـی در مباحـث  ـ شـاید  که قبال نیز  بپردازم مهمی 
  .  استادراکات اعتباري بحثهمین  ؛اند مورد توجه قرار دادهدر تعریف دنیا و زندگی دنیا عالمه ترین نکاتی که  مهم

در مبحــث فلــسفی مــسئلۀ بــسیار مهـم  کــه ادراکـات اعتبــاري یـک    اشـاره کــنم  نکتــهشـاید بــد نباشـد در ابتــدا بــه ایـن    
ـ   مطهـري مرحوم شـهید    . ست ا شناسی  شناخت انـد کـه شـاید بتـوان       گفتـه مزاصـول فلـسفه و روش رئـالی   هـاي کتـاب       اورقیدر پ

ـ ات بـسیار مهـم   عابـد مسئلۀ ادراکات اعتبـاري را یکـی از ا     هـیچ دسـت کـم   . بـه شـمار آورد   اسـالمی  در فلـسفۀ   طباطبـایی ۀعالم
  . به این مسئله توجه نکرده و ابعاد گوناگون آن را مورد نظر قرار نداده استعالمه کس مانند 

ــیم کــه   ــد از ایــن جــا شــروع کن ــراد از : اجــازه دهی ــاري چیــست؟ م ــا  ادراکــات اعتب ــاوتی ب ــاري چــه تف و ادراکــات اعتب
  ادراکات غیر اعتباري دارند؟ 

جلـد دوم  از مقالـۀ آخـر   . طلبـد کـه فعـال مجـال آن نیـست      بحـث مبـسوطی را مـی   ـ البتـه ـ   پاسـخ دقیـق بـه ایـن سـؤال       
. نـد کنتواننـد بـه آن جـا مراجعـه      منـدان مـی    بـه همـین بحـث اختـصاص دارد و عالقـه            تمامـا  اصول فلسفه و روش رئالیزم    کتاب  

از نظــر . از جهــان اطــراف خــویش اســتادراکــاتی تــوان گفــت ایــن اســت کــه بــدون شــک انــسان داراي   آن چــه بــه اجمــال مــی
موجـودات در ذهـن   هـایی علمـی از ایـن       شناسـیم، بـدان معناسـت کـه صـورت           فلسفی، وقتی که ما موجودات اطراف خـود را مـی          

. هـاي علمـی اسـت کـه قـادریم در بـارة آن موجـودات سـخن گفتـه یـا فکـر کنـیم             ما به واسطۀ همـین صـورت   . شود  ما حاصل می  
زنـیم، از نظـر فلـسفی معنـایش ایـن اسـت کـه صـورت علمـی                مـن اسـت حـرف مـی        مثال وقتی در بارة ایـن میـزي کـه در کنـار            

ـ         دهـد در   همـین صـورت خـاص علمیـست کـه بـه مـا اجـازه مـی         . ز انطبـاق دارد خاصی در ذهن ما به وجود آمـده کـه بـر ایـن می
  . بارة این میز ـ نه آن یکی میز و نه صندلی و نه گربه ـ فکر کرده یا حرف بزنیم

یابـد، موضوعاتیـست کـه در     این که ماهیت این صورت علمـی چیـست و ذهـن مـا چگونـه بـه چنـین صـورتی دسـت مـی               
اگـر فـرض کنـیم شـناخت مـا از میـز ـ الاقـل         کـه  خـواهم بگـویم ایـن اسـت       آن چه در این جـا مـی  .گیرد فلسفه مورد بحث قرار می

 باشد، این درست بـودن بـدان معناسـت کـه صـورت علمـی مـا از میـز حقیقتـا بـر میـز منطبـق اسـت نـه بـر                درستاز جهاتی ـ  
 بـر میـز   ،مـی آن طـور کـه بایـد    صندلی یا گربه؛ و اگـر شـناخت مـا از میـز درسـت نباشـد، بـدان معناسـت کـه ایـن صـورت عل                       
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 ٤ 

  . کند میتطبیق ن
ـ   گـوییم موجـودي بـه نـام میـز را بـه درسـتی شـناخته         به عبارت دیگر، وقتـی مـی       ایـن اسـت کـه در جهـان     شیاایـم، معن

نکتـۀ قابـل   .  آن را بـه دسـت آوریـم   ایـم صـورت ذهنـی مطـابق بـا      خارج از ذهن مـا، موجـودي وجـود داشـته و مـا موفـق شـده         
شـد ـ یعنـی اگـر مـا شـناختی از میـز بـه دسـت نیـاورده بـودیم ـ بـاز هـم                 چنین صورتی براي ما حاصل نمـی اگر: توجه این که

دســت در  امــا مــا دیگــر صــورت ذهنــی مطــابق بــا آن را  ؛میــز، مــستقل از ذهنیــت و شــناخت مــا، بــراي خــودش موجــود بــود 
  . نامند  میادراکات حقیقیچنین ادراکاتی را اصطالحا . نداشتیم

ــی؛ و موجــودات حقیقــی موجــوداتی هــستند کــه مــستقل از   ادراکــاتپــس   حقیقــی عبارتــست از ادراك موجــودات حقیق
مـا بـا کمـک ذهـن خـود بـه سـراغ آن موجـودات رفتـه صـورت علمـی مطـابق بـا آن              .  در جهـان خـارج وجـود دارنـد        ،ذهنیت مـا  

ته بــود، بــاز هــم آن موجــودات، فرضــا ذهــن مــا وجــود نداشــت یــا آنهــا را نــشناخاگــر . آیــد موجــودات در ذهنمــان فــراهم مــی
  . مستقل از ذهن ما، وجود داشتند

ــات           ــام ادراک ــه ن ــود دارد ب ــات وج ــري از ادراک ــوع دیگ ــی ـ ن ــودات حقیق ــا ادراك موج ــی ـ ی ــات حقیق ــل ادراک در مقاب
 ادراکــات اعتبــاري عبارتــست از ادراك موجــودات اعتبــاري؛ و موجــودات اعتبــاري موجــوداتی هــستند کــه اگــر ذهــن . اعتبــاري

یعنـی موجـودات اعتبـاري موجـوداتی هـستند کـه تنهـا و تنهـا                . داشـت، آن موجـودات هـم هرگـز وجـود نداشـتند              ما وجود نمی  
اگـر ذهـن مـا نبـود ـ یـا اگـر در ذهـن مـا شـناخت آنهـا وجـود نداشـت ـ آن               . تـوان آنهـا را موجـود دانـست     در ظـرف ذهـن مـی   

  . موجودات هیچ واقعیتی نداشتند
آیـا بـه راسـتی چیزهـایی بـه نـام موجـودات اعتبـاري، وجـود دارنـد؟ و           . ه اما مهـم مطـرح اسـت   در این جا دو سؤال ساد    

  آیا ادراك این موجودات اعتباري حقیقتا موضوع مهمی است که این قدر در بارة آن داد سخن دهیم؟ 
ود کـه  شـ  امـا پاسـخ سـؤال دوم زمـانی روشـن مـی           . پاسخ سؤال اول این است کـه بلـه چنـین موجـوداتی وجـود دارنـد                

را ادراکـات حقیقـی و ادراکـات اعتبـاري ـ      : ـ و یـا بهتـر بگـوییم   بتـوانیم رابطـۀ میـان موجـودات حقیقـی و موجـودات اعتبـاري         
  . سپس ببینیم این موجودات اعتباري چه نقشی در ذهن و زندگی ما دارند. کشف کنیم

نهـا وجـود موجـودات اعتبـاري و در         یعنـی اغلـب آ    .  چنـدان محـل مناقـشه نیـست        اسـالمی سؤال اول در میان فیلـسوفان       
 بـه طـرز بـی بـدیلی در     عالمـۀ طباطبـایی  امـا پاسـخ سـؤال دوم همـان چیزیـست کـه       . نتیجه ادراکـات اعتبـاري را قبـول دارنـد      

  . اند اش سخن گفته باره
. هـایی از موجـودات یـا ادراکـات اعتبـاري را مـورد بررسـی قـرار دهـیم              تر شدن موضوع اجـازه دهیـد مثـال          براي روشن 

، در کنـیم  فـرض مـی  وقتـی چیـزي را   .  مـا هـستند  فرضـیات ذهنـی  هـاي موجـودات اعتبـاري،      ترین مثـال    ترین و مهم    یکی از ساده  
. ایـم   کـرده »فـرض «خـارج نـدارد؛ بلکـه مـا ایـن طـور       جهـان  واقع معتقدیم آن چه که مورد فرض قرار گرفتـه لزومـا واقعیتـی در       

ـ       یعنـی  . ان ثابـت نـشده باشـد ـ همگـی از نـوع ادراکـات اعتبـاري هـستند         پس فرضیات ـ دست کم تـا وقتـی درسـتی آنهـا برایم
کـه فرضـیات ـ و اصـوال فـرض کـردن چیـزي ـ         اعتـراف داریـم    همـۀ مـا   ،بـا ایـن حـال   . فقط در چارچوب ذهن ما واقعیـت دارنـد  

گیـریم و   تـصمیم مـی  دهـیم،   کنـیم، نظـر مـی     بحـث مـی  مانمـا بـر اسـاس فرضـیات       . چه نقش مهمی در تفکـر و زنـدگی مـا دارنـد            
یک لحظه تـصور کنیـد اگـر امکـان فـرض کـردن بـراي مـا وجـود نداشـت، چـه حجـم وسـیعی از               .کنیم  را ثابت می  چیزهایی  حتی  

بـا ایـن همـه، فرضـیات جـز در چـارچوب اعتبـار        . گذاشـت  مـی مـا   و چـه تـأثیر عمیقـی بـر زنـدگی       1رفـت   تفکرات ما از میان مـی     
 میـز نیـستند کـه اگـر مـا آنهـا را در نظـر نگیـریم، مـستقل از ذهـن مـا بـراي                 مثـل  ،موجودات فرضـی  .  وجود دیگري ندارند   ،ذهن

  .بنابراین تمامی فرضیات از نوع ادراکات اعتباري هستند نه حقیقی. خود وجود و واقعیتی داشته باشند
ــوم  مثــال  ــاري، مفه ــات اعتب ــروه"معــروف دیگــري از ادراک ــا "گ ــه" ی ــا گروهــی از  .  اســت"مجموع ــی مجموعــه ی وقت

ــدون شــک  ت را در نظــر مــیموجــودا ــریم، ب ــاتی   تــک   تــکگی ــز ادراک ــا نی ــا از آنه آن موجــودات، موجــوداتی حقیقــی و ادراك م
 دیگـري کـه در جهـان خـارج وجـود دارنـد، موجـود واقعـی         موجـوداتی    چطـور؟ آیـا مـا بـه جـز            "گروه"اما خود   . حقیقی هستند 

ــام  ــه ن ــروه"ب ــه  "گ ــسلما ن ــم؟ م ــان خــارج داری ــم در جه ــک  .  ه ــروه ی ــس گ ــک ادراك  پ ــا از آن ی ــاري و ادراك م ــود اعتب موج
  .  خارج از ذهن ما واقعیتی ندارد"گروه" یعنی چیزي به نام. اعتباریست

                                                   
  . کنیدفرضایم چنین  ، در واقع از شما خواسته"دیک لحظه تصور کنی"گوییم  همین که می)  ١
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 ٥ 

. شـکی نیـست کـه شـما در جهـان هـستی یـک موجـود حقیقـی هـستید           .  دیگـر از ادراکـات اعتبـاري، مالکیـت اسـت           یمثال
ما بـر ایـن کتـاب چطـور؟ آیـا موجـود سـومی در ایـن عـالم               امـا مالکیـت شـ     . کتاب شما هم یک موجود حقیقی در این عـالم اسـت           

هـا واقعیـت     آدمذهـن مالکیـت شـما نـسبت بـه ایـن کتـاب، رابطـۀ خاصـی اسـت کـه در           . وجود دارد به نـام مالکیـت؟ مـسلما نـه     
اگر ذهنیت ما وجود نداشت، شـما وجـود داشـتید، کتـاب هـم وجـود داشـت، امـا دیگـر چیـزي بـه نـام مالکیـت شـما                            . یافته است 

  . پس مالکیت یک مفهوم اعتباري است. ر کتاب معنایی نداشتب
ادارکـات اعتبـاري چگونـه در ذهـن مـا      : شـوند  بـه طـرح یـک مـسئلۀ عمیـق فلـسفی نزدیـک مـی        عالمـه  از این جاست کـه   

آورد کـه از ایـن مفـاهیم در زنـدگی خـود اسـتفاده کنـد؟ ماهیـت          آیـد؟ و انـسان چگونـه ایـن توانـایی را بـه دسـت مـی              پدید مـی  
تـوان بـدون ادراك حقیقـی،       لسفی این ادراکـات چیـست؟ نـسبت میـان ایـن ادراکـات و ادراکـات حقیقـی چگونـه اسـت؟ آیـا مـی                          ف

در حــوزة  ،تــوان یــک ادراك اعتبــاري را درســت یــا نادرســت خوانــد؟ درســت یــا خطــا بــودن  ادراك اعتبــاري داشــت؟ آیــا مــی
  . ها دیگري نظیر این؟ و سؤاالت تواند داشته باشد چه معنایی میادراك اعتباري 

چـه ادراکـات    کـه اگـر  انـد ایـن اسـت     در موضـوع ادراکـات اعتبـاري مـورد توجـه قـرار داده        عالمـه   بسیار مهمی کـه      ۀنکت
اي ایـن ادراکـات را بـا      ویـژه 2هـا از طریـق سـازوکار    یابنـد، امـا انـسان    هـا تحقـق و معنـا مـی     ذهن انـسان  درون  تنها در   اعتباري  
ــاي  ــرون از دنی ــرتبطبی ــارة آن   عالمــه . ندســاز مــی خــود م ــرار داده در ب ــسفی ق ــل فل ــه و تحلی ــورد تجزی ــن ســازوکار را م ای
ادراکـات اعتبـاري بخـش     ،امـا آن چـه کـه مـسلم اسـت     .  کـه فعـال مجـال طـرح آن نیـست     انـد  مهمـی زده و هاي بسیار جالب      حرف

یی کـه در بـاال ذکـر کـردیم هـم ایـن نکتـه        هـا  از مثـال . دهـد  بسیار مهمی از رابطۀ ما با جهان اطرافمان را تحـت پوشـش قـرار مـی        
  . به خوبی آشکار است

ــع بخــش عمــدة    ـ توضــیح مــی  اصــول فلــسفه ـ و نیــز در کتــاب   انــسان در دنیــادر رســالۀ عالمــه  دهنــد کــه در واق
بـه سـختی بتـوان تـصور کـرد کـه       . رود، از نـوع ادراکـات اعتبـاري اسـت     هـا بـه کـار مـی        مفاهیمی که در زندگی اجتماعی انسان     

  . آمد ها در غیاب ادراکات اعتباري، به چه شکلی در می دگی اجتماعی انسانزن
. بــه خـاطر وجــود ادراکـات اعتباریــست  ، دروغ سـاختن و  دروغ گفــتنتوانـایی مــا بـراي   : شـاید جالـب باشــد کـه بدانیــد   

اگـر ذهـن   نـابراین،  ب. کنـیم  واقعـی اعتبـار مـی    غیـر واقعـی ذهنمـان را    هـاي  هشـود، در واقـع سـاخت        هر جا دروغی پرداختـه مـی      
؛ همــان پــردازي کنــد ســازي و دروغ توانــست دروغ انــسان، قابلیــت بــه دســت آوردن ادراکــات اعتبــاري را نداشــت، هرگــز نمــی 

  .  کندفرضتوانست چیزي را  طور که نمی
مـا  . انـد حـرف راسـت را بایـد از زبـان بچـه شـنید، درسـت بـه همـین دلیـل اسـت                       اگر گفته 

ایـن البتـه بـه خـودي        . آمـوزیم   دراکـات اعتبـاري را هـم بـه آنهـا مـی            ، ا کـردن کودکانمـان   تربیت  با  
اگـر ادراکـات اعتبـاري نبـود، خیلـی از       .، بلکـه الزم و ضروریـست  چیـز بـدي نیـست    نـه تنهـا     خود  

اصـال ـ همـان طـور کـه گفتـیم ـ اگـر ادراکـات اعتبـاري نبـود،            . هـاي ذهنـی امکـان نداشـت     فعالیت
  . شد شاید زندگی اجتماعی ممکن نمی

 یـک امـر کـامال    " پـول ارزش"تـر،   بـه تعبیـر دقیـق   . یکـی دیگـر از ادراکـات اعتبـاري ماسـت       ،پـول . ز هـم مثـال بـزنیم      با
در واقـع  . هـاي عـالم چیـزي بـه جـز مقـادیري فلـز و کاغـذ نیـستند               اگر ادراکات اعتباري ما دخالت نکنـد، همـۀ پـول          . اعتباریست

شـود   باعـث مـی  امـا همـۀ آن چـه کـه پـول را پـول کـرده و        . اکـی حقیقیـست   آنهـا ادر  فلز و کاغذ موجوداتی حقیقی و ادراك مـا از       
ــذ معمــولی تفــاوت قائــل شــویم تــا مــا  ــان کــات اعتبــاري مــشترك او خالصــه ادر هــا  قراردادهــا، توافــق،میــان پــول و کاغ می
  . هاست انسان

همـۀ آن چـه در    ههـا در زنـدگی، مثـل ریاسـت، پادشـاهی، و خالصـ       مقـام انـسان  . مقـام به همـین ترتیـب اسـت وضـعیت        
  . تماما مبتنی بر ادراکات اعتباریستمیان ما به عنوان مقام باال و پایین مطرح است، 

یــک مفهــوم مالکیــت قــبال گفتــیم کــه . ش نــداردخــواهر بهتــر از یبــرادر همیــشگی مقــام ـ یعنــی ثــروت ـ هــم وضــع    
  .  معلوم استثروتوقتی که مالکیت یک امر اعتباري باشد، وضعیت . اعتباریست

ـ  کــات اعتبــاري در اموضوعیــست کــه از طـرح مــسئلۀ ادر اخیـر زمینــۀ خــوبی بــراي روشـن شــدن   هــاي  مثــاله گمــانم ب
                                                   

   . خودمان استمکانیزممنظور از سازوکار همان )  ٢
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 ٦ 

ـ  معتقدنــد یکـی از ویژگــی عالمــه . نظـر داشــتم  از نظــر ایــشان .  آغــشته بــودن آن بــا ادراکـات اعتباریــست ،ويهــاي زنــدگی دنی
شـویم کـه دنیـا بـودن دنیـا ـ و        کنـیم، متوجـه مـی    ه مـی  خوانـده شـده نگـا   "دنیـا "وقتی به مجموعۀ آن چه که در متون دینی ما 

بلکـه از  . راه کننـده بـودن آن ـ نـه از ایـن جهـت اسـت کـه ـ مـثال ـ مرتبـۀ وجـودي آن مرتبـۀ مادیـست                مثال مذموم بودن یـا گـم  
از کنـیم کـه    یعنـی مـا بـا چیزهـایی زنـدگی مـی      . آن روست کـه زنـدگی دنیـایی مـا بـر پایـۀ ادراکـات اعتبـاري بنـا شـده اسـت                  

درسـت  . یابنـد  بلکـه تنهـا در چـارچوب فرضـیات و اعتباریـات ذهنـی مـا معنـا مـی         . خودشان وجـود و حقیقـت مـستقلی ندارنـد       
مفیـدي در زنـدگی اجتمـاعی مـا دارنـد، امـا اگـر مـا         واقعـی و  کـات اعتبـاري ـ کارکردهـاي     ااست کـه ایـن اعتباریـات ـ و ایـن ادر     
  . شوندزندگی به در نگاه ما ناپذیري  منشاء خطاها و اشتباهات جبرانتوانند  متوجه اعتباري بودن آنها نباشیم، می

شـدیم، بـاز هـم     فرضـا اگـر مـا بـه آنهـا آگـاه نمـی            موجـوداتی کـه     . گر  موجـودات حقیقینـد       ادراکات حقیقی، حکایت  گفتیم  
ج از اعتبـار و  رخـا . یابـد  هاسـت کـه معنـا مـی     اعتباریـات تنهـا در حـوزة ذهنیـت انـسان     امـا  . واقعیـت داشـتند  مستقل از ذهن ما    

   فرضـا اگـر ذهنیــت  .هـا هـیچ واقعیتـی بـراي موجـود اعتبـاري ـ از ایــن جهـت کـه اعتباریـست ـ وجـود نـدارد               ذهنیـت انـسان  
بـرد،   هـا و اعتبـاراتی کـه قـبال بـه کـار مـی         ها عـوض شـود، یـا اگـر انـسان در وضـعیتی قـرار بگیـرد کـه برخـی فـرض                         انسان

بنــابراین . ارزش خواهــد شــد فایــده و بــی یگــر آن ادراك اعتبــاري، بــراي انــسان بــی کــاربرد مفیــدي بــرایش نداشــته باشــد، د 
 و عمـر آن محـدود   ،کـات حقیقـی ـ ارزشـی موقـت     االزمست انسان به هـوش باشـد کـه ارزش ادراکـات اعتبـاري ـ بـر خـالف ادر        

ــت ــام  . اس ــول و مق ــل پ ــت مث ــه آدم  . درس ــست ک ــا زمانی ــام ت ــول و مق ــو   ارزش پ ــل ش ــراي آن ارزش قائ ــا ب ــر روزي . نده اگ
هـا بیفتـد ـ پـولی کـه در دسـت شماسـت، جـز          هاي رایج عوض شوند ـ یـا اتفـاق دیگـري از ایـن سـنخ، در ذهنیـت آدم        اسکناس

  . مشتی کاغذ باطله نخواهد بود
 ایـن  .کنـیم  زنـدگی مـی  یـا جنگلـی     بیایید براي یک لحظـه تـصور کنـیم بـه جـاي زنـدگی شـهري، تنهـاي تنهـا در جزیـره                

. اي بـراي مـا ندارنـد    یعنـی دیگـر فایـده   . دهنـد   بـسیاري از ادراکـات اعتبـاري مـا کارکردشـان را از دسـت مـی            وضعیتی است که  
در چنـین وضـعی، شـاید بهتـرین کـاري کـه بـا        . اگر در جنگلـی تنهـا زنـدگی کنـیم، نـه پـول بـراي مـا ارزشـی دارد و نـه مقـام                      

 ارزش یــک قطعــه ،در یــک جزیــرة متــروك. مــا باشــدگرتحــصیل هایمــان بتــوانیم انجــام دهــیم، سوزاندنــشان بــراي  اســکناس
چـرا کـه کـارکرد    . ممکـن اسـت بـسیار بـیش از ارزش یـک تـاج جواهرنـشان پادشـاهی باشـد         ـ یا یک تکه طنـاب   ـ براي ما  چوب 

هـاي دیگـر    مفهوم ثروت و مقام در زندگی ما ـ دقیقا بـه دلیـل اعتبـاري بودنـشان ـ تنهـا تـا وقتـی اسـت کـه مـا در میـان انـسان              
  . شیمبا

 رابینـسون کروزوئـه   یـا  تـارزان ادراکـات اعتبـاري تنهـا بـا تبـدیل شـدن مـا بـه            فایـده شـدن       بینکتۀ مهم این جاست که      
 اکثـر ـ و شـاید تمـام ـ ادراکـات       ،در آن وضـعیت : تـوان گفـت   وضـعیت دیگـري هـم هـست کـه بـا اطمینـان مـی        . افتـد  اتفاق نمـی 

آن . عیت، دیگــر یــک افــسانه نیــست کــه تنهــا در عــالم خیــال رخ دهــد آن وضــ. دهنــد اعتبــاري مــا کارکردشــان را از دســت مــی
  . وضعیت، به طور حتم در انتظار یکایک ماست

افتـد، ادراکـات اعتبـاري همـۀ کارکردشـان را از       وقتـی کـه مـرگ اتفـاق مـی      .  اسـت  مـرگ منظـورم   .  درست حدس زدید   !بله
دهـد، ارتبـاط بـا     وقتـی کـه مـرگ رخ مـی    . مانـد  ی مـی انـسان اسـت کـه بـا او بـاق          وجـودي    وضـعیت در این حال،    . دهند  دست می 

خوردنـد،   در نتیجـه، ادراکـات اعتبـاري کـه عمومـا بـه درد ارتباطـات اجتمـاعی مـی         . شـود   مـی دگرگـون هاي اطراف بـه کلـی         آدم
ـ نظیـر معرفـت بـه حقـایق هـستی، و ایمـان بـه خـدا یـا فرشـتگان            فایـده شـده متقـابال برخـی از ادراکـات حقیقـی ـ         کـامال بـی  

  . کنند اي پیدا می همیت ویژها
 دل بــستن. یش متوجـه اعتبــاري بــودن اعتباریـات باشــد، طبعـا بــه آن دل نخواهـد بــست    یاگـر انــسانی در زنـدگی دنیــا  

در حـالی کـه هـیچ انـسان عـاقلی بـه مفروضـات خـود دل            . به امر اعتباري درسـت مثـل دل بـستن بـه یـک فـرض ذهنـی اسـت                   
بـستگی داشـت، بهتـر اسـت آن چیـز یـک حقیقـت واقعـی باشـد نـه یـک امـر اعتبـاري و                اگر قـرار اسـت بـه چیـزي دل         . بندد  نمی

هـم چنــین، هــیچ  . بــه آن اتکـاء نخواهــد کــرد وجــه اعتبـاري بــودن اعتباریــات باشـد،   متبــه همـین ترتیــب، اگــر کـسی   . فرضـی 
ـ انسان عـاقلی بـه خـاطر فرضـیات اعت         ترین افتخـارات را  اگـر مـن در عـالم فرضـیات خـودم بـاال      . اري، بـه خـود نخواهـد بالیـد    ب

شـوند کـه    هـا متوجـه مـی    هنگـام مـرگ انـسان   . هم کسب کنم، حقیقتـا جـز در عـالم فـرض و اعتبـار چیـزي عایـدم نـشده اسـت               
مگـر آن افتخـاراتی کـه بـه یـک حقیقـت مـسلم تکیـه             . هـا بـود     افتخارات این دنیا همگـی از نـوع فرضـیات اعتبـاري در میـان آدم               
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  . داشته باشد

: گفـت  هـایش مـی   ــ نقـل اسـت کـه در مناجـات      ـ  مـؤمنین امیرالاز موالي ما 
  خـدایا ایـن عـزت مـرا بـس کـه        یعنـی

  .بندة تو باشم و این افتخار مرا بس که تو رب من باشی
توانـد همیـشه بـاقی     ساس حقیقـی اسـت و مـی    ایـن احـ  ،کنـد  رو و عـزت مـی   اگر کسی به خـاطر بنـدگی خـدا احـساس آب       

توانـد حقیقـی و جـاودان     کنـد، ایـن احـساس هـم مـی      اگر کسی به دلیل ارتبـاطش بـا خداونـد هـستی احـساس افتخـار مـی        . بماند
هـا بـر    شـود، تنهـا تـا وقتـی برقـرار اسـت کـه اعتبـارات مـا آدم          هـا مـی   رویی که معموال نصیب مـا انـسان        اما افتخار و آب   . باشد
تـرین مـدال افتخـار     ، بـزرگ بـسازیم ادراکـات اعتبـاري مـشترك    دیگـر    یـک بـا   در کنار ما نباشـد کـه        اگر انسان دیگري    . باشدقرار  

  . خورد دیوار هم نمیسینۀ حتی به درد آویزان کردن به 
معتقدنـد اگـر در عمـق تعـالیم دینـی در خـصوص مـرگ و زنـدگی بعـد از مـرگ دقـت کنـیم، متوجـه خـواهیم شـد                عالمه  

آیـد ـ در همـین ادراکـات      وت اصلی میان زندگی دنیا و زنـدگی بعـد از دنیـا ـ از جهـت احـساسی کـه بـراي بـشر پدیـد مـی           که تفا
  .تر حرف خواهیم زد در این باره بیشـ   شعراءسورةدر همین مباحث ـ ما به زودي . اعتباري نهفته است

زنـدگی خـود را بـر پایـۀ ایـن درك عمیـق بنـا        هـرکس اعتبـاري بـودن اعتباریـات را بهتـر درك کـرده و        به طور خالصه،    
متقـابال هـر   . نهد، از دنیـاطلبی و دنیـازدگی ـ بـه همـان معنـی مـذمومی کـه در متـون دینـی آمـده اسـت ـ در امـان خواهـد بـود                

 و یدنیــاطلببــه متــون دینــی در شــکلی خواهــد شــد کــه کــس متوجــه اعتبــاري بــودن اعتباریــات نباشــد، زنــدگیش بــه همــان 
  . ر استگی مشهودنیازد

انـد، در حقیقـت فریـب شـباهت میـان ادراکـات حقیقـی و ادراکـات          کسانی که ـ به تعبیر متون دینـی ـ فریفتـۀ دنیـا شـده      
انــد و همــۀ عمــر خــود را بــه دنبــال اعتباریــات ســپري  آنهــا اعتباریــات را هــم چــون حقــایق پنداشــته. انــد اعتبــاري را خــورده

انـد کـه جـز در عـالم پنـدار و       فهمنـد تمـام عمـر خـود را بـه دنبـال چیزهـایی رفتـه            مـی رسد که     از این رو، روزي فرا می     . اند  کرده
  . ها حقیقت و واقعیتی نداشته است فرض و اعتبار انسان

منـد   ربطـی بـه ثـروت   ـ وارسـتگی از دنیـا    نقطـۀ مقـابلش،   یـا  ـ متون دینی بر این نکته تأکید دارنـد کـه دنیاطلـب بـودن      
اگـر کـسی متوجـه    . منـدي وارسـتۀ از دنیـا    دنیاطلـب باشـد و ممکـن اسـت ثـروت      يکـن اسـت فقیـر   مم. ها ندارد یا فقیر بودن آدم   

. اعتباري بودن مقام و ثروت نباشد، اگر پول و قـدرت بـرایش اصـالت داشـته باشـد، حتـی اگـر فقیـر هـم باشـد دنیاطلـب اسـت                             
 جــز در عــالم اعتبــار ارزشــی قــامم و ثــروتاز آن ســو اگــر کــسی متوجــه اعتبــاري بــودن اعتباریــات باشــد، یعنــی بدانــد کــه  

  .  همۀ دنیا را تصاحب کرده و وارستۀ از دنیا باشدسلیمانتواند مانند  ندارند، می
بنـابراین خـالی از هـر گونـه دنیـا طلبـی ـ بـه معنـی مـذموم           . ها در بدو تولد خـالی از هـر گونـه ادراك اعتبارینـد     انسان
هـر کــس مرتکــب چنــین خطــایی  . پنداشــتن ادراکــات اعتبــاري اســتغــرق شـدن آنهــا در دنیــا، محــصول واقعـی   . آن ـ هــستند 

اگـر بتـوانیم انـسانی را فـرض کنـیم کـه مثـل روز تولـدش پـاك          . توانـد امیـدوار باشـد کـه از دام دنیـا رسـته اسـت              نشود، مـی  
   .مفاهیم اعتباري، در زندگیش شده استتمامی شده باشد، او کسی است که متوجه اعتباري بودن 

 جمـالت را در هنگـام   آنفرماینـد کـسی کـه      مـی  امـام . یـد بـه روایتـی کـه در اول بحـثم خوانـدم بـازگردم               اکنون اجازه ده  
ایـن جمـالت را درسـت    کـه  کـسی  : تـوان نتیجـه گرفـت     آن چـه کـه گفتـیم مـی     از.  شـد دخواه مانند روز تولدش پاك    ،خواب بگوید 

  . دهدتمیز  زندگیش را حقایق و اعتباریاتتواند  میبفهمد، 
هنگـام  . انـد ایـن جمـالت را در هنگـام خـواب بگوییـد                همـین دلیـل اسـت کـه گفتـه          شاید بـه  

اش نگــاهی دو بــاره  تــري بــه زنــدگی روزانــه خــواب فرصــتی اســت تــا انــسان بــا آرامــش بــیش 
ــدازدبی ــی    . ن ــرو کــش م ــدي ف ــا ح ــره ت ــدگی روزم ــواب، شــلوغی زن ــام خ ــد در هنگ ــابراین . کن بن

خـواب زمانیـست کـه انـسان ـ خـواه نـاخواه ـ         هنگـام  . تـر زنـدگی   فرصتی است بـراي درك عمیـق  
ــاده  . شــود از ارتباطــات اجتمــاعیش تــا حــدودي دور مــی  ــر از هــر زمــان دیگــري آم بنــابراین بهت

  . است تا مفاهیم اعتباري را در زندگی خود شناسایی کند
تـر در معـرض    تأمـل کنـد، بـیش   ایـن عبـارات    تـر در معنـاي        در این فرصـت، هـر چـه بـیش         
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ماننــد روز بــاالترین مرتبــۀ ایــن درك همانــست کــه .  اعتباریــات خواهــد بــوددرك اعتبــاري بــودن
  . تولدش پاك شود

: ؟ یـک بـار دیگـر مـرور کنـیم        ه بـود  اما آن جمـالت چـ     


 ســتایش حمــد و  .دکــر غلبــهپــس  جـست  يبرتــر اســت کــه  از آن خداونــديسـتایش حمــد و
سـتایش از آن خداونـدي      حمـد و     .یافـت  خبـر پـس    جـاي گرفـت      بـاطن در  کـه    از آن خداوندي اسـت    

مردگـان را  و سـتایش از آن خداونـدي اسـت کـه       نمـود؛ و حمـد       تقـدیر پـس    کـرد    تـصاحب است که   
   .بر همه چیز تواناستاو  و میراند ا میکند و زندگان ر زنده می

ــب  حمــد و ســتایشاگــر بــدانیم  اگــر .  را نخــواهیم خــوردهــاي اعتبــاري ســتایش تنهــا از آن یــک نفــر اســت، دیگــر فری
اگـر بـدانیم، همـۀ هـستی     .  را نخـواهیم خـورد  هـاي اعتبـاري   برتـري  اسـت، دیگـر فریـب    برتـر بدانیم کسی هست که از همه چیز      

 ـ تنهـا و تنهـا ـ از     مالکیـت حقیقـی  اگـر بـدانیم   .  را نخـواهیم خـورد  دنیـا  ظـواهر  خداسـت، دیگـر فریـب    طنبـا بـاطنی دارد و آن  
هـاي مـرگ    مـسئله هـاي حیـاتی زنـدگی مـا ـ       اگـر بـدانیم مـسئله   .  را نخـواهیم خـورد  هـاي اعتبـاري   ثروتآن اوست، دیگر فریب 

اگـر بـدانیم کـسی هـست     .  زنـدگی را نخـواهیم خـورد   يهـاي اعتبـار   مـسئله  ـ تنها به دست یک نفر اسـت، دیگـر فریـب     و زندگی
، دیگـر فریـب هـیچ    او بـر همـه چیـز تواناسـت     اوسـت، و  تقـدیر  دارد، همـه چیـز بـه       خبـر  دارد، از همه چیز      غلبهکه بر همه چیز     

ز ؛ درسـت مثـل روزي کـه از مـادر متولـد شـدیم و ا        شـویم   مـی خطاهـا و گناهانمـان پـاك        آنگـاه از همـۀ      . چیز را نخواهیم خـورد    
  . اي نداشتیم اعتباري هیچ بهرهادراکات 

***  
ــ  ابـراهیم  شـود کـه قهرمـان آن     از ایـن پـس داسـتان جدیـدي آغـاز مـی      . رسـید فرعـون  و موسـی   به پایـان قـصۀ       سورة شعراء بحث ما در    

هـاي ایـن سـوره     سـتان گریـست و دا  دعـوت و دعـوت   مـسئلۀ  ،سـورة شـعراء  رسـد موضـوع اصـلی در     قبال گفتیم که به نظر مـی . ـ است
اتفاقـا از ایـن نقطـه نظـر، کنـار هـم قـرار        . انـد  تـر از ایـن منظـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه        بـیش نیز تکرار شـده اسـت ـ    قرآن ـ که در جاهاي دیگر 

  . کند میبسیار جلب توجه  ـ ـ موسی و ابراهیم گرفتن ماجراي 
دانـان، هـر یـک از      بـه قـول ریاضـی   . گـري هـستند   از دعـوت و دعـوت  بـه خـصوصی    نـوع   هر کدام نماینـدة     ابراهیم  و  موسی  به گمان من،    

سیاسـی و  جنبـۀ  موسـی  هـر چقـدر کـه دعـوت     . بـه حـساب آورد  گـري   در موضـوع دعـوت   ی خاصـ  نهـشتی   کـالس هـم    ةتـوان نماینـد     آنها را مـی   
اگـر  . ددارشخـصی و فـردي   جنبـۀ  فتـه اسـت ـ     مـورد توجـه قـرار گر   سـورة شـعراء  ـ دست کـم آن بخـشی کـه در    ابراهیم دعوت ، داشتاجتماعی 

اولـین کـسانی کـه در برابـرش بودنـد،      بـا  ابـراهیم  منـد نـشانه گرفـت،     پادشـاه قهـار و قـدرت   پیکان دعوتش را به سوي یک  ـ  ـ موسی 
ش نشـسته   دسـت کـه در کنـار   بـود  یمتوجـه آدمـ  ابـراهیم   برانـدازي یـک نظـام حکـومتی ظـالم بـود، دعـوت               موسـی   اگر مأموریت   . وارد گفتگو شد  

گـاه   جـاي . بـا پـدرش  ابـراهیم  گفـت و   سـخن مـی  فرعـون  بـا  موسـی  . اسـت قـوم و خویـشان   و  ماجراي برخـورد بـا اطرافیـان        ابراهیم  ماجراي  . بود
داعیـۀ اصـالحات   ـ  چـه در زمـان جـوانی و چـه پـس از نبـوت        ،ـ چنـان چـه نـشان دادیـم    کـه   گـاه یـک رهبـر بـزرگ سیاسـی اسـت        جايموسی 
  . کشید تک تک افراد را به چالش میزندگی ابراهیم اما . ی داشتاجتماع

امـا  . بـه زنـدگی اجتمـاعی کـامال بـی التفـات بـود       ابـراهیم  د هـیچ تـوجهی نداشـت یـا ایـن کـه        افردعوت ا به  موسی  خواهم بگویم     من نمی 
 هــیچ   یــک انــسان ســاده و بــیاز نــوع دعــوتابــراهیم از نــوع دعــوت یــک مــصلح اجتمــاعی بـود و دعــوت  موســی خــواهم بگــویم دعــوت  مـی 

بـه رغــم  ـــ ابـراهیم  و موسـی  بـه زودي خـواهیم دیــد کـه دعــوت    . در همـین جاســت هــم نکتـۀ جالـب   . زنــدگی شـهري و اجتمــاعی بـا  آالیـشی  
هـاي جـالبی بـا هـم      ــ چـه شـباهت   .) اسـت  یموسـ و ابـراهیم  گـاه کلمـۀ خـوبی بـراي بیـان تفـاوت دعـوت         خاسـت ! بلـه  (گاهشان  تفاوت خاست 

بـه زودي خـواهیم دیـد کـه     . سـان آن دو بـود   هـا نـه در شـکل دعـوت و نـه در مخاطـب آنهـا بلکـه در محتـواي کـامال یـک                  یـن شـباهت   ا. داشتند
بـا ایـن تفـاوت کـه     .  مـسئلۀ توحیـد ربـوبی ـ یـا همـان رب العـالمین بـودن خداونـد ـ بـود           ،موسـی  درست ماننـد  ،نیزابراهیم جوهرة اصلی دعوت 

همـین دعـوت   ابـراهیم  کـرد؛ و    را بـه اسـارت گرفتـه بودنـد، مطـرح مـی      اسـرائیل  بنـی و قوم ظـالمی کـه      فرعون  این دعوت را براي حکومت      موسی  
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کـسی  ابـراهیم  امـا  . بازگـشته بـود  سـپس  بـود کـه از تـرس جـانش گریختـه و        مبـارز سیاسـی     یک  موسی  . ترین اطرافیانش   را براي خانواده و نزدیک    
 بـه چــالش  فلـسفۀ زنـدگی  در خــصوص هـاي اطـرافش را     و اکنـون نگــاه تـک تـک آدم   بـزرگ شـده  ـ در غــار  ـ دقیقـا  در دل طبیعـت   بـود کـه   

  . هم به آنها عالقۀ عاطفی فراوانی داشتابراهیم  که در کنارش قرار داشتند و نداولین کسانی بودابراهیم به همین دلیل مخاطب . کشید می
داشـت   خیلـی هـم او را دوسـت    ابـراهیم  پـدري کـه اتفاقـا    . دبه خاطر دعوتش ناچـار شـد بـا پـدرش درگیـر شـو          ابراهیم   دانید که   حتما می 

دقیقـا  ابـراهیم  گـاه او در زنـدگی    جـاي امـا  . بـود نـه پـدر واقعـی او    ابـراهیم   در حقیقـت عمـوي    آزردرسـت اسـت کـه       . کرد  سوزي می   و برایش دل  
تـا بـه آخـر بـراي پـدرش      ابـراهیم  م دیـد کـه   بـه زودي خـواهی  . خوانـده اسـت  ابـراهیم  او را پـدر  قـرآن   به همین دلیل هـم      . گاه یک پدر است     جاي
کـه مـن بـراي تـو اسـتغفار      بـه جـاي هـر گونـه درشـتی، بـه او گفـت        ابـراهیم  حتی روزي کـه پـدرش او را از خانـه طـرد کـرد،        .کرد   میسوزي   دل

فقـط روزي از ایـن کـار دسـت      .کـرد  دعـا  بـراي پـدرش   آخـر  بـه  تـا  اتفاقا به قولش هـم عمـل کـرد و     .3 :خواهم کرد 
بـه طـور کامـل از پـدرش     ابـراهیم  آن روز . بیهـوده اسـت و راهـی بـراي نجـات پـدر نیـست       دیگـر  کشید که ـ بـه امـر خـدا ـ دانـست ایـن دعاهـا        

  . برائت جست
در ایــن ماجراسـت کــه  قـرآن  هــاي مهـم   ، یکـی از درس برائـت جــستن از خـانواده و خویــشان  مـسئلۀ  

ــید     ــواهیم رس ــه آن خ ــودش ب ــاي خ ــا در ج ــعب و      . م ــسئلۀ ص ــدگی، م ــسفۀ زن ــانواده و فل ــان خ ــالش می چ
  . یمکدام از ما با آن روبرو شوهر سنگینیست که ممکن است روزي 

ــه،   ــن ک ــالم ای ــوت خالصــۀ ک ــاجراي دع ــراهیم م ــوت  اب ــاجراي دع ــا م ــسه ب ــی در مقای ــسفۀ   موس ــه فل ــوت ب ــی از دع دو شــکل اساس
   .و خانوادگیستفطري  عمیقا يیکی از آنها شدیدا رنگ و بوي سیاسی و اجتماعی دارد و دیگر. ندگیستز

ابـراهیم  دانیـد کـه    حتمـا شـما مـی   . اسـت دیگـر  گـریش، خـود یـک حـدیث مفـصل       ، و نقـش آن در دعـوت  ابراهیمروحیه و خلق و خوي   
خـارج از شـهر و در دل کـوه و طبیعـت بـزرگ      ابـراهیم  غـاري پنهـان کـرد و    بعـد از تولـد او را در  مـادرش  . ــ در شـهر بـزرگ نـشد      ـ  

بـاالخره هـم ـ بـه دسـتور خداونـد ـ شـهر          .کنـار بیایـد  راحـت  بـا زنـدگی شـهري    هـم نتوانـست   تـا بـه آخـر    ــ  ــ  ابراهیم ظاهرا . شد
بـود، زن و فرزنـدش را بـه امـر خـدا رهـا کـرد و        در سـرزمینی بـی آب و علـف، کـه حتـی تـصور آبـاد شـدن آن هـم مـشکل           . خودش را بنا کـرد    

  . اي بود که براي مردم بنا نهاده شد  نخستین خانه،قرآناي را بنا نهاد که به تعبیر   با کمک آنها خانههابعد
، شـد پـس از آن کـه آتـش ـ بـه امـر خداونـد ـ بـرایش سـرد و سـالمت            ابـراهیم  حـضرت  شـود کـه    چنین استنباط مـی قرآن آیات از ظاهر 

پیـروان و  ــ کـه یکـی از    لـوط  البتـه گویـا در ایـن سـفر     . بـه سـرزمین دیگـري هجـرت کـرد     اش  خـانواده راه بـا       مردم اطرافش کناره گرفت و هم      از
 در حـالی . کـرد  زنـدگی مـی  خـود  همـسر  بـا  اي خـارج از شـهر    در نقطـه بعـد از مهـاجرت هـم گویـا     . راهـی کـرد   یاران نزدیکش بود ـ نیز او را هم 

  . اقامت گزید يسرسبزسیار خرم و بدر شهر لوط که 
بــه ، ابتــدا مأموریــت یافتنــدلــوط وقتــی فرشــتگان بــراي عــذاب قــوم  کنــد،  نقــل مــیقــرآن چنــان چــه 

بلکـه بـراي ایـن کـه بـه      . لـوط البتـه نـه بـراي کـسب اجـازه جهـت عـذاب قـوم         . یاب شدند شرفابراهیم  خدمت  
  . دهند که به زودي صاحب فرزندانی خواهد شد همژدابراهیم 

قــرآن . و همــسرش هـر دو پیــر بودنـد  ابـراهیم  چـرا کــه  . یـن خبـر بــراي آنهـا بــسیار تکـان دهنــده بـود     ا
کنـد کـه همـسر     حتـی نقـل مـی   . دهـد  شـرح مـی   بـه طـرز بـدیعی    ،العمل این خانواده را در قبـال ایـن خبـر        عکس

 ، ایـن حـال  بـا . ـ به شیوة زنانی کـه حالـت تعجـب آمیختـه بـا شـرم دارنـد ـ بـه صـورت خـود سـیلی زد            ابراهیم 
قــرآن . برطــرف شــودلــوط در قبــال خبــر عــذاب قــوم ابــراهیم هیجــان ایــن خبــر مــانع از آن نــشد کــه نگرانــی 

در پـیش اسـت، بـا نگرانـی بـه آنهـا یـادآور شـد کـه             لـوط   فهمیـد عـذابی بـراي قـوم         ابـراهیم   گوید وقتی کـه       می
ید تـا از وقـوع عـذاب جلـوگیري      در میـان آنهـا، کوشـ   لـوط در واقـع، بـه بهانـۀ حـضور         . در میان آنان اسـت    لوط  
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و لـوط  دانـیم چـه کـسی در میـان آنهاسـت و چـه کـسی نیـست؛          فرشتگان به او گفتند که مـا بـه خـوبی مـی        . کند
  . یارانش نجات خواهند یافت

بــا ابــراهیم  ،میهمانــانی کــه وقتــی آمدنــد. صــبر کــرد تــا میهمانــانش برونــد. دیگــر حرفــی نــزدابــراهیم 
گوسـفندي سـر بریـد؛ و وقتـی دیـد آنهـا لـب بـه غـذایی کـه برایـشان آمـاده کـرده              نـوازي برایـشان     کمال مهمـان  

بـه  ) کنیـد؟  را مالحظـه مـی  ابـراهیم  روحیـۀ سـاده و صـمیمی    (چـرا؟   : زنند، سخت متعجب و نگـران شـد کـه           نمی
 شــروع بـه سـخن گفــتن بـا خـدا کــرد تـا بلکـه مــانع       ،هـر جهـت همــین کـه مهمانـانش از منــزل خـارج شـدند      

بـه مجادلـۀ بـا    ابـراهیم  : فرمایـد  مـی قـرآن  خداونـد در   .  کـه چـه عـرض کـنم        ؛سـخن گفـتن   . ودشلوط  عذاب قوم   
  . ما نشست

مراجعـه کنیـد و ایـن داسـتان     قـرآن  توانیـد بـه    شـما خودتـان مـی   . تعریـف کـنم  را بـراي شـما     ابـراهیم   خواهم قصۀ کامـل زنـدگی         من نمی 
 سـخن  :ترسـیم کنیـد  ابـراهیم  از روحیـه و خلـق و خـوي    را تـصویر نـسبتا روشـنی    گـویم کـه بتوانیـد     هـا را از ایـن جهـت مـی         این. زیبا را بخوانید  

. گیـرد  تـرین مـسیر را در پـیش مـی     تـرین و بـی حاشـیه     درسـت مثـل آدمـی کـه همیـشه مـستقیم         ؛نگفتنش با فرشتگان؛ و مجادلـه کـردنش بـا خـدا           
ابـراهیم   ،ت مـستقیما بـه سـراغ سرچـشمه بـرویم؟ بـه گمـان مـن        اي دارد؟ بهتـر نیـس     دانیم فرشتگان مأمورند، حرف زدن با آنها چـه فایـده            وقتی می 

هـا ـ نـه ایـن       ویژگـی  ایـن . ـ شاید به خاطر تربیت کودکیش در غـار ـ هـیچ وقـت حوصـلۀ تعـارف و مجاملـه و پیچیـده کـردن قـضایا را نداشـت           
  .  ـ اما نتیجۀ زندگی پر پیچ و خم شهریستدکه لزوما چیز بدي باش

سـپس  . مواجهـۀ او بـا بـت پرسـتی و احمقانـه خوانـدن ایـن کـار          . تـوان یافـت     هـم مـی   ابـراهیم   تارهـاي دیگـر     رفدقیقا همـین نکتـه را در        
در طـول جلـسات آینـدة     ـ  مـا ـ   . و تبـر را بـه گـردن بـت بـزرگ انـداختن      شکـستن،  ابـا  هم بـی هـا رفـتن، آنهـا را     مستقیما به سـراغ بـت  

فعـال  . اشـاره خـواهیم کـرد و هـم بـه شـرح و بـسط برخـی از ایـن نکـات خـواهیم پرداخـت               گفتگوهایمان، هم به نکـات دیگـري در ایـن رابطـه             
توانـد راه گـشاي برخـی     مـی تـا چـه حـد    ــ  ــ  ابـراهیم   که نشان دهم، توجه به روحیـات و خلـق و خـوي حـضرت            استمنظورم این   

  . دذارگ  پیش روي ما میسورة شعراءاز مسائلی باشد که 
 بـود کـه باعـث شـد، او در مقـام رهبـر       یلـی  دال، از همین روحیـه و خلـق و خـوي سـاده و بـدوي ابـراهیم           د که   توان احتمال دا    می

تعـالیم  ریـشۀ همـۀ   هـر چنـد   بعـد از خـود اسـت،    پـدر همـۀ انبیـاء    ، ابـراهیم هـر چنـد   . هـا قـرار نگیـرد    اجتماعی هیچ گـروه بزرگـی از انـسان      
انـد، هـر چنـد     خوانـده ابـراهیم   و پیـامبر مـا ـ همگـی ـ دیـن خـود را دیـن         عیـسی ، وسـی مباید در تعـالیم او جـستجو کـرد، هـر چنـد      توحیدي را 

اي بـراي رهبـري    خـودش زمینـه  در رسـد کـه او    هـا، بـه نظـر مـی      ـ مقامی باالتر از پیامبري ـ هم رسید، امـا بـا تمـام ایـن      امامتبه مقام بلند ابراهیم 
سـخن  ابـراهیم  هـر بـار در بـارة    قـرآن  اسـت کـه   بـه همـین دلیـل    هیم گفـت کـه شـاید    بعدا در این بـاره سـخن خـوا   . سیاسی و اجتماعی پیدا نکرد 

را ابـراهیم  در جـایی  قـرآن  بینـیم کـه    حتـی مـی   .4:  از صـالحان اسـت    آخـرت گوید، بر این نکتـه اصـرار دارد کـه او در               می

فرمایــد  مــیبــاز  ،ســپس در ادامــۀ همــین آیــات 5: خوانــد بــه تنهــایی، یــک امــت مــی
6       را ـ کـه   لـوط  ایـن در حالیـست کـه خداونـد     .  ـ بـه یقـین ـ از صـالحان اسـت      در آخـرت و به او دادیـم در دنیـا حـسنه و همانـا کـه او

:  را بـراي آنهـا بـه کـار نبـرده اسـت      در آخـرت  انبیـاء دیگـر از زمـرة صـالحان خوانـده و قیـد       است ـ مانند همـۀ  ابراهیم دوره و از پیروان  هم 
7 .  

قابـل مقایـسه   ابـراهیم  زنـدگی دنیـایی   کـنم کـه تـو گـویی      ، چنـین احـساس مـی   قرآنمن از این اصرار   
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 ،ی اجتمـاعی  از نقطـه نظـر زنـدگ      . او در ایـن دنیـا تنهـایی مخـصوصی داشـت           . با هیچ کس دیگري نیـست     
نگـاه او بـه زنـدگی دنیـا، بـا هـیچ کـس               !  مثـل یـک تافتـۀ جـدا بافتـه          .براي خودش یـک امـت جداگانـه بـود         

اي کــه از زنــدگی در  چــرا؟ دقیقــا بــه خــاطر همــان روحیــه. دیگــري شــباهت نداشــت، نــدارد و نخواهــد داشــت
ادراکـات اعتبـاري در نـزد    شـاید  : تـوانم بگـویم   حـاال مـی  . بـراي او نقـش بـسته بـود    ـ و در دل طبیعـت   ـ غار  

در کـودکی و نوجـوانی ـ یعنـی در     ابـراهیم  محـیط زنـدگی   . ابراهیم، معنـایی متفـاوت بـا دیگـران داشـت     
دهنـد ـ بـا محـیط      دورانی که محـیط اجتمـاعی اطـراف انـسان، ادارکـات اعتبـاري را بـراي او شـکل مـی         

ریم کـه زنـدگی دنیـا همـان زنـدگی      را بپـذی عالمـه  سـخن  بنـابراین اگـر      .زندگی هیچ کس قابل مقایـسه نیـست       
 بــا صــالح بــودن هــیچ کــس ،در دنیــاابــراهیم صــالح بــودن در دل ادراکــات اعتباریــست، بایــد بگــوییم کــه 

  . قابل مقایسه نیستدیگري 
آخـرت جاییـست کـه ادراکـات اعتبـاري دیگـر نقـشی در زنـدگی         . کنـد  البته در آخـرت مـاجرا فـرق مـی      

 چنـان چـه بعـدا توضـیح خـواهم      ،از ایـن بـاالتر  . از صـالحان اسـت  ابـراهیم  ا بنـابراین، در آن جـ   . هـا نـدارد     انسان
  . ترین صالحان است در آخرت از زمرة باالترین و بزرگابراهیم  ،داد

گریـست ـ بـسیار      ـ کـه سـورة دعـوت و دعـوت     سـورة شـعراء   در ،موسـی داسـتان  در کنـار  ابـراهیم   داسـتان  رخـواهم بگـویم ذکـ    فعال مـی 
گریـست کـه    دعـوت ابـراهیم  امـا  . نشـسته اسـت  سیاسـی و اجتمـاعی   گـاه یـک رهبـر     گریـست کـه همیـشه در جـاي      دعـوت ی  موس. آموز است  نکته

. گرنـد  هـا دعـوت   بـا ایـن حـال هـر دوي ایـن     . حتی زندگی دنیایی مشترکی با کسی ندارد؛ چه رسـد بـه ایـن کـه رهبـر اجتمـاعی و سیاسـی باشـد                     
گـر بـودن ربطـی بـه زنـدگی       دعـوت . گـر اسـت   ردیم ـ انـسان بمـا هـو انـسان یـک دعـوت       چون ـ همان طور که در جلسات نخستین درس بیان کـ  

گـاه اجتماعیـشان،    ، بـه رغـم تفـاوت آشـکار جـاي     موسـی و ابـراهیم   تـر ایـن کـه          نکتـۀ مهـم    .گریـست   الزمۀ وجود ما دعوت   . اجتماعی افراد ندارد  
بـه ایـن دعـوت مـشترك، نگاهیـست عمیقـا فطـري و فـارغ از هـر           م  ابـراهی در ایـن میـان نگـاه        . رب العـالمین  : کننـد   میهر دو به یک چیز دعوت       

  . شرایط تاریخی  وگونه تأثیرپذیري از زندگی اجتماعی
قـرآن  هـاي دیگریـست کـه     جـوهرة همـۀ دعـوت   ابـراهیم  تـوان گفـت نگـاه     مـی . آالیـش اسـت   ، نگـاه خـالص یـک انـسان بـی      ابراهیمنگاه  

  . اما در لباسی خاص و در شکلی مخصوصاست،هیم ابرادعوت تکرار دعوت هر پیغمبري، . سازد مطرح می
  

  قـال هـل  )71( فنظـل لهـا عـاکفین   ا قالوا نعبـد اصـنام  )70( اذ قال البیه و قومه ما تعبدون)69(و اتل علیهم نباء ابراهیم  
 افـرایتم مـا کنـتم   قـال   )74(بائنـا کـذلک یفعلـون   آ قالوا بـل وجـدنا       )73( او ینفعونکم او یضرون    )72(یسمعونکم اذ تدعون  

و الـذي   ) 78(الـذي خلقنـی فهـو یهـدین        )77(رب العـالمین  اال  لـی    هم عـدو  ان ف )76(وندمبائکم االق آ انتم و    )75(تعبدون
و الـذي اطمـع ان یغفـر لـی خطیئتـی      ) 81(و الذي یمیتنی ثـم یحیـین      ) 80(و اذا مرضت فهو یشفین    ) 79(هو یطعمنی و یسقین   

  )84(و اجعل لی لسان صدق فی االخرین) 83(رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین) 82(یوم الدین
گفتنـد عبـادت   ) 70(پرسـتید؟   چـه مـی  :آنگـاه کـه گفـت بـراي پـدرش و قـومش          ) 69(راابـراهیم   و تالوت کن بر آنها خبر       

ـ مبراي آنان دائما پس کنیم اصنامی را     می یـا نفعـی بـه    ) 72(خوانیـد؟  شـنوند شـما را وقتـی آنهـا را مـی      گفـت آیـا مـی   ) 71(یمعتکف
نگریـد کـه آن چـه     گفـت آیـا پـس مـی      ) 74(کردنـد   ایـم پـدرانمان را چنـین مـی          گفتند بلکه یافته  ) 73(سانند؟ یا ضرري؟  ر  شما می 

 آن کـه مـرا خلـق کـرد     )77(پـس همـۀ آنهـا دشـمنند از بـراي مـن مگـر رب العـالمین               ) 76(شما و پدران پیشینتان   ) 75(پرستید  می
شـوم پـس او شـفایم     و آنگـاه کـه مـریض مـی    ) 79(پوشـاند  نـد و مـی   خورا  آن کس که او بـه مـن مـی         ) 78(کند  پس او هدایتم می   

آن کــه طمــع دارم کــه بیــامرزد خطاهــاي مــرا در روز ) 81(کنــد ام مــی میرانــد ســپس زنــده و آن کــه مــرا مــی) 80(دهــد مــی
ــان صــدقی در میــان  ) 83(اي رب بــه مــن بــبخش حکــم و ملحــق کــن مــرا بــه صــالحان ) 82(دیــن ــراي مــن زب و قــرار ده از ب

  ) 84(دیگران
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، ابـراهیم رسـد داسـتان    بـه نظـر مـی   . در شـروع داسـتان اسـت   قـرآن  کنـد، تغییـر طـرز بیـان      آیـات جلـب نظـر مـی    اي که در این   اولین نکته 
بخـوان  گویـد   بـه طـوري کـه بـه پیـامبرش مـی      . دکنـ  اي آن را بیـان مـی   بـا اهتمـام ویـژه   قـرآن   هاي ایـن سـوره داشـته و            خاصی از بقیۀ داستان    زامتیا

ــ اگـر   موسـی  داسـتان  .  ـ وجـود نداشـت و نـدارد    اتـل علـیهم  هـاي دیگـر چنـین فرمـانی ـ       در حالی که در شروع داستان. را بر آنهاراهیم ابداستان 
سـانی آغـاز    هـاي بعـدي نیـز همـه بـه صـورت یـک         قـصه .وم الظـالمین ان ائـت القـ  موسـی  و اذ نـادي ربـک   : یادتان باشد ـ چنین آغـاز شـد   

؛ و بـه  کـذبت عـاد المرسـلین   فرمایـد    مـی هـود ؛ و در آغـاز مـاجراي    قـوم نـوح المرسـلین      بتکـذ : فرمایـد    می نوح آغاز ماجراي     در. شود  می
اسـت کـه خداونـد    ابـراهیم  در ایـن میـان فقـط داسـتان     . سـورة شـعراء   ـ در  شـعیب و لـوط  ، صـالح همین ترتیب است شروع ماجراي بقیۀ انبیـاء ـ   

 هـم  تـالوت ضـمن ایـن کـه بـه کـار بـردن تعبیـر        . و اتـل علـیهم نبـاء ابـراهیم    : را بـر مـردم    ابـراهیم   دهد که تالوت کن داستان        مؤکدا فرمان می  

تـالوت کـردن خواندنیـست کـه     .  ـ و ایـن کـه بگـوییم تـالوت کـن      فرق اسـت بـین ایـن کـه بگـوییم بخـوان ـ        . حکایت از نوعی اهتمام دارد
در خـصوص  . خـوانیم تـا از آن تبعیـت کـرده دنبـالش بـرویم        آن را مـی کنـیم،  وقتـی چیـزي را تـالوت مـی    . راه اسـت  با نوعی پذیرش و تبعیت هـم  

  . ، شاید بعدا نکات دیگري را هم اضافه کنمسورة شعراءها در  شیوة آغاز این داستان
ذ ا:  اسـت مـسئلۀ عبـادت   ،موضـوع گفتگـو  . شـود  ـ و نزدیکـانش ـ آغـاز مـی    گفتگـوي او بـا پـدرش     ، از سـورة شـعراء  در ابـراهیم  ماجراي 

اي صـورت   ــ احتمـاال ـ بـا چـه انگیـزه       ابـراهیم  مـا در آینـده خـواهیم گفـت کـه طـرح ایـن موضـوع، از سـوي          . یه و قومه مـا تعبـدون  قال الب
در واقـع  . سـت  افلـسفۀ زنـدگی  عبادت را درست تحلیل کنـیم، خـواهیم دیـد کـه سـؤال ابـراهیم، سـؤالی بـسیار عمیـق از                     مفهوم  اگر  . گرفته است 

بعـدها  . شـود   خوانـده مـی  فلـسفۀ زنـدگی  اي بـود کـه امـروزه در میـان مـا بـه عنـوان         مـال بـه دنبـال طـرح مـسئله     ع ،پرسـش طـرح ایـن   با ابراهیم  
اجتنـاب بـشر از حـل ایـن مـسئله ـ یـا ناامیـدیش از حـل آن؛          . هاسـت   دغدغۀ فطـري و گریزناپـذیر تمـامی انـسان    ،خواهیم گفت که فلسفۀ زندگی

  . بشر استطبیعی فطرت آنها از ها و دور افتادن  ودفراموشی انسانیا بیهوده خواندن این مباحث ـ همگی ناشی از خ
بـا نزدیکـانش   ابـراهیم  از همـین جـا بـود کـه چـالش      . پرسـتی  بـت : در قبـال سـؤال او، پاسـخ رایـج آن روزگـار بـود        ابراهیم  پاسخ اطرافیان   

اي را بـه شـما    امـا در ایـن جـا بـد نیـست نکتـه      . دشـو  هـاي آینـدة مـا مربـوط مـی         ها موضوعیست که به بحث      تحلیل و تفصیل این چالش    . آغاز شد 
در آن . پرسـتی ارائـه کـردیم    زدیـم، تحلیلـی از معنـا و مفهـوم بـت      حـرف مـی  فرعـون  و موسـی  اگر خاطرتان باشد، وقتـی کـه در بـارة     . یادآور شوم 

 قائـل شـدن بـراي     اصـالت و اسـتقالل  ،بلکـه جـوهرة اصـلی آن   . پرسـتی، پرسـتش چـوب و سـنگ نیـست            جوهرة اصلی بـت   جا گفتیم که    
شـود کـه ریـشۀ آن را     پرسـتی معلـوم مـی    بعـد از تحلیـل بـت   بـه عبـارت دیگـر،    .  حوادث و اتفاقات عالم استادارةبرخی از موجودات، در  

بـه چـه معناسـت و نـشان دادیـم کـه       قـرآن  در همـان جـا توضـیح دادیـم کـه توحیـد ربـوبی از نظـر             . باید در نفهمیدن توحید ربوبی جستجو کرد      
. تنهـا بـا پـدر و قـوم و خویـشانش نبـود      ابـراهیم  خـواهم بگـویم کـه چـالش           بنـابراین مـی   . پرسـتی نـدارد      فاصلۀ چندانی با بت    ،سان امروز نگرش ان 

  . کشد زندگی و طرز فکر ما را نیز به چالش میابراهیم بینیم که  اگر درست تحلیل کنیم، می
واره  کنـیم و هـم    گفتنـد اصـنامی را پرسـتش مـی    ،پرسـتید  چیـزي را مـی   چـه در پاسـخ سـؤال او کـه پرسـید     ابـراهیم  به هر جهت، اطرافیـان    

اعتکــاف در مــساجد هــم بــه همــین . ا کــسی باشــدیــراهــی چیــزي  گوینــد کــه دائــم در مالزمــت و هــم معتکــف بــه کــسی مــی. معتکــف آنهــاییم
  . معتکف مسجد ـ در دوران اعتکاف ـ به طور دائمی مالزم عبادت و مسجد است. ستمعنا

ـ ابراهیم   . را مطـرح نمـود   سـؤاالت دیگـري   ،راي بـه چـالش کـشیدن دیـدگاه اطرافیـانش نـسبت بـه فلـسفۀ زنـدگی، در برابـر پاسـخ آنهـا                    ب
ایـن اصـنام شـما ـ در بـه کـار بـردن تعبیـر         آیـا  پرسـید  . اي سؤاالتی بسیار ساده و برآمده از فطرت انسانی؛ اما در عین حـال، بـسیار عمیـق و ریـشه    

تواننـد بـه شـما     مـی آیـا  هـاي شـما دارنـد؟      آیـا درکـی از خواسـته   شـنوند؟   چیـزي هـم مـی    ـ  پرداخـت دا به آن خـواهیم  ایست که بع  هم نکتهاصنام
  ؟ داشته باشندشما براي ضرري آسیب و ممکنست  ،برسانند؟ یا این کهاي  فایده

ــراهیم  ــا فقــط مــی   اب ــؤاالت چــه منظــوري داشــت؟ آی ــه از طــرح ایــن س ــه   خواســت ب ــد ک  آنهــا بفهمان
ایـن سـؤال ـ در    پاسـخ  سـنگی و چـوبی ـ بـه خـاطر نداشـتن فهـم و شـعور ـ الیـق پرسـتش نیـستند؟             هـاي   بـت 

  . روشن خواهد شدارائه کنیم ـ را ابراهیم آینده، وقتی که تحلیل دقیقی از سخنان 
. ت او ندادنـد پاسـخ مـستقیمی بـه سـؤاال    آنهـا  . دهـد کـه بـسیار حـائز اهمیـت اسـت       رخ مـی ابـراهیم  در این جا واکنشی از سوي مخاطبـان    
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  . اند کنیم که پدران ما پیموده  ما در همان مسیري سیر می؛گفتند این کار، شیوة مرسوم آباء و اجدادي ماستجواب بلکه در 
اصـلی  گلوگـاه  حقیقـت مـاجرا ایـن اسـت کـه      . تأمـل برانگیـز اسـت   اي  بـه طـرز خیـره کننـده     این پاسخ،   

مــسئلۀ وقتــی در برابــر منظــورم ایــن اســت کــه . ت آن نیــست، صــورت آن اســ فلــسفۀ زنــدگی، پاســخبحــث در 
ــدگی  ــرار مــیفلــسفۀ زن ــریم،  ق ــه   گی ــافتن پاســخی مــشکل اصــلی در جــدي گــرفتن صــورت مــسئله اســت ن ی

هـا در زنـدگی روزمـره، عمـال هـیچ فرصـتی بـراي تأمـل در فلــسفۀ          غـرق شـدن آدم  . درسـت و منطقـی بـراي آن   
هــاي اکتــسابی از محــیط اطــراف،  ي ســنتی، نگــرشهــا هــاي مــوروثی، ارزش تربیــت. گــذارد زنــدگی بــاقی نمــی

ــ   تبلیغـات، تلقینــات ـ و خالصــه، مجموعـۀ چیزهــایی کـه گــاهی فرهنـگ خوانــده مـی         مــوارد، بشــود ـ در اغل
  . ماند د که جایی براي فکر کردن به فلسفۀ زندگی باقی نمینکن چنان ذهنیت ما را پر می

پردازانـه   فۀ زنـدگی گـاهی بـه اتهـام خیـال     هـاي مربـوط بـه فلـس     درست به همین دلیـل اسـت کـه مـسئله          
. ایـم  هـاي زیـادي زده   مـا قـبال در ایـن بـاره حـرف     . بودن ـ یا هپروتی بودن ـ از صـحنۀ زنـدگی طـرد مـی شـوند       

در . شــوند  هــستند و بــه شـکل مــوروثی بـه مــا منتقـل مــی   تربیــت اجتمـاعی ی، اغلــب نتیجـۀ  فرهنگـ هــاي  آمـوزه 
بنـابراین، چـالش اصـلی    . کنـد  هـایی منطقـی طلـب مـی      کـه پاسـخ    ایـست فطـري     حالی که فلسفۀ زنـدگی، دغدغـه      

ــان عــادت  ــدگی، تقابلیــست کــه می ــدا  هــاي عقــل حقیقــت هــاي مــوروثی و دغدغــه در بحــث فلــسفۀ زن جــو پی
  . شود می

پرســتان در جــواب ابــراهیم ـ    چــرا بــت. چنــین تقــابلی عینــا در گفتگــوي ابــراهیم و مــردمش پیداســت 
اي هـم دارنـد؟ ـ خیلـی راحـت نگفتنـد بلـه، پرسـتش ایـن           بـراي شـما فایـده   هـا   آیـا ایـن بـت   : وقتی کـه پرسـید  

هـاي او،   بـه جـاي پاسـخ مـستقیم و منطقـی بـه پرسـش        ابـراهیم   اطرافیـان   فایده نیـست؟ چـرا        اصنام چندان هم بی   
   ؟گویند پرستش اصنام سنت قدیمی ماست می

در ابــراهیم . بــان اوســت و مخاطابــراهیمپاســخ ایــن چراهــا در گــرو فهمیــدن طــرز فکــر  بــه نظــر مــن، 
پرسـتان چنـان در زنـدگی روزمـره غـرق بودنـد کـه اصـال               صدد مطرح کـردن مـسئلۀ فلـسفۀ زنـدگی بـود و بـت              

خواسـت بـر اسـاس فطـرت        مـی  ابـراهیم  .وجـود نداشـت   جایی در ذهنـشان بـراي اندیـشیدن بـه فلـسفۀ زنـدگی               
  . کردند رهنگی زندگی میهاي موروثی و ف جویش زندگی کند و مخاطبان او، بر پایۀ عادت حقیقت

 ابـراهیم خیلـی از قـوم    ،مـا از ایـن جهـت      آیـا بـه نظـر شـما،         . خـواهم تـا سـؤالی بپرسـم         میاجازه  اکنون  
فلـسفۀ  هـاي خـود بـراي     هدغدغـ بـه دنبـال   ــ   ـ جـدا کـه   ایـد   دیـده چند نفـر را  شما در تمام زندگی خود بهتریم؟ 
  ؟اند بودهزندگی 

آالیــش بــه دلیــل ابــراهیم . و اطرافیــانش دعــواي داشــتن و نداشــتن فلــسفۀ زندگیــستاهیم ابــربینیــد دعــواي اصــلی  پــس چنــان چــه مــی
اي  امــا اطرافیــان او چنــین دغدغــه. دغدغــۀ فلــسفۀ زنــدگی داشــتاش،  بــه دلیــل فطــرت پــاك و دســت نخــوردهو ادراکــات اعتبــاري، نداشـتن بــا  

بـه  . ندنیـست کـه سـخت در دام فریـب ادراکـات اعتبـاري اسـیر       ساکاز این جهت، گفتگوي آنها گفتگوي یـک فطـرت خـالص انـسانی بـا                 . نداشتند
گویـد مـن دشـمن همـۀ آن چیزهـایی       او در جـواب مـی  . مالحظـه اسـت   ــ ظـاهرا ـ پاسـخی تنـد و بـی      ابـراهیم  بینیم پاسخ  همین دلیل است که می

  . پرستید هستم که شما و پدرانتان می
اوال، . بـه نظـر مـن پاسـخ روشـن اسـت      زنـد؟   تـر حـرف نمـی    تـر و مؤدبانـه   مالیـم کنـد؟ چـرا قـدري     از این تعبیر اسـتفاده مـی     ابراهیم  چرا  

تنهـا نـاظر بـه    . چـرا کـه سـخن او بـه هـیچ وجـه نـاظر بـه شخـصیت مخاطبـان نیـست           . ادبانـه نیـست   اصال بـی  ـ بر خالف ظاهرش ـ ابراهیم کالم 
 او .کنـد  رعایـت مـی  کـامال حـریم شخـصیت مخاطبـان را     . گویـد شـما دشـمن منیـد یـا ایـن کـه شـما چنـین و چنانیـد                  او نمـی  . اعتقادات آنهاست 

ایـن کـه چـرا    . شـود  دشـمن، کـسی اسـت کـه باعـث نـابودي مـا یـا نرسـیدن مـا بـه چیزهـاي مطلوبمـان              .  دشـمنند بـراي مـن  ها  گوید این بت    می
کنـد تـا احـساس قلبـی و      مـی  ـ یعنـی دشـمنند بـراي مـن ـ اسـتفاده        عـدو لـی  ضـمنا از تعبیـر   . ها را دشمن خود خوانده روشـن اسـت   بتابراهیم 

  . صمیمانۀ خود را بیان کرده باشد
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هـاي   هـاي شـما باعـث نـابودي مـن و نرسـیدن مـن بـه خواسـت          کـنم بـت   به زبان امروزي، این اسـت کـه مـن احـساس مـی     ابراهیم سخن  
ایـن صـراحت هـم    . اوسـت صـراحت لهجـۀ   زنـد،   دامـن مـی  مالحظگـی را   شـائبۀ بـی  ابـراهیم  چیزي که در کـالم  . فطري و وجودي من خواهند شد    

شـود،   کـاري و در کنایـه سـخن گفـتن مـی      قـبال گفـتم، همـۀ آن چـه کـه باعـث مالحظـه       . استابراهیم ـ به نظر من ـ محصول همان فطرت خالص  
  . البته ـ تا حدود زیادي ـ نا مأنوس بودندابراهیم این ادراکات اعتباري براي . ناشی از ادراکات اعتباریست
و آن سخنانیـست کـه او در بـارة رب العـالمین بـه زبـان       کنـد   نکتۀ دیگري هـست کـه بـاز بـسیار جلـب نظـر مـی        ابراهیم  اما در دنبالۀ کالم     

ایمـان بـه موجـودي کـه     : گاهـشان، یـک دعـوت مـشترك اسـت      ، بـه رغـم تفـاوت خاسـت     موسـی و  ابـراهیم   قبال اشاره کردم کـه دعـوت        . آورد  می
 آن را توحیـد ربـوبی خوانـدیم ـ     ،المیـزان در عالمـه  از ایـن حقیقـت ـ کـه مـا بـه تبعیـت        رسـد   بـه نظـر مـی   . رب است براي همۀ موجودات دیگـر 

 بـر همـین پایـه    عیـسی مـسیح  دعـوت  . در تمامی مراحـل دعـوتش بـر همـین نکتـه اصـرار داشـت       موسی  قبال گفتیم که    . جوهرة تمام ادیان الهیست   
ــا همــین جملــه آغــاز مــی  قــرآن. 8:اســتوار بــود ــاالخره آن 9: شــود کــریم ب ؛ و ب

  . 10:  همین حقیقت است،کنند پیدا میاهل بهشت در نهایت امر که معرفتی 
 بـسیار بـا   یعنـوان  ،ایـن نـام بـه گمـان مـن     . مـی ابراهیادیـان  : اکنون جا دارد به یاد آوریم که ادیان الهی در میان مـا نـام دیگـري هـم دارنـد              

الــذي خلقنـی فهــو  . انگیـزي عمیـق و جدیـست    آورد، بـه طـرز اعجــاب   در بـارة رب العــالمین بـه زبـان مــی   ابـراهیم  سـخنانی کــه   .اسـت ی مـسم 
المین کـسی  ، رب العـ ابـراهیم بـه بیـان   . یهدین؛ و الـذي هـو یطعمنـی و یـسقین؛ و اذا مرضـت فهـو یـشفین؛ و الـذي یمیتنـی ثـم یحیـین            

نوشـاند؛ اوسـت کـه هـر گـاه       خورانـد و مـی   مـی مـا  اوسـت کـه بـه    . است که نه تنها ما را خلق کرده که همۀ حاالت و تطورات ما به دست اوسـت          
 و ،خالصـۀ کـالم آن کـه همـه چیـز مـا از بـزرگ و کوچـک، در دسـت او         . دهد؛ مرگ و زندگی مـا بـه دسـت اوسـت     شویم شفایمان می    مریض می 
 مـا  ةتـرین مـسائل روزمـر    مـرگ و زنـدگی ـ در دسـت اوسـت؛ حتـی سـاده       هـاي   مـسئله نه فقط مسائل اساسی مـا ـ   . داره و تدبیر اوستبه اراده و ا

  . همۀ حاالت ما پس از خلقت، تحت هدایت اوستچرا که . ـ خوردن و آشامیدن ـ هم به دست اوست
نگفـت خـدا مـا را مـریض     . کـرد و آن هـم مـریض شـدن بـود     در ایـن سـخنان، تنهـا از نـسبت دادن یـک چیـز بـه خـدا اجتنـاب          ابـراهیم  

فرماینـد ایـن    در توضـیح ایـن نکتـه مـی    عالمـه  . دهـد  شـوم، شـفایم مـی    بلکه گفت اوست کسی کـه وقتـی مـریض مـی          . بخشد  کند و سالمتی می     می
 دانیــد چــرا؟ مـی . دیگــر اســتاز یــک ســو، و ادب عاشـقانه و عارفانــۀ او از سـوي   ابـراهیم  طـرز ســخن گفـتن حــاکی از بیــنش عمیـق فیلــسوفانۀ    

  . اجازه دهید پاسخ این پرسش را در جلسات آینده دنبال کنیم
 سـورة شـعراء  اي بـر فـصل جدیـد مباحـث      تـر بـه صـورت مقدمـه     ایـن جلـسه بـیش   . بحث امروز را در همین جا بـه پایـان ببـرم      من مایلم   

ـ  و موسـی توانیـد آن را میـان پـردة داسـتان      اگر دوست داریـد، مـی   . در آمد  اجـازه دهیـد بـه عنـوان حـسن ختـام هـم کـه         تنهـا  .  تلقـی کنیـد  راهیماب
او بـا تمـام وجـودش و از    . شـبیه گفتگوهـاي متـداول میـان مـا نبـود      ابـراهیم   ي  هـا گفتگود  نـ فرمای  مـی عالمـه   . شده، به یک نکتۀ دیگـر اشـاره کـنم         

. بـرد  مـی مخاطبـان خـود را یـاد    حـضور   کـه  شـد  مـی اش غـرق    چنان در سـخنان از عمـق فطـرت برآمـده          گاه  ابراهیم  . گفت  عمق فطرتش سخن می   
حتـی نـه حـدیث نفـس، شـاید بهتـر باشـد بگـوییم         . نفـس مبـدل گـشت   مجادلۀ او با اطرافیـان بـه حـدیث       بینیم که      می شعراءدر همین آیات سورة     

مـه کــس در  پرســتان، وقتـی سـخن بــه رب رسـید، همـه چیــز و ه     داغ بـا بـت   يناگهـان درســت در وسـط یـک دعــوا   ایـن بــود کـه   . حـدیث رب 
ـ رب هـب لـی حکمـا و الحقنـی ب    گفـت  کـرد و  بـه رب  بـه  و ر ،کنـاري نهـاد  بـه  را  حاضـران مجلـس     . نظرش رنگ باخـت    بـه  اي رب  صالحینال

همـان حکمـی اسـت کـه     کنـد،   از رب تقاضـا مـی  ابـراهیم  گفـت کـه ایـن حکمـی کـه      خـواهیم  بعدها . مرا به صالحان ملحق گـردان  بده و  یمن حکم 
فوهـب لـی ربـی حکمـا و جعلنـی مـن       :  پیـامبران شـده بـود   ةنیـز از ربـش هدیـه گرفتـه و از زمـر     موسی  دیدیم ـ  شعراء سورةـ در آیات پیشین 

: گویـد کـه ـ چنـان چـه بعـدا توضـیح خـواهیم داد ـ حکایـت از اوج تنهـایی و احـساس تنهـایی او دارد               اي را مـی  جملـه ابراهیم آنگاه . المرسلین
در میـان مردمـی    کـه  اسـت خو ــ انگـار کـه امیـدي بـه مـردم زمـان خـودش نداشـت ـ از خـدا مـی            هیم ابرا .و اجعل لی لسان صدق فی االخرین

                                                   
  36سورة مریم آیۀ )  ٨
  1سورة حمد آیۀ )  ٩
  10یۀ سورة یونس آ)  ١٠
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  . د قرار دهش ـ یک زبان گویا و راستین ـ برایلسان صدقیک  ،دیگر
فعـال  . از خـدا خواسـت دقیقـا بـه چـه معناسـت؟ بـراي پاسـخ ایـن سـؤال هـم کمـی صـبر کنیـد                    ابـراهیم    که   لسان صدقی پرسید    حتما می 

او هـم حکـم و   . مـستجاب شـد  ابـراهیم  رسـند کـه تمـام دعاهـاي آن روز      بـه ایـن نتیجـه مـی    قـرآن   از بررسی آیات    عالمه  اشاره کنم که    در  همین ق 
در ایــن دنیــا وجــود نداشــت کــه  کــسی ،روزگــارآن البتــه در . هــم بــه صــالحانی کــه آرزویــش را داشــت ملحــق شــدحکمــت بــه دســت آورد و 

حـرف  ابـراهیم  در بـارة آخـر و عاقبـت    کـه  هـر بـار   قـرآن  امـا در آخـرت چطـور؟ قـبال گفتـیم؛        .  داشـته باشـد    شدن بـه او را    ملحق  آرزوي  ابراهیم  
، همــین نتیجــه را قــرآننیــز پــس از بررسـی آیــات  عالمــه ـ و کــه  در روایــات فراوانـی آمــده اســت  . گویــد  زنــد، مــی مـی 

ــ   محمـد ا بـه آنهـا ملحـق شـود ـ و در آخـرت هـم بـه آرزویـش رسـید ـ            آرزو داشـت تـ  ابـراهیم  گیرند ـ صالحانی کـه    می
 11آل محمد و بود ـ.  

، فرزنـدانی بودنـد کـه از    ابـراهیم لـسان صـدق   . ؟ ایـن دعـا هـم مـستجاب شـد     ه شـد لـسان صـدق در میـان دیگـران چـ      آرزوي داشـتن    اما  
 آن ابــراهیمممــن دعــاي مــستجاب : فرمــودنقــل اســت کــه  ـ   ـ مــا   پیــامبر از در روایتــی .  برآمدنــداســماعیلنــسل 

ت دیگــري ادر روایــ. مآن فرزنــد مــن ؛میــان دیگــران باشــندکــه لــسان صــدق مــن در بــبخش ی بــه مــن انخــدایا فرزنــدگفــت روزي کــه 
  .کرد  مسئلت میاز خداابراهیم لسان صدقی است که همان  ـ ـ  البط ابی بن علی: آمده است

 
***  

  کز نظر هر دو جهان گم شدم                       در سفر عشق چنان گم شدم
  کز ورق نام و نشان گم شدم                       نام و نشانم ز دو عالم مجوي                                          
  کز خطوات تن و جان گم شدم                             هیچ کسم نیز نبیند دگر                                          
  دمکنان نعره زنان گم ش رقص                         فشان آمدم دران اشک جامه                                          
  شدگی جستم از آن گم شدم گم                       شدگی آمدند چون همه از گم                                          
  ان گم شدمرمن سبک از بار گ                    بار امانت چو گران بود و صعب                                          

  سان گم شدم هخود چه شناسم که چ                     گم شدم و گم شدم و گم شدم                                          
  در بر خورشید چنان گم شدم                      سان گم شود هسایۀ یک ذره چ                                          
  بر صفت قطره نهان گم شدم                    ناك چو گشت آشکار ببحر شغ                                          
  تا خبرم بد به میان گم شدم                      قطره بدم بحر به من باز خورد                                          
  تا ز میان همگان گم شدم                        نیستعطارشد همگی هستی                                           

  
          و الحمد هللا و صلی اهللا علی محمد و آله                                                                                                 

  
   اسالميه        حلقه مطالعات فلسفه و انديش                                                                                                     

                      سید محمد روحانی                                                                                                       
                                                                                                                                  ٢٧/١١/٧٩  

  ١٤٢١ /ذيقعده/ ٢١                                                                                                                 

                                                   
١١  (  


