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 از عید محمد حامد ظیتقر
 

 میالرحمن الرح هللابسم ا

شکل و  نیرا که انسان را به بهتر  هلالج لجحق  الوجودواجبو ثنا ذات  حمد
َن ٱَلَقدۡ َخَلقَۡنا )صورت خلق کرد  حَۡسِن َتقِۡويم   ِفي لِۡإنَسَٰ

َ
 ما انسان را در نا  یقي -:أ

خلقت تاج کرامت را بر سرش  مبدأاز همان  ،(1ميديآفر  ئتیصورت و ه نيبهتر 
مَۡنا َبنِ ) نهاد ، وی (2میداشت یما فرزندان آدم را گرام یراستبهو  -:َءاَدمَ  يَوَلَقدۡ َکرَّ

َم َءاَدمَ )آراست  یعلم وریرا به ز   یاعل مألکه مالئک  و به آدم آموخت( -:َوَعلَّ
ِئَكة  ٱَفَسَجَد ) شبودند و به مسجود مالئک مشرف ساخت خبریبن آ از مۡ ک   لَۡمَلَٰ ه  له

وَن  جَۡمع 
َ
بر  انیپایبو درود  ،(3سجده کردند گريفرشتگان با همد ۀپس هم -:أ

ک انب ر ب الخصوصیعل ،کردند دعوت ییگراحقحق و  یسوبهکه  اءیارواح پا
اش که معجزه جاودانه  یمحمد مصطف یام ینب اءیسرور و ساالر و خاتم انب

َك  سِۡم ٱبِ  قَۡرأۡٱبا  ِذيٱَربِّ  ،4دير آفرا  یبخوان به نام پروردگارت که هست -:َخَلَق  لَّ
 ،کردبر امت واجب  تیو تعلم و خواندن را از همان بدا میو تعل شودیآغاز م

 .نیالدومی یال

مدرن  یزندگ یهاها و مشغلهیکه گرفتار میکنیم یزندگ یبعد، در روزگار و
کثر  ،یتکنولوژو عصر  گو یهاوهیشمختلف، به  یهاراهقاطع را از  تیا ن گونا

دراز  انیسال یطاین وضعیت سوق داده و  «ترکستان»متنوع به  یهایسرگرمو 
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 نی. ااست هن دور کردأالش میقرآن عظ  یعنی اتیاز منبع آب حما را  اندکاندک
مفرط  یتشنگ باوجودکه  ، طوریشودیم دهید شیازپشیب یفاجعه در نسل کنون

 یاداروخانهآرامش، از  یارواح برا گدازجان یو خستگ تیو معنو  یمعن یبرا
 .گذرانندیم شب و روز ب،ینصیخبر و بیکه در بغل دارند ب

و در قالب  داردیبرم تیواقع نیهم ۀنقاب از چهر  دیکه در دست دار  یکتاب
 نیا در .کشدیم ریرا به تصو  یامروز لبتشنهنسل  نیهم تیداستان، واقع کی

ت به اس ریتشنه و فق یمعنو ازلحاظکه ی کتاب داستان جوان مدرن و ثروتمند
دارد  الؤ ها سهد یمعنو یتشنگ یکه در پهلو یشده است. جوان دهیکش ریتصو 

سرانجام  .ابدیکه قلبش با آن سکون و قرار  خواهدیم یرا از منبع و جواب آن
یبه سراغش م خضر گونهقرآن را  ریو پ ردیگیدستش را م هلالج لج حق تیعنا

 امتیدر درونش ق ش را جواب دهد و هم به نور قرآن االتؤ تا هم س ،فرستد
 .و ذوق طلب را زنده گرداند را برپا کرده وجوجست

از دعوتگران  یکیذاهب که بدون شک  هللا تیهدا یاخو ،یگرام سندهینو 
 را که شدهمطرحاالت ؤ تا س است دهیاست، کوش مرزوبوم نیدلسوز و صادق ا

کثر جوانان   وهی، به شانددهیپرسو صاحبان علم  نیاز عالمان د کراتبها
 م جواب دهد. بندهیقرآن کر  یعنی نیبا تمسک به کتاب مب و فردمنحصربه

 یرا در ماه مبارک رمضان مطالعه کردم، آرزو هللا تیاثر برادرم هدا نیا یوقت
 خصوصبهتمام جوانان مسلمان  کاشیا نکهیآمد و آن ا به وجوددر قلبم 

 لم آمدهق دیدر ق کتاب نیا در آنچه بر کتاب را مطالعه کنند و نیا زبانانیفارس
 یاکه با کتاب زنده یآلودغبار ۀ، تفکر و تعمق کنند. بدون شک رابطاست

ک   یزندگ قرآن در هر آن  با و  شدهخداوند زنده دارند، از زنگار و غبار غفلت پا
 ،د. قرآن کالم خداوند زندهشخواهد  صحبتهم دل صفاترتر و ی بیشخوشبا 



 
 
 
 

 

 ایاست و کالم خداوند صفت خداوند است! پس قرآن زنده و گو  ،ومیالق یالح
گو در بحر قرآن  خواهدیم یابد یزندگ ی کههرکسبرای  ؛بخش استو جان

 !غوطه خور

در بحر قرآن در جوانان  یغواص اقیکتاب، اشت نیا ۀاست که با مطالع دیام
تحاد، اتفاق، عدالت، شجاعت، ای مملو از اگذشته ایزنده شود تا بار دگر نظاره

نشان دهند و گواه باشند که قول خداوند در  انیرا به عالم یفتوت و جوان مرد
خِۡرَجتۡ ِللنَّ  :امت نیحق ا

 
ٍة أ مَّ

 
مۡ َخیَۡر أ نت  وَن بِ  اِس ک  ر  وِف ٱَتأۡم  َوَتنَۡهوَۡن َعِن  لَۡمعۡر 

نَكرِ ٱ وَن بِ  لۡم  ؤِۡمن  ِهِۗٱَوت   د،ياشده داريمردم پد یکه برا دیهست یامت نيشما بهتر  -: للَّ
راست   ،1ديدار  مانيا هللاو به ا ،ديینمایماز منكر  یو نه دیکنیامر به معروف م

 .ریرناپذییتغاست و 

ر اث نیو خوانندگان محترم ا یگرام سندهینو  یبرا هلالج لجآخر از خداوند منان  در
هستم که برادران  دواریرا استدعا دارم و ام یو عقب ای، اجر و پاداش دنبهاگران

همکار و همدست  گرانیکتاب به د نیو خواهران دلسوز ما در نشر و پخش ا
رسیده  زانیعز به سمع  ترگسترده های این کتابامیباشند تا باشد که پ گریکدی

 .شوند دیمستف و

 نیرب العالم هللاآخر دعوانا ان الحمد  و
 

 محمد حامد دیع
 قـ ه 1441شوال  82
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از پوهنیار سید آصف هاشمی ظیتقر  

هاست، قرآن است، بهار و شفابخش دل یبشر یدرمان دردها میکر  قرآن
 نیر تنیر یو ش ترین شیوهر یپذدل و نیکوتر یاست که به ن  هللاکالم میکر 

مسلمان مدرن و  یهاکه به شکل پرسش هذاکتاب  .راندیعبارات سخن م
از  یکیشده است نوشته قرآننصوص  ییقرآن در روشنا ریپ ریپذدل یهاپاسخ
عطش  ا  بیگلو را مرطوب نموده و تقر  یاست که خشک یریو دلپذزیبا  یهاکتاب
مسلمان مدرن واقعا   .سازدیم رابشیرا برطرف کرده و س مدرن انسان

 ریو پ کندیخطور م یکه در ذهن هر جوان امروز پرسدیم یخوب یهاپرسش
ذهن این کتاب  ؛دهدیمسلمان مدرن م یکننده براقانع اریبس یهاقرآن جواب

  .سازدیانسان را روشن م
ن تنها که از خواندنهمطمئنم که خواننده  از خواندن این کتاب لذت وافر بردم.

 ادیز  اریکتاب بس نیمن از ا .آموزدیم اریبس از آن بلکه بردیآن انسان لذت م
 نالرحم هللان شاء ا ،کتاب را بخواند نیکه ا یآموختم و مطمئن هستم هر جوان

از  یاریاست که عطش بس یکتاب زیرا دارد،یو فالح گام برم تیهدا یسوکه به
  .سازدیبرطرف م ،هللاشاءاان ،ن راجوانا

گر انسان به  اریقرآن بس ریپ یهاهیکتاب توص ریدر اخ ین اآموزنده است و ا
 عمل دقیقا   است شدهانیمؤمنون ب ۀاول سور  ۀیآ ششکه بر اساس ها توصیه

 نیه اک یکسان یمن برا ۀیتوص .فالح حرکت خواهد کرد یوسبه ،هللاشاءاان ،کند
 .دنیمنظور فهممنظور عمل بخوانند نه بهاست که به نیا خوانندیکتاب را م

است و  یخوشبخت نیتر به کتاب بزرگ اقیکه اشت کنمیم هیجوانان توص یبرا
 .است یرکن اعظم سعادت آدم



 
 
 
 

 

در ماه مبارک رمضان با خلوص  کهذاهب  هللا تیارزش برادرم هداباکتاب 
 یکه و دانمیم .سنگ و مرطوب هستکتاب گرانیک  ،استشده نوشته  تین

 کندیم یزندگ و رسولش   هللا یبه خاطر رضا ایدن نیاست که در ا کسی
خداوند متعال  .دارد یادیز  یبشر تقال تینسل جوان و هدا تیو به خاطر ترب

خداوند  .گرداند بشیرا نص شیخو  یبرکت اندازد و رضا ویدر علم و عمر 
 .کند بشانیرا نص میو اجر عظ ردیبپذ یکتاب را از و نیمتعال ا
 

 یآصف هاشم دیسپوهنیار 
 یپوهنتون غزن اتیشرع یځپوهن استاد
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  دیباچه
 

ْبحانَ  ْرَسلیَن  س  وَن َو َسالٌم َعَلی اْلم  ا َيِصف  ِة َعمَّ َك َربِّ اْلِعزَّ ، خصوصا  علی َربِّ
ِه َربِّ اْلعاَلمین ،و افضلها محمد  اولها آدم   .َو اْلَحْمد  ِللَّ

با قرآن را دوباره برقرار  شدهقطعرمضان فرصتی است که در آن باید تماس 
 9449در رمضان سال جاری )با قرآن افزود. خود به تماس اندک  باید کرد و یا

 هـ.ق(، سلسله مقاالت روزانه در مورد موضوعاتی که برای مسلمانان عصر
با الهام گرفتن از قرآن نوشته و از طریق  حاضر  )مسلمانان مدرن( مفید است را

ای را که در سی مقاالت روزانه سپردم. مجموعههای اجتماعی به نشر میرسانه
آوری نموده و برای دسترسی بیشتر مردم ان نوشتم در این کتاب جمعروز رمض

 سپارم.به دست نشر می
ام ریان چند سال داشتهها و مطالعاتی که در جالبته که از سخنرانی

ی صورت گرفته است، اما چون این کتاب شکل مکالمه میان دو فرد هااقتباس
به  وام ام، نتوانستهرا دارد و برای هر عنوان وقت بیشتر از سه ساعت نداشته

عضی بگذاری نمایم. ها را منبعستا این اقتباام خاطر روان بودن کتاب نخواسته
ام علی عزت مستفید شدههایشان بیشتر در نوشتن این اثر از کسانی که از داشته

کتر اسرار احمد، شیخ عمران حسین و سایرینی  بیگویچ، شیخ حمزه یوسف، دا
هایشان و آید، بوده که به خاطر یادآوری نکردن نامهایشان در ذهنم نمیکه نام

به خاطر این متعال  هللانگذاشتن منابع دقیق از همه طلب بخشش نموده و از ا
 . نمایمکار طلب مغفرت می



 
 
 
 

 

فامیل و دوستانم های شتن این اثر بدون توفیق الهی و بدون حمایتنو 
ها سپاسگزاری نمایم. از پدر و مادرم خواهم از بعضی از آنناممکن بوده و می

پایانشان در های بیبه خاطر بهترین والدین دنیا بودن و به خاطر تشویق
دنشان بو خاطر  به برادرانمای تحقیق و نویسندگی قلبا  سپاسگزارم. از عرصه

 انممخکنم. از ام از عمق قلب تشکری میهای قدرتمند در زندگیگاهمانند تکیه
ویش در های خام از مسئولیتکه در جریان تحقیق و نوشتن این کتاب نتوانسته

آورد عمیقا  نموده و خم بر ابرو نمی مقبالش برآیم ولی با بزرگواری تحمل
خطاب کنم « اندیواالنم»ها را که دوست دارم آنام سپاسگزارم. از برادران دینی

نمایم. از پوهنیار سید آصف هاشمی، هایشان سپاسگزاری میبه خاطر حمایت
 هللامحمد مصطفی نعیمی، نورا عید محمد حامد، استاد غالم محمد سعیدی،

ځالند و سید میثم تمار به خاطر اصالح و نورزی، محمد الیاس شهیر، اسامه 
ن تمنا پایان برایشامتعال اجر بی هللاقلبا  سپاسگزاری کرده و از اویرایش کتاب 

 دارم.
امید دارم این کتاب برای خوانندگان گرامی مفید واقع شود. هر خوبی در این 

 کتاب رحمت الهی و هر اشتباه از نفس خودم است.
 

 ذاهب هللاهدايت ا
 هـ ق 1441رمضان 

 
 





 

 
 
 

 کجاست؟هدایت 
 

صندلی موتر مدل سالش  به  رویاش را  کشیده و زیبا و قیمتی باالپوش
عجیلی تجلو موترش را گرفته و با گاز دادن   و تکبر باافتخار. گذاشتاحتیاط 

نمود. به اش عالی میچیز در مورد زندگیهمه منزلش حرکت کرد.  یسوبه
. مانند حیوان عقالنی محضمبدل شده بود؛ مؤثر، مرفه و « حیوان کامل داروین»

و رفاه  مادی سوق داده و برای بقا یوربهره یسوبهکامل داروین  عقلش او را 
جست و موفق هم بود؛ چیز فقط سود مادی میکرد. از همهکار می محض مادی

  .و دارای جاه و جالل تشهرصاحب پولدار، 
وی در اولین توقف خواستند او شوند و زندگی او را داشته باشند، اما همه می

که  یباوجوددیگر  بارکیاش نگاه کرد، ای عقب به چهرهوقتی در آینه
 ای خویش یکچهرۀ  ملبس با کریم جالیش دهنده پشت ،خواست بپذیردنمی

که زاللت دریاهای دور را  یباوجودهایش چشم .روح خسته را احساس کرد
خواست ناموفقانه از ذهن می ها برایش آزاردهنده بود.آن عمقیداشتند اما کم

زدود شده با روغن خوشبویش آرامشش را میپریشانی که تحت موهای چرب
ای اش را نادیده بگیرد که درون قفسهتوانست صدای قلب مردهنمی .فرار کند

 د. کر توسط ورزش با هر تپش التماس غذا می اششده بایز  اندام سینۀ پهن و
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صدای روحش را خاموش نگه دارد. باید دانست که دیگر قادر نیست می
خودش سپرده بود دوباره به  یاساختهدستاش را که به زندگی و قوانین آزادی

 آورد. آورد؛ روح خویش را باید به دست میدست می
سازی دید. گرفتن آزادی توسط فربهاو فقط دو گزینه را در مقابل خویش می

عقل محض )ذهن محاسب(؛ آزادی در  یسازفربهبا  اسارت و بردگیروح و یا 
 «داروین حیوان کامل»انتخاب زندگی روحانی و معنوی و یا زندان در انتخاب 

ا دانست که یا باید بکرد. میدینی یکی را انتخاب میبیبودن. باید از دین و 
هایش لذت برد و یا  با انتخاب زندگی تهی از معنی اسیر انتخاب دین از داشته

هایش باشد. داشته
او باید از  سوکیفشرد. از اما، این وضعیت او را از دو طرف سخت می

مداران  زندگی دینکرد و از سوی دیگر دین را انتخاب می ،موجود یانهیدوگز 
کارانه می چهار اطرافش  کیعل ای که سالم مردم را نمود؛ مرد روحانیبرایش ریا

 قضاخواست تا نماز جماعتش خواری که به عجله رشوه را میگفت، رشوهنمی
روشی فاش گرانری بیچارهتری که با استفاده از مجبوریت مشاجنشود، حاجی ت

معاشرت با نامحرمان  ،های مستهجنکرد، مال امامی که با مبایل مملو از فیلممی
آزارید و... دین را کرد، عالمی که همسایه میبه جهنم اعالم می فتنر را راه 

و سؤاالت توأم با آن،  هیدوسو برایش غیر جذاب ساخته بودند. این فشار 
ش های خویبود که بتواند پرسشساخت. دنبال کسی اش را ناممکن میزندگی

کسی باشد که قدرت هضم سؤاالتش را دارا  حداقلیا را با او شریک سازد و 
 .باشد

د و جوینده آن را در مجذوب جوینده باشسنت الهی بر این است که مقصد 
 خویش را مقصودمرد  سرانجام. نکرده استیابد که تصورش را  یزمانو  مکان



 3❐ پیر قرآن گفت...:  قرآن و مسلمان مدرن 

که از فرط پیری افتادگی ابروانش چتری بود مردی  پیرمرد مقصودش  یافت.
کرد و نور قرآن صحبت می واضحو  شمرده بازهمباالی چشمانش شده بود، اما 

وست د ۀآشفتیکی از دوستان جوان که نگران وضعیت  .اش متجلی بوددر چهره
ی و دانست کهمیای قبلی که با این مرد پیر داشت، خود بود، نظر به تجربه

تواند برای زدودن آشفتگی دوستش ممد واقع شود. وی که در مورد دوست می
خود با مرد پیر صحبت کرده بود، او را به دفتر دوست خویش آورده و تشویق 

 ای طوالنی نمود. به داشتن یک مکالمه
های ، روی صندلیجوان دفتر زار حویلیمهتابی در چمن شبکیهردو در 

ز ارسمیات آشنایی تمام شد و جوان  نکهیازاپسستند و نش باهمنرم و راحت 
 مطمئن شد کهای پیر مرد در موارد مزایای اسالم و حقانیت اسالم، سخنان اولیه

 ها خویش را با این مرد در میان گذارد، به پرسش آغازید:تواند پرسشمی
ونه برند؟ چگخودشان در گمراهی به سر می ،چگونه است که پیروان دين حق

د؟ کننتر عمل میاخالقی دين حق است که در بعضی موارد سايرين از پیروان
اگر دين راست و دين رحمت اين است، پس چرا پیروانش اهل رحمت و اهل 

 راه راست نیستند؟
کهپیر قرآن بدون کدام سکتگی و با صدای مصمم جواب داد:  کثر  چرا ا

کثر مسلمانان مدرن، مسلمانان د. گویندروغ می در عصر ما، و یا بهتر بگویم ا
پرسم که چه چیزی برای شما در زندگی اهمیت داشته است؟ و من از شما می

 اید؟ چه چیزی را بیشتر از همه خواسته
 جوان جواب داد: پول. 

 ای؟ ات چه کردهپیر قرآن پرسید: برای به دست آوردن خواسته
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ام. بیشترین وقت کرده یزیر طرحد: شب و روز برایش جوان جواب دا
ام. راهکارهای متفاوت را برای به دست آوردنش ابداع خویش را برایش داده

 ام... . وقتم را برایش دادهامکرده
گ حداقلپیر قرآن حرفش را قطع کرده گفت: اما مسلمان مدرن را ببین.  ر ا

بار طلب هدایت کرده و از  هفده روزشبانه، در میبشمار تنها نمازهای فرض را 
ْسَتِقیَم : کنداستدعا می هلالج لجخداوند  َراَط اْلم  ما را به راه راست هدايت   -: اْهِدَنا الصِّ

  .1فرما
ها صادق ای آناما خواسته کنند،مسلمان مدرن در هر دعا طلب هدایت می

دهند. خودت برای به دست ای خویش وقت نمینیست، زیرا برای این خواسته
نیازی به این کار  هاآنات راهکارهای جدید ابداع کردی، ولی آوردن خواسته

ت؛ برایشان مهیا شده اس خواستشانندارند، زیرا در سورۀ بعدی در نخستین آیات 
ِقیَن َذِلَك اْلِكَتاب  ََل  تَّ ی ِلْلم  د  اين کتابی است که شك در آن روا  -:َرْيَب ِفیِه ه 

ای مسلمانی که برایش دعا خواسته .2پرهیزگاران است هدايت برای[ نیست ]که
است و نیاز ندارد راهکار جدید برای دریافت آن ابداع کند.  شدهدادهکند می

ای است که این کتاب هدایت بر  شدهگفتهفقط باید برود و آن را بردارد. برایش 
ِذي هدایت نیز برایش مهیا شده است؛  هایینمردم است و تبی َشْهر  َرَمَضاَن الَّ

ْرَقانِ  َدی َواْلف  َناٍت ِمَن اْله  اِس َوَبیِّ ی ِللنَّ د  ْرآن  ه  ْنِزَل ِفیِه اْلق 
 
 ماهی ماه رمضان -: أ

 هایینتبیاست و مردم  هدايت برایاست که  شدهنازلاست که قرآن در آن 
مسلمان فقط باید زحمت این را  .در بردارد را و جداکننده حق از باطل هدايت
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 خواهد بردارد. ساده برداشته و چیزی را که می قدمکیبکشد که 
گر خودت خواستار پول می رای گفت که ببودی و کسی برایت میحال بگو ا

 کردی؟ به دست آوردنش فقط این کتاب را بخوان چه می
 خواندم. می صدبارجوان گفت: 

گر کاهلی می  کردی چه؟ پیر قرآن پرسید: ا
 جوان پاسخ داد: پس من در خواستم صادق نبودم. 

! ما صادق نیستیم. ما  گوییم که خواهان هدایت هستیم. غ میو در گفت: دقیقا 
گر  شد با شور ، وقتی هدایت به ما نشان داده میمیبودیمواقعا  خواهان هدایت ا

؛ در مورد ما هدایت توسط خالق عالمیان نشان میداشتیبرمو شوق آن را 
 . میدار یبرنماست ولی ما آن را  شدهداده

گر مسلمان مدرن  یک رکوع از قرآن را با ترجمه و  روزشبانهدر یک  حداقلا
دقیقه بیشتر  97. یک رکوع هللاشاءاانآورد، تدبر بخواند هدایت را به دست می

گیرد. وقتی ما برای خواست کوچک خویش کیلومترها راه وقت او را نمی
پیماییم ولی به خاطر خواست بزرگ خود مصحفی را که در چند حجاب در می

 دروغ ؛خویش صادق نیستیم خواست درپس کنیم، کنج خانه است باز نمی
خواهیم. میزان هدایت مستقیما  متناسب به تماس با گوییم که هدایت میمی

 کهیدرحال. حال بگو که چگونه ما هدایت شویم هللاماشاءاقرآن است، اال 
گر ما واقعا  هدایت میآن نیستیم.  برای یخواستار صادق خواهیم باید تماس ا

 با قرآن داشته باشیم.  و انس همیشگی
رو اتمی مورد -خصوصا  در عصر ما که روح و روان مسلمان  مدرن در سطح ف 

و قدرت تمرکز  قرارگرفتهالکترومقناطیسی  یهاشعاعبمباردمان انواع 
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 یهاشعاعتوان توسط مأبانه با عالم باال را از وی گرفته است، تنها میخشوع
شدن  «حیوان کامل داروین»آن خویشتن را از تالوت قراثر ه بنورانی متجلی شده 

اتمی )موبایل، -امواجی را که در سطح فرو ،هاتوان با سجدهنجات دهد. تنها می
در معرض آن قرار  ( و ...(Dirty Electricity»مضره فای، برق کمپیوتر، وای

 توانیمهای خویش به زمین خلع کرده و فقط با تالوت قرآن میاز بدن ،داریم
توسط آن قادر به اتصال به عالم  تا سرانجامامواج نورانی را جایگزین آن کنیم 

 باال شده و زندگی انسانی داشته باشیم. 



 

 
 
 

 ؟تکذیب دین
 

ا بگوش شده بود،  وجودتمام  با کهیدرحالو  فرورفتهجوان اندک به فکر 
 مرغوب کنندهکه در نور مهتاب رنگ را بیشتر جرعه از چای سبزی  کنجکاوی

 :پرسیدسر کشیده و با رغبت  نمود،بخش میداشت و لذت
چگونه است که يک مسلمان هم نماز خواهم بدانم. در اين مورد بیشتر می

گو توان چنین مسلمان را دروغبخواند و هم از هدايت دور باشد؟ چگونه می
 خطاب کرد؟

اید:  فرممی هلالج لجای که خداوند مگر نشنیدهپیر قرآن آهی سردی کشیده گفت: 
َرءَ 
َ
ِذی  َت يْ أ ب  ي  الَّ ِذی  ِن يِبالدِّ  َكذِّ عه يَ * َفَذاِلَک الَّ ضه يَ * َو ََل  َم یتِ یَ الْ  د  َعاِم َط  َعلَی  ح 

یَن  * ِن یاْلِمْسكِ  َصلِّ اين ؟ يدید کنددين را تكذيب میآيا کسی را که  -: َفَوْيٌل ِلْلم 
را[ به طعام دادن به  سايرينو ] راندیم یسختبهاست که يتیم را  یهمان کس

 . 1پس وای بر آن نمازگزاران، کندینم قيمستمند تشو 
یَن َفَوْيٌل » آیۀ َصلِّ  بسیاری از مفسرین شود که مطابقبا فاء آغاز می «ِلْلم 
سلمانانی ؛ مبا آیات قبلی و بعدی این سوره مبارکه استگر ارتباط این آیه نشان

 . بردیمکه عملکردهایشان آنان را تا حد تکذیب دین پیش 
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اند که به قول شیخ عبدالقادر کسانی ،ای دینکنندهتکذیب داراننیداین 
هایشان تهی از حق است. درون قلب لیو  ،دارندزبان، حق را بر  جیالنی

فقط یک سلسله مراسم آیینی است که ظاهرا  هویدا  این جماعتدین به نظر 
ا باشد و حق در قلوبشان باطنی نشده است؛ ْسَلْمَنا َوَلَمَّ

َ
وا أ ول  ِكْن ق  وا َوَلَٰ ْؤِمن  ْل َلْم ت   ق 

يَمان  ِفي ق   ِل اْْلِ
ْم َيْدخ  وِبك  ه ايد، بلكبه آنان بگو: شما هنوز ايمان نیاورده -:ل 

  .1های شما وارد نشده استايم و هنوز ايمان در دلبگوئید: اسالم آورده
این همان  :کندهای این نمازخوانان مکذب دین را بیان میویژگی هلالج لجخداوند 

را[ به طعام دادن به مستمند  سایرینو ] راندیم یسختبهکس است که یتیم را 
 .کندینم قیتشو 

که از ثواب و  یباوجودگوید، که از ایمان به خدا می یباوجوداین انسان 
گوید، اما می انفاقهای که از حکمت یباوجودگوید و های صدقه میحکمت

ی راند. حقمملو از خشم است و یتیم و بیچاره را با بدخلقی و توهین از خود می
خل ب از در قلبش را زبان دارد، در قلب باطنی نساخته است و جای حق ربرا که 

کوشد و نه دیگران را به مسکین می طعام دادنپر کرده است، بناء  نه خودش به 
 گونهنیابیند. بخل درونی خویش را در دیگران نیز می زیرا ؛کندآن ترغیب می

ه ای الهی را نادیدکند و گفتهمسلمان ناسپاس با گداها نیز برخورد خوب نمی
اِئَل َفاَل َتْنَهْر گیرد؛ می ا الَسَّ َمَّ

َ
داند که او نمی .2کننده را از خود مرانو سؤال -:َوأ

کند؛ به او اهمیت از او احسان بزرگ در حقش می کمک با خواستن کنندهسؤال
 گذارد.برد و غرور خویش را زیر پایش میدهد، او را تا سطح خدایی باال میمی
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ار رفت با حقارتدارد تا با چنین کسی قلب تهی از حقش او را وامی ،حالنیباا
 و با خدای خویش ناسپاس باشد. هدکر 

یَن  َصلِّ ونَ  * َفَوْيٌل ِلْلم  ْم َعْن َصاَلِتِهْم َساه  ِذيَن ه  ه ک پس وای بر نمازگزارانی -: الَّ
خوانند، اما نمازشان ساختارگرایی نماز می افراد نیابله!  .1اندغافلاز نمازشان 

. نمازشان برنداردرا در  انیظاهری بیش نیست. نمازشان وصلت با عالم روح
گرچهتهی از عالم روحانی است؛  ظاهر نمازشان مطابق قرآن و سنت باشد.  ا

؛ عقیدۀ رودمی رالهیاتی به هدمغلق سیستم الهیات و ای در توسعه شانیسعتمام 
را که  یهرکسبخش تقسیم کرده و بعد  هفتادوسهنشین اسالمی را به ساده و دل
ولی به مسائل درونی و قلبی  کشندها مشرک میاز بخش یکیدر خواستند 

ه ب ،بناء  ظاهرگرایی محض در  نماز تهی از خشوع و سایر عبادات .دنپرداز نمی
ای تشنه الیدینرفع بر سر سازد.افزاید و زندگیشان را خدامحور نمیتقوایشان نمی

به شمار خالی بودن نماز از خشوع که روح نماز  به شوند اماخون همدیگر می
برای دیگران قابل  ؛ آخر خشوع و وصلت روحانیدندهمیتر اهمیت کم رودمی

کنند و عدم را در عبادات ظاهری خالصه می خدامحورزندگی  دید نیست.
شود که برای مردم سبب می ،حضور خدا در زندگی خارج از عبادات ظاهری

کاری روی می ْم آورند؛ بیشتر از خدا اهمیت قائل شوند و بناء  به ریا ِذيَن ه  الَّ
ونَ  َراء   . 2کنند[ رياکاری میاز همکسانی که ايشان ]در نم -:ي 

ناممکن است، بناء  نماز تهی  خدامحوراخالق )حقیقی( بدون خدا و زندگی 
به  آن به خاطر کند کهها را مزین به اخالقی نمیآن ،ی این نوع مردمااز معن
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ی سایرین چیزهای را مهیا کنند که در مهیا کمک سایرین برآیند و برا
ونَ  شود؛ کاسته نمی هاآنچیزی از  ساختنشان وَن اْلَماع  و از دادن  -: َوَيْمَنع 

دريغ  کنند و ]از ياري و کمك به مردمان[خودداري مي کمكي ناچیز ليوسا
 نانآای نیاز دارد تا مریض خویش را به شفاخانه برساند، ولی همسایه .1ورزندمي

 یخوددارموتر خویش  بیمارستان توسطبه  با بهانه از رساندن آن مریض
بینا گیرند. دست ناکنند. در جاده با آزار و اذیت سایرین از دیگران سبقت میمی

گیرند تا در عبور از خیابان کمکش کنند. حتی لبخند را از دیگران منع را نمی
گران از دینیز شود سخن نیک را کنند. نمازشان چنان تهی است که سبب میمی

دین بنام مسلمان، برای سایرین رحمت نیستند بلکه این مکذبین  منع کنند.
احساس  هاآن یدارنیدهستند. دیگران با  تای آزار و اذیبرعکس وسیله

 نیست.   یخوشوقتای نیکی و کنند. وجودشان مایهآرامش و امنیت نمی
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ور ن افروخته بود که تنها با مبدل شدن آن بهپیر قرآن آتشی را در قلب جوان 
ظر بود نتم ،چشم به دهن پیر صبری. وی با بیندیفرونشکنجکاوی وی شد می

  تا سؤال دیگرش را بپرسد:
امروز مسئله چنین نیست. امروز بسیاری دوستانی را شما از ريا گفتید، ولی 

مان کنند. چگونه يک مسلمی ینيردیغشناسم تظاهر به داشتن احساسات که می
 ترسد؟ای خويش میاز عقیده

داد به این موضوع اهمیت پیر قرآن با لحنی آغاز به پاسخ کرد که نشان می
 نشین صحبت را چنین آغاز کرد:خاص قائل است. با لحن قاطع اما نرم و دل

توان آن و می ریا برعکس شده استای در عصر ما پدیدهنماید که طوری می
کار کسی بود که اعمال دینی را بدون اینکه  درگذشتهالریا گفت. را عکس ریا

گرچه دادمردم انجام می توجهجلبخاطر بدان باور داشته باشد به  ، اما امروز ا
کاران  خواهند باورهای ، اما تعداد کثیر مردم نمیموجودندنیز  گذشتهریا

مردم دنبال پنهان نمودن باورهای  از شان در عمل متجلی شود. بسیاریدینی
غریب  ،گراییاند، زیرا باورهای دینی در عصر سیکولر و مادهدینی خویش

 نماید. می
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فضای اجتماعی در تمام جوامع  درگذشتهفضای اجتماعی بسیار مهم است. 
کارانه خویشتن را دینی نشان می ،نا باورانبشری فضای دینی بود، بناء   دادند ریا

کارانه سانی ر عصری رسیده است که ک ،برای اولین بار در طول تاریخ بشرولی  یا
خدای رایج عیار یباورهای دینی خویش را پنهان کرده و خویش را با فضای ب

د؛ دهالریای فعلی هردو یک معنی می. ریای گذشته و یا عکسکنندوانمود می
ر دو نوع . ها متعارفو ی قید و بسته بودن توسط ریسمان نامرئی بنام فکر رایج

کاری نمایانگر عدم آزادی است؛  کاری منافقت است و هر دو نوع ریا ریا
وَن ِمَن اللَّ  اِس َوََل َيْسَتْخف  وَن ِمَن النَّ ا دارند اما از خداز مردم پنهان مي -ه :َيْسَتْخف 

 .1[کنندیاز خدا شرم نم یول کنندی]از مردم شرم م دارندپنهان نمي
، این درواقع، اما کندرا بازی میفضای اجتماعی نقش عمده  کهیدرحال

کاری ریشه در یک جنگ درون فردی دارد جنگ میان قلب و عقل، جنگ  .ریا
معناهای مترادف با  ؛میان نفس و روح و جنگ میان عشق و ذهن محاسب

 متفاوت.  یهاواژه
طلب، همیشه همرنگ شدن با جامعه و ذهن محاسب، نفس و عقل منفعت

ه ب نفس و عقل و همیشه از اسارت کندوی از فکر رایج را توصیه میر دنباله
ای روح متعالی به حیث ممیزه کهیدرحال ،کندخاطر منفعت دنیوی قدردانی می

انسان با سایر موجودات و قلب به حیث جایگاه نور و عشق، همیشه دنبال 
شود که در آن یبودن است. اولی سبب بروز اعمالی م فردمنحصربهآزادی و 

های منفعت مادی نهفته باشد و دومی تجالی فرامادیت است؛ قربانی
های های شاعرانه و تواضعهای قهرمانانه، خالقیتمأبانه، از خودگذریعشق
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ند کمندانه.  ذهن محاسب و نفس، زندان را بهشت تراشیده پیشکش میاخالق
 دنبال آزادی است.  محدودکنندههای و روح و قلب با شکستن تمام میله

کند، اما با پرورش روح، ذهن محاسب را کامال  ناامید نمی کهیدرحالاسالم 
 یکساندهد؛ آورد. روح و عقل هر دو را در تعادل قرار میآزادی به ارمغان می

ورند و سبب آدانند در دنیای مادی کم میدین را کامال  مربوط عالم روح می که
ن را دی که یکسانشوند و داران میتشویق و توجیه فقر و ضعف در دنیای دین

کنند، از دین به حیث ابزاری برای سودجویی استفاده کامال  محاسبوی پیروی می
مانند و بهره میای دین بیآورانه و قهرمانانه، از لذات شاعرانه و آزادیکرده

جرئت قربانی دادن و  افتدیبها به خطر های محاسبوی آنمنفعت کهیوقت
الریای که از آن داشته باشند. عکسامواج مخالف را نمیمقابل  ایستادن در

لقاب ا شود. وقتی با پیروی از دین بامی در نوع دوم مردم بیشتر دیده میادکردی
 کوشش به پوشش باورهایشان رویاروی شدند،چون مال، بنیادگرا، افراطی و غیره 

کنند. به خاطری که در میان مردم پذیرفته شوند، از برمال ساختن باورهای می
 ترسند. خویش می

کسانی که با باطنی ساختن قرآن و با بهره جستن از آب  ،از سوی دیگر
از  دانآوردهاند و آزادی و سربلندی به دست های زندان را شکسته، میله«کوثر»

وَن َلْوَمَة ََلِئٍم ترسند؛ نمی یمالمتگرهیچ مالمتی  و از سرزنش هیچ  -: ََل َيَخاف 
و آزادی توأم با آن، بدون خوف از محکوم « کوثر» پاسبه .1ترسندینممالمتگری 

شدن توسط فکر رایج شعایر دینی خویش را انجام داده، از لذات روحی آن لذت 
 بافکرذهن محاسب مبنی بر همرنگ شدن  یازهیغر برده و با قربانی کردن 
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 ونشاننامیبنی زیستن و قرآنی زیستن سبب یدر مقابل این خیال باطل که درایج 
دانند که نام و نشان و لذات ایستند، چون میشود در مقابل هر باطل میشدن می

ْعَطْینَ باشد؛ زندگی در آزادی است و آزادی حقیقی تنها در دین الهی می
َ
ا أ  اَك ِإنَّ

َك َواْنَحْر  * اْلَكْوَثَر  ْبَتر   * َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
َو اْْل ، ايمدهما به تو کوثر بخشی  -: ِإنَّ َشاِنَئَك ه 

دشمن تو ابتر و  مسلما  ، پس برای پروردگارت نماز بگزار و قربانی کن
 .1است ونشاننامیب

عادل و خیر کثیر را قرآن م اندکردهرا خیر کثیر معنی « کوثر»مفسرین بعضی 
احکمت دانسته است؛  ا َکِثیر  وِتَي َخْیر 

 
ْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد أ  و به هر کس -:َوَمْن ي 

حکمت نه فلسفه است  .2است شدهدادهکثیر  ، خیرنیقيبهحكمت داده شود، 
. حکمت شودو نه دانش رایج؛ حکمت حقیقتی است که از روح متجلی می

دارد  سروکارروح منبع آزادی است. دانش با کمیت  زیراآورد آزادی می
دارد. دانش محاسبات ذهن است ولی  سروکارحکمت با کیفیت  کهیدرحال

 برآورد تقریبی ،هاهای معنوی روح. دانش نظر به ارقام و تجربهحکمت تجربه
دانش منفعت . رسدمی به حقایقهای معنوی کند و حکمت نظر به تجربهمی

قربانی و از خودگذری  از طریق یفرا مادنجد و حکمت به لذات سمادی می
و  اندیفیک دو رساند. آزادی و حکمت هر دو منشأ در روح دارند زیرا هرمی

 شود. تجربه می باروحکیفیت تنها 
زادی و همین آ انددهیرساند به آزادی حقیقی بهره جسته« کوثر»کسانی که از 

گر تنها فرد جامعه هم باشندحقیقی است که آن های روحی از تجربه ،ها حتی ا
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 ،داشت این آزادی حاضرند نام خویش و به خاطر نگه ندیآیبازنمو اعمال دینی 
َك های مادی خویش و حتی زندگی خویش را قربان کنند؛ منفعت َفَصلِّ ِلَربِّ
 . نماز بگزار و قربانی کنپس برای پروردگارت  -: َواْنَحْر 

گر به این آزادگان گفته شود که با   با قربانی دادن، خالف عقلو  نمازخواندنا
گیعقلکم ام ،گویند در جهان شما هوشیارانمی افتخاربه ،دشویمعلوم می ر م. ا

گویند با جهان شما افراطا  مخالف سربلندانه می ،دگفته شود افراطی هستی
گر بگویی دنیا به مریخ رسید و یهست  ،دهنوز هم دنبال نماز و دعا هستی شمام. ا

 در زمین بدون اگویند که مبروند قاطعانه می طرفه خواهانهمعذرتبدون اینکه 
گر مریخ رفتن به معنی یداشتن پارچه زمینی خوش و آزاد و  یزدایش آزادم و ا

م رفت؛ مریخ رفتن را یباشد هرگز نخواه ما ایشاعرانههای و قربانی هاقهرمانی
م که انسان در زمین انسانی زندگی کند، آزادی داشته باشد یدانزمانی مناسب می

گر بگویی   رفته پسو  کهنه فکرو به ماشین تولیدی بدون روح مبدل نشود. ا
هویت د و بدون اینکه از بینشدن بترس ونشاننامیببدون اینکه از این  ،دهستی

دهند حضرت انسان را به ماشین تقلیل می که یکساند نگویمی ،دنشدن بهراس
و  انونشنامیبتاریخ  صفحات در ،تر از مادیات ندارندهدف بزرگ که یکسانو 

ْبَتر  نشان خواهند بود؛  بدنام و بد
َ
َو اْْل دشمن تو ابتر و  مسلما   -:ِإنَّ َشاِنَئَك ه 

.است ونشاننامیب



 

 
 
 

 فرهنگ ترقی برای ترقی
 

 ت:گف  زیآماعتراضکرد، با لحن جوان که از این سخنان احساس ناراحتی می
ايد تا بر دانش و شود که جناب شما عزم جزم کردهطوری معلوم می

 دانشمندان بتازيد و علیه ترقی بگويید.
اعتراض ناراحت شود و یا بگذارد خشم بر او پیر قرآن بدون اینکه از این 

 جواب داد: یخونسرد با مستولی شود با لحن آرام و
قابل  اندافتهیپرورش «ترقی برای ترقی»در فرهنگ  که یکساناین اعتراض از 

ت مهم این اسبینی است. ترقی و پیشرفت واقعا  نیک و خوب است، اما پیش
گر برای برآورده ساختن باشد. ترقیکه بازده این ترقی چه می نسان، ا نیازهای ا

گر ترقی فقط  سیستم زیست و طبیعت باشد واقعا  که نوعی از عبادت است ولی ا
 ربادیب ای وبرای ترقی باشد بازده آن سالح اتمی، بیولوژیکی، گازهای گلخانه

 است. 
 ،داشتن سرپناه یک نیاز است و کار برای آن نیز یک عمل نیک انسانی !ببین

و هزینه کردن تمام  ،ولی داشتن چند قصر صرف برای نشان دادن پیشرفت
استفاده هم  هاآن میتماکه از وقت، خوشی و انرژی خویش برای آن درحالی

و فرهنگ ترقی برای ترقی آن را زیبا است  یرضروریغنخواهیم کرد یک عمل 
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با پیشرفت اتصاالت بسیاری نیازهای جوامع بشری برآورده و یا، دهد. جلوه می
را برآورده ساخته است اما  بسیاری نیازهای ما 3Gشوند و سیستم اتصاالتی می
ق طب متوجه انسان و پرندگان نموده است وعوارض جانبی زیادی را  حالنیدرع

هد جبران را به بار خواعوارض غیرقابل  5Gسیستم  ،های دانشمندانگزارش
گر ترقی برای نیاز در نظر گرفته شود تا راهی برای از بین رفتن این  .آورد حال ا

عوارض جانبی پیدا نشود، باید نصب این سیستم متوقف گردد اما فرهنگ ترقی 
 گوید که باید نصب شوند. برای ترقی می

گر ترق مخالفمن  بدون در نظر داشت مسائل  ترقیی برای نیاز نیستم، اما ا
به  را آن بحران درازمدت مدتکوتاهعرضه شود، سود اخالقی و عوارض جانبی 

گر دانشمند آزادگی نداشته باشد بار می آورد. من مخالف دانشمند نیستم، اما ا
های خواهد اش در اسارت ذهن محاسب باشد بازدهیو دانش و دانشمندی

گرچهداشت که  خواهد  کنندهتباهشنده باشد در درازمدت درخ مدتکوتاهدر  ا
 بود.

َه فرماید: می هلالج لجخداوند  ْشِهد  اللَّ ْنَیا َوي  ه  ِفي اْلَحَیاِة الده َك َقْول  ْعِجب  اِس َمْن ي  َوِمَن النَّ
َلده اْلِخَصاِم 

َ
َو أ ْفِسَد ِفیَها  * َعَلی َما ِفي َقْلِبِه َوه  ْرِض ِلی 

َ
ی َسَعی ِفي اْْل ْهِلَك َو َوِإَذا َتَولَّ ي 

ْسَل  وش تو را خ ایدن یاست که گفتارش در زندگ یو از مردم کس -:اْلَحْرَث َوالنَّ
بر  است[ خدا را یكيوانمود کند که زبانش با دلش  نیچن نكهيا یو ]برا د،يآ

و ، دشمنان است نيتر سرسخت کهیدرحال ،ردیگیمآنچه در دل دارد شاهد 
ه در ک کوشدیم ابد،ي یو حكومت[ قدرت یدشمن سرسخت نی]چن کهیهنگام
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 .1به بار آورد، و زراعت و نسل را نابود کند یفساد و تباه نیزم
محاسبی که همیشه دنبال سود  که در اسارت ذهن محاسب باشد، ذهندانشی 

ا کوشد تدنیوی  و همواره حریص بر پذیرفته شدن توسط سایرین است، می
و  بشردوستانههای شخصی خویش را خیر جمعی نشان دهد. چنان سودجویی

افتد و او را هایش به تعجب میگوید که انسان از گفتهگرایانه میانسان
اما او در حقیقت دشمن  ،یابدهای مردان بزرگ میتر از بشردوستیبشردوست

رقی گ تکند. فرهنبشریت است، چون از دانش خویش برای فساد استفاده می
 آزادی ،برای ترقی توسط همین دانشمندان به وجود آمده است. این دانشمندان

این را ندارند تا صدای بشردوستی واقعی را از اعماق روح خویش بشنوند و به 
خویشتن را بشردوست نشان  ،گرانههای حیلهآن عمل کنند، بناء  با گفته

 دهند. می
طرف است. علم )ساینس( ماهیتا  بیو علم نیستم، چون علم  من دشمن دانش

گاه کند ولی هیچکند. ساینس سالح بیولوژیکی کشف میفقط کشف می
گوید که ساخت آن درست است و یا اشتباه! توقع پاسخ از ساینس در این نمی

دهد. این صدای روح و صدای مورد عدم درک از ساینس را نشان می
سؤال را باید بدهد. فرهنگ ترقی  ای معنوی است که جواب چنینمأبانهآزادی

س را نفنشنیده و هر چه  آن راکند، بناء  صدای امروز روح را نفی می ،برای ترقی
نامد. فرهنگ ترقی برای ترقی ادعای ، ترقی میبخواهد و نفس را فربه کند

گرچه نوشتهگرایی میانسان ه انسان را ب ،های این فرهنگها و گفتهکند، اما ا
ای که روح را نفی کند، است، زیرا هر گفته و نوشته یرانسانیغ ،تعجب وادارد
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 ،یل انسانتقل ؛یابدتقلیل می یرانسانیغ زیچکیماند و به انسان نمی در آنانسان 
ن شود و انسان بدوآزادی انسان نفی می ،است. با نفی روح یرانسانیغیک کار 

ویژگی شاعرانه، خالقانه و  ،ند. با نفی روحتواند انسان بماآزادی نمی
ماند. با نفی انسان نمی هانیاشود و انسان بدون ای انسان نفی میهنرمندانه

ای انسان نفی محورانه، قهرمانانه و قربانیمأبانهعملکردهای اخالق ،روح
ماند. حال، فرهنگی انسان نمی ،شود و انسان بدون اخالق، قربانی و قهرمانیمی

 تواند ادعای انسانیت کند؟که لباس انسانیت را از انسان بدرد، می
ان دانمثال در این مورد ارائه کنم. جابر ابن حیان یکی از ساینس دوبگذار 

عصر خود بود. چنان سهم بزرگ در پیشرفت ساینس داشته است که امروزه به 
ای عباسی از او درخواست کرد تا خلیفهشود. حیث پدر علم کیمیا نامیده می

باشد.  عالج رقابلیغزهری بسازد که به زودترین فرصت انسان را از بین برده و 
 گاهجابر ابن حیان با آزادگی این درخواست را رد کرده و اظهار داشت که هیچ

که صدای عمیق داشت  ایسازد. او روح آزادهای قتل بشر را نمیچنین وسیله
ر د از ساختن چنین سمی سرباز زد.بناء  با آزادگی  بود، دنیشنقابلبرایش آن 

و دیده  دشو ساختن چنین سمی پیشرفت محسوب می ،فرهنگ ترقی برای ترقی
ه گویم کد. البته من نمینکنچقدر دانشمندان امروز این کار را می شود کهمی

از چنین دانشمندان د، ولی فرهنگ امروز نامروز چنین دانشمندانی وجود ندار 
توان یافت ولی می بااخالق طوری که خداناباور  کند. همانقدردانی نمی

توان طوری که مسلمان عاری از اخالق میمحور نه و همانای اخالقوریاخداناب
یافت و اسالم را عاری از اخالق نه، در فرهنگ ترقی برای ترقی نیز دانشمند 

توان کنند و قدردان آزادی نمیتشویقهنگ را توان یافت اما این فر آزاده می
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 . یافت
 ترقی برای فرهنگ دانشمندان پیروعدم اخالق و عدم آزادگی مثال دیگر در 
و د: فرمایمی هلالج لجخداوند  طوری که فوقا  تذکر یافت، توان دید.را بهتر می ترقی

ه بار ب یفساد و تباه نیکه در زم کوشدیم ابد،ی یقدرت و حکومت کهیهنگام
 . آورد، و زراعت و نسل را نابود کند

شده  و نباتات و حیوانات تغییر ژن شدهاصالحهای تخم ،در زراعت امروز
(Genetically Modified Foods ) اضرار آن  کهیدرحالجهانی شده است، و

برد چون قابلیت تولید نسل را از این مانند روز روشن است، نسل را از بین می
شمار غذایی مردم را به چند شرکت انگشت ادارۀگیرد و موجودات زنده می

 ایدر توسعههزاران دانشمند برای منفعت شخصی خویش  دهد.می یتیچندمل
طبق  ها،آن ایسخنان بشردوستانه کنند کهکنند و چنان از آن دفاع میآن کار می

ْسَل ؛ داردیمواانسان را به تعجب  ،ذکرشدهآیات  ْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّ  و زراعت -:َوي 
  و نسل را نابود کند.

ها است. تغییر جنسیت یک تر از این، تغییر جنسیت در انسانغیراخالقی
ت گاه فطرولی هیچکند عمل ناممکن است، زیرا فقط ظاهرا  جنسیت تغییر می

ه و یک زن باطنا  ب که با آن تولد شده است تغییر نخواهد کرد انسان اینهفته
نرخ از همین ملحوظ است که ؛ مرد و یک مرد باطنا  به زن مبدل نخواهد شد

کثر کسااند تغییر جنسیت داده که یکسانخودکشی در  نی بسیار باال است و ا
 و حتی دوباره عملیات اندمانیپشار خویش اند از این ککه تغییر جنسیت داده

ین کار ا تا به جنسیت اصلی خویش برگردند. فرهنگ ترقی برای ترقی اندکرده
 که  دنوجود دار  کند و حتی دانشمندانیدفاع می را ترقی مثبت دانسته و از آن
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اند و آن را انسانی و برای نفع بشر هزاران کتاب و مقاله در دفاع از آن نوشته
ْفِسَد ِفیَها؛ انددادهجلوه  ْرِض ِلی 

َ
 یتباه فساد و نیکه در زم کوشدیم -:َسَعی ِفي اْْل

 . به بار آورد
من از این دانشمندان متنفرم، مهم نیست که چقدر نام بلند دارند. من از کسی 

سازد، در زد، سالح کیمیایی میساسازد، سالح بیولوژیکی میمیاتمی که سالح 
ها دوستان آورد و ... متنفرم و به نظر من اینموجودات زنده تغییر می ژن

ند؛ هست درحرکتدرست  درراهکنند ای شیطان هستند که فکر میخوردهفریب
ونِ  ْوِلَیاَء ِمْن د 

َ
َیاِطیَن أ وا الشَّ َخذ  م  اتَّ ه  ونَ  ِإنَّ ْهَتد  ْم م  ه  نَّ

َ
وَن أ ِه َوَيْحَسب  اطین آنان شی -: اللَّ

   .1دانافتگانيراهکه  پندارندیمو  اندگرفتهخدا دوستان ]خود[  یجابهرا 
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 تکاثر
 

زمان را فراموش کرده بود، بدون اینکه متوجه  گذردر گفتگو  غرق جوان که
خود را چنین مطرح ، سؤال بعدی در حال سپری شدن است سرعتبهشب شود 
 کرد:

ای از نگاه مادی بیشتر از نیازهای اولیه کهیدرحالمن جوان پولدار هستم و 
با زندگی  ،کنممی فقراحساس باطنا   بازهمتوانم اما مهیا کرده می ،خويش
كر کند، فمی آشفتهکنم و اکثرا  احساس غم عجیبی مرا نمی یهماهنگاحساس 

ال کنید که کثرت مشود و فكر میسبب غم و اندوه می کنید که پولداریمی
 و جاه سبب بدبختی است؟ 

بندگانش را  هلالج لجادامه داد: خداوند  ،! پیر قرآن با قاطعیت جواب دادهبرعکس 
 پیامبر اسالم  درواقعاست؛  دایهو کند و این در دینش تشویق به فقر نمی

ولدار و فرد پ که خیرش به دیگران برسد است بهترین مردم کسی را خطاب کرده
تواند، اما مهم این است که ثروت چه خیر مادی بیشتر به دیگران رسانیده می

گر ثروت ما دارد.  یگو در زند  جایگاهی در قلب ما  زیچهمهثروت خیر است، ا
گر ثروت ما را فقیر نسازد.  ..نباشد و ا

چگونه ثروت سبب فقر  جوان سخنان پیر قرآن را قطع کرده و گفت: فقر؟
 شود؟می
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پیر قرآن با لبخند تلخ ادامه داد: انواع زیادی فقر داریم ولی اینجا دو نوع را 
ای نیاز آن است که انسان نیازهای اولیه شوم؛ فقر نیاز و فقر شرم. فقر  می ادآوری

ک و سرپناه. فقر   شرم آن است که انسان  خویش را مهیا کرده نتواند؛ غذا، پوشا
 د احساس شرم و احساس ناراحتینها از او بیشتر داشته باشاینکه سایر انساناز 

گر مبایل داشته باشد که نیازش را  کسهمهکند و بخواهد که برتر از  باشد؛ ا
بایل دوست خویش مشود تا مدل جدیدتر از برآورده کند، به آن راضی نمی

گر سرپناه داشته باشد به آن راضی  یچر آن شود تا موبل و فرننمینداشته باشد، ا
گر موتر داشته باشد به آن ر از شریک تجاری ت تا اضی نیساش بهتر نباشد و ا

گر نتواند هواپیمای شخصی نخرد.  برابری کند از خود و از با دیگران ا
 یجابه کند و خودش را همیشه برای نرسیدندستاوردهای خود احساس شرم می

یش هاشوند. همه داشتهاو پایان نیافتنی می کند. نیازهایدیگران سرزنش می
تواند و سپاسگزاری از نعمات هایش قدردانی نمیشوند. از داشتهمی یمعنیب

هدر  بهشوند. همیشه در رقابت با دیگران آرامش خویش را مفهوم میبرایش بی
 ایدهش مصداق بزرگ پروردهبه شود. پایان نایافتنی می اشیطلبادهیز دهد. می

 .شودمبدل می «ترقی برای ترقی»فرهنگ کامل در 
او را به خود مشغول  فرمایدمی هلالج لج خداوندکه  یطورهمانوی،  یطلبادهیز 

کرده، از لذت واقعی زندگی )مادی و معنوی( غافل ساخته و عطش داشتن 
ر  کند؛  فکر و ذهنش را اسیر می ،بیشتر َكاث  م  التَّ ْلَهاک 

َ
 داشتن شتریبتفاخر به  -:أ

های شود که تمام آزادیچنان غرق داشتن بیشتر می . 1شما را غافل داشت
کند، می کند، کار؛ برای بیشتر داشتن فکر میکندبه خاطر آن لیالم می خویش را

شتر اش بیطلبییابد، حس افزونکه بیشتر می هراندازهبه کوشد. دود و میمی
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 یطلبونافز این  ،د، بناء  تا مرگنشو هایش از وی گرفته میشود و بیشتر آزادیمی
م  اْلَمَقاِبَر  ؛ کندمستجاب شده او را تعقیب می مانند یک دعای بد   ْرت  ی ز  تا  -:َحتَّ

 . 1کارتان ]و پايتان[ به گورستان رسید
شتر که بی هراندازهاش را بیابد؛ آرامش را. اما به کند تا گمشدهاو این کار را می

ترین منبع آرامش را قربانی شود، زیرا بزرگتر مییابد آرامشش کممی
کرده است؛ آزادی خویش و روح خویش را. وقتی انسان روح را نفی  یطلبادهیز 

ند. کنقش خدا در زندگی خویش را نفی می حداقلکند و یا کرد، خدا را نفی می
اعمال  آوررنجو  نیغم آفر ج ماند و نتایخدا نفی شد، انسان می که یزمان

ند و او کاش. نفسش در بدل آرامش از او تقاضای بیشتر و بیشتر مینفسانی
کند که ناامیدانه سعی بیشتر و بیشتر برای برآورده ساختن تقاضاهای نفس می

آورد و آرامشش بیشتر و بیشتر قربانی غم و رنج بیشتر به دست می ،در بدل
ح ، در حقیقت با نفی رو «خدا را کشتیم»گوید که می شود. وقتی انسان مدرنمی

آزادی خویش را کشته است؛ لذت خالقیت، لذت شاعرانه بودن و و  خویش
بدون آزادی و در قید  لذت روحانی بودن در خویش را کشته است. انسان  

ونَ سازد؛ زندگی خویش را جهنم می ،یطلبافزون مَّ َکالَّ *  َکالَّ َسْوَف َتْعَلم  ْوَف سَ ث 
ونَ  وَن ِعْلَم اْلَیِقیِن *  َتْعَلم  نَّ اْلَجِحیَم *  َکالَّ َلْو َتْعَلم  ]که شما  ستین نیچننيا -: َلَتَرو 

گاه خواهديکه دار  یاوضاع و احوال ني]به آثار شوم ا یزودبه[، ديپندار یم  دی[ آ
گاه خواه یزودبه ست،ین نیچننيا بازهم شد.  نیچننيا[ یواقع ی]زندگ شد. دیآ

گاه بود نیقیالعلم[، اگر به ديپندار یم]که  ستین می را که جهن] ديتردیب، ديآ
 .2ديد دیرا خواه [آخرت] دوزخ [ديديد ودر آن هستید می
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گر این انسان   َبَردبه سر میدانست، جهنمی را که در آن را می نیقیالعلما
 دید. می

 تنشیبخودت،  یآزادسازبا پرورش و  تاکنم از تو تقاضا می ای جوان، پس
فراست به دست آور،  ،با آزاد ساختن روح از خواهشات نفسانی و باالبردهرا 

ْد َلقَ شود؛ پس از آزاد شدن روح از بدن چشمان انسان تیزبین می طوری کههمان
َك اْلَیْوَم  ْنَت ِفي َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَبَصر   نيتو از ا -:َحِديٌد ک 

 ميات کنار زددهيرا از د یخبریبپس ما پرده  ،یو غفلت بود یخبریدر ب امر
جهان را طوری  با چنین فراستی .1است نیزبیت اریامروز بس اتدهيد جهیدرنت

با زندگی ظاهرا  مرفه و  که یکسان یاتروتازهپشت چشمان  دیگر خواهی دید.
اندوهی  ، آتش غم واندیطلبافزوننیاز خویش صبح تا شام و شام تا شب دنبال بی
عشق و  حائل   ایدیوارهای کانکریتی. سوزاندمیرا ها که آن دید خواهی را

کنان خویش را سخت می را خواهی دیدخوشی  صداهای  .دنفشار که سا
و  وبرقزرقبا  که صاحبان دارای زندگی شنیدخواهی های را ای روحشدهخفه

 یدد خواهیهای بزرگی را صنعت .دنآزار یم گونهرا شبحای خویش گونهماشین
را  همهنیا .دنکنتعذیب می را هاکه سازندگان خویش را زندانی ساخته و آن

گر آزادی روحت را خواهی دید  . باز گیری خواهشات نفست از، ا
کید می بازهمپس  کنم که ثروت بد نیست، بدی و خوبی ثروت مربوط تأ

گر برای آزادمنشی استفاده باشد. کسب ثرو اش در مورد آن میبینش دارنده ت ا
گر زداینده ،عبادت است شود ای آزادی باشد شبح تعذیب کننده. ولی ا
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 تکبر مانع هدایت
 

گر باشدمیای حق بخشی از انسان است که تشنه ،روح لذت  بارکی، و ا
 اهر جدود و دنبالش می و شودتر میتشنه و تشنه ،ای از این آب را چشیدجرعه

ای مؤمن است. جوان که شود؛ حکمت گمشدهمی جاهمانآن را بیابد از 
به پیر قرآن فرصت دهد تا  قرآنی را نوشیده بود بدون اینکه ای از حقایقجرعه

 گلو تازه کند، سؤال بعدی را چنین مطرح کرد: دمکی
در دنیای امروز که علم به اوج رسیده است، چرا مردم به حقانیت قرآن پی  
خوانند ولی در مقابل آسمانی مردمی که قرآن را می همهنيابرند؟ مگر نمی

 احمق هستند؟ همه آورندبودن آن سر تعظیم فرود نمی
ت: فرسید گلفظ احمق چندان خوش به نظر نمیای پیر قرآن که از استفاده

 به ،هااز مردم نیست. آن یبرای انبوه احمق به معنی رایج کلمه، لفظ درست
ها سراپا آن درواقعاز ما هستند؛  عقلمند تراحمق نیستند، بلکه  ،معنی رایج کلمه

ند، ها احمق نیستکند. آنعقل هستند، اما عقلی که تنها برای نفع نفس کار می
 متکبر هستند. 

 کندانسان متکبر، همه آزادگی روحی خویش را به ذهن محاسب تسلیم می
جو و خودشیفته است. ذهن محاسب همیشه دنبال منفعت که همیشه منفعت



 21❐ پیر قرآن گفت...:  قرآن و مسلمان مدرن 

د، بینویش هست در مقیاس کلی آن نمیمنفعتی را که در جستجن آاست، اما 
 مقیاس کلی، سعادت است بیند. منفعت دربلکه آن را در مقایسه با دیگران می

نسبت  ییجو یبرتردیگران ندارد، اما منفعت در مقایسه با دیگران،  که ربطی به
خواهد برتر و بهتر از همه باشد. در همیشه میاست. ذهن محاسب  کسهمهبه 

ترین مانع در مقابل ذهن محاسب، خدا و این برتری، بزرگفرآیند جستن 
ها ای حرام و نهیآزادمنشی روحی است. وقتی مفهوم خدا در میان آید مسئله

آید و وقتی آزادمنشی روحی در میان آید ایثارگری، از خودگذری و به میان می
ب محاس جویی ذهنمقابل منفعت در همه هااین ویژگیآید که تواضع به میان می
د. انسان متکبر و یا انسان سراپا ذهن محاسب، در فرآیند نگیر )نفس( قرار می

خواهد و هیچ خواهد، هیچ نهی را نمیجستن منفعت خویش هیچ مانع را نمی
کند که او را خواهد و بناء  برای خویش حق را چنان تعریف میرا نمی اولواألمر

کند که مانع رسیدنش به به منفعتش نزدیک سازد و باطل را چنان تعریف می
منفعت باشد؛ حق برایش همان چیزی است که خودش برای رسیدن به منفعت 

 خویش تعریف کرده است. 
 اید از خوردن ربا جلوگیری کند،گوید که بو برایش می آیدحال وقتی دین می

گاه است، ولی چون از از عواقب کوتاه کهیدرحالاو  مدت و درازمدت ربا آ
ند. کحق معرفی می ،برد آن را به حیث یک تجارت منصفانهرباخواری سود می

گر   و در این برد برای یک کپیتلیست و برای کسی که از کپیتلیزم منفعت میا
ش را برای ذهن محاسب خویش سپرده است از هزار فرآیند آزادی روحی خوی

آن را خواهد گفت، زیرا  ینظرنقص عملی کپیتلیزم بگویی، او هزار منفعت 
سازد و نفس متکبر دوست ندارد کسی دیگری حق کپیتلیزم نفسش را فربه می
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را خودش را برایش بگوید. نفس متکبر خودش خدای خود است و خوب و بد 
گر فربه شود انسانکند، تعریف می . داردیبازمرا از پذیرفتن حق  بناء  نفس ا

ْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ فرماید: می هلالج لجخداوند 
َ
وَن ِفي اْْل ر  ِذيَن َيَتَكبَّ َسَأْصِرف  َعْن آَياِتَي الَّ
وه   ِخذ  ْشِد ََل َيتَّ وا ِبَها َوِإْن َيَرْوا َسِبیَل الره ْؤِمن  لَّ آَيٍة ََل ي  َرْوا َسِبیال  َوِإْن يَ  َوِإْن َيَرْوا ک 

وه  َسِبیال   ِخذ   یمنشرگبز کبر و  ناحقبه نیرا که در زم یمن آنان -:َسِبیَل اْلَغيِّ َيتَّ
ای نشانه]ی تيو معرض خواهم ساخت، و اگر هر آ روگردانخود  اتيکنند از آ

آن  ندابي را تيو اگر راه رشد و هدا اورندین مانيبه آن ا نندیب [ از اثبات الهی را
 .1رندیگ شیآن را پ ابندرا ي یو اگر راه جهل و گمراه نديمایرا نپ

بودن  آشکارا باوجودکه  سازدو تکبر چنان چشم دل را کور میبینی خودبزرگ
ابلیس است، او حق را  رترین مثال تکبخواهد آن را ببیند. بزرگحق، نمی

خواست ببیند. او از عظمت شناخت و حق برایش آشکارا بود اما نمیمی
گاه بود و حتی به عزت پروردگار خود قسم می ِتَك )خورد پروردگار آ  َقاَل َفِبِعزَّ

ْجَمِعیَن 
َ
ْم أ ه  ْغِوَينَّ

 
]شیطان[ گفت پس به عزت تو سوگند که همگی را جدا از  -:َْل

تکبرش مانع پذیرفتن حق شده و او را به راه باطل  بازهم، اما (2مبر یدرمراه به 
 سوق داد.

کثبینی در میان بسیاری از مسلمانان نیز مروج است؛ تکبر و خودحق  را
ر بروشی مانند جدل بر سر مستحبات و مسائل غیر ثوابت از تکبر  یهاجدل

ها است. برادری مسلمان با مسلمان از ثوابت دین است اما تکبر بعضی خواسته
الیدین رکعت تراویح، رفع 27عت تراویح و رک 1شده را به خاطر این اصل ثابت
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اندازد. تکبر احتمال درست بودن طرف مقابل و یا و عدم آن و ... به خطر می
 سائل در فکر و ذهندرست بودن هردو را نظر به اصل اجتهاد در این م احتمال

دهد. برای اینکه خود را در مسائل اجتهادی ناممکن جلوه می این جدل کنندگان
له ِحْزٍب ِبَما گذرند؛ حق ثابت کنند، از ثوابت می ا ک  ر  ب  ْم ز  ْم َبْیَنه  ْمَره 

َ
وا أ ع  َفَتَقطَّ

ونَ  ، هر يافتندولی آنان در کارشان، در میان خود اختالف و تفرقه   -:َلَدْيِهْم َفِرح 
اما انسان متکبر راه به هدایت  .1گروهی به آنچه در دست دارد، شادمان است

گر عزازیلنمی گونه شب و روز مشغول عبادات ظاهری باشد. شرط برد، حتی ا
بلکه در ، آیدهدایت تواضع است که با دالیل ذهن محاسب به دست نمی

های ما و اذهان ما در هماهنگی بدنآید. تا اینکه آزادمنشی روح واال به دست می
ی هدایت نخواهد سوبه راهگشاد، اعمال ظاهری ما نما به عبادت نپرداز با روح 

وا آمد؛   درنخواهدای روح واال سلطه د و تکبر ما درش وا َوَعِمل  ِذيَن آَمن  ِإنَّ الَّ
ْصَحاب  اْلَج 

َ
وَلِئَك أ

 
ِهْم أ وا ِإَلی َربِّ ْخَبت 

َ
اِلَحاِت َوأ ونَ الصَّ ْم ِفیَها َخاِلد  ِة ه  ه ک هاآن -:نَّ

دند، بو  خاضع و تسلیمايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و در برابر خداوند 
.2ياران بهشتند، و جاودانه در آن خواهند ماند هاآن
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 تفکر قرآنی
 

 فرورفتهگرفت و در فکر سخنان پیر قرآن در دل جوان جای می کهیدرحال
ر ب چرا میان افکارش این فکر در حال رقصیدن بود که پیر قرآندر اما بود، 

در حال تغییر باطنی، در یک جنگ درونی میان قلب و  تازد. انسان  تفکر می
بار  آور بهبازده اغتشاش ،تفکر رگیرد و در چنین حالت، تفکر بذهن قرار می

ن نگذارد و آورد. جوان نتوانست این اغتشاش درونی را با پیر قرآن در میامی
 سؤال بعدی را چنین مطرح کرد:

آغاز  زکنم اهای شما تفكر مرا تحريک کرد ولی فكر میگفته کهیدرحال
 وممذمما به نظر شتازيد. آيا تفكر و تعقل ما بر فكر و عقل میش تاکنونشب 
 ؟است

 حکمت و پاسبهشده بود، اما فهمی جوان اندک ناراحت پیر قرآن از اشتباه
ِتي ِهَي )وعظ احسن  ْم ِبالَّ َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْله  اْدع  ِإَلی َسِبیِل َربِّ

ْحَسن  
َ
با حكمت و اندرز نیكو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به  -:أ

چنین پاسخ  ،خم به ابرو نیاورده ( 1[ که نیكوتر است مجادله نماییاوهی]ش
ْم یگانه اندرز قرآن تفکر است؛  درواقعخویش را آغاز کرد:  ك  ِعظ 

َ
َما أ ْل ِإنَّ ق 

                                                                            
 925سوره. النحل، آیه.  1 



 30❐ پیر قرآن گفت...:  قرآن و مسلمان مدرن 

وا ر  مَّ َتَتَفكَّ َراَدی ث  ِه َمْثَنی َوف  وا ِللَّ وم  ْن َتق 
َ
اندرز  بگو من فقط به شما يك -:ِبَواِحَدٍة أ

من  کهنیا .1تفكر کنیدبرای خدا به پا خیزيد سپس  يیتنهابهو  دودوکه  دهمیم
 حقبهمختلف را برای رسیدن  ، مسائلشبمهینو خودت، اینجا و در این 

کنیم طبق آیت قرآن تفکر دو ها تفکر میدر مورد آن دهیمقرار می موردبحث
فکر کنی، تخودت در مورد مسائل تفکر  نیازاپس هللاشاءافردی است و اینکه ان

 .تترین عبادو بزرگ اندرز قرآن استترین تفکر بزرگاین  ؛تک فردی است
گر به بیان آن   کید قرآن در مورد تفکر، تدبر و تعقل چنان زیاد است که ا تأ

برای آن کافی نخواهد بود، اما در  نیز دیگر شبکیهزارو بپردازیم، امشب و 
ه  کنم؛ اینجا فقط چند نمونه را ذکر می ِسِهْم َما َخَلَق اللَّ ْنف 

َ
وا ِفي أ ر  َوَلْم َيَتَفكَّ

َ
أ

ْرَض 
َ
َماَواِت َواْْل خداوند ها و زمین توسط و خلقت آسمانآيا در خودشان   -:السَّ

ْرِض ، 2اندنپرداختهبه تفكر 
َ
َماَواِت َواْْل ونَ ... ِإنَّ ِفي َخْلِق السَّ   -: ََلَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقل 

 برای ]گويا[ وجود دارد يیهانشانه... و زمین هاآسمانراستی که در آفرينش 
َهاو  0کنندهی که تفكر میگرو  ْقَفال 

َ
وٍب أ ل  ْم َعَلی ق 

َ
ْرآَن أ وَن اْلق  ر  َفاَل َيَتَدبَّ

َ
 آيا -:أ

 .0نهاده شده است يیهاقفل شانيهادليا ]مگر[ بر  کنندتدبر نمیقرآن  اتيدرآ
سازد، چنانچه اما قرآن قبل از اینکه تفکر را تحریک کند، آن را آزاده می

ِبيَّ کند؛ آزادسازی بیان می را قرآن رسالت پیامبر  وَل النَّ س  وَن الرَّ ِبع  ِذيَن َيتَّ الَّ
ِذي يَّ الَّ مِّ

 
ْغاَلَل  ...اْْل

َ
ْم َواْْل ْم ِإْصَره  سانی که از فرستاده و پیامبر امی ک -:َيَضع  َعْنه 
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ر دوش ]که ب یهار یو زنج نیسنگ فیتكال یبارهاکسی که...  کنند،پیروی می
  .1داردیبرمآنان است[  و جانعقل 

از آن مبعوث شده است،  مردمانبرای آزادسازی  زنجیرهای که پیامبر 
فقط زنجیرهای استعمار سیاسی و اقتصادی نبود، بلکه زنجیرهای فکری و 

دهد. های آزاده را به ذهن محاسب تقلیل میزنجیرهای که عقلذهنی بود. 
ای بقای دنیوی معرفی زنجیرهای که انسان را فقط حیوان منطقی و جوینده

 نددوبیقکند. زنجیرهای که با تقلیل انسان به ذهن محاسب  محض، او را در می
 افکار ن در مقابلادایست ایکند. زنجیرهای که آزادیافکار جمعی زندانی می

 کند باطلی رازنجیرهای که انسان را مجبور میگیرد. غلط جامعه را از انسان می
 ها،نآ زنجیرهای که یک پدر در قید. اندپنداشتهرا حق  بپذیرد که سایرین آن
تولد دختر از شرم روی خویش پنهان  به خاطرپنداشت و تولد دختر را شرم می

شد برای سنگ و چوب نمود. زنجیرهای که در قید آن انسان مجبور میمی
ْشرِِکیَن د؛ شوادار به قتل اوالد خویش میسجده برد و  َن ِلَكِثیٍر ِمَن اْلم  يَّ َوَکَذِلَك َز

ْم  ه  َرَکاؤ  ْوََلِدِهْم ش 
َ
ن ن بتانشان کشتبرای بسیاری از مشرکا گونهنياو  -:َقْتَل أ

 .2فرزندانشان را آراستند تا هالکشان کنند
ره بهها از محبت فطری نسبت به اوالد خویش بیطوری نبود که آن انسان

 کشید، ولیکردن دخترانشان رنج می گوربهزندهها نیز در زمان باشند. روح آن
رو ها را دنبالهشان چیره شده بود و چنان آنذهن محاسب چنان بر تفکر انسانی

طالن این بدانستن  باوجودسایرین ساخته بود که توان ایستادگی را نداشته و 
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 آزادگی ایستادگی در مقابل آن را نداشتند.  عرف،
سازد، صدای حق را خفه ل زندانی و غیرآزاد، صدای روح را خفه میعق

ن رو سایریدهد، دنبالهسازد، جرئت ایستادگی در مقابل باطل را از دست میمی
یا باطل و آزادی تفکر برای خویشتن  اندحقاز اینکه سایرین  نظرصرفشود می

 تفکر جمعی است.  درگروزندانی  عقل را ندارد. تفکر  
ک زندانی را برایت بگویم. با اند  بافکرر یک مثال عصری از متفکرین بگذا

تواند درک کند که ای مکتب میآزاد، حتی یک فرد با سطح هوش بچه تفکر  
ترین بود، اما بزرگ کیو ستیبترین دروغ قرن سپتمبر بزرگ ای یازدهمحادثه

پرداز خطاب نشوند از اظهار و متفکرین نام نهاد، فقط به خاطر اینکه توطئه
گر حقیقت را بگویند، رسانهاجتناب می آنپذیرش  های جمعی کنند، زیرا ا

 درگروها آزاد نیست. تفکرشان ها را احمق خطاب خواهد کرد. تفکر اینآن
جمعی است. مهم نیست که یک فرد های های جمعی و حکایت رسانهرسانه

گر  چقدر نام بلند در علم دارد، متفکر اول جهان است و یا متفکر دوم جهان، ا
 ای فکری است. فکر رایج باشد او یک برده درگروتفکرش 

اینکه  محضبهکند، اما ها در مورد حقانیت موضوعی مجادله میفردی ساعت
 شود. این تفکرنقل کنی، خاموش میای خالف وی را از فالن عالم مشهور گفته

 آزاد نیست. 
قرآن دنبال از بین بردن تفکر نیست، قرآن دنبال آزادسازی تفکر و بعد 

 تحریک تفکر است. 
و  کندنفی می شوند،فکرها زندانی می ،که توسط آن قرآن تمام مراجع حق را

یست ن را که شکی در آنیک منبع حق  ، فقطبرای جلوگیری از سرگردانی مردم
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ْم کند؛ می معرفی ك  . در تفکر 1پروردگار شماست یحق فقط از سو -:اْلَحقه ِمْن َربِّ
ن شود تا با سرکوب شدن آای باطنی انسان سرکوب نمیقرآنی روح به حیث قوه

کند دنیوی زندانی شود. قرآن روح و ذهن را هماهنگ می یدوبندهایقانسان در 
دنیوی را از بیخ  یدوبندهایقتا طرز تفکر حق محور به وجود آید. قرآن تمام 

 رغبت بدان جاآمده و  ازآنجاکند که روح حق را از منبعی معرفی میو  کندیبرم
کشد و نه عقل وی محور قرآنی نه روح انسان رنج میدارد. در تفکر آزادی

سازد و روح را آزاده می ،تفکر آزادهاین آموزد. شود. قرآن آزادی میسرکوب می
روح آزاده رغبت به خدا دارد. هر کس رغبت به خدا ندارد، روح آزاده ندارد؛ 

 تفکر آزاده ندارد. 
گرایی واقعی نیز در ر آزادگی روح است، پس انسانآرامش اصلی و سعادت د

تفکر آزاده است. هر فرد و هر فکری که آزادگی از انسان را بگیرد، روح و 
گرچه تمامیو کار غیر قرآنی  یرانسانیغپرورش روح را نفی کند، کار  م کند، ا

از مساوات اقتصادی، حق رأی  هرچندادعاهایش مبنی بر انسانیت باشد. 
گر آزادگی واقعی را نفی کند، کار سیاسی و  حقوق مدنی صحبت کند اما ا

 دهد. تقلیل می یرانسانیغ زیچکیکند، زیرا انسان را به می یرانسانیغ
کید بیشتر می تفکر آزاده  کند، اماگویم که قرآن تفکر را تشویق میبناء  با تأ

فکر رایج، تفکر به معنی  را. تفکر در قالب قیدوبندهای منفعت شخصی و
اصلی کلمه نبوده بلکه یک فرآیند بیولوژیکی در مغزها است که حیوانات هم 

خواهد نه تفکر حیوانی. قرآن تفکر انسانی می باشند.آن را دارا می
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 انسان باطن است
 

تاب روح خود را شوری عجیبی در جوان پدیدار شده بود. گویا صداهای بی
رد. کقرآن را می بخشیآزادتقاضای شنیدن بیشتر آیات  شنید که از ویمی

زدند شنید که فریاد میرامش قلب خویش را میهای تند ولی توأم با آصدای تپش
 عتسر بهبود و  افتهیشیافزافعالیت نفسش نیز  حالنیدرعآزادم کن، ولی 

د. کر معلومات آمده را تحلیل و تجزیه کرده و سؤاالت مقاومتی جدید مطرح می
برای آوردن امنیت  کرد. جوانتر میتابتاب و بیاین جنگ درونی او را بی

 ید:تر از قبل پرستر و متواضعانهبا صدای نرم خواست بشنود و بناء  درونی می
ر زهد ب توجهتانکنم تمام از روح و روحانیت گفتید که فكر می قدرآنشما 

دهید، مگر قرآن با دنیا و عزلت را ترجیح می فاصله یاداریدناست و از دنیا و 
آيا دين تنها تقوای درونی است؟ آيا انسان تنها  کند؟و دنیاداری فاصله ايجاد می

 روح است؟
تشریح کرده باشد، طوری طرح تر پیر قرآن به خاطری که موضوع را خوب

 نمود:ربط میموضوع را آغاز کرد که با پرسش بی
 هاربط مستقیم میان عمل انسان و باورش وجود ندارد. تمام اعمال انسان

زند. هر عمل ها سر نمیمطابق باورهای سیاسی، فلسفی و ایدئولوژیکی آن
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کثر اعمال انسان غیر انسان اختیاری و سنجیده شده با باورهای وی نیست. ا
اختیاری و مطابق چیزی است که او در باطن خویش کسب کرده است. اعمال 
غیر اختیاری از هزاران سال تاریخی که در باطن انسان رخنه کرده است، از 

گاه در او باطنی شده شدهبزرگفرهنگی در آن   ییزهایچد و از اناست و ناخودآ
 د. نگیر که او آموخته است، نشئت می

دهد، ولی ما ، بنیاد باور یک مسلمان را اخالق حسنه تشکیل میببین
 را عدم باورناگرا و خداو بنیاد باور یک ماده اندبداخالقمسلمانانی داریم که 

ه ریم کگرا و خدا ناباورانی دادهد، اما مادهباور به اخالق و اخالقیات تشکیل می
کنند. این به خاطری است که تمام اعمال انسان نظر به اخالقی عمل می

کند به خاطری است که عمل می یراخالقیغباورهای او نیست؛ مسلمانی که 
رایج و  یراخالقیغ، فرهنگ اندبودهپدرانش شاهد و تاریخ بداخالقی که او 

ی که اخالق یخدا ناباورگرا و گرایی در او باطنی شده است و مادهتدریسات ماده
به خاطری است که فرهنگ، تاریخ و تدریسات دینی در باطن او کند عمل می

گاه یک مسلمانی که خداناباور شده است با  وجود دارند. بسیاری اعمال ناخودآ
ای که خداناباور شده است، در یک وضعیت خاص همانند نخواهد یک مسیحی

 کنند. باطنی شده در هر دو فرق می هایبود؛ زیرا فرهنگ، تاریخ و آموزه
کارل مارکس اخالق مثال،  طوربهبدون اخالق نظم اجتماعی ناممکن است. 

ها خواستند این تئوری را در عمل ، اما وقتی مارکسیستکردرا در تئوری نفی می
ق گفت که اخال نیلنپیاده کنند، درک کردند که این کار عملی نیست، بناء  

ق باور نیز به اخال گرامادههای وفاداری به دولت سوشیلیست است. لیبرالیست
کنند؛ وفاداری به دولت ملت، ندارند ولی برای نظم اجتماعی اخالق را ترویج می
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، خیانت نکردن به دولت وطنهم، قربانی برای وطن و وطنهمدوست داشتن 
گرا آورد. وقتی یک مادهمل را به وجود میو...  این کار تناقض میان باور و ع

 عمل یراخالقیغماند و وقتی یک مؤمن گرا نمیکند دیگر مادهاخالقی عمل می
و این تناقض در ادیانی  ماند؛ البته مؤمن! نه مسلمان.کند، دیگر مؤمن نمیمی

د نیز صادق است. وقتی یک مسیحی نچرخکه کامال  بر محور روحانیت می
زند و مسیحیت را شامل سیاست کند، مخالف باور ست مسیحیت سخن از سیا

 خویش صحبت کرده است، زیرا سیاست دینی مسیحیت )رایج( وجود ندارد.
گر برای فردش آزاردهنده نباشد اما وفاداری کامل وی را م برای نظ این تناقض ا

ا و و دنی باشد. این تناقض میان روح و تن، میان دین داشتهیبرنمدر  اجتماعی
نظمی میان باور و عمل در سطح فردی خأل باطنی و در سطح اجتماعی بی

شوند به نظم اجتماعی مجبور می انیمتصد ،خألآورد. برای پر کردن این می
 ها وهای کمونیستی از مکاتب، رسانهتمرین دهی جامعه دست یازند؛ حکومت

کنند و به حتی از هنرها برای تمرین دهی اخالقی مردم خویش استفاده می
 بزرگ و ادارۀامریکا یک  ،گرای کپیتلیستیهای مادهحیث نمونه در دولت

د که یگانه هدفش مهار اذهان و تمرین دهی پرهزینه بنام روابط عامه دار 
 مردمش هست. 

زدودن این تناقض است. قرآن دنبال محو اختالف میان باور و  درصددقرآن 
میان روح و تن، میان  است. قرآن ییدورو  بردن عمل است. قرآن دنبال از بین

 آورد. بنابراین قرآن بهمیبه وجود میان باور و عمل هماهنگی  دین و دنیا و
 کند، بلکه دنبال پرورش مردم است. دهی مردم امر نمیتمرین
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اِلَحاِت  وا الصَّ وا َوَعِمل  ، 1نیدککارهای شايسته  [مطابق ايمان] ايمان آورده و -:آَمن 
در این جمله که بیش از پنجاه بار در قرآن ذکر شده است، آشکارا از تناقض 

شود، ولی پرورش قرآنی تنها به فرآیند باور به میان باور و عمل جلوگیری می
وا ا. برداردشود بلکه فرآیند عمل به باور را نیز در عمل خالصه نمی ْلِبرَّ َلْن َتَنال 
ِحبه  ا ت  وا ِممَّ ْنِفق  ی ت   ازآنچه ينكهتا ايابید میدست ن [ايمانی] هرگز به نیكی -:ونَ َحتَّ

است،  برعکس، در اینجا فرآیند 2شماريد[ ببخشیددوست داريد ]و عزيز می
ه گوید کشوید، بلکه میگوید که ایمان بیاورید خوب میدر اینجا قرآن نمی
تا به ایمان شما افزوده شود. پرورش قرآن از عمل به  باشید خوبی کنید و خوب

های قرآن دورویی در دیدهرساند. پرورشاز باور به عمل می رساند وباور می
کنند و برای عمل و باور ندارند، تناقض میان روح و تن )ذهن( احساس نمی

داری نظم دنیوی خویش نیاز به تحمیل تمرینات ندارند بلکه با پرورش نگه
 شود.ختیارانه دین و دنیایشان هماهنگ میا

، نه اندهای است که در او باطنی شدههها و آموز اندیشه عبارت از انسان
هماهنگی میان هردو  قرآنباورهای که در کنج ذهن خویش ذخیره کرده است. 

این هماهنگی که در آن عمل و باورهای اسالمی آورد. اوج به وجود می
ای اسالم است. عمل های باطنی شدههماهنگ باشند، تقوی است. تقوی آموزه

و تقوی در باطن است. باطن انسان کمی نیست، بلکه  گیردنشئت میاز باطن 
ن است، اما انسا یاکنندهفیتعر تقوی نیست.  یریگاندازهقابلکیفی است، بناء  
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نها تتواند تا آن را اندازه کرده و انسان دیگر را نظر به آن تعریف کند. نمیانسان 
ْعَلم  ِبَمِن اتََّقیی متقی است؛ سکچه داند که خدا می

َ
َو أ تنها او متقیان را  -:ه 

ی کسبه  نسبت. به همین خاطر است که کسی دعوای متقی بودن 1شناسدمی
تواند. اعمال دینی الزاما  نشانگر تقوی نیست. دو پسر آدم دیگر را کرده نمی

  ه  ِمَن  هر دو قربانی کردند ولی خدا از یکی پذیرفت، زیرا ل  اللَّ َما َيَتَقبَّ ِإنَّ
ِقیَن  تَّ   .2رديپذیم متقیانخدا فقط از  -:اْلم 
،  اوست. انسان چیزی است که باطنش است. کیفیت انسان کیفیت تقوای بناء 

عمل انسان در این است که چقدر با باورش  نیت بودن اعتبار اخالص و نیک
انسان  انسانی کسی است که عمل  هماهنگ است؛ چه قدر از روی تقوی است.

یکی باشد، دین و دنیایش هماهنگ باشد و روح و جسمش در  باهمو باورش 
این هماهنگی در آرامش باشد؛ این است اوج تقوی. پرورش اسالم به تقوی 

و انسانی  باثباتبه آرامش درونی و متعاقبا  به نظم اجتماعی  ؛انجامدمی
قرآن آمده است تا خویشتن را در انسان باطنی ساخته و جایگزین انجامد. می
انسان، جامعه، نظم  جهیدرنتهای غلط قبال  باطنی شده گردد و ها و اندیشهوزهآم

و دولتی بسازد که از آرامش برخوردار بوده و عاری از دورویی  باشد.
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 وضعیت مسلمانان
 

 و قبل از اینکه جوان دانست که سؤال بعدی چه خواهد بودپیر قرآن می گویا
کثرا  کردسؤال را تکمیل کند، جواب را در ذهن خویش آماده می . سؤالی که ا

در ذهن  و های متفاوت و طوالنی برای آن وجود داردشود و جوابپرسیده می
 :زندجوانه می هر جستجوگری که سخنان قبلی را شنیده باشد
د پس چرا مسلمانان مدرن انجاماگر پرورش قرآن چنین به ثبات و آرامش می

از  رتپس رفتهمسلمانان از آرامش و ثبات اجتماعی برخوردار نیستند؟ چرا 
ان برند؟ چرا در کارو سايرين هستند؟ چرا مسلمانان در فقر اقتصادی به سر می

 ترقی جای خاصی ندارند؟
ها وجود ندارد، پیر قرآن جواب قاطع و دلیل مشخص در جواب این پرسش

این بود به این سؤال چند  گرنشانکه به جواب پرداخت  طوری شمردهشمرده 
، اما چند نکته است که در این موارد باید بدانیم، جای دیگر نیز برخورده است

 .گفتدر ادامه  قرآن ریپ
زندگی  به که یکساننخست اینکه زندگی این دنیا یک آزمایش است و برای 

ن دنیا نیست. یک مؤمن نباید دنبال ، زندگی حقیقی در ایدارندمانیاابدی 
گر ما دنبال برآورده برآورده ساختن همه توقعات خویش در این دنیا باشد.  ا
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شدن تمام توقعاتی که از یک زندگی خوب داریم در این دنیا باشیم، پس جنت 
 توقع  جنت سازی دنیا، چیزیشود، ولی این دنیا جنت نیست و ما همین دنیا می

در رقابت ثروت  گونه ماهمین. نیست و هرگز نخواهد شد، آزاردهنده است که
با سایرین قرار نداریم. قرآن برای این نیامده است تا ما را  «ترقی برای ترقی»و 

ثروتمندتر از سایرین بسازد، قرآن برای این آمده است تا پیروانش را به آرامش 
داشته باشیم و آرامش خویش را های دیگران برساند. ما نباید چشم به داشته

عْ ؛ های دیگران به باد فنا دهیمبرای رسیدن به داشته نَّ َعْیَنْیَك ِإَلی َما َمتَّ دَّ َنا ََل َتم 
ْؤِمِنیَن  ْم َوََل َتْحَزْن َعَلْیِهْم َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلم  ا ِمْنه  ْزَواج 

َ
هرگز چشم خود  -:ِبِه أ

به )کفار( داديم میفكن، و  هاآناز  يیهاهگرو ( که به ی)ماد یهانعمترا به 
 .1فرود آر نیمؤمنخود را براي  آغوشدارند غمگین مباش و  هاآنآنچه  خاطر

گر واقعا  به آخرت  ، پس نباید تمام انرژی ما صرف جنت سازی این میدار مانیاا
گر تمام توقع ما از این دنیا باشد، آیا امید ما به آخرت کاذب نخواهد  دنیا شود؛ ا

 بود؟ 
گر مردم ناامید نمیبیان میقرآن  شدند و به خاطر بیشتر داشتن کفار دارد که ا

ْوََل َولَ  شد؛ا میعط یباورنکردنهای شدند، به کفار ثروتها راغب نمیآن یسوبه
ٍة  ا ِمْن ِفضَّ ف  ق  وِتِهْم س  ی  ْحَمِن ِلب  ر  ِبالرَّ ة  َواِحَدة  َلَجَعْلَنا ِلَمْن َيْكف  مَّ

 
اس  أ وَن النَّ ْن َيك 

َ
أ

ونَ  ونَ  * َوَمَعاِرَج َعَلْیَها َيْظَهر  ِكئ  ا َعَلْیَها َيتَّ ر  ر  ا َوس  ْبَواب 
َ
وِتِهْم أ ی  ا َو  * َوِلب  ف  ْخر  له ِإْن َوز  ک 

ِقیَن  تَّ َك ِلْلم  ْنَیا َواَلِْخَرة  ِعْنَد َربِّ ا َمَتاع  اْلَحَیاِة الده کفار  یمندبهرهو اگر ] -:َذِلَك َلمَّ
نبود که همه مردم ]به  نيمؤمنان، سبب[ ا یدستیو ته یماد یهانعمتاز انواع 

گاه بودن به حقا مانيخاطر ضعف ا ا م واحد شوند، ی[ بر محور کفر امتقيو ناآ
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و  ميدادیماز نقره قرار  يیهاسقف[ رحمان یکافران به ]خدا یهاخانه یبرا
ها و [ در زی]ن شانيهاخانه یو برا، نديبرآ هاخانه یکه با آن بر باَل  يیهانردبان
 یدگو زن هاخانه یو ]برا زنند، هی[ که بر آن تكمیساختیم]از نقره  يیهاتخت
 ایدن یاندک زندگ یجز کاَل  هانياهمه  ی[، ولميدادیم]قرار  وريزروز آنان[ 

 . 1است زکارانیپره یو آخرت نزد پروردگارت برا ست،ین
ْنَساِن ِإَلَّ شود که دنبالش هست؛ برای انسان همان چیزی داده می ْن َلْیَس ِلْْلِ

َ
َوأ

گر ما دنبال دنیا 2و اينكه برای انسان جز حاصل تالش او نیست -ی:َما َسعَ  . ا
ه تنها کفاری ک .شوداز آخرت نداشته باشیم، دنیا برای ما داده میباشیم و توقع 

يَنَتَها است؛  شدهدادهخواهند برایشان دنیا را می ْنَیا َوِز ِريد  اْلَحَیاَة الده َمْن َکاَن ي 
ونَ  ْبَخس  ْم ِفیَها ََل ي  ْم ِفیَها َوه  ْعَماَله 

َ
َوفِّ ِإَلْیِهْم أ تجمل  زندگانی دنیا و که یهرکس -:ن 

دهیم، و در به آنان می یتمامبهآن را بخواهد، حاصل اعمالشان را در همین دنیا 
  .0آن کم و کاستی نخواهند ديد

خواهد و عملش دنیا مشکل مسلمان مدرن این است که باورش آخرت را می
 یشتربمانند سایرین  شرا و سزای این تناقض وضعیت امروزی است که نه دنیای

های هطعن. تواندمام و کمال پایبند بوده میشود و نه هم بر اسالم خویش با تمی
چون چرا مسلمانان مانند سایرین در کاروان ترقی برای ترقی پیشتاز نیستند؟ 

ای ها جدید نیستند و نمونهمسلمان مدرن را تحت تأثیر قرار داده است. این طعنه
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وا َوإِ : آن را قرآن چنین بیان نموده است ِذيَن َکَفر  َناٍت َقاَل الَّ َنا َبیِّ ْتَلی َعَلْیِهْم آَيات  َذا ت 
ا ْحَسن  َنِديًّ

َ
ا َوأ يه اْلَفِريَقْیِن َخْیٌر َمَقام 

َ
وا أ ِذيَن آَمن  و چون آيات روشن ما بر آنان  -:ِللَّ

 دنيگو یم اندآوردهکه ايمان  یبه آنان انددهيورز خوانده شود کسانی که کفر 
  .1است ترآراستهاز ]ما[ دو گروه جايگاهش بهتر و محفلش  کيکدام

کند، مظلوم بودن را تشویق البته باید گفت که قرآن فقر را تشویق نمی
خواهد که ثروت، دولت، شمرد، ولی قرآن میکند و پیشرفت را مذموم نمینمی

گر ما  و حکومت و پیشرفت پیروانش از راه حق عدالت محور به دست آید. ا
و با  فتهقرارگر خواهیم که وضعیت ما تغییر کند، نباید در رقابت با سایرین می

گر ها شدن کنیم، بلکه در جای پاهای سایرین کوشش به آن نپای ماند عیت وضا
های قرآن بخواهیم و در عمل و باور بهتر دنیوی را در قالب ارشادات و آموزه

دیگر جهانی  بارکیدر آن صورت است که دولت ما  ،بیاوریم خویش هماهنگی
خواهد شد و هم دین و هم دنیای خویش را حفظ خواهیم توانست. با کوشش 

شویم که امروز مانیم؛ چیزی میشویم و نه خود میدیگران شدن نه دیگران می
 هستیم.

ت و ن نیسدوم اینکه به باور قرآنی دنیا جای آزمایش بوده و هدف نهایی انسا
کامی برای هر  شدهخلقدر دنیای که برای آزمایش  است روزهای پیروزی و نا

اند، تا مؤمنین و کسانی که فقط باور زبانی جامعه و هر امت در حال گردش
وادارند از هم تفکیک شوند؛  ِذيَن آَمن  ه  الَّ اِس َوِلَیْعَلَم اللَّ َها َبْیَن النَّ َداِول  ام  ن  يَّ

َ
 -:ِتْلَك اْْل

مردم  انیامتحان[ در م عنوانبه[ را ]یو ناکام یروزیپ ِی روزها ] نيما ا
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[ و خلوص قتیحق یرا که ]از رو ی[ و خدا کسانرندی]تا عبرت گ میگردانیم
ای تحت سلطه ل  یاسرائیبندر وضعیتی که  . 1، مشخص کنداندآورده مانيا

برایشان  موسی  کرد،سپری میرا  ی )دوران نزول(بارفرعون وضعیت رقت
مبعوث شد که یکی از رساالتش تدریس همین امر بود که روزهای پیروزی و 

کامی میان جوامع و امت ْن اند؛ ها در حال گردشنا
َ
وَسی ِبآَياِتَنا أ ْرَسْلَنا م 

َ
َوَلَقْد أ
هِ  اِم اللَّ ْم ِبَأيَّ ْره  وِر َوَذکِّ َماِت ِإَلی النه ل  ْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظه

َ
را با  یو همانا موس -:أ

 هایكيتار [ که قوم خود را از ميکرد ی]و به او وح ميخود فرستاد یهانشانه
رحمت، عذاب،  یخدا را ]که روزها یآور و روزها رونیب يیروشنا یسوبه
  .2کن یادآوريو شكست است[ به آنان  یروزیپ

ها این روزهای سختی و آسایش دهد که تمام جوامع و امتتاریخ بشر نشان می
ِه َتْبِديال  اند. این سنت الهی است؛ را چشیده ِة اللَّ نَّ دا خ در سنت -:َلْن َتِجَد ِلس 

  .0هرگز تغییری نخواهی يافت
که در بدترین  یوسطقرون است. اروپایان پس گونهنیهمقانون تاریخ 

مانان مسلرسیدند.  فعلی تمدن ، با گردش روزگار بهکردندوضعیت زندگی می
ها در وضعیت نزول قرار گرفتند و ها و عباسیپس از دوران پیروزی اموی

 امپراتوری امریکادر عصر  ازآنپسها آمد و دوران پیروزی عثمانی ازآنپس
 هاگونه همه جوامع و امتهمین .اندقرارگرفتهدیگر در وضعیت نزول  بارکی
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 گیرند.ها مورد آزمایش قرار میدر صعودها و نزول
َو ه  که ما به حیث خلفا وظیفه داریم تا در ساختن و ترقی زمین بکوشیم؛  البته

ْم ِفیَها ْرِض َواْسَتْعَمَرک 
َ
ْم ِمَن اْْل ک  ْنَشَأ

َ
به وجود آورد و از  نیو او شما را از زم  -:أ

ای خالفت با خدا بودن است و الزمه .1دیکن یشما خواست که در آن آبادان
ای ای در ساختن و در آوردن ترقی در زمین این است که آن را در سایهوظیفه

 ارشادات الهی انجام دهیم.
گر دوران پیروزی ما می ادآوریباید اما،  بود، به نظر من ما شاید شد که حتی ا

گوید که ما رحمت برای بودیم، زیرا باور ما مینند غربیان ثروتمند نمیما
عالمیان هستیم. مبنی بر این باور ما به قیمت ویرانی دیگران آبادی خویش را 

یک جغرافیا به جغرافیاهای  یثروتمند سازخریم. اسالم برای غارت و نمی
رود. در ها نمیرود. مسلمان برای غارت و سرقت به سایر سرزمیندیگر نمی

داند و آن اسالم سرحد معنی ندارد. مسلمان تمام زمین را مستحق نور الهی می
های سرمایه ،روندیمداند، بناء  وقتی مسلمانان به یک سرزمین را از آن اسالم می

دهند. مسلمانان اند انتقال نمیآمده ازآنجاها را به سرزمینی که سرزمین آن
 دنرو یمنه اینکه سرمایه بدزدند. مسلمانان به هر جا که  یفشانند،تا نور ب روندیم

د. تاریخ گواه این امر است. مسلمانان به سواحل افریقا رفتند نشو می جاهماناز 
ا شهرهشدند. تمدن سواحلی افریقایی در حال شکل گرفتن بود.  جاهمانو از 

را به غارت  آنجاد ها رسیدند. تمام هست و بو در حال ترقی بود که پرتگالی
 گونه مسلمانان بهکرده به پرتگال انتقال دادند. همین غارترا  زیچهمهبردند. 

کمیت مسلمانان هند رفتند. قبل از آمدن انگلیس تولید فیصد  37ها، تحت حا
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که )مرکز بنگلبود هند از آندنیا  (GDPناخالص ) دیش فعلی( شهر . دا
های تمدنی را در هند ترین نشانهتر از منچستر بود. مسلمانان بزرگصنعتی

را به غارت برد. صنعت هند  زیچهمهگذاشتند. اما وقتی انگلیس آمد،  یجابه
 به جهان مربوط تولید ناخالصصد فی 2را از بین برد. پس از برآمدن انگلیس 

 شد. هند می
بعضی  از ز اشتباهات تاریخی داشتند. ظلملمانان نیمس باید اعتراف کرد که

کمان مسلمان  است. مسلمان باید این اشتباهات را بپذیرد. اما روند  سرزدهحا
، حتی رفتند. بکلی تاریخ اسالم بیانگر این است که مسلمانان برای غارت نمی ناء 

گر زمان پیروزی ما می  بودیم، زیرا ما قابلیتبود، مانند غربیان ثروتمند نمیا
گر ذرهغارت را نداریم.  همهنیا مان باطنی شده ای از قرآن در قلب یک مسلا

کنین قارهتواند میلیونباشد، نمی ای امریکا و استرالیا را برای دزدیدن ها سا
ک هایش به خا تواند افریقا را به خاطر سرمایهکند. نمی عامقتلهایشان سرمایه

 ،تبه خاطر نف زیآم بیفر های دروغین و تواند به بهانهو خون یکسان کند. نمی
به  و کردهتیترب را های قاتلتواند گروهش کند. نمیرا با بمب فر انهیخاورم

ها رقابت کرد خاطر منافع خود جان مردم ملکی را بگیرد. پس نباید در بدی
ه در قالب کند کها باید پیشی گرفت. وضعیت ما زمانی تغییر میبلکه در خوبی

های قرآنی بخواهیم زندگی دنیوی و اخروی را بهتر سازیم و ثبات و خوبی
 .میساز نهینهادرامش روحی و مادی را در زندگی خویش آ

سوم اینکه پیروزی ما مشروط است. مقصد ما تنها دنیا نیست که با خواستن 
 هللالرسوآن زیر پای ما بیفتد. پیروزی ما مشروط به عمل به قرآن و سنت مطهر 

   َو اْلَحقه است؛ ٍد َوه  َحمَّ َل َعَلی م  زِّ وا ِبَما ن  اِلَحاِت َوآَمن  وا الصَّ وا َوَعِمل  ِذيَن آَمن  َوالَّ
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ْم  ْصَلَح َباَله 
َ
َئاِتِهْم َوأ ْم َسیِّ َر َعْنه  ِهْم َکفَّ شدند  کاركو یو ن دنديو آنان که گرو  -:ِمْن َربِّ

د بو  شانينازل شد که البته بر حق و از جانب خدا  محمدکه بر  یو به قرآن
را اصالح  هاآن( نيو د ایو امر )دنآوردند خدا از گناهانشان درگذشت  مانيا

گر می . 1فرمود وضعیت ما بهتر شود، باید به اصل خویش  دوبارهخواهیم ا
ما  اهریباطنی و ظبرگردیم. باید نیکوکار شویم. باید قرآنی شویم. باید اعمال 

های اسالم باشد. مطابق آموزه
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 تقابل علم و دین
 

ن تریدهند، مهممکالمه میان دو انسان را تشکیل می از الفاظ بخش کوچکی
 ترینبخشبخش مکالمه ارتباط برقرار کردن قلوب است. بهترین و لذت

 یاکنندهقیتصدمکالمه آن است که الفاظ و امواج قلبی در هماهنگی باهم و 
صادقانه را طویل  کند تا این مکالماتسعی میانسان همیشه همدیگر باشند. 

 زد و بناء  به دل ویپیر قرآن به دل جوان چنگ می یابرآمدهازدلسخنان سازد. 
ای این مکالمه به درازا بکشد. جوان خواست رشتهاو می گونهنیانشست و می

 سؤال بعدی را چنین آغاز کرد:چسبی با دل
خواهم شما از عقل و دل گفتید و سؤاَلت را با بیانات عقلی پاسخ داديد. می

یر گم؛ گفتمانی که در روزهای همهرا در مورد تقابل علم و دين بداننظر شما 
شود. در تقابل دين و ه ديده میرونا در بسیاری مباحث شخصی و عامشدن ک
 برنده است؟  کيکدامعلم 
ن مخاطب مفید همیشه برای درست آموزاند نهیزمپسمقدمه دهی و بیان  

گرد قرآن این مسئله را  کند، بناء  پیر قرآن با چنین درک می یخوببهاست؛ شا
 کرد:   یدهپاسخاسلوب آغاز به 

های معاصر از تقابل علم و علم تعاریف زیادی دارد، اما زمانی که در بحث
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 تقابل ساینس و دینشود، مقصد از تقابل ساینس و دین است. دین بحث می
گرچه یک بحث داغ در دوایر فکری بین المللی است، اما در اسالم جای ندارد. ا

رایج در اسالم است. مسیحیت  این بحث یک بحث وارداتی از جامعۀ مسیحیت  
ود کسب علم ب ،رایج با علم در تقابل قرار دارد. در مسیحیت رایج گناه اصلی

چشیدن از درخت علم بود. بناء  علم  آدم  گناه اصلی ،زیرا به باور مسیحیان
ر رود. به همین خاطترین گناه به شمار میبزرگ ،و کسب علم در مسیحیت رایج

، جنگیدمی ملا در اروپا بر سر قدرت بود، با عاست، که تا زمانی که کلیس
 . ساختخفه میو رحمی گلوی علم را فشرده کشت و با بیدانان را میساینس

فریب  به دست آوردن علم نیست. خطای آدم  در اسالم خطای آدم 
 پایانخوردن وی توسط شیطان به خاطر خواستن زندگی جاویدان و ملک بی

ْلٍك ََل است؛  ْلِد َوم  َك َعَلی َشَجَرِة اْلخ  له د 
َ
ْیَطان  َقاَل َيا آَدم  َهْل أ َفَوْسَوَس ِإَلْیِه الشَّ

درخت خواهی وسوسه کرد، گفت ای آدم آيا میسپس شیطان او را  -:َيْبَلی
ترین خأل انسان مدرن . بزرگ1را نشانت دهم؟ انقراضجاودانگی و سلطنت بی

این پایان است. و مسلمان مدرن نیز همین خواست جاودانگی و ملک بی
برای مبدل ساختن دنیا به چیزی که نیست؛ جاودان و  است کوشش بیهوده

اید بکه هست  یطورهمانرا قبال دنیا این است که دنیا فناناپذیر. دید قرآن در 
ات را از دنیا بهرهدارد که قرآن ضد زندگی مرفه هم نیست. بیان می. نگریست

َواْبَتِغ سازد؛ گیر و پریشانت میببر ولی توقع بیشتر از آن نداشته باش که زمین
اَر اَلِْخَرَة َوََل َتْنَس  ه  الدَّ ه  ِفیَما آَتاَك اللَّ ْحَسَن اللَّ

َ
ْحِسْن َکَما أ

َ
ْنَیا َوأ َنِصیَبَك ِمَن الده
ْفِسِديَن  ِحبه اْلم  َه ََل ي  ْرِض ِإنَّ اللَّ

َ
که  یزیو به هر چ -:ِإَلْیَك َوََل َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْْل
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 یکن  را حاصل خدا به تو عطا کرده بكوش تا )ثواب و سعادت( دار آخرت
ه ب یفراموش مكن و )تا توان ایات و نعم حالل( دنات را هم از )لذبهره كنیول

 نیزم یو احسان کرده و هرگز دررو يیكو یکن چنانكه خدا به تو ن یكیخلق( ن
در هیچ جای  .1داردیابدا  دوست نم راکه خدا مفسدان  ز،ینگیفتنه و فساد برم

از درخت علم چشید، بلکه از آیات قرآن چنین  قرآن نیامده است که آدم 
درختی بود که توقعات  ند،چشید  و حوا که درختی که از آن آدم دیآیبرم

 را از دستبرد و بناء  با چشیدن از آن معصومیت معنوی کامل می نفس را باال
گاه شدند؛ دادند  وٍر فَ و با فعال شدن نفس از برهنه بودن خویش آ ر  َما ِبغ  ه  ا َفَدَلَّ َلمَّ

َما  َجَرَة َبَدْت َله  ةِ َذاَقا الشَّ َما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْیِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَّ ه  اه آنگ -:َسْوآت 
[ آن درخت خوردند، آنان را فريبكارانه به طمع انداخت و چون از ]میوه

[ بهشتی از برگ ]درختان هاآنو بر  بر آنان آشكار شد شانيهاعورت
 .2چسباندند ]تا پوشیده شود[می

به  هلالج لجترین نعمتی که خداوند بزرگ علم قرار ندارد، بلکهاسالم در تقابل با 
َهاباشد؛ انسان داده است، علم می لَّ ْسَماَء ک 

َ
َم آَدَم اْْل سپس علم اسماء )علم  -:َوَعلَّ

ساینس  . 0موجودات( را همگي به آدم آموخت یگذارناماسرار آفرينش و 
« لهااسماء ک» یادآوریچیزی نیست جز بسط تفکرات بشر؛ تفکراتی که با 

ن سبب به وجود آمد ،یابد. تفکر باالی طبیعت و قوانین طبیعتتوسعه می
تفکر و مشاهدات  توأم با تفکر در نظام هستی مکررا  در این . ساینس شده است
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کید  وِت مثال؛  یاگونهبهاست،  قرارگرفتهقرآن مورد تأ وا ِفي َمَلك  ر  َوَلْم َيْنظ 
َ
أ

َماَواِت  ْم السَّ ه  َجل 
َ
وَن َقِد اْقَتَرَب أ ْن َيك 

َ
ْن َعَسی أ

َ
ه  ِمْن َشْيٍء َوأ ْرِض َوَما َخَلَق اللَّ

َ
َواْْل

ونَ  ْؤِمن  در  و نیو زم هاآسمانفكر و نظر در ملكوت  ايآ -: َفِبَأيِّ َحِديٍث َبْعَده  ي 
بسا باشد که به آنان  هاآناجل و مرگ  کهنيانكردند و در  دهيهر چه خدا آفر 

( یان)کتاب مبارک آسم نيبعدازا یثيشده باشد؟ پس به چه حد کينزد اریبس
به وجود آمدن ساینس شده است  باعث. این تفکراتی که 1خواهند آورد؟ مانيا

؛ یک ساعت تفکر در رودبه شمار میترین عبادت در روایات اسالمی بزرگ
 سال عبادت بهتر است.  07از  خلقت

گاه در تقابل با علم قرار نگرفته است و وارد ساختن این بحث بناء  اسالم هیچ
ن است. اسالم برای اه است. علم بخشی از عبادات مسلمیدر اسالم اشتب

 آن.  شدنمانعای علم است نه برای توسعه
گر چنین است، سؤال مطرح می کاروان علمی در عصر حاضر شود که چرا ا

است؟ چرا سهم  ماندهعقباز کاروان علمی دیگران  کل صورتبهمسلمانان 
علم در بستر تمدن و ثبات جواب این است که  ؟تر استمسلمانان در علم کم

ای کند. طوری که قبال  بیان داشتم، مسلمانان در دورهسیاسی و اقتصادی رشد می
طبیعی نزول تمدنی و فترت تمدنی خویش قرار دارند. در چنین حالت بیشترین 

و زمان  باشدها میثباتیمقابله با پیامدهای نزول تمدنی و بی مبذول  توجه مردم 
یابند. اما دعوای اینکه مسلمانان سهم اندک در ای علم میتر برای توسعهکم

م علآید. ، یا از مغز نادان و یا از یک فکر متکبر میاندداشتهای علم توسعه
گر کسی خ دستاورد گوید و آن را به یک الف این را میجمعی تمام بشر است. ا
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گاه است و یا هم سراپا مردم و یک تمدن خاص ربط می دهد، یا از تاریخ علم ناآ
های ت، تمدننیشیا توسعه یاف( در تمدن فلسطینی فو کیفونت) الفباءتکبر است. 

ا ها فلسفه و سایر علوم ر هندی با استفاده از آن ریاضی را توسعه دادند، یونانی
ای علم سهم هر مردم و هر تمدن در توسعه گونهنیهمتوسعه دادند و  اندکاندک

علمی در بغداد و سایر  یمبناهادر زمان اوج تمدن اسالم، این  ازآنپسگرفتند. 
 دهشیآورجمعو توسعه یافتند. این منابع  شدهیآورجمعاسالم  یشهرهای تمدن

که تمدن اسالم در حال نزول  یاندرزمتوسط تمدن اسالم به اروپا منتقل شد و 
 ههای امروز ها از آن بهره برده و پیشرفتبود و تمدن اروپایی در حال صعود، آن

 ود است، مربوط تمام بشر است نه مربوطعلمی که امروزه موج .به وجود آوردند
 یک مردم و یک تمدن خاص. 

شوم. اول اینکه علم با اسالم در تقابل نیست،  ادآوریای مهم را باید اما دو نکته
های بعضی از مسلمانان از اسالم در اما به این معنی نیست که علم با برداشت

در میان مسلمانان بلکه در تمام جوامع،  تنهانهها هستند، تقابل نیست. بعضی
 ترینزمان عصر روشنایی اروپا بزرگ 1هایورزند؛ لودیتکه با علم دشمنی می

های بعضی گونه که علم با برداشتمثال آن در غرب است. و دوم اینکه همان
تقابل  از علم در هابرداشتگیرد، اسالم نیز با بعضی مسلمانان در تقابل قرار می

 گیرد. قرار می
های که اسالم با آن در تقابل قرار دارد این است که فقط به یکی از برداشت

                                                                            
 تیدر انگلستان بودند که در قالب فعال 91در قرن  یو بافندگ ینساج عیاز کارگران صنا یها گروه تیلود 1 

صد سوء و با ق انیکردند. آنها معتقد بودند که کارفرما یبافندگ یها نیماش بیشروع به تخر  یاعتراض یها
 .ببرند نیبآالت حق و حقوق آنها را از  نیماش ینیگز یجا نیقصد دارند ا بیو فر  لهیح
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تواند، فقط به خاطری اینکه علم چیزی را نمی خاطری که علم به چیزی رسیده
تواند، آن چیز وجود و فقط به خاطری اینکه علم چیزی را اثبات نمی داندینم

تواند، به این معنی نیست که وجود وجود جن و مالئک را ثبوت نمی ،ندارد. علم
بینی در این طرز برداشت علم ابزاری برای گریز از حق و خودبزرگد. نندار 
وَن َهَذا ِإْفٌك َقِديٌم شود؛ می ول  وا ِبِه َفَسَیق  شدند، ن ابیرهو چون به آن  -:َوِإْذ َلْم َيْهَتد 

شود برداشت، علم کاخ فرعون می گونهنیادر  .1ای کهن استگويند اين برساخته
ها گفت، از هامان تقاضا کرد تا برایش از خدای آسمان که چون موسی 

گر در  عنی به این م دیند راخدا  آنجاقصری برایش بسازد که به آسمان برسد و ا
و  حقبهاستهزا  تکبر و ایوجود ندارد. در این نوع برداشت، علم وسیله او که

ثبات های روحی را اشود، مثال  وقتی علم روح و تجربههای حق مینشانه
ْم خواند؛ عقل میمزاج و کمباورمندان به آن را طفل ،تواندنمی ه  ل  س  ْم ر  ا َجاَءْته  َلمَّ

ونَ  وا ِبِه َيْسَتْهِزئ  ْم ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِهْم َما َکان  وا ِبَما ِعْنَده  َناِت َفِرح   کهینگامه -:ِباْلَبیِّ
ند که نزد خود داشت یآنان آوردند، به اندک دانش یروشن برا ليدَل  امبرانشانیپ

که  یعذاب ی[ ولآوردندینم حساببه یزیآن را چ ریخوشحال بودند ]و غ
در این نوع برداشت علم  .2، آنان را احاطه کردگرفتندیمهمواره آن را به مسخره 

گری ای خویش به سلطههای خویش را نشناخته و خارج از محوطهمحدودیت
 پردازد.می

بهتر  ایای مادی از طبیعت نیست. بلکه استفادهعلم در اسالم تنها استفاده
ن بر طبیعت نیست. ای خدا گونهبرای منفعت مادی و معنوی بشر است. تسلط 
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یعت سبب فساد شده و دشمنی با طب ،از طبیعت االثر آنای بسوءاستفادهتسلط و 
. علم راه رسیدن به همزیستی سالم با طبیعت است. علمی که آوردبه بار می

طلبد که از طبیعت باشد، طبیعتی را به دشمنی می سوءاستفادهمتکبرانه دنبال 
ا هها سال قدامت بیشتر نسبت به انسان دارد و از نگاه مادی میلیونمیلیون

و  زدینگایبرمتر است؛ این دشمنی خشم طبیعت را مرتبه نسبت به انسان قوی
 ترین ضربه را متقبل، بزرگطبیعت را ندارد باخشمتوان مقابله  ی کهانسان

 . شودمی
از اسالم  هابناء  علم در تقابل با اسالم نیست؛ علم شاید در تقابل با برداشت

ها از علم قرار گیرد. اسالم در تقابل با ید در تقابل با برداشتباشد و اسالم شا
گر علم متکبر شود و خدا معرفی شود، در تقابل با اسالم قرار  تکبر است و ا

گر تنها وسیلهمی م از طبیعت باشد در مقابله با اسال سوءاستفادهای گیرد. علم ا
گر سبب فساد شود در مقابله با اسالقرار می لم در گیرد. عم قرار میگیرد. علم ا

هماهنگی با هستی هست.همزیستی و و  از هستی ای بهتراسالم استفاده



 

 
 
 

 قدرت سخن
 

، انسانی که شنوای دغدغه های باطنی خویش باشد، برای به دست آوردن اغلبا 
های احساس اینکه جواب واهی و تهی نخواهد شنید، دغدغه محضبهآرامش 

دارد. جوان که سخنان پیر خویش را بیرون کشیده و در قالب پرسش بیان می
در جریان مکالمه با پیر قرآن را  جادشدهیاای قرآن را جالب یافته بود، دغدغه

 چنین بیان نمود:
است، خاموشی شرط علم است، خاموشی نشان  شدهگفتهام که اکثرا  شنیده

ها، متانت انسان است و از همین قبیل سخنمردان بزرگ است، خاموشی نشان 
چای شما چندين  که یطورولی شما از سر شب تا اکنون برای من قصه داريد، 

 بار بدون اينكه نوشیده شود سرد شد. آيا خاموشی همیشه مذموم است؟
رآن باشد از اسلوب ق درکقابل یخوببهای جوابی که هدان برای ارائپیر نکته

ْمَثال  َنْضِرب  ؛ ه و خواست با بیان مثال موضوع را شرح دهداستفاده کرد
َ
َها ِتْلَك اْْل

ونَ  ر  ْم َيَتَفكَّ ه  اِس َلَعلَّ  .1يشندباشد که آنان بیند میزنیمرا برای مردم  هامثلاين  -:ِللنَّ
نگار محمد اسد. او از یهودیان اروپایی بود. به حیث روزنامه بنامشخصی بود 

و فرهنگ اسالمی  انهیخاورمبا دیدن زندگی  باالخرهسفر کرد.  انهیخاورمبه 
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به هند سفر کرد و سرانجام پس  انهیخاورمها زندگی در مسلمان شد. پس از سال
و پس از ختم استعمار  کارکرد کجای با وی اقبال الهوری از مالقات با عالمه 

کستان  کستان، شهروندی کشور جدید التشکیل پا انگلیس از هند و جدا شدن پا
د. بر عالوه او یکی از های مشهور این کشور شاز دیپلماترا گرفته و یکی 

کتب تأثیرگذار،  یابر عالوهرود و های فکری جهان اسالم به شمار میسرمایه
نوشت. داستان زندگی وی از زبان خودش، در  تفسیر قرآن را به زبان انگلیسی

 شود:ای به مکه چنین خالصه میکتابش بنام جاده
 یاجکه ح ی. از نمازگزارشودیبود، متوجه نماز مسلمانان م نیدر فلسط یوقت
که چرا شما مسلمانان در عبادت بدنتان را باال و  پرسدیم کردند،یم شیصدا

بدون  وانتیبوده و م یروحان یامسئله نیکه د ستین نیمگر چن د؟یکنیم نییپا
عبادت  یمحض روح نیحالت آرامش با تمر  کیبدن و در  تنانداخ زحمتبه

 انیما م نیکه د دیگو یم شیبا زبان ساده برا ست،یعالم ن کیکه  یکرد؟ حاج
 یروح عیبدن، دنبال ترف متیما به ق نی. دکندیم جادیا یبدن و روح هماهنگ

اظ دقیق الف... )البته ردیپذیروح و بدن را نم انیم ییجدا گونهنیاما  نی. دستین
 (. دارمنیست و منظور را بیان می

د بود که سبب ش یاجرقه نینخست ،یحاج نیکه سخنان ا دیگو یمحمد اسد م
  .زدینسبت به اسالم را برانگ یو یچسبدل

جات در هزاره یروز یها مطالعه و سفر در جهان اسالم، واز سال پس
کارشودیوطن ما مهم کیافغانستان مهمان   یکارو کم ی. محمد اسد از نا

 نیداشتن بهتر  باوجودکه شما مسلمانان  دیگو یو م کندیم تیمسلمانان شکا
ه ک زبانید. میاو دور از علم شده پس رفته قدرنیچرا ا راث،یم نیو بهتر  نید
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محمد  .کندیم شیاسالم را برا شنهادیپ ند،یبیرا م یهودی نیا یاحساسات قلب
 زبانیدر جواب، م ی، ولنشده استمن تمام  قاتیکه هنوز تحق دیگو یاسد م

 وت» شود؛یمحمد اسد سبب مسلمان شدنش م یاکه به گفته دیگو یم یزیچ
  «. یدانیاما خودت نم ،یمسلمان هست

 داند. مرد را سبب گرویدنش به اسالم می ایندر حقیقت محمد اسد سخنان 
را آباد  ایدن توانی. با سخن ممیکنیسخن فراتر از آن است که ما فکر م قدرت

که  یسالح بشر است. هر سخن نیتر یو قو نیتر گکرد. سخن بزر رانیو  ایو 
 را خواهد شیخو  ریتأث حتما   د،یآیمانسان به اهتزاز در یتوسط زبان گوشت

 گاهچیه ینیفلسط یآن حاج دیاحساس کند و چه نکند؛ شا ندهیگذاشت، چه گو 
ده و به اسالم ش هودی کی یچسبدل شیندانسته باشد که سخنانش سبب افزا

خبر نشده باشد که سخن کوتاهش سبب  گاهچیوطن ما ههم زبانیآن م دیشا
  ت.شده اس هودی نیمسلمان شدن ا

ک یخاموش یما باال  اتیفرهنگ و روا دربله  گر ؛شده است اریبس دیتأ چه ا
 نهیگز  نیتر مناسب شهیاست، اما هم یریادگی یالهیوس نیتر بزرگ یخاموش

از گفتن سخن خوب ابا  ،یخاموش یژگیداشتن و  یبرا دینبا گاهچی. هستین
. ما حدیثی داریم با چنین گفته شود دیبا شهیشود. سخن خوب هم دهیورز 

گر  یحت دیبرساناز من مفهوم:  کنش آن ستیباشد. مهم ن هیآ کیا در  یکه وا
خوب را خواهد  ریتأث شهیمقابل سخن خوب چگونه است، اما سخن خوب هم
 ت.سین ریتأثیب یسخن چیگذاشت، چه امروز، چه فردا و چه صدها سال بعد. ه

 که یدرزماناست.  یاتیموضوع ح نیدرک ا ،یاجتماع یهاعصر شبکه در
زا و فسادآور تعصب ،رانگریو مملو از سخنان مستهجن،  یاجتماع یهاشبکه
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 ،(ردیگب کیال پسند شود )چه  د؛یشرم دیاز گفتن سخنان خوب و مف دیاست، نبا
 .آن مشهود باشد و چه نباشد ریتأثو چه  پسند نشودچه 

گر گ دیشد، ده سخن ضد تعصب با دهیزا دتعصب سخنکی ا ر گفته شود، ا
 گفته شود، و... مگر دیبا نیدآفر یشد، ده سخن ام دهید دکنندهیناامسخن  کی

ْن  د  يِر يفرموده است:  نیدر مورد سخن، چن زیمتعال ن هللاکه ا یادهینشن
َ
الله  أ

که حق را به  خواهدیم و خدا -:َن يكاِفِر داِبَر الْ  ْقَطَع ياْلَحقَّ ِبكِلماِتِه َو  ِحقَّ ي
 .1برکند و بن خیرا از ب و کافرانکلماتش ثابت گرداند  یالهیوس

رتبط گذارد و یا تأثیر بد؛ ممی یجابهلبه است، یا تأثیر خوب  سخن شمشیر دو
 هلالج لجگوید. خدواند گوید و چگونه میگوید و چه میبه اینکه چه کسی می

ا»کند؛ گویی را حتی با فرعون توصیه مینرم ن  وََل َله  َقْوَل  َلیِّ سخنی  و با او -:َفق 
ا»پسندد؛ ، سخن استوار و راست را می«2نرم گويید وا َقْوَل  َسِديد  ول   سخن حق -:ق 

ای نیک و جواب نیک در مقابل بدی را آورندهو حتی سخن  «0و درست بگوئید
ه  َوِليٌّ »داند؛ محبت می ِذي َبْیَنَك َوَبْیَنه  َعَداَوٌة َکَأنَّ ْحَسن  َفِإَذا الَّ

َ
ِتي ِهَي أ اْدَفْع ِبالَّ

بدي را با نیكي دفع کن، تا دشمنان سرسخت همچون دوستان گرم و  -:َحِمیٌم 
د اعظم تأثیرگذاری کافی گفتن سخنان نیک برای حتنها  .«0صمیمي شوند!

 نیز مهم است.  الفاظنیست، بلکه چگونه گفتن و انتخاب 
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گذارد، شنیدن سخن خویش را در جهان می ریتأث ،گونه که سخن گفتنهمین
یکی از  هلالج لجخداوند  که دارد. به همین خاطر است انسانتأثیر بزرگ باالی 

دارد؛ ای خویش را دوری از سخنان بیهوده بیان میهای بندگان برگزیدهویژگی
وا َعْنه   ْعَرض 

َ
ْغَو أ وا اللَّ  یبشنوند، از آن رو یاهودهیبسخن  کهیهنگامو  -:َوِإَذا َسِمع 

 .1گردانندیبرم
ی شنویم و از چه کسگوییم و چه میگوییم و چه گونه میانتخاب اینکه چه می

این است که ما چه  یاکنندهنییتعشود(، شنویم )خواندن هم مشمول میمی
 کسی هستیم و یا در حال مبدل شدن به چه کسی هستیم. 

گاهانه مهم در گفتار این است که وقتی سخن می اصال    مییو گ سخنگوییم، آ
که سخنان ما چه سودی برای دیگران دارد )نوشتن هم  میشیندیبو با خود 

خوانیم مهم این است که چه موضوعی را شنویم و می( و وقتی میگونهنیهم
 شنویم. خوانیم و میکنیم و از چه کسی میانتخاب می

گر همیشه بیهوده می یم و ای هستهودهخوانیم انسانی بیشنویم و بیهوده میا
گر همیشه بیهوده می اینکه انسان بیهوده هستیم، انسان  یابر عالوهگوییم، ا
بیهوده ساز نیز هستیم. 
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 شهرت
 

 ها را شریکتواند آنهای نهانی دارد که تنها با کسانی میهر انسان خواسته
دار شان مطمئن باشد. جوان که پیر قرآن را همراز و راز نگهسازد که از رازداری

در میان گذاشت. رازی وی ، یکی از احساسات درونی خویش را با پنداشته بود
 نگفته بود: کسچیهکه به 

ام که شما از تقوی گفتید و مفهوم تقوی بر دلم نشست، اما من همیشه شنیده
. ديآیدرنمتقوی ضد شهرت است، تقوی با خواست رهبريت و رهبر شدن جور 

ترسم. گمنامی برايم احساس تنهايی مطلق در هستی بیكران من از گمنامی می
را علیه خويش کنم، تمام هستی دهد. وقتی خودم را گمنام تصور میرا می
 توانم به تقوی برسم؟ها میيابم. آيا با اين خواستمی

قرآن غرایز  :است، پیر قرآن گفت زهیغر شهرت و داشتن نام و نشان یک 
دهد، پیر قرآن ادامه کند بلکه راه درست ارضاء آن را نشان میرا سرکوب نمی

 داد. 
ک است. وقتی غریزه را سرکوب کنی، در تۀ قلب  سرکوب غریزه خطرنا

رسد که دیگر شود. فشرده نمودن غریزه سرانجام به حدی میفشرده می
ک دیگری بروز  گنجایش فشرده شدن را ندارد و انفجار کرده به شکل خطرنا

دهند که غرایز خویش را سرکوب ها این اشتباه را انجام میکند. بعضیمی
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ز آن ارضاء کرد و بهتر این است که غریزه را در حد مجا حلراهکنند، اما می
ی ای جنسآن را زدود. مثال  یکی از غرایز انسانی غریزه یطلبادهیز توسط ایمان 

داری ظاهر متقی خویش این غریزه را سرکوب ها برای نگهاست. بعضی
های کند؛ بعضی چهرهکنند، که بعدا  به شکل خشم و یا انواع دیگر بروز میمی

و بعضی از مدرسین دین که باالی اطفال  اندزمختگین و دینی که همیشه خشم
 ایهای بارزی از این فرآیند هستند. اما یک مؤمن غریزهد، مثالنکنتجاوز می

کند و خواست غیر مشروع آن ارضاء میجنسی خویش را از طریق مشروع آن 
گرداند؛ اوج تقوی این نیست که قلبت خواستار معاشرت را توسط ایمان محو می

باشد و جسمت را به خاطر ریا از این کار باز داری، اوج تقوی با جنس مخالف 
این است که قلبت را طوری پرورش دهی که خواست غیر مشروع معاشرت با 

ْثِم َوَباِطَنه  جنس مخالف را نداشته باشد؛  وا َظاِهَر اْْلِ و هر گناه و عمل  -:َوَذر 
 .1دیزشت را در ظاهر و باطن ترک کن

گونه شهرت نیز یک غریزه است، اما مهم این است که شهرت را چرا همین
و  یموقتخواهی. شهرتی که فقط برای شهرت خواسته شود و چگونه می

ای یک کار بزرگ بیاید، دائمی ارزش است، اما شهرتی که به حیث ضمیمهبی
 باشد. می

ت های صنعشود، ُمدلمثال شهرتی که فقط برای شهرت خواسته می
؛ یک مدل تا زمانی در اوج اندرهیغای و های رسانهسرگرمی، بعضی از چهره

 محو شدن زیبایی محضبهاش موجود است، ولی شهرت است که زیبایی جسمی
اندک  از او شود و یک نسل بعدشهرتش نیز محو می اندکاندکاش جسمی
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ما، ا. شودیمفراموشی سپرده  بهکسانی او را خواهند شناخت و چند نسل بعد 
دائمی است؛ فرعون را  آید،می به دست ای کارهای بزرگ ضمیمه باشهرتی که 

کثر مردم می ستیزه کرد، دعوای خدایی کرد،  د چون با پیامبر خدا نشناسا
د را تعذیب نمود، محم لیاسرائیبنترین نظام شیطانی را اداره کرد و قوم بزرگ
 کثر مردم ر شهشناسند زیرا بشریت را از تاریکی نجات داد، آرمانمی را ا

را در عمل نشان داد، عدالت را جهانی ساخت و تمدن درخشانی را بنا کرد و 
کثریت مردم می شناسند چون بیشترین اختراعات را بنام خویش ادیسن را ا

 ثبت نمود. 
دائمی ، شهرت دائمی منفور و شهرت یموقتشهرت  :از سه نوع شهرت فوق

چنین دعا کرد:  سوم آن هیچ اشکالی ندارد. ابراهیم  نوع محبوب، خواستن
و  کین ینام ندگانيمن در آ یو برا -:َواْجَعْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اَلِْخِريَن 

  .1واَل مرتبه قرار ده یشيستا
 های بندگان خاصیکی از ویژگی آید، وشهرت معموال  با رهبریت نیز می

د؛ عطا شو  ایشانکنند تا پیشوایی متقیان به این است که دعا می هلالج لجخداوند 
ا ِقیَن ِإَمام  تَّ  . 2قرار ده زکارانیپره یشوایو ما را پ -:َواْجَعْلَنا ِلْلم 

رهبری و هم متقی شد، اما شهرت توان هم شهرت خواست و هم بناء  می
 درواقع، خواستن این نوع شهرت نه بلکه شهرت دائمی محبوب. در یموقت

 اشخواهیم که ضمیمهو نیکوکار شدن میخواهیم، بلکه بزرگی شهرت نمی
گر شهرت را برای شهرت بخواهیم، برای شهره  شهرت نیکو و دائمی باشد. ا

                                                                            
 14سوره. الشعراء، آیه.  1 
 04سوره. الفرقان، آیه.  2 



 63❐ پیر قرآن گفت...:  قرآن و مسلمان مدرن 

کاری روی میشدن بزرگ گرچه در نمایی کرده به ریا هره ش مدتکوتاهآوریم که ا
گر بزرگی و نیکوکاری  آن برعکس خواهد بود؛ در درازمدت تأثیر شویم،می اما ا

 هلالج لجداوند خ ،و با رسیدن به اوج نیکویی و بزرگی کارکردهبخواهیم، باالی خویش 
 نام نیک و جاودان عطا خواهد کرد. مانیبرا در ضمیمه

 م. توانم ذکر کندو روش قرآنی را برای رسیدن به این بزرگی و نیکویی می
ي َوَتَرْکَنا َعَلْیِه فِ  باشد؛ نخست، محسن شدن است که مکافاتش نام نیکو می

ْحِسِنیَن  * َساَلٌم َعَلی ِإْبَراِهیَم  * اَلِْخِريَن  و نام نیك او را در  -:َکَذِلَك َنْجِزي اْلم 
را  ینمحسن باد. میخدا بر ابراه تیَّ سالم و تح)که(  بعد باقي گذارديم یهاامت

پاداش محسنین دارد که بیان می هلالج لج. در این آیات خداوند 1میدهیمچنین پاداش 
 نام و نشان نیکو است.

گونه برای رهبر شدن و شهره شدن اغلبا  علم و حکمت نیز نیاز است همین
ا باشد؛ می کوکارانینپاداش دیگر  خود که ْكم  ه  َواْسَتَوی آَتْیَناه  ح  دَّ ش 

َ
ا َبَلَغ أ َوَلمَّ

ْحِسِنیَن  ا َوَکَذِلَك َنْجِزي اْلم  چون به رشد و کمال خويش رسید به او  و -:َوِعْلم 
 .2میدهیمرا چنین پاداش  محسنینحكمت عطا کرديم و علم و 

چیزی که منافع هلالج لج ای خداوند دوم، کار برای نفع بشر است، زیرا طبق وعده
ْرِض شود؛ مردم در آن باشد جاودان می

َ
ث  ِفي اْْل اَس َفَیْمك   آنچه به -:َما َيْنَفع  النَّ

  .0ماندیمدر زمین ]باقی[  رساندیممردم سود 
گر واقعا  از گمنامی می خواهی نام نیکو و جاودان داشته ترسی و میبناء  ا
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 . کارکنباشی، محسن شو و برای منافع مردم 
 ،یهابنامصاحب کتاب مرقات، آن را که  احسان طبق حدیث پیامبر 

 شدهفیتعر ، چنین ام الجوامع، ذکر کرده است ث،یام االحاد ل،یجبرائ ثیحد
گر تو او را  ،ینیبیماو را  که یطوراست عبادت کردن خداوند »است؛  پس ا

گاهانه باشد ویعنی هر عملی که از ما سر می .«ندیبیماو تو را  ،ینیبینم  زند آ
خدا را حاضر و ناظر بینیم. 



 

 
 
 

 بودن تیبااهم
 

ای دیگر خویش رسید، دغدغهراضی به نظر میجواب پیر قرآن جوان که از 
 را چنین مطرح کرد:
ستی کنم در اين ههستم. فكر می اهمیتبیکنم، که تنها و اکثرا  احساس می

ای ريگی هم نیست، من کدام اهمیت خاصی بزرگ که زمین ما در آن دانه
 چیزگیرد، گاهی همهآرامشم را می ارزشیاهمیتی و بیبیندارم. اين احساس 

دانم که آرزوی ارزش میسازد و اکثرا  حتی زندگی را چنان بیمعنی میرا بی
 . آيا راهی بیرون رفت از اين عذاب باطنی وجود دارد؟آيدسراغم میمرگ 

 شد،ای شب دیده نمیخوابی در چشم پیر قرآن در نیمهآثار بی کهیدرحال
 غاز کرد:صحبت خویش را چنین آ

است. متشکل از تن و روح. ماده و فراماده. وقتی دید  یدوبعدانسان موجود 
خودش  نقشیابد که بزرگی می نهایتیب هستی را ماشینانسان کامال  مادی شود، 

اهمیت است. در آن ناچیز و بی ،به حیث یک موجود فیزیکی بسا کوچک
نهایت بزرگ به حیث یک موجود ناچیز در یک ماشین بی بودونبودش

نماید. خویشتن را تنها احساس کرده معنی میبی اشیزندگ ونموده  تیاهمیب
هراسد. هر چرخ این ماشین روح او را له کرده و و از بزرگی این ماشین می
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 . فشاردمی
گاه گاه، اما انسان خودآ گاه  خدا آ تر از رگروحی بز که داند میو قرآن آ

گنجد در قلب )فرامادی( او داند خداوندی که در هستی نمیهستی دارد. می
هدف را بی همهنیاداند که خالق هستی . می[حدیث قدسیمفهوم ]گنجد می

َما ََلِعِبیَن خلق نکرده است؛  ْرَض َوَما َبْیَنه 
َ
َماَواِت َواْْل ها و آسمان -:َوَما َخَلْقَنا السَّ

 .1ميادهيافر یرا که میان آن دو است به بازی نو زمین و آنچه 
یست. معنی نهدف نبوده و بناء  بیداند که زندگی او بیبا طرز دید قرآنی او می

گاه  باهدفر فرآیند هماهنگ شدن او د خویش از خود و از باطن خویش آ
گاهشود. این می آموزاند که وقتی خالق هستی او را در این به او می یخودآ

 تیبااهماش چنان هستی با چنان هدف بزرگ خلق کرده است، پس زندگی
خواهد بود؛ اهمیتش  لینا تکمنهایت بزرگ بدون او است که این ماشین بی

 .پذیر خواهد بودکائنات تا وقت مقررش بدون او نقصانچنان بزرگ است که 
به  دهیدهی و اهمیتبینی به معنیشکل نظری با تغییر جهانقرآن تنها به 

ت احساس اهمی های قرآنی به شکل عملی نیزبلکه توصیه ،پردازدانسان نمی
 باشد.ترین مثال آن انفاق میبزرگ که دهدیمبه انسان 
 است که سبب ینیبکمخود ،در جهان عیاز امراض شا یکیدر عصر ما ببین! 

 المعارفرةیدا. مطابق شودیم زین یماریب نیا انیدر مبتال یخودکش کیتحر 
گاه است؛  ایکامال  و  یماریب نیا  (Britinnica)اکیتانیبر   یعنیقسما  ناخودآ

کثر مبتال گاه ن شتنیدر خو  یماریب نیاز وجود ا انیا  ناسشان. من رو ستندیآ
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کثر را دندهینشان م نهیزم نیاما مطالعاتم در ا ستم،ین که  یدرمان یهاهکار که ا
 ینیبخودبزرگ بنام یگرید یماریسبب ب شوند،یارائه م یماریب نیا یبرا

گاه کی یچون برا شوند؛یم گاهانه راه )روحی( مشکل ناخودآ حل آ
 طوری که راهکارهای غیر توانیرا نم ینیب. خودکمشودیم شنهادیپ)محاسبوی( 

نفس هاعتمادب شیبا فربه ساختن نفس تحت نام افزا کنند،روحی پیشنهاد می
  د.یخواهد انجام ینیببه تکبر و خودبزرگ صورت نیدر ادرمان کرد. 

ساختن  وجود دارد که انسان در قالب آن بدون فربه یدرمان قرآن کی اما
گاه به خو  صورتبهنفس و  اه، ر  نی. اتواندیقائل شده م تیاهم شتنیناخودآ

ونَ است؛  گرانیکمک به د ِحب َّ ا ت  وا ِمَمَّ ْنِفق  یَٰ ت  وا اْلِبَرَّ َحَتَّ ز به شما هرگ -:َلْن َتَنال 
و  ديدار یدوست م ازآنچهمگر  دیرس دیواهو خاصان خدا نخ كوکارانیمقام ن

وا َعلَ و  ،1دیمحبوب شماست انفاق کن ْقَو  یَتَعاَون  و  یكیدر راه ن -:یاْلِبرِّ َوالتَّ
 .2دیکمک کن باهم یزگاریپره

 شیسبب افزا گرانیکه کمک به د دهندینشان م یشناسروان مطالعات
 صورتبه قتیدر حق د،یکنیکمک م گرانیبه د ی. وقتشودیم یخوش

گاه به خود اهم  گرانیکه د دیشو یقدر مهم مچون شما آن د؛یدهیم تیناخودآ
گر مراجعه نکرده اندجعه کردهخود نزد شما مرا ازین یبرا  رقدنپس شما آ ند،او ا

گر اشودیاحساس م یازمندیجهان ن نیدر ا تانیکه برا دیمهم هست له مسئ نی. ا
 و صادقانه ،شودنفس استفاده ن یسازچاق یبرادارد طوری که قرآن بیان می

 نکهیا یابر عالوهپس  ،نجامدین ازمندین تیباشد و با منت نهادن و اذ برای خدا
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 اراه بهم یخود یدهتیبلکه سبب اهم شودینم ینیبسبب تکبر و خودبزرگ
 .تواضع خواهد شد

 یاکنندهسؤالکه  تواندیمقرآنی داشته باشد،  ینیبجهانکه  یچگونه کس آخر
 تیاهم شیکردن برا سؤالاو با  کهیکرده و بر او منت نهد، درحال تیرا اذ

قرآن  .باشد کنندهسؤالسپاسگزار  شودیم سؤالکه از او  یشخص دی. بادهدیم
ک به وضاحت بیان می ذي َل؛ داردپا

َ
ْم ِباْلَمنِّ َو اْْل وا َصَدقاِتك  ْبِطل  های هصدق -:ت 

ت نهادن و آزار رساندن تباه نكن که از ثواب  تنهانهبا این کار  .1دیخود را با منَّ
د نیز افزو شویم، بلکه آن تأثیر درونی که بر اهمیت ما میبهره میاخروی آن بی

 شود. بینی میبیند و سبب اهمیت کاذب خودبزرگصدمه می
 د)سود( خو  یبرا دهدیکه هر کس عمل صالح انجام م دیفرمایمتعال م هللا

هر که کار شايسته کند به سود خود  -:َمْن َعِمَل صاِلحا  َفِلَنْفِسهِ ؛ دهدیانجام م
 . 2اوست

ک بسیار صالح   یهااز عمل یکی  گرانیدر اسالم صدقه و کمک به د شدهدیتأ
گر اندک فا گرانیاست. کمک به د  یادهیشونده برساند، فابه کمک دهیا

 َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَله  َعْشر  ؛ رسدیکننده مبه کمک نآ شتریتر و ببزرگ
َ
 -:ْمَثاِلَهاأ

 . 0هر کس کار نیكی بیاورد ده برابر آن ]پاداش[ خواهد داشت
گر از شما کمک خواسته شود و توان کمک رسان با رد آن  د،یدار  دنیپس ا

 کیمال  دنیکمک رسان نیچه ا د؛یشو میقائل  شیبزرگ در حق خو  یجفا
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 کیدوست، چه قرض دادن به  کیدادن به  مشورتتا منزلش، چه  سفیدمحسن
 همکارتان، چه صدقه و وتری(، چه حل کردن مشکل کمپریفق ایدوست )پولدار 

 .باشد گانهیانسان ب کیدادن به  یچه دلدار
 انگر یبه د دنیرسان یسبب خوش نکهیا یابر عالوه گرانیکمک به د با

. دیشو یم زیخودتان ن یبه زندگ یو خوشبخت یباعث جذب خوش د،یشو یم
دارد که چقدر بخشنده  نیارتباط به ا یادیز  یاتااندازه آخرتتانو  ایسالمت دن

 ینیبجهان همرتبط ب یبلکه بخشندگ ست،ین یبخشندگ یاالزمه ی. پولداردیهست
بزرگ شد و بزرگ  توانیاست که با آن م یاینیبشماست و قرآن منبع جهان

 ساخت.
 دنیوی داشته و تیبااهمو  باارزشرستگاری این است که زندگی پرمعنی، 

امید برای زندگی بهتر اخروی نیز با آن ضمیمه باشد. برای رسیدن به رستگاری، 
تر داشته باشید )ایمان(، قلب خود را مبنی بر این خوب ینیبجهانباید نخست 

ابل رستگاری را از میان مطمئن سازید )تقویت ایمان( و موانع در مق ینیبجهان
بردارید )جهاد(. یکی از موانعی که در مقابل کمک به دیگران و انفاق به حیث 

 و راه رسیدن به رستگاری وجود دارد بخل است که باید از سر راه برداشته شود
ونَ ؛ در مقابل آن جهاد صورت گیرد ْفِلح  م  اْلم  وَلِئَك ه  حَّ َنْفِسِه َفأ  وَق ش  هر  -:َمْن ي 

.1اندمعالرستگاران  قتیآنان به حق دارندنگاه ایبخل و حرص دن یکس را از خو

                                                                            
 1سوره. الحشر، آیه.  1 



 

 
 
 

 فقرا و ثروتمندان
 

مان ز که یکسانگذرد. برای تر میها سریعزمان ثابت است، اما برای بعضی
ها از کند، اما برداشت آنگذرد، ماهیت زمان تغییر نمیتر و یا کندتر میسریع

، بخش باشد و یا در حال تغییر سریع باشدکند. وقتی زندگی لذتزمان تغییر می
انسان در اوج لذت قرار داشته باشد، زمان تقریبا   گذرد و وقتیتر میزمان سریع

کند. جوان که از مان را اصال  احساس نمیشود، زیرا گردش زمفهوم میبی
برد، شمارش گردش زمان را فراموش کرده بود و دنبال سخنان پیر قرآن لذت می

پیر  توقف زبان محضبهفرصت بود تا پرسش بعدی خویش را مطرح کند، بناء  
، خواهدن چای میای آوردخدمتش اجازهپیش ،قرآن بدون اینکه متوجه شود

 را چنین مطرح کرد: پرسش بعدی خویش
ات طبقهای عصر ما با محوريت ايدئولوژی بخش اعظماگر دقیق بنگريم، 

در کمونیسم و طبقات فقیر،  بورژواو  ايپرولتار چرخد. طبقات اقتصادی می
ه کپیتلیسم، به حیث دو ايدئولوژی حاکم قرن گذشت-متوسط و پولدار در لیبرال

های مشكالت طبقاتی نه در نظام بازهماند، اما مشرح به اين طبقات پرداخته
بوده است. شما که از  حلقابلهای کپیتلیستی کمونیستی و نه در نظام
، آيا کدام پیشنهادی برای همزيستی میان گويیدمیهمزيستی و هماهنگی زياد 
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 طبقات اقتصادی داريد؟
کرد جمالت کوتاهی که مشکل انسان مدرن را شرح می پیر قرآن در قالب

 یدیناام ت،یتکبر، تفاخر و فساد ثروتمندان و حس مملوکبه سخن کرد:  آغاز
مندان مشکل بشر است. ثروت نیتر مقابله با ظلم، بزرگ یفقرا برا  یرغبتیو ب

که  کنندیفکر م» گوید،یکی از علمای غربی میکه  یمتکبر و سرخوش طور
را  شتنیبناء  خو ، «استبرداشت  نیتر ها نسبت به خودشان منصفانهبرداشت آن

فکر  را نادان نیر یو سا نیتر مردم تصور کرده، خود را عاقل یبرا رندهیگمیتصم
 فتهیخودش یرا اصالح تصور کرده و تا سرحد شیخو  یهایکارکرده، فساد 

پرستش  یتقاضا زین نیر یپرداخته، از سا شیکه به پرستش نفس خو  شوندیم
 ولثروتمندان متکبر مشغ نیا. امروز که کنندینموده و خدا گونه عمل م

از  را هاونیلیکشتن م یاسیس یهستند، در عرصه یسروسامان دادن نظم جهان
 یفرد از خود را فاجعه کیجنگ منصفانه خوانده و کشته شدن  شیطرف خو 

 یازسیجهان ینظام اقتصاد» یاقتصاد با برپا ساز یدر عرصه دانند،یم یجهان
 یکدارمحور بان بهاستوار بوده،  )ربا( سود یاهیجهان که بر پا یو برده ساز «فقر

مردم  یهاهیبه سرقت سرما شودیمهار م یحکم یو توسط پول جعل چرخدیم
ه محدود گرسن چند فرد   یثروتمند ساز متیانسان را به ق اردهایلیپرداخته و م

به  «یترق یبرا یترق»رونق فرهنگ  یبرا یاجتماع یدر عرصه سازند،یم
ها ن انسانگرا ساختو پوچ ختنفردگرا ساختن، روبات سا یگسترده برا غاتیتبل

ها آن یبرا یتنها زمان تیشده است که انسان یبه وجود آمدن نسل باعثزده که 
 ست،یز طیمح یمطرح نباشد، در عرصه انیسود و ز  یدارد که مسئله یمعن

کس کثر ش یترق یبرا یفرهنگ ترق جیترو  به اثرتنفس قابل جنیا هرها به در ا
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جنگالت در سراسر جهان  یگذشته مبدل گشته، قطع ساز یهاداستان
 و اندساختهنوع موجودات را به انقراض مواجه  نیشده و نسل چند نیآفر فاجعه

 یهو بحر و در هر عرص بر سبب فساد در هانیا یفتگیتکبر و خودش گونهنیهم
ک یدر کره یزندگ  شده است.  یخا

کثر  گرید یواز س العمل معقول در عوض عکسقاطع بشر به تیفقرا و ا
 نیا رییعوض تغپناه برده و به یوسیو مأ یدیبه ناام یفساد جهان همهنیمقابل ا
 یدیو ناام یاند. ناسپاسپرداخته یبه ناسپاس ،دارند زیکه قدرت آن را ن ،حالت

فسادها را  ریجهان کمک کرده و سا یاست که به حالت بحران یامدهایپ یدارا
فاصله  گریکدیتا مردم از  شودیسبب م ی. ناسپاسدیافزایبه فساد ثروتمندان م

امروز  بمیرد.ها گران در آنینباشند و حس کمک به د گریکدیگرفته، به فکر 
 گریکدیاتحاد با  یجامظلوم به یکه در هر کشور و هر جامعه فقرا شودیم دهید

 . اندافتاده گریظلم و استبداد به جان همد هیعل
ورت عام صبه»که  دیآیم ایتانیبر  یژورنال روانشناس قیتحق کیدر  بر عالوه

 «. است یافسردگ یهااز شاخص یکی یدیاست که ناام شدهرفتهیپذ
 عیجااز ف یکی ،باالثر آن یهایو خودکش یکه افسردگ شودیم دهید وضوحبه

: مردم مغرور سدینو یم یسیمورخ مشهور انگل بونیجهان مدرن است. ادوارد گ
خود را  یوضع واقع توانندینم یم و ناراضاکتلخ ای یو سرخوش از رضامند

 انتو یم یخوببهرا  بونیبسنجند. در جهان مدرن مصداق سخنان گ یدرستبه
 ،ینیودبتکبر و خ یزاده یدرون یینایثروتمندان متکبر باالثر ناب رایز  ،افتیدر 

بلکه  آزارندیرا م نیر یتنها ساکه با گسترش فسادشان نه ستندین نیا دنیقادر به د
و  یدیفقرا با پناه بردن به ناام گرید یو از سو کنندیم زیرا ن شیقبر خو 
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گاه بوده و برعکس ه نیا رییتغ یبرا شیاز قدرت خو  یناسپاس  یزمیحالت ناآ
  .فساد نیآتش ا یبرا شوندیم

ک بس نیا َذْقَنا اْْلِ کرده است:   انیب ییبایبه ز  اریحالت را قرآن پا
َ
نَساَن َوَلِئْن أ

ه  لَ  مَّ َنَزْعَناَها ِمْنه  ِإنَّ ا َرْحَمة  ث  وٌس یِمنَّ وٌر: ئ   یخود به انسان نعمت یو اگر از سو -کف 
( سپس یتمو بنا به حك میبرسان تیامنو  صحتفراوان و  ی)و مثال  روز میبچشان

عمت به ن نيا ی)از برگشت دوباره دیناام اریبس م،یو بستان مير یآن را از او بگ
َذْقَناه  َنْعَماَء 1شودی( مگريد یهانعمت ريخود( و ناسپاس )در برابر سا

َ
. َوَلِئْن أ

ْته  لَ  اَء َمسَّ وَلنَّ یَبْعَد َضرَّ وٌر  ۚیَعنِّ  َئات  یَذَهَب السَّ  ق  ه  َلَفِرٌح َفخ  ز و اگر بعد ا-:  ِإنَّ
 یو نعمت و منفعت یاست، خوش دهیکه به انسان رس یو ضرر انيو ز  یناخوش

اند )و مشكالت و از من دور شده هایو سخت های: بدديگو یم م،یبدو برسان
رور و غرور بگردندیهرگز برنم گريد هایناراحت  رددگیم جای. دوباره دچار س 
  .2دشو ی( مگرانينازان )بر د( و ایشادان )از متاع دن یو( بس

ک بر عالوه قرآن کبر و ت یفقرا و سرخوش یو ناسپاس یدیاز ناام نکهیا یپا
ته حل نهفکه در آن راه آوردیم زیاستثناء را ن کی ،کندیثروتمندان صحبت م

ْم َمْغِفَرٌة ؛ است وَلِئَك َله 
 
اِلَحاِت أ وا الصَّ وا َوَعِمل  ِذيَن َصَبر  ْجٌر َکِبیٌر:ِإَلَّ الَّ

َ
گر م -َوأ

که )در سايه ايمان راستین( صبر و استقامت ورزيدند و عمل صالح انجام  هاآن
  .0تاس ها آمرزش و اجر بزرگيدادند، که براي آن

کثر مشکالت جهان امروز را در سه آ قرآن ک ا که از دو خط تجاوز  هیپا
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برگشت بر تدین  توأم با ایمان قوی بیان حل آن را خالصه کرده و راه کندینم
 آموزاندیتساهل و تواضع م یاست که در زمان ثروتمند یجوهر مانیادارد. می

 !یخواهو حق یازینیو در زمان فقر صبر، استقامت، ب
ای مادی ثروت توأم با رستگاری انسان را مقدار سرمایهیا بهتر بگویم  ثروت

مان ای گیری ثروت است.ازی مقیاس اندازهنیکند، بلکه بیوی تعیین نمی
 به ثروت خویش ثروتمندانشود که نیازی سبب میآموزاند. بینیازی میبی

عمل نکنند، بلکه در  خدا گونهو  خویش ندانند زیچهمه، آن را مغرور نشده
اِئِل َواْلَمْح زمان ثروتمندی دست فقیران را بگیرند؛  ْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّ

َ
 -:وِم ر  َوِفي أ

   .1وجود دارد ها حقي براي سائل و محرومو در اموال آن
شود که ثروتمندان فقط به خاطر داشتن ثروت نیازی توأم با ایمان سبب میبی

انند، بد ها را درد خویشتنبیشتر، خویشتن را بهتر از فقرا ندانسته و درد آن
نیازی مبارزه کنند. بی باهمفقرا داده  دستبهدستعدالتی در مقابل بی طوری که
شود که فقرا ثروتمندان را برتر و فراتر از خویش ندانسته و  در مقابل سبب می

در زمان همزیستی در مقابل  همچنانعدالتی از روی مأیوسی سرخم نکنند و بی
ارزش دانستن دنیا همین نشان ندهند. قرآن با کم خودثروتمندان بدبینی از 

اَر آموزاند؛ نیازی را به هر طبقه میبی ْنَیا ِإَلَّ َلْهٌو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّ َوَما َهِذِه اْلَحَیاة  الده
اين زندگی دنیا جز سرگرمی و بازيچه نیست و زندگی  -:اَلِْخَرَة َلِهَي اْلَحَیَوان  

 .2آخرت است حقیقی همانا ]در[ سرای
دینی  ااخالقبنیستند، بلکه  حلقابلمشکالت عصر ما با قوانین ایدئولوژیکی 
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دیگری مهیا  زیچچیهشوند و این اخالق دینی را بهتر از ایمان قرآنی حل می
تواند. قرآن یک گزینه برای انسان مدرن نیست، بلکه یگانه گزینه کرده نمی

انسان مدرن دو گزینه دارد؛ قرآن و فالح و یا غیر قرآن  .استبرای انسان مدرن 
و تباهی.



 

 
 
 
 

 تکفیر و تعیین جنت و دوزخ
 

 ،ها زیباستسخن گفتن از هماهنگی میان روح و تن و همزیستی میان انسان
گر ولی بایی ماند که تعریف زیبه این معنی می باشد،سخن گفتن در سطح فقط  ا

گاه تجربه نکنی. جوان که از تعریف این غروب را بشنوی اما این زیبایی را هیچ
رسید ای پاز پدیده ای این زیبایی ناراحت بود،از عدم تجربه و زیبایی خوش بود

 شود:در عمل میمیان مسلمانان که مانع محقق شدن این زیبایی 
زا در میان مسلمانان کم ه اين همزيستی و هماهنگی آرامشاما چگونه است ک

جهنمی شود؟ چگونه است که مسلمانان همديگر پذير نبوده و با ديده می
؟ چگونه است که هر اندجدلديگر در خواندن و تكفیر همديگر، همواره با هم

 مسلمان با مسلمان ديگر در مجادله قرار دارد؟
دیگر دردش به خاطر این امت  بارکیپیر قرآن که از شنیدن این واقعیت  

 تازه شده بود، چنین به سخن آغاز کرد:
ظر که به ن کنممی بازگورا  یدالیل زیادی وجود دارد که از آن جمله چند دلیل

کثرا  مسلمانانی که در عصر مدرن دل ؛شودمن سبب این کار می چسبی ا
ور و شاحساسات به قضاوت دیگران دارند یا نومتدیانی هستند که  یرعقالنیغ
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ه بتوانند و یا روحانیونی که خدایی خویش را مهار نمیای ضد بیشوق نویافته
  باشند.توانند و در حال از دست دادن قدرت خویش میزبان عصر صحبت نمی

گرچه در سطح دیداری تر آن بیش جهان امروز در حال تغییر است. این تغییر ا
گیرد )تغییر تمدنی، تغییر قدرت، تغییر نظم و...(، اما تغییر قرار می موردتوجه

تر از تغییر ظاهری مهم ،است ها در حال رخ دادنباطنی که در درون انسان
. انسان مدرن که از زندگی و جو روح ستیز و درون ستیز خسته شده باشدمی

گرچهعنوی گذشته دارد که عجیب برای داشتن زندگی م یتنگدلاست،  و ج ا
آن را ذخیره دارد.  ،به حیث تاریخ اشحافظهمدرن دنبال سرکوب آن است اما 

دود. نسلی در حال آشکار شدن است دین می یسوبهدیگر  بارکیانسان مدرن 
خدایی عصر سر ستیز دارد و با آغوش باز دنبال فشردن دین بی یهاارزش باکه 

لمه کدین به معنی اصلی  یسوبهدیگر  بارکی. مسلمانان نیز استاش به سینه
خواهند کلمه برایشان کافی نیست بلکه می متعارفاند، دین به معنی روی آورده

خواهند در قالب این تجربه آرامش ای حقیقی دینی داشته باشند و میتجربه
ن جدیدا  دیمسلمانانی که خدایی را دوباره دریابند. شده توسط جو بیگرفته

 گروند، درجدیدا  به دین می که یکسانکشند و کرده را به آغوش می فراموش
ها کنند. این شور و شوق برای بعضینخست یک شور و شوق تند را احساس می

ک ثابت می شود، زیرا کسانی را که همین شور و شوق را ندارند باطل خطرنا
 که یزمان، ولی پردازندمیعظ به دعوت و و  پندارند. با همین شور و شوقمی

 های دارند که به آنان این شور و شوقتوسط کسانی که تفسیر دیگر از برداشت
 نندهک شیگراگین شده و مخالفان خویش را پذیرفته نشوند، خشم ،را داده است

را  احساس این هاآنپندارند. این شور و شوق به می حقبهباطل و کافر  یسوبه
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های خویش را ها و خواندهها است و تنها شنیدهتقوی نزد آندهد که تمام می
 های خویش را باطل و کفر.ها و خواندهپندارند و مخالف شنیدهحق می

انسان از تنهایی در باور و هویت هراس دارد و روحانیونی که به زبان عصر 
کمالتوانند در عصر کنونی تغییر، صحبت نمی گر این هستن با د که یأس تماشا

ن که از تنها شدن ا در حال فرار هستند. این روحانیوهمتدین و غیر متدین از آن
اینکه در  یجابهو از دست رفتن قدرت تاریخی خویش در هراس هستند، 

، صحبت نمودن به زبان عصر را بیاموزند و ای معرفی دین تغییر آورندشیوه
ر انگاری و تکفیلبه باط بکوشند فهم خویش را از دین و عصر افزایش دهند، 

 و آنان را لشکر شیطان معرفی کرده و تفسیق تمام مخالفین خویش پرداخته و 
 ادارۀالهیاتی لق غمای سیستم که با توسعه هاآن دانند.جهنم می مستحق

توانند برای نسل جدید احساسات دینی مردم را به دست داشتند، دیگر نمی
 هانآ مراجعه کنند، و این آزادی هاآنبقبوالنند که برای رسیدن به خدا باید نزد 

 پردازند.در هراس انداخته به تکفیر و تفسیق می را
سی اهای سیبه خاطر استفادهها بعضی از این قماش مردم و بعضی نیچننیا

فرهنگ تکفیر و تفسیق را توسعه داده و خدا گونه بر  ،و شخصی از این جو
 . شونددنبال تعیین جنت و دوزخ برای سایرین می ،مسند قضاوت نشسته

م که چنین و چنان عقاید یکی از این مردم روزی از من پرسید که فالن عال  
 دوزخ؟  به رود و یاجنت می به غلط را نشر کرده است، به نظرت

 برایش گفتم: به نظر خودت چطور؟
 صد دوزخ. گفت: صد فی 
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گر در روز محشر احکم کمین او را گفتم: ا بهشت فرستاد، به  یسوبهالحا
 کدام روی به سویش دیده خواهی توانست؟ 
کبدون اینکه حتی باالی این اتفاق احتمالی  مکان تأمل کند گفت: ا وحشتنا

 ندارد. 
گر قضاوت   قضاوت به دست هللالحمدامردم در نظر گرفته شود که  گونهنیاا

هب اهل نصف مردم به خاطر داشتن فالن مذنیست، پس در عصر ما  هانیا
کثریت به خاطر داشتن فالن و فالن باور مستحق دوزخ اند، از نصف متباقی ا
کافرند و  یل ضد اسالمبه خاطر فالن عم همانداند، تعداد کثیر باقیجهنم

اما قرآن  خواهند بود. یت کوچک همانند خودشان اهل بهشتسرانجام یک اقل
 گوید. چنین نمی

کند؛ گروه اول سبقت ها را در روز محشر به سه گروه تقسیم میقرآن انسان
َن ) اندرندگانیگ و اِبق  وَن السَّ اِبق   اندراست، گروه دوم اصحاب دست ( 1َوالسَّ
ْصَحاب  )

َ
َمالِ ) اندچپو گروه سوم اصحاب دست  (2اْلَیِمیِن َوأ ْصَحاب  الشِّ

َ
. (0َوأ

ِلیَن »دارد که در مورد گروه اول قرآن بیان می وَّ
َ
ٌة ِمَن اْْل لَّ   -:َوَقِلیٌل ِمَن اَلِْخِريَن *  ث 

دارد و در مورد گروه دوم بیان می «0متأخرانجمعی کثیری از پیشینیان و قلیل از 
ِلیَن »ینیان و کثیری از متأخران است که کثیری از پیش وَّ

َ
ٌة ِمَن اْْل لَّ ٌة ِمَن َو *  ث  لَّ ث 
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 . «1و جمعی کثیری از متأخران جمعی کثیری از پیشینیان -: اَلِْخِريَن 
گرچه و آخرین، اولین و آخرین تمام بشر و  اولینآیا مراد از در مورد اینکه  ا

در  عثمانی محمد شفیعاما  ،هست نظراختالف ،باشدمی یا امت محمد 
امام ابن کثیر، ابو حیان، قرطبی، روح المعانی، »نویسد: می تفسیر خویش چنین

از همین  دوطبقه ،که مراد از اولین و آخرین انددادهمظهری و غیره ترجیح 
اصحاب  ،مردمان قرون اولیه ،و اولین امت ،( هستندامت محمد امت )

، زمان آنان خیر القرون تعبیر شده ثیحدباشند که در کرام و تابعین و غیره می
 «. باشدمردم بعد از قرون اولیه می ،است و مراد از آخرین

گر چنین  کثریت قریب  است، آیاا با تکفیر و جهنمی خواندن کثیر، بلکه ا
ا در ترسیم که خود ر گیریم؟ آیا نمی، در مقابل فتوای قرآن قرار نمیامتبه تمام 

 هلالج لجدستی از خداوند ترسیم که با پیشقرار دهیم؟ آیا نمی هلالج لجمخالفت خداوند 
وِلِه ؛ سخت مورد پرسش قرار گیریم ِه َوَرس  وا َبْیَن َيَدِي اللَّ م  َقدِّ وا ََل ت  ِذيَن آَمن  َها الَّ يه

َ
َيا أ

َه َسِمیٌع َعِلیٌم  َه ِإنَّ اللَّ وا اللَّ ق   یمرا چی]در ه امبرشی! بر خدا و پمانياهل ا یا -:َواتَّ
 که خدا شنوا و دیو از خدا پروا کن دير یمگ یشیو آخرت[ پ ایو دن نياز امور د
 .2داناست

فرماید که جز بدترین مردم در آن فرو می در مورد جهنم هلالج لجخداوند  همچنان
ْشقَ نخواهد افتید؛ 

َ
ر مگ فتدی]در آن آتش[ درن کسچیه -:یََل َيْصاَلَها ِإَلَّ اْْل

 ،روندیممردم به دوزخ  نیگفته شده است که بدتر  نجایا در. 0خلق نيتر یشق
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 هشدبستهدروازه  نجایا . درروندیمخراب همه به دوزخ  یهاآدمنگفته است که 
 یوقت ،کهیدرحالمردم،  نیمگر بدتر  رودینمبه جهنم  کسچیه شدهگفتهاست و 
گر ما  ،گذاردیمباز  کامال  را  هادروازه دیگو یماز جنت  هلالج لج خداوند آن  یسوبها

 .میبرو 
ای راضی ساختن وی را داده وعده برای پیامبر  هلالج لجبر عالوه خداوند 

َك َفَتْرَض است؛  ْعِطیَك َربه پروردگارت تو را عطا خواهد  یزودبهو  -:َوَلَسْوَف ي 
َه ََل کند؛ خالف وعده نمی هلالج لج، خداوند 1گردی راضیداد تا  ْخِلف  اْلِمیَعادَ  ِإنَّ اللَّ  -:ي 
و طبق روایتی که در تفسیر  2کندینمخداوند در وعده ]خود[ خالف  قطعا  

إذن َل أرضی وواحد من  »که  اندفرموده القرآن آمده است، پیامبر معارف
د امتم در یکی از افرا کهیوقتقرار بر این باشد، پس تا  کهیوقت -:أمتي في النار

 «. جهنم باشد، من راضی نخواهم شد
گر مسلمانان قرآن را طوری که سزاوار آن است تالوت کنند، مطمئنا  قبل  ،ا

از تکفیر سایر مسلمانان هزار بار فکر خواهند کرد و هزاران چند احتیاط نشان 
 خواهند داد.
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 ایمان به جهنم
 

شود. کسی که امیدوار به بهشت باشد امیدواری سبب تشویق به عمل می
برای رسیدن به آن سعی بیشتر به کار خواهد برد. اما امیدواری برای رسیدن به 

کامی سبب آرمان گرایی خیاالتی شده و  یک هدف، بدون درک و احتیاط از نا
، شود. از سوی دیگر ناامیدی یانگارسهلو  ازحدشیببینی تواند سبب خوشمی

. ودشنیز میکاهلی به بار آورده و حتی سبب کار خالف برای رسیدن به هدف 
جوان که با تحریک انرژی زیاد توسط تمرکز و تفکر این افکار را در ذهن 

 خویش به رقص درآورده بود، سؤال بعدی خویش را چنین پرسید:
امیدواری به بهشت وجود دارد  قدرنيابود، اما اگر  دوارکنندهیامسخنان شما 

رحیم است، پس نظر شما در مورد جهنم چیست؟ آيا نبايد  قدرنيامتعال  هللاو ا
 ترس از جهنم وجود داشته باشد؟

اینکه انرژی پیر قرآن را که ضعف پیری از سیاهی  یجابهجوان  یمندعالقه 
ید و بخشو چروکی دور چشمانش هویدا بود تقلیل دهد، به او انرژی بیشتر می

 :آغاز کردبه صحبت  بازهمبناء  با شوق و رغبت 
عدم ترس از جهنم  ،کنم یکی از عوامل انحطاط امت اسالمبرعکس! فکر می
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، اندکردهیر متدینان، حتی مرگ را فراموش دینان و غاست. مسلمانان مانند بی
چه رسد به جهنم. این فراموشی سبب از بین رفتن ترس از عذاب الهی و جهنم 

 در اخالق و تدین گردیده است.  یانگارسهلشده است. عدم این ترس سبب 
جزء چند روز محدود در جهنم »جمالتی چون  ،مسلمانان مانند اهل کتاب

ار  سازند؛ را عذری برای ظلم و فساد خویش می« نخواهیم ماند َنا النَّ وا َلْن َتَمسَّ َوَقال 
وَدة   ا َمْعد  ام  يَّ

َ
 .1رسدینمبه ما  یو گفتند: آتش ]دوزخ[ جز چند روز -:ِإَلَّ أ

ای آیت ادعای باطلشان را که به سبب آن دشمنی خداوند متعال در ادامه
ْل کند؛ شمردند رد میو رسولش و تحریف کالم الهی را گناه اندک می باخدا  ق 

ونَ  ِه َما ََل َتْعَلم  وَن َعَلی اللَّ ول  ْم َتق 
َ
ه  َعْهَده  أ ْخِلَف اللَّ ا َفَلْن ي  ِه َعْهد  ْم ِعْنَد اللَّ َخْذت  تَّ

َ
 -:أ

ز آن ا که هرگز خدا ؟دياگرفته یمانیخود[ از نزد خدا پ دهیعق ني]بر ا ايبگو: آ
ف نخواهد کرد،  مانیپ  2؟دیدهیمرا به خدا نسبت  یزیجاهالنه چ ايتخلَّ

دانم. مخاصمه میان . عذاب الهی را حق میدارممانیامن به جهنم و بهشت 
 ِإنَّ َذِلَك ؛ دارممانیاکنند حق پنداشته به آن اهل دوزخ را که همدیگر را لعنت می

ارِ  ْهِل النَّ
َ
م  أ  یشدنواقعو  یگفتگو و مجادله اهل آتش حتم نيا -:َلَحقٌّ َتَخاص 

 .0است
آن اهل جهنم مرگ تمنا خواهند کرد؛  ه اثربعذاب الهی باور دارم که  شدت به

ا ا َکِثیر  ور  ب  وا ث  ا َواْدع  ا َواِحد  ور  ب  وا اْلَیْوَم ث  ز :[ امرو نديگو یم]به آنان  -:ََل َتْدع 
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 .1دیدرخواست مرگ کن اریبلكه بس د،یدرخواست مرگ نكن بارکي
این عذاب نزد ما نیست.  تعیینگویم این است که حق یزی که من میاما چ
توانیم بگوییم فالن شخص و یا فالن مردم به آن حتما  وارد خواهند شد. ما نمی

ب ای تعذیبه خاتمهوم کمحما نباید مردم را با قضاوتی که اختیارش را نداریم 
گر ترسی از این عذاب وجود داشته باشد، باید برای  دیناام دانسته، کنیم. ا
آن  و دیگران را مستحق مصونای خود ما در آن باشد. کسی که خود را خاتمه

 ترسدرود و کسی که از آن میداند، احتمال گرفتاری بیشترش بدان میمی
 احتمال نجات بیشتر دارد. 

پندارم و مانند نمیلهی گراها جهنم را خالف رحمت امانند بعضی معذرت
کبعضی ترس دهد. خداوند ها محور سخنانم را همیشه جهنم تشکیل نمینپرا

گر جهنمی وجود نداشته باشد، خون گر رحیم است، عادل نیز هست. ا بهای ا
د؟ شو شود چه میگاه قاتلش در این دنیا مجازات نمیکه هیچ یگناهیبمقتول 

 المانظبرای بازماندگان مقتولین و سایر مظلومین که قاتلین نزدیکان خویش و 
کنند، زندگی چه معنی تماشا می دانهیناامدر عیش و عشرت  هرروزبر خویش را 

 خواهد یافت؟ 
تواند به دیگر دین نخواهد بود. دین نمی ،بدون مفهوم بهشت و جهنم، دین

 و مانند دادهازدستدیگر مفهوم عمودی خویش را  ،ها معنی ببخشد. دینزندگی
معنی شده و دین کامال  به یک افقی خواهد شد. زندگی اخروی بی ،قوانین

 ایدئولوژی زمینی تقلیل خواهد یافت. 
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یخ بشر محصول آزادی آزادی است. تار  دارای طوری که قبال  گفتم، انسان
آزادی این را دارد که گناه را انتخاب کند و یا ثواب را. دین را  ،است. انسان

ت. ها اسدینی را. تاریخ محصول همین انتخابدینی و کجانتخاب کند و یا بی
 شود وکند تجلی منفی آزادی از او نمایان میوقتی انسان گناه را انتخاب می

ی شود. وقتاو نمایان می در مثبت آزادیتحقق  کند وقتی ثواب را انتخاب می
مفهوم جهنم و بهشت وجود نداشته باشد، چه چیزی انسان را از انتخاب منفی 

کثرا  انتخاب تحقق منفی آزادی سبب بازدارد تواندیم متداوم صورتبهآزادی  ؟ ا
شود، پس چرا به زیان منفعت جمعی و درازمدت می مدتکوتاهمنفعت فردی و 

ی سیاه ار  انسان تحقق مثبت آزادی را انتخاب کند؟ آیا در این صورت تاریخ بشر
 ؟نخواهد پوشانید

 که یکسانبدون مفهوم جهنم و بهشت، اخالقی وجود نخواهد داشت. 
گویند، ، اشتباه می«برای اخالقی بودن، نیازی به تهدید جهنم نیست»گویند می

 دارند. پنرا الزمی می سیپلنیاز به تهدید زیرا همین کسان برای قانونی بودن 
متعال رحیم است و دو متفکر بزرگ جهان اسالم ابن  خداوندبدون شک 

تیمیه و ابن عربی بدین باور هستند که جهنم الیتناهی نخواهد بود، بلکه رحمت 
الهی بر غضب الهی غالب خواهد آمد، زیرا درک ما از خلود و زمان محدود 

، جز خداوند داندینماست و این خلود و زمان جهنم چه قدر خواهد بود کسی 
ما برای خود از جهنم و عذاب الهی باید هراس  ،ال. اما به حیث مسلمانمتع

 بشارت و نزدیکیاز باید همیشه  ،داشته باشیم. برای تشویق به عمل خوب
ب عذا ،باشیم و برای دوری از ظلم و فساد دواریام خود نیز بهشت بگوییم و

ود و رجاء باید موجباشیم. تعادل میان خوف  ترسانالهی و جهنم را به یاد داشته و 
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ای امید و بشارت ما باید از هراس پلهاست، کران باشد و چون رحمت الهی بی
کنو هراس  کرانش به وجود تر باشد. محبت الهی با درک رحمت بیوزین یپرا

آید و ترس الهی از قهار بودنش. باید بیشتر محب باشیم تا ترسنده و خصوصا  می
 ترساننده. 

لذت است. روح و بیاشد متزلزل، بیای ترس استوار بکه تنها بر پایه یدارنید
رنگ ایمان را بیراوت طلذت را از زندگی برده و شادابی و  ،ترس محض

 مؤمن حکیم، یجابهآورد. مؤمن آزاده، اسیر تقلید به وجود می یجابهسازد. می
کند. قدرت مؤمنین را زدوده و قدرت نهاد عقل تولید میکم و احساساتی مؤمن

زندگی اجتماعی را به  ادارۀها در لباس میش گرگدهد؛ دینی را افزایش می
ه های کنیازی ایمان را محو کرده و متدین را نیازمند انسانگیرند. بیدست می

 کند. لباس دینی به تن دارند می
، جهن گویی را اهل جهنم کلمه یک م حق است، اما کسی حق نداردبناء 

بخواند. ما مالک جهنم و بهشت نیستیم. ترس از عذاب الهی را مؤمن احساس 
. ستا نذیر بعدکند اما امیدش از ترسش بیشتر است. مؤمن اول بشیر است می

ارت شطلبد. مؤمن با بایمان نمی یسوبهمؤمن دیگران را فقط با استفاده از ترس 
. داردیبازمها کند و با انذار از بدیها تشویق میبه خوبی



 

 
 
 

 ؟گساری در بهشتمی
 

های خویش را پذیرا متکبر و لجوج بوده و محدودیت ،محاسب انسان، ذهن
است که چیزهای ساده را  هادرک رقابلیغ لیوتحلهیتجز نیست؛ چنان دنبال 

های های گفتتحلیل و تجزیه ذهن محاسب بر ازحدشیبکند. تمرکز فراموش می
ای های زیبا و سادهدارد که پیامای چنان او را مصروف نگه میو استعاره شاعرانه

جوان نیز دنبال تحلیل و  کند. ذهن محاسب  کرده و فراموش می نظر اندازآن را 
ه را ت حدوحصریبای تصور آخرت و زندگی پس از مرگ بود و سؤاالت تجزیه

ای جوان سکوت خویش را شکسته و کرد. پس از خاموشی چند لحظهو باال می
 سؤال بعدی را چنین مطرح کرد:

وم شنيكی از نقدهای بزرگی که من از تصوير زندگی اخروی در اسالم می
های يكی از نهی کهیدرحالکشی است، گساری و بادهاين است که آنجا جای می

هايش جاری است، محكم در اسالم شراب است. چرا شرابی که در جنت جوی
 شود؟در دنیا نجس شمرده می

ای چای تازه قرت داده، به ای را که در دهن داشت با جرعهپیر قرآن شیرینی
 جواب پرداخت:

 اعمال ایامیدی برای زندگی اخروی ندارند و کسانی که با محاسبه که یکسان
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گر زندگی اخروی باشد خویش درک می در  برای قرار گرفتن فرصتیکنند که ا
اند که برای خویش مجال تغییر جناح سفید آن ندارند و چنان محو زندگی دنیوی

کنند تا با رد دهند تا اعمال خویش را راست نمایند، همواره کوشش مینمی
ها دنبال زندگی اخروی آتش باطنی خویش را از این ناحیه خاموش سازند. این

تا صدای باطن خویش  دوندمیزندگی اخروی در وجود  یشک افکنرد و دنبال 
دهد خاموش سازند. برای اینکه باطن خویش را وجود آن خبر میرا که از 

ه این اند و تنها کسانی نیستند کنرفته اشتباهبهمطمئن سازند که در این عقیده 
های محاسبوی مبنی بر رد آخرت را با ها و استدالل، شک و شبهرادارندعقیده 

ها را نیز به رد آخرت وادارند و یک کنند آنیک ساخته و کوشش میمردم شر 
سعی  باوجودصورت دعوای قوی برای نیروی درونی خویش تقدیم دارند. اما 

ود را خ توانند صدای باطنترین صورت دعوی نمیترتیب قوی باوجودمتداوم و 
رایشان ب متداومبناء  همواره در شک باقی مانده، جنگ درونی  خاموش سازند
که  کنندرا انتخاب می یگانه راه این به حیث شود و سرانجامآزاردهنده می

ْم ِفي اَلِْخَرِة َبْل کور سازند؛ آن چشمان باطنی خویش را با بستن  ه  اَرَك ِعْلم  َبِل ادَّ
ونَ  ْم ِمْنَها َعم  ْم ِفي َشكٍّ ِمْنَها َبْل ه  گاه -:ه  آنان نسبت به آخرت  یبلكه دانش و آ

بلكه درباره  ده،یرس اني[ به پایکردن عمرشان در امور ماد نهياطر هز ]به خ
 .1اندکوردلاز آن  نانيبلكه ا دند،يآخرت در ترد

کارگر نبوده و در مقابل هر دلیل یک دلیل محاسبوی  برای این نوع مردمدالیل 
 دیگر خواهند آورد. 

تصور زندگی آخرت به شکل کامل آن برای انسان ناممکن است. نه ذهن 
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ت قدر وسیع اسباشد و نه زبان آنای ابعاد آن میانسان قادر به تحلیل و تجزیه
گر در مقاب مثال، طوربهکه بتواند یک دنیای فرا دنیوی را تشریح کند.  ل یک ا

کاغذی قرار داشته باشد و ما آن را  یدوبعددر یک سطح  یدوبعدموجود 
بپرسیم کاغذ چه شد؟ آن موجودی که بعد سوم را  موجود آن ازا  بعدبرداریم، و 

شد،  ردهباالبتواند بگوید که در بعد ارتفاع نمی گاهچیهتواند، تصور کرده نمی
تصور کرده است، نه زبانش الفاظ برای شرح چیزی به  را زیرا او نه بعد ارتفاع

تواند بدهد این است که به ارتفاع را خواهد داشت و یگانه جوابی که او می نام
 یبعدیک مکان یک هایکنارهگونه . همینغایب شدیک دنیای نامعلوم 

ها به وجود اند که از توصل نقطهخطوط یبعددو مکان های هایند، کنارهنقطه
گر ا .اندسطوح یبعدمکان سههای و کناره اندآمده ز انسان به حیث یک حال ا

های آن که کناره پرسیده شود یچهاربعددر مورد یک مکان  یبعدسهموجود 
، او نه قدرت ذهنی برای تصور آن را دارد و مستطیلی باشدو یا مکعب مکعبی
 برای تشریح آن را.  نه زبان

بعد دیگر است و تصور تمام ابعاد آن  در زندگی اخروی در جهان دیگر و
شود و توسط زبان رایج برای انسان ناممکن است. با ذهن محاسب درک نمی

شود و توسط زبان شاعرانه و شود. توسط قلب به آن ایمان آورده میتشریح نمی
ذت ای از لهای معنوی شمهشود و توسط تجربههای آن بیان میای  نشانهاستعاره

توانیم بگوییم که زندگی اخروی ما نمی ،شود. بناء  ن احساس میو یا عذاب آ
توانیم چگونه است و شراب بهشت چگونه شراب است، اما از زبان قرآن می

 باشد. ها را دارا میبگوییم که چگونه نیست و یا کدام نشانه
صحت انسان به معنی  آنجاهای زندگی اخروی این است که در یکی از نشانه
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ا شود، مرگ او ر شود، ضعیف نمیمه در حال تغییر نیست؛ پیر نمیدنیوی کل
یابد. ثابت شده است که شراب دنیوی برای صحت مضر و تنزل نمی ابدییدرنم

شود، بناء  همسان دانستن این دو شراب است و سبب تنزل جسم انسان می
 است. یرعقالنیغو  یرمنطقیغ

به  هلالج لجتصور اینکه چیزی را که خداوند  باشد ومی هلالج لجساقی آن شراب خداوند 
کی های شراب ها و آلودگیحیث رحمت به بندگان خویش بدهد دارای ناپا

احترامی بزرگ در مقابل خالق منزه و دنیوی باشد، عدم معرفت الهی و بی
اسبحان و متعالی است؛  ور  ا َطه  ْم َشَراب  ه  ْم َربه  طهور شرابو پروردگارشان  -:َوَسَقاه 

 .1نوشاندیمبه آنان  و پاکیزه
ه گرایی را بگویی و بیهودهشود و بیهودهشراب دنیوی سبب زوال عقل می

بهشت جایی تحقق کامل معصومیت معنوی است و در  کهیدرحالدنبال دارد، 
ا ََل َلْغٌو ِفیَها َوََل ؛ ندارد وجودگرایی بیهوده مجالی برای آنجا وَن ِفیَها َکْأس  َيَتَناَزع 
گويی و نه گناه است، از دست هم در آنجا جامی را که نه مايه بیهوده -:َتْأِثیٌم 
 .2گیرندمی

بوده و میل خوردن آن فرار از حقیقت زندگی است،  بد لذتشراب دنیا 
بهشت جایی است که از حقیقت زندگی در آن با تمام و کمال لذت  کهیدرحال

ْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر َلذَّ شود؛ برده می
َ
اِرِبیَن َوأ  یاز شراب که برا يیو نهرها -:ٍة ِللشَّ
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اِرِبیَن ، 1لذت است هينوشندگان ما ٍة ِللشَّ  بخشسپید درخشان و لذت -:َبْیَضاَء َلذَّ
  .2آشامندگان

اری گسجنت جای می»ها و با الفاظ طعن آمیزی چون کسانی که با چنین شبه
های خویش را را زیر سؤال ببرند، فقط عقدهخواهند زندگی اخروی می« است

 گونه مسلمانانی که با عبادتدهند و دنبال شنیدن حق نیستند. همینبیرون می
انداز های دنیوی خویش را برای آخرت پسگساریخواهند آرزوی میمی

گر یاند. اندک درکای معنوی ایمانی دست نیافتهنمایند، هنوز به تجربه از این  ا
ای از لذت آن الهی شمه بامعرفتموجود باشد، در مؤمنینی است که می طهور 

 هایاز آن حکایتگاهی در قالب الفاظ شاعرانه اند و گاهرا در این دنیا چشیده
همی فهای زبان و ذهن محاسب سبب کجکنند، ولی محدودیتشیرینی بیان می

 گیرند.می اشتباهبهگساری دنیوی در مورد آن شده و آن را به میل برای می
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 مذموم و ممدوح :پرسش
 

ذهن انسان طوری طراحی شده است که عطش برای معلومات دارد و یکی 
های گردآوری معلومات سؤال کردن است. یک سؤال منجر به از بهترین راه

وجوش پرجنب هعطش انسان برای دانش هموار  گونهنیاشود و سؤال دیگر می
آوری کرده برای سؤاالت پیاپی های جمععمق دانش انسان در حد پاسخاست. 

خودش است.  پرسیدن سبب یادگیری، سبب توانایی اتصال معلومات و متعاقبا  
 ند شود. تواگیری، سبب تحلیل و تجزیه و سرانجام سبب درک بهتر مینتیجه

 ه از سؤال، اما، برای جوان احساسی را داد کبه سؤال قبلی پاسخ پیر قرآن
 ردهبازکو دودلی زبان  بالکنترسد، بناء  اش چندان خوش به نظر نمیگذشته

 پرسش بعدی را در مورد پرسش مطرح کرد:
ما در نحو سخنان ش ایگیر شديد. تندیدل امرسد که از سؤال قبلیه نظر میب

دن سابقه بود. آيا پرسیای طوَلنی امشب ما بیدر طول مكالمه که احساس کردم
خاطر  نانیاطمتوان برای ها مذموم است؟ آيا نمیدرکسؤال در مورد غیرقابل

 خدا پرسید؟و حتی از  زیچهمهاز 
ید بودن را از جوان نو  ریدلگای احساس پیر قرآن با لبخند ملیحی که زداینده

 داد لب به سخن گشود:می
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 ااستوارنشوند که باورشان متزلزل و می ریدلگترسند و از سؤال تنها کسانی می
کند. دین من استوار به باشد. دین من، ایمان من و باور من پرسش را تشویق می

های متزلزلی نیست که توسط پرسش بلرزد. فکر مسلمان همیشه در حالت پایه
 شود. فکری می تهاجمی قرار داشته و با آغوش باز سرگرم مخالفت

ازگو بیک مثال واقعی را برایت  ،قبل از اینکه در مورد ماهیت پرسش بگویم
گوید که من در مورد آید و میزنی نزد یکی از علمای مشهور می نمایم؛می

ام را قلبی نانیاطمشکی ندارم، اما یک مسئله همیشه  حقانیت اسالم هیچ
 خردسالچرا با یک دختر  کند و آن این است که محمد دار میخدشه

گوید، ولی قلب زن مسلمان هنوز های خودش را میازدواج کردند؟ عالم جواب
با یک جدل درونی پاسخش شود. او با این پرسش بیهم مطمئن نمی

در آنجا  شود.سفرش می  هللارسولکند، تا اینکه به شهر وپنجه نرم میدست
شود. دهد که قلبش مطمئن میمیبه خوابش آمده و جوابی به او   هللارسول
کنون قلبم اطمینان آن عالم را مالقات کرده برایش می دوبارهروزی  گوید که ا

 پیدا کرد. 
است که با صدق دل دنبال  یبه خاطر! این هللاسبحانگوید: عالم برایش می
 آوری.  به دستخواستی صادقانه جوابت را پاسخ بودی و می

م؛ شو نوع سؤال در اینجا یادآور می سهببین! سؤال انواع زیادی دارد، اما من از 
سؤال مغرضانه برای به چالش کشیدن طرف  سؤال صادقانه برای کسب دانش،

 . لای عقکنندهکننده و فعالتحریک و سؤال مقابل
ن داشته برای آپرسند که یک جواب پیشبسیاری از مردم در حالی سؤال می

گر طرف مقابل جواب پیشدارن شده و وی را  خوشوقترا بدهد،  شانداشتهد و ا
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گر جواب پیشننواز می کثرا  پرسندگان مغرضان را نگیرندشداشتهد ولی ا  ، که ا
از قبل  آمیزیای کنایهو چند جمله دانند چنین خواهد شد، چند سؤال بعدیمی
ود مقصکنند. ل پیشکش میرا به خاطر رد و یا استهزاء طرف مقاب شدهآمادهاز 

هایشان نیست، بلکه برنده شدن در بحث این نوع مردم یافتن جواب برای پرسش
گر جواب طرف مقابل منطقی و حقستاطرف مقابل  یینماکجیا و  محور هم . ا

دهنده اسخهای پها توجه خاصی به گفتهنیست، زیرا آن قبولقابلباشد، برایشان 
د نوانبتها آندهنده تمام شود و شینند تا سخنان پاسخننداشته و منتظر این می

 د. نای خویش را بر رویشان بکششدهجمالت از قبل آماده
پرسیدن مذموم نیست، بلکه ممدوح است اما نحوه برخورد و نگرش پرسنده 

خاص  دهای مغرضانه در بعضی موار حتی پرسش تواند آن را مذموم سازد.می
تواند ممدوح باشد، اما مقصود پرسنده نهایتا  اهم و حیاتی است؛ صداقت و می

ه در های صادقانسشدو مثال بسیار زیبا از پر  خیرخواهی و یا تکبر و بدخواهی.
الهی برای پرسش  آغوش باز این معجزه یادهندهنشاند که قرآن وجود دار 

 هست. 
َوِإْذ َقاَل » پرسد:می هلالج لجز خداوند امام بشریت و امام توحید ا ابراهیم 

ْحِیي اْلَمْوَتی ِرِني َکْیَف ت 
َ
گارا، به : پرورد ابراهیم گفت کهآنگاهو  -:ِإْبَراِهیم  َربِّ أ
  «.1؟یکنیم؛ چگونه مردگان را زنده من نشان ده
ْؤِمْن »پرسد: می از ابراهیم  هلالج لجخداوند  َوَلْم ت 

َ
  «2؟یااوردهینمگر ايمان  -:أ
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چرا، ولی تا  -:َبَلی َوَلِكْن ِلَیْطَمِئنَّ َقْلِبي»فرمایند: در جواب می ابراهیم 
 .«1و مطمئن شود آرامش يابد قلبم

د هستن هللانصار او یا کسانی که به زبان خودشان  گونه یاران عیسی همین
وَن َيا ِعیَسی اْبَن َمْرَيَم »پرسند: می از عیسی  َك َهْل َيْسَتِطیع  َربه ِإْذ َقاَل اْلَحَواِريه

َماءِ  َل َعَلْیَنا َماِئَدة  ِمَن السَّ َنزِّ ْن ي 
َ
 یگفتند: ا ونيکه حوار  ی[ زماندیکن ادي]و  -:أ
از  که غذا در آن باشد یاسفرهما  یبرا تواندیمپروردگارت  اي! آميبن مر  یسیع

 . «2آسمان نازل کند؟!
ْؤِمِنیَن  »گوید: برایشان می عیسی  ْم م  ْنت  َه ِإْن ک  وا اللَّ ق   ،ديار دمانيااگر  -:اتَّ

  .«0دیاز خدا پروا کن
ْن َقْد »گویند: ها در جواب میآن

َ
َنا َوَنْعَلَم أ وب  ل  َل ِمْنَها َوَتْطَمِئنَّ ق  ک  ْن َنْأ

َ
ِريد  أ ن 
اِهِديَن  وَن َعَلْیَها ِمَن الشَّ ما  یهادلو  مياز آن بخور  میخواهیم -:َصَدْقَتَنا َوَنك 

ا بر آن و م ،یاگفتهنبوتت[ به ما راست  یکه تو ]در ادعا میو بدان ابد،يآرامش 
 «.0میاز گواهان باش

ها سبب نزول مرتبه و ایمان در هیچ جای قرآن نیامده است که این پرسش
دو هر جالب اینجاست که شده باشد، اما  و یا حواریون عیسی  ابراهیم 

بی. قل نانیاطمدارند؛ یک توجیه را بیان می ت خویشخاطر پرسیدن سؤاال به 
 های خویش را نسبتداشتهها پیشها به خاطر این نبوده است که آناین پرسش
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به خاطر این بود که به ایمان خویش افزایش آید ترجیح دهند. به جوابی که می
کنند  د با چشم سر مشاهدهبودن دهند. به خاطر این بود تا حقیقتی را که پذیرفته

افزایش دهد. به  هلالج لجخداوند شان را برای عبادت بیشتر و این مشاهده محبت
خاطر این بود که به عمق حقیقت برسند، نه به این خاطر که حقیقت ذهنی 

شود ها دیده میخویش را ثابت کنند. صداقت و تشنگی برای حق در این پرسش
 .تکبر برای اثبات حقیقت ذهنی خود نه

ملو از بوده، م و یا تحریک تفکر های که برای رسیدن به حقیقتبناء  پرسش
اند، ، همیشه ممدوحابل حق باشد و عاری از تکبر ذهنی باشدتواضع عقلی در مق

کند. یک مؤمن ها رسیدگی میاما یک مؤمن با گمان نیک به همه پرسش
گاه نیست. میمی داند که حرف حق برای داند که از احوال قلبی دیگران آ

تواند اند، میدارند و استعداد ایمانی خویش را نکشته حقبهگرایش  که یکسان
ْکَر مفید باشد؛  ْر َفِإنَّ الذِّ ْؤِمِنیَن َوَذکِّ ر و پیوسته تذکر ده، زيرا تذک -:ی َتْنَفع  اْلم 

 .1سودمند است استعداد ايمانی دارند( که یکسان)و  مؤمنانبراي 
ها کند، بلکه خودش با نوعی از پرسشها پذیرایی میکه از پرسش تنهانهقرآن 
ها سؤاالت از انسان عقل نامید، یاکنندهکیتحر توان آن را پرسش که می

گون می سازی عقل نیست بلکه با فعال ساختن پرسد. قرآن دنبال خاموشگونا
که  میخور یبرمبرساند. در سراسر قرآن با سؤاالتی  حقبهخواهد انسان را آن می

ْم َکْیَف   سازی و تحریک آن است؛دنبال فعالعقول را هدف قرار داده و  َما َلك 
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ونَ  م  ْم ِبَربِّ ، 1کنید؟شود، چگونه داوری میشما را چه می -:َتْحك  ك  َفَما َظنه
وا ، 2پس گمانتان درباره پروردگار جهانیان چیست؟ -:اْلَعاَلِمیَن  ل  ک  َلَّ َتْأ

َ
ْم أ َوَما َلك 

ِه َعَلْیهِ  ِکَر اْسم  اللَّ ا ذ   هنام خدا بر آن برده شد آنچهاز که و شما را چه شده  -:ِممَّ
ونَ ، 0؟ديخور ینم م  ْم َلَما َتْحك  ْيَماٌن َعَلْیَنا َباِلَغٌة ِإَلی َيْوِم اْلِقَیاَمِة ِإنَّ َلك 

َ
ْم أ ْم َلك 

َ
يا  -:أ

است با ما که حكم آن تا قیامت باقی باشد که هر چه حكم  يیهامانیپشما را 
و غیره... ،؟0کنید برای شما باشد
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 جنگ ایدئولوژیکی
 

های بزرگ با شلیک اولین مرمی، با رها کردن اولین تیر و یا با ریختن جنگ
شوند که یک گروه از مردم شوند، بلکه زمانی آغاز میاولین قطره خون آغاز نمی

تعریف دیگری از زندگی خوب نسبت به تعریف گروه دیگر ارائه کنند. جنگ 
طر خاهیر شوروی آغاز به لیبرالیزم و کمونیزم از زمانی شروع نشد که اتحاد جم

عریف یزم تکمون انداختن منافع جهان لیبرال کرد، بلکه از زمانی آغاز یافت که
 گونهنیمهکپیتلیزم ارائه کرد. -متفاوت از زندگی خوب نسبت به تعریف لیبرال

ا ب هاجنگ. این اندنشدهآغاز ها توسط حادثات جنگ اسالم و سایر ایدئولوژی
ها آغاز یافته است و تا زمانی ادامه خواهد داشت های آنشارز مخالفت اسالم با

 منوطهای بزرگ این جنگ بردوباخت ها موجود باشد.که تعاریف متفاوت آن
ل کند و در عمبه این است که کدام ایدئولوژی تعریف خویش را بهتر ارائه می

 تواند زندگی بهتر به ارمغان آورد.دهد که مینشان می
ای عملی جنبهای عملی آمده و سؤال بعدی خویش را از جوان اندک به ساحه

 :دین پرسید
شود که اسالم دين کامل است، اما چرا اين دين کامل و دين حق در گفته می

شود؟ چرا بعضی مردم و حتی بازنده معلوم میهای ناکامل مقابل ايدئولوژی
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 هراسند؟مسلمانان از دينی بودن می
کرد، نشستن زیاد، دردی خفیفی در پاهایش احساس می به خاطرکه پیر قرآن 

ن چنی داشتیبرمآهسته قدم  کهیدرحالاز جا بلند شده به قدم زدن پرداخت و 
 ای سخن را از سر گرفت:رشته

بدون شک که اسالم دین کامل است، اما درک مسلمانان مدرن از  کامل بودن 
سبب باخت جنگ ایدئولوژیکی شده است. درک مسلمانان از کامل بودن این 
کثر مسلمانان  است که اسالم برای هر پرسش جواب از قبل آماده دارد. وقتی ا

 المعارفرةیداسازند که دین یک گویند دین کامل است، طوری وانمود میمی
 طوربهآماده ارائه خواهد کرد.  یهاکامل است و در مورد هر موضوع جواب

گر بگویی حکومت اسالمی مثال، برداشت  دین برایت خواهد ،طوری است که ا
اسالمی چند وزارت، چند معینیت و چند ریاست را باید دارا  حکومتگفت که 

گر مطابق اسالم بود حالل ا باشد گر نبود حرام استو این تشکیالت ا  .ست و ا
ای حالل و حرام را در دایره زیچهمهکنند تا بناء  مسلمانان مدرن کوشش می

است. در این  ینیردیغبگنجانند؛ چیزهای مباح به نظر مسلمان مدرن چیزهای 
نهایت بزرگ حرام و فرآیند، مسلمان مدرن یک سیستم بسیار مغلق و بی

 د. نها مراعات شو آن یک زندگی خوب همۀ ست که باید برایها ساخته احالل
در میان مسلمان مدرن از کامل بودن دین در حال گردش است که  اینظریه

گر برای هر مشکل جواب حرام و حالل موجود نبود، کامل بودن دین  در آن ا
ای که در آن هر موضوع از دین پرسیده شود و زیر سؤال خواهد رفت. نظریه

، بعضیچون دین کامل است باید جواب حرام و حالل برایش بدهد.  ها مثال 
و  ؟پرسند که کف داشتن آستین در لباس از نگاه دین حرام است یا حاللمی
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این است که اسالم به حیث دین کامل باید جواب داشته باشد،  چون نظریه بر
هزاران مثالی وجود دارد که  گونهنیهم. انددادهها آن را حرام قرار بعضی

و  هلالج لجکه خداوند مسلمانان مصروف اثبات حرام و حالل بودن چیزهای هستند 
مبنی بر حرام و یا حالل بودن آن نگفته است ولی مسلمانان تمام  یا پیامبر 

مسلمان  درواقعکنند. انرژی خویش صرف اثبات حالل و حرام بودن آن می
ی استفاده از دین به خاطر رستگاری و به خاطر رسیدن به خدا، آن جابهمدرن 

 ا مشغول شده است.ی خدجابهرا خدا ساخته و به پرستش دین 
وا ما را از این کار برحذر داشته است؛  هلالج لجخداوند   وا ََل َتْسَأل  ِذيَن آَمن  َها الَّ يه

َ
َيا أ

ه   ْم َعَفا اللَّ ْبَد َلك  ْرآن  ت  ل  اْلق  َنزَّ وا َعْنَها ِحیَن ي  ْم َوِإْن َتْسَأل  ْؤک  ْم َتس  ْبَد َلك  ْشَیاَء ِإْن ت 
َ
 َعْن أ

ه   وٌر َحِلیٌم َعْنَها َواللَّ وا ِبَها َکاِفِريَن *  َغف  ْصَبح 
َ
مَّ أ ْم ث  اهل  یا -:َقْد َسَأَلَها َقْوٌم ِمْن َقْبِلك 

 و کندیم یخوددار هاآن انیاسالم از ب عتي]که شر  ی! از احكام و معارفمانيا
 ندارد[ هاآننسبت به  یو امر یخدا هم به خاطر آسان گرفتن بر بندگاْن نه

قرآن  کهیهنگامکند. و اگر  نتانیشما آشكار شود، غمگ یکه اگر برا د؛یمپرس
به[  ار  شما نكهي. خدا از ]اشودیم نشما روش یبرا د،یبپرس هاآناز  شودیمنازل 

ف کند[ گذشت کرد؛  كلَّ آن احكام و معارف ]که باعث غم و اندوه شماست م 
بودند، نظیر آن  قومی که پیش از شما آمرزنده و بردبار است. اریو خدا بس

 .1[ ها را پرسیدند، سپس به همان سبب کافر شدندمسئله]
ساخته  کوچکای حرام را بسیار از روی رحمت خویش دایره هلالج لجخداوند 

خواهد، برای ما آسانی می هلالج لجسازیم. خدواند است، ولی ما خود ما آن را بزرگ می
سازی دین خواهد با آسانمی هلالج لجولی ما دنبال آوردن دشواری هستیم. خداوند 
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خویش راه ایمان و ترفیع روحی را ساده سازد، ولی ما راه ایمان را چنان دشوار 
شویم. های آن خود ما را خسته ساخته و به آن کافر میوپیچسازیم که خممی

کامل بودن دین به این معنی نیست که برای هر موضوع جواب آماده داشته باشد، 
دین این است که اسالم مسائل ضروری و حیاتی برای یک بلکه کامل بودن 

ن رسید روشزندگی خوب را بیان داشته است، برای مشکالت ضروری دیگر 
را اختیاری قرار داده است. غیر حیاتی آن را بیان داشته است و مسائل  حلراهبه 

ولی ما  ،اندشدهانیبمحکم  صورتبهتند که ثوابت هس و حیاتی مسائل ضروری
کنیم. چنان به فروعات پیچیم که ثوابت را فراموش میچنان به جزئیات می

 سازیم.پیچیم که رسیدن به اصل را ناممکن میمی
امر کرد تا گاوی را قربانی  هلالج لجخداوند . انجام دادند لیاسرائیبنهمین کار را 

ْن تَ »کنند؛ 
َ
ْم أ ک  ر  َه َيْأم  وَسی ِلَقْوِمِه ِإنَّ اللَّ وا َبَقَرة  َوِإْذ َقاَل م  موسی  هکیهنگامو  -:ْذَبح 

  .«1را سر ببريد یگاومادهکه  دهدیمخدا به شما فرمان  به قوم خود گفت
 رها کرده و دنبال جزئیات ئیل اصل را که قربانی یک گاو بوداسراولی بنی

ا»؛ قراردادندشدند. نخست خود این فرمان را مورد پرسش  و  ز  َنا ه  ِخذ  َتتَّ
َ
وا أ  -:َقال 

 .«2یریگیمگفتند آيا ما را به ريشخند 
ْن َلَنا َما هِ »سپس از نوعیت گاو جویا شدند؛  َبیِّ َك ي  وا اْدع  َلَنا َربَّ فتند گ -:َی َقال 

 .0پروردگارت را برای ما بخوان تا بر ما روشن سازد که آن چگونه ]گاوی[ است
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َك  »بعدا  از رنگ آن پرسیدند؛   وا اْدع  َلَنا َربَّ َها َقال  ْن َلَنا َما َلْون  َبیِّ ند از گفت -:ي 
  .«1پروردگارت بخواه تا بر ما روشن کند که رنگش چگونه است

قدر انتخاب گاو سؤاالت بعدی را مطرح کردند که باالخره آن گونهنیهم
وا َيْف برایشان مشکل شد که نزدیک بود از این امر سرپیچی کنند؛  ونَ َوَما َکاد   -:َعل 

  .2که اين کار را نكنندو نزديك بود 
کنیم تا عمل به اوامر ما مسلمانان انرژی بیشتر خویش را صرف جزئیات می

 ایم که عمل به آن رااسالم شده ینظرالهی. ما چنان دنبال قوی ساختن سیستم 
 یظرنایم. قوی سازی سیستم ایم و سادگی و زیبایی از آن را گرفتهمشکل ساخته

خود ما مشکل شده است و بناء   یست که مهار آن براآن را چنان بزرگ ساخته ا
 کنیم.از آن فرار می

شیم تا توحید کو بیش از اینکه سعی کنیم تا زندگی ما مبنی بر توحید باشد، می
ها بخش دیگر بسازیم و  97ها بخش تقسیم کرده و برای هر بخش آن  97را به 

مسلمان ناممکن بودن برای یک  موحدمغلقش بسازیم که  قدرآنباالخره 
سازیم که ای حرام را وسیع میای حالل را کوچک و دایرهچنان دایرهبنماید. 

م قدای حرام ای حالل گنجایش ما را نداشته باشد و مجبور شویم در دایرهدایره
. دین اسالم یک دین بسیار ساده و زیبا است، ولی ما بنام کامل بودن اریمبگذ

 سازیم. آن را مشکل و مغلق می
ای این جنگ کسی جهان امروز در یک جنگ بسا بزرگ قرار دارد. برنده

 اش بیشتر باشد، بلکه برنده کسی خواهدنخواهد بود که قدرت نظامی و اقتصادی
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گر میاحهبود که در س خواهیم در این جنگ برنده ای ایدئولوژیکی برنده شود. ا
اش عرضه دیگر به همان زیبایی و سادگی گذشته بارکیشویم، پس باید اسالم را 

سالم کوشیم، در زیستن ااسالم می ینظراینکه به قوی ساختن  یابر عالوهکنیم. 
شکل م قدرآنیم. اسالم را نشان نده زیچهمهنیز کوشا باشیم. اسالم را مخالف با 

جلوه ندهیم که نه دیگران جرئت نزدیک شدن به آن کنند و نه خود ما بتوانیم 
ک به کنیم باید نزدیبه آن پایبند باشیم. انرژی را که باالی جزئیات مصرف می

باالی اصول باشد و اجازه ندهیم که فروعات باید صفر برسانیم. توجه اصلی ما 
اش در خود متجلی زند. اسالم را با همان زیبایی و سادگیما را از هم جدا سا

بسازیم. 



 

 
 
 

 انسان و جانوران
 

وقتی سخن از جنگ برود، امکان ندارد کسی که در افغانستان زندگی کرده 
د. ابرا در ذهنش مجسم نی با افغانستان دارد، تصویر این کشوراست و یا آشنایی 

 سپری کرده بود و وضعیت این کشور جوان که تمام عمر خویش را در این کشور
 آمیز چنین پرسید:، با صدای شکوهی و تازهنشدنی بود فراموشدرد برایش

در کشور ما تمام مردم مسلمان هستند، اما همیشه اين برادران به جان همديگر 
یم توان، چرا ما نمیاندساختهرنگین  همديگرافتاده و اين سرزمین را با خون 

 را در اين جامعه محقق سازيم؟همزيستی اسالمی 
 نیوضعیت کنو  به خاطرخود نشسته و با درد فراوان  یجابهپیر قرآن دوباره 

د، گوینبرداشت خویش را چنین بیان داشت: انسان را حیوان ناطق می ،کشور
ن به ایانسان با حیوانات همین است؛ توانایی نطق.  تفاوت ترینزیرا محسوس

 از همین لحاظهای زیاد دارد و ایر حیوانات شباهتانسان با سخاطری است که 
حوه ن؛ برای درک دشو در مطالعات انسانی از حیوانات به حیث نمونه استفاده می

دهند، برای درک بعضی قرار می موردمطالعه، رشد مغز موش را انسان رشد مغز
 شود و... مسائل اجتماعی، از اجتماعات حیوانی استفاده می

به این سؤال ارائه کنم، دو مثال از  واضحجواب  بتوانم اینکهبرای من نیز 
 آورم. جهان حیوانات را می
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ا از خود آیاما کنند، با همدیگر زندگی میپرندگان زیبای هستند که  ،هاکبک
چگونه شاهد محافل کبک جنگی هستیم؟ چگونه است که که  دیادهیپرس

کوشند، در این محافل تا برای بقا می باهمهای که در صحرا در همکاری کبک
گر کالی تفکر بر سر بگذاریم جواب سرحد مرگ با همدیگر می جنگند؟ ا

زاده های آتر از کبکهای جنگی تحت شرایط متفاوتبسیار ساده است. کبک
های خویش را در شرایطی جنگی، کبک هایکبک صاحبان کنند.زندگی می

 هاآزادی این کبک درواقعشوند. ها میر کبکها دشمن سایدهند که آنقرار می
ای مهندسی فکری قرار شدهها سلب شده و بعد تحت فرآیند حساباز آن

 گیرند. می
ها به . آناستمندنظامها تر است. زندگی موریانهها جالبزندگی موریانه

گهای موریانهکشور بزرگ نیاز دارند. تپه به سریع، دمثلیتولخاطر  دیده  رای را ا
ای بسیار جالبی را در جریان دانشمندان تجربهباشید، بسیار بزرگ هستند. 

ها طوری نیست که از یک نکته اند. ساختن این تپهها انجام دادهساخت این تپه
 وسازساختای پایانی خاتمه یابد. ای آغازین( شروع شود و در نکته)نکته

روند. دانشمندان برای اینکه می شیپبه باهم زمانهمهای مختلف تپه قسمت
در تماس نیستند، حائلی  باهمهای مختلف مطمئن شوند که سازندگان قسمت

متوجه شدند که بدون  باالخرهو  قراردادندای در جریان ساخت در وسط تپه
 با طرفنیاهای تپه طوری به اتمام رسید که ارتباط دهلیزها و اتاق ،تماس

و در طرح کلی هیچ انحرافی نیامده  رسیدندمی اهمب نقطه کیدر حائل  طرفآن
گرچهکه  به این نتیجه رسیدند باالخرهدانشمندان . است ل ها به شکموریانه ا

ها از طرح کلی تپه کنند، اما هوش جمعی آن یکارچهکه  دانستندینمفردی 
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گاه بود.  گر از این موریانهمانند کبک، آ سلب شود و تحت یک  شانیآزادها ا
ای مهندسی اجتماعی قرار گیرند، دیگر نخواهند توانست شدهحسابفرآیند 

کشور زیبای خویش بپردازند. دیگر همان  وسازساختمانند گذشته به 
 .اشتها وجود نخواهد دگذشته در فکر جمعی آن و همزیستی هماهنگی
ْر فرماید: می هلالج لجخداوند 

َ
ٍة ِفي اْْل َمٌم َوَما ِمْن َدابَّ

 
ِض َوََل َطاِئٍر َيِطیر  ِبَجَناَحْیِه ِإَلَّ أ

ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ  ْم َما َفرَّ ك  ْمَثال 
َ
 یاو هر پرنده نیدر زم یاو هر جنبنده -:أ

مانند شما )نوع بشر(  يیهافهيطا یهمگ کندیدر هوا که به دو بال پرواز م
 .1مينكرد فروگذاررا  زیچچیه( انیب نش،يهستند. ما در کتاب )آفر 

ر د افتهیپرورشهای کنند. انسانها نیز مانند حیوانات عمل میانسان !بله
دهند. های متفاوت، عملکردهای متفاوت از خویش نشان میوضعیت

های العملهای مختلف، عکسشده در تاریخ و فرهنگاجتماعات بزرگ
دهند. مردم افغانستان های مختلف از خود نشان میمتفاوت در مقابل وضعیت

دم . مر اندشدهبزرگ یبرادرکشنیز، بنا بر بعضی ملحوظات، در جو جنگی و 
گاه اجتماعی و فردی افغانستان تحت مهندسی حساب شده و ناخودآ

ها آموخته است که باید دشمن قوم دیگر، سمت . این جو برای آناندقرارگرفته
رای کند که بدیکته می ،با تأسف ،دیگر و زبان دیگر باشند. هوش جمعی اقوام

ای شدهخوبی قوم خود، باید دشمن قوم دیگر بود. مهندسی اجتماعی حساب
گاهانه که فالح یک قوم در  اندکردهتزریق به مردم  ای جاهالن دشمنان و ناآ

 قوم دیگر است.  با دشمنی
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َوَلَقْد انسان را کرامت داده است؛  هلالج لجاما انسان کامال  حیوان نیست. خداوند 
ْمَنا َبِني آَدمَ  . کرامت انسان در روح 1ميفرزندان آدم را کرامت داد نیقيبه -:َکرَّ

است؛ روح واالی که مظهر آزادگی است.  شدهدادهواالی است که به انسان 
انسان این آزادگی را دارد که به مهندسی فکری و اجتماعی نه بگوید. ال اله، 

گر از یک کبک آزادیهمین آزادگی را می اش سلب شود و برای آموزاند. ا
ه این تربیت نه بگوید زیرا آزادی کامل تواند بمی ندرتبهجنگ تربیت شود، 

است، اما آزادی انسان در روح او است. هیچ  اشیظاهرکبک در همان آزادی 
گر کبک در زندان  قدرت دنیوی قدرت سلب آزادی روحی انسان را ندارد. ا

تواند داری شود، حتما  جنگی بیرون خواهد آمد، اما انسان از یک زندان مینگه
توان یافت، اما در ای حیوانی را نمیبه وجود آید. زندانی آزاده تر از قبلآزاده

 تر ازشدهتر از آزادگان گردنده و بردگان بستههای آزادهها زندانیمیان انسان
 تر ازا آزادهزندانیان وجود دارد. ملکام اکس به حیث یک دزد به زندان رفت، ام

  نه گفت و از آزادگی خویش بهره برد.  یآزادگان بیرون آمد؛ او به مهندسی فکر
ها در آنکند، زیرا آزادی را چهارپا خطاب می هایبعضقرآن به همین خاطر 

ْم آَذاٌن ََل »ظاهرشان است؛  وَن ِبَها َوَله  ْبِصر  ٌن ََل ي  ْعی 
َ
ْم أ وَن ِبَها َوَله  وٌب ََل َيْفَقه  ل  ْم ق  َله 

ْنعَ 
َ
وَلِئَك َکاْْل

 
وَن ِبَها أ ی ، و ديدگانابنديیدارند که با آن درنم يیهادل -:اِم َيْسَمع 

شنوند، اينان همچون دارند که با آن نمی يیهابینند، و گوشدارند که با آن نمی
توانند. خود را نمیها به مهندسی فکری و اجتماعی نه گفته . آن«2نداچارپايان

َنا»های رایج باشند؛ کنند تا پیرو پدران و آموزهمجبور احساس می وا َحْسب  َما  َقال 
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ونَ  ا َوََل َيْهَتد  وَن َشْیئ  ْم ََل َيْعَلم  ه  َوَلْو َکاَن آَباؤ 
َ
آنچه  دنيگو یم -:َوَجْدَنا َعَلْیِه آَباَءَنا أ

 دانستهیما را بس است آيا هرچند پدرانشان چیزی نم مياافتهيدران خود را بر آن پ
 .«1و هدايت نیافته بودند

آزادگی روحی مردم مردم افغانستان نیز به همین خاطر است.  یبرادرکش
به مهندسی فکری و اجتماعی نه بگویند. بتوانند دهند تا خویش را پرورش نمی

نند ولی کو علیه تعصب ایستادگی می دارندیبرمتک آزادگان نسبی گاهی سر 
باز محو هوش جمعی  ،محورمانند انتخابات قوم ،یک حادثه محضبه

 د. کننهای حیوانی را نشخوار میگونه همان لفاظیشوند و بردهمی شدهیمهندس
خورد تا اینکه آزادگی روحی به دست نیاید. دردی نمی استقالل سیاسی به هیچ

انگلیس رفت، بردگان روحی سبب آمدن روس شدند، روس رفت بردگان روحی 
گر امریکا برود و ما هنوز به آزادگی روحی نرسیم،  سبب آمدن امریکا شدند و ا

شاید گفته شود که روح مردم زیادی از تعصب چین پیدا خواهد شد.  یاسروکله
باید آزاد باشد.  هلالج لجهر چیزی جز خداوند  دوبندیقد است، اما آزادی روحی از آزا

هستند کسانی که روحشان از قید تعصبات آزاد است، اما در قید پندارهای 
مذهبی خویش است، در قید منافع مالی خویش است، در قید تفاسیر حزبی 

  خویش است و در قید افکار سیاسی خویش است.
های انسانی نیاز داریم تا از این وضعیت های آزاده و بناء  به انسانما به انسان

از وضعیت فعلی زمانی ممکن است که آزادگان این  رفت رونیبخالصی یابیم. 
های مهندسی فکری و اجتماعی شده و جامعه را با دنبال زدودن آموزه مرزوبوم
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با . این آزادگان هللا َل اله اَلی کامل( معطر سازند؛ وحآزادی حقیقی )آزادی ر 
ساز ههای بردبا خنجر ال سرهای الهتوانند میتأثیرگذاری در فکر فردی و جمعی 

مشعلی نوری را که در غار حرا متجلی شده بود از  هللارا بریده و با رسیدن به ا
مشتعل ساخته و بدون تعصب به سراسر جهان بگسترانند. این  مرزوبوماین 

کسای نسخه .آزادی تنها با قرآن به دست آمدنی است  ،برای بیرون رفت ریا
است و بس. شدهفراموشپیشروی مردم افغانستان قرآن 



 

 
 
 

 قوم قرآنی
 

حل برای هر مشکل نزدش موجود کند که راهمسلمان مدرن همیشه ادعا می
ق باورهای آورد. مسلمان مدرن در تحقتاه میای عمل کو در ساحهاست، اما 

کام است. او تنها به لفاظیخویش در ساحه کرده است.  خوشدلها ای عملی نا
کند، اما در حل مشکل خودش از آن ایمان دارد که قرآن مشکل بشر را حل می

از  ن خویشساز است، اما برای ساختگوید که قرآن انسانکند. میاستفاده نمی
گوید که صدقه و زکات مشکل فقرا را حل خواهد کرد، کند. میآن استفاده نمی

زای گوید که عبادات مشکلورزد. میاما به صدقه و زکات دادن مبادرت نمی
گوید که برد. میروانی است، اما خودش از امراض روانی رنج می یهابیماری

راسم حج در صفحات مجازی به ضد آورد، اما در جریان محج اتحاد به بار می
 نویسد. های دیگر میاقوام و ملت
و حرکات بدنی بود با تعجب  دهيد سررا به چشم  همهنياجوان که 

 کند؟ببخشید، قرآن چگونه اين مشكالت را حل می :پرسیدآمیز اعتراض
لبخند منظورش را حدس زده بود با  ،جوان زیآمهیکناپیر قرآن که از لحن 

داری گفت: باید اظهار شود که قرآن کتاب قانون محض نیست. قانون معنی
نیاز به نهادهای اجرای قوانین دارند. قانون باید تحمیل شود. قانون تنها به اعمال 
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قوانین الزمی و برای نظم اجتماعی  کهیدرحالشونده پیوند دارد. قرآن حس
 تنها قرآنی باطنی است. قرآن، اما بخش اعظم پرورش حیاتی را آورده است

باطن انسان را  ،کند، بلکه توسط ایماناعمال ظاهری را مهار نمی ،توسط زور
کند تا اعمال متجلی شده از باطن اصالح شده به خیر و فالح بشر اصالح می

ق کنج اذهان محق ذهنی و حفظ این باور در بروز کند. اصالح قرآنی تنها با باور
و نورانی شدن قلب توسط آن اصالح  دلآن در اطنی شدن بلکه با ب ،شودنمی

، . آوردیمفردی و متعاقبا  اجتماعی به وجود  بسیار حافظان قرآن هستند که بناء 
قیانی هستند که قرآن را حفظ ندارند ولی قرآن را تزییند و بسیار مقرآنی نمی

 زییند. می
ا کلی برای مشکل بشر بیرون کشید بلکه ب حلراه تواننمیتنها با باور ذهنی 

 ند. شو نمایان می خودخودبهها حلباطنی سازی قرآن راه
ای ما با باطنی شدن قرآن حل مثال مشکل تعصبات فعلی جامعه یاگونهبه

دور  وجانرا از ذهن و فکر و دل یقوم یهاییجو یبرترخواهند شد. قرآن 
از منظر قرآنی مذموم است، در  نکهیبر عالؤه ا دیطرز د نیا رایز  سازد،می

و  یرعقالنیغغیردینی،  دیطرز د کی لیبه چند دل ای قرآنیمقیاس عقل آزاده
 کی یبرا رایدر تقابل قرار دارد، ز  مانیباا دیطرز د نیاست. الف: ا یرانسانیغ
کَرَمكم ِعنَد ااست  یفقط به تقو یبرتر ؤمنم

َ
تقاکم هللا)ِإَنَّ أ

َ
 ديتردیب -:أ

از تعقل  دیطرز د نی. ب: ا(1شماست نيزکارتر یشما نزد خدا پره نيتر یگرام
و  میز بسا شیخو  یبرا لیدال  یبعض میادعا مجبور هست نیا یبرا رایز  کاهد،یم

ز نشان انشان از قوم خود و چند فرد انگشتحرکات چند فرد انگشت دنیبا د
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 ینرعقالیغ ییگرایکل نیاست. ا لخالف عق نیو ا میقضاوت کن ،بیقوم رق
 دیندارد. ت: از تفکر با یسازگار یو عقل انسان آزادهکار با عقل  نیاست. ا

ا ب نسیاست. سا یو تجرب یاسیها فقط قشناخت ما از انسان رایز  م،یبکاه
از مطالعٔه  شتریکه دارد در مورد انسان خاموش است و ب یمیعظ شرفتیپ

 ریتر از ساقوم من به نکهیپس با گفتن ا تواند،ینم هگفت یزیچ خیها در تار انسان
 چیدر ه که مییبگو  ی. سخنمیتفکر خود را خاموش کن میاقوام است مجبور هست

ور جز با تفکر ناقص که تعصب آن را محص میتوانینم دهیتفکر به آن رس ستمیس
 چی. هگرفته است جهیشده نت نیگلچ تیسر گذاشتن چند واقعکرده و با سربه

عور طرز فکر از ش نی. ث: اتواندیشده نم رایرا پذ یقضاوت نیچن یمیسل کرف
که مردم  دهدیها و اقوام نشان مانسان یاز زندگ یخیتار  ۀچون تجرب کاهد،یم

و قضاوت اقوام نظر  دهندیمتفاوت نشان م یهاالعملمتفاوت عکس طیدر شرا
اه در حال و گذشته خالف شعور است. ج: دلخو  یریگبه حالت موجود و نمونه

ه ک داردیمعلوم م خیچون تدبر در تار  کاهدیاز تدبر م دیطرز د نیو باالخره ا
نام قوم ب یاند. کسانتجربه کرده خیتار  انیرا در جر  هایوبلندیمردم و اقوام پست

 ینشدنفراموش یهایخوب ،خود خیاند و هر قوم در طول تار خراب کرده یکارها
توانیم صاحب یک هویت قرآن، می یساز ی. اما با باطندانگذاشته راثیبه م

، از تکبر این کار حساب شود، زیرا دتوانمیواقعا  قوم برتر  جدید شویم که
 نیا و بردگی روحی منزه است.منفعت خودی به قیمت دیگران  ،ییجو یبرتر

. دیآیمبه وجود نک یقوم با داشتن خون پشتون و تاج نی. استین یکیقوم ژنت
 نی. اکندیشده و رشد م ایپو  متذکره یهاصهیاست که در آن همه خص یقوم

،  کرد  یرسنو  دیسع ، الهوریکه اقبال  یاست. قوم یقوم، قوم قرآن
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 یدر آن شامل است. قوم  یخراسان فهٔ یو امام ابوحن دهلوی  هللایشاه ول
(، 1دکننیکه تفكر م یقوم -:َتَفكروني)َقوم ها را به الفاظ چون که قرآن آن

ونَ ي)َقْوٍم   (0کنندیکه تعقل م یقوم -:عِقلوني(، )َقوم 2دارندمانياقوم که  -:ْؤِمن 
وي)َقْوٌم ََل که  ستندین یقوم به زبان قرآن از اقوام نیو ا کندیخطاب م  -:نَ ْفَقه 

ونَ 0ندارند یفهم و شعور چیکه ه یقوم که جهالت  یقوم -:(، )َقْوٌم َتْجَهل 
ا َفاِسقِ 1ورزندیکه کفر م یقوم -:َن ي(، )َقْوٍم کاِفِر 3ورزندیم  یقوم -:َن ی(، )َقْوم 

در  تیهو  نیابا باطنی شدن قرآن . رهیو غ (7کنندیم شهیکه فسق و فجور پ
ا است که م تیهو  نیتنها ا شود.اصلی ما می تیهو  نی. اشودمی نهیدنها انسان

در جبهات  شدناست که از مصروف  تیهو  نیمتحد سازد. ا تواندیرا م
نخواهد شد  نهینهاد تیهو  نیو ا داردیممان باز یو کمرشکن داخل یرضروریغ

و  ینید لیاص یهامگر با قرآن، مگر با چنگ زدن به قرآن و سنت و آموزه
و باطنی سازی این باورهای حق. حق. یسوبه رجعت خالصانه به مگر
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 باطنرسیدن به 
 

باطنی سازی یک فرآیند کیفی است. روش کمی برای یک فرآیند کیفی 
های کمی است. رسیدن به کیفیت وجود ندارد. ذهن انسان همیشه دنبال روش

از طریق روش کمی ناممکن است. این تناقض گاهی اغتشاش آور و گاهی هم 
است. کیفیت با روح محسوس است و کمیت کار ذهن محاسب است.  آوررنج

 شود. تواند باشد و انسان کامال  کیفی بدن آزار میانسان کامال  کمی، انسانی نمی
، اغتشاش خویش را چنین آوردیدرنمجوان نیز که سر از این فرآیند کیفی 

 در میان گذاشت:
توانی راه رسیدن به يا میآيا روشی برای باطنی سازی قرآن وجود دارد؟ آ

 شرح نمايی؟  مرحلهبهمرحلهباطنی شدن قرآن را 
دو روش تربیتی وجود دارد که یکی  ،طوری که قبال  گفتم :پیر قرآن گفت

کاهد دهی از آزادگی میمردم. تمرین دهی مردم است و دیگر هم پرورشتمرین
ت پرورش خالقی د وانآموز آورد. تمرین دهی تقلید میو پرورش آزادگی به بار می

نیروهای باطنی را پویا  کند و پرورشدهی تحمیل میآورد. تمرینبه بار می
های درونی انسان را از انرژی است و پرورش آورکسالتدهی رینسازد. تممی

 سازد. ها آشکار میورای حجاب
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قبال  تذکر دادم که پرورش قرآنی یک فرآیند دوسویه است؛ باور به عمل و 
پرورش است که همانا ایمان است و  یسوکیباور داشتن به خدا عمل به باور. 

 باشد. با ایمانیدن به ترفیع روحانی میدیگر که رس یسو ،آنعمل نمودن به 
شناسیم، اما تنها شناخت راه کافی نیست، خدا را می یسوبهراه  ،آوردن به توحید

پذیر نامکا باور داشتنبلکه این راه را باید طی کرد و طی کردن این راه تنها با 
 ملعای سفر در پرورش قرآنی نیست بلکه وسیله سفر باید داشت و این وسیله

کند و ای رسیدن به خدا را ترسیم میایمان آوردن، نقشه درواقعاست. صالح 
توان حرکت کرد. ایمان آوردن خدا می یسوبهشود که با آن عمل صالح براقی می

کت فضایی است و عمل صالح نفتی است که آن را  آسمان  یسوبهنشستن در را
ب  برد؛ می یِّ ه  َيْصَعد  اْلَكِلم  الطَّ اِلح  َيْرَفع  او باَل  یسوبهسخنان پاکیزه  -:َواْلَعَمل  الصَّ
 .1بخشدیمو کار شايسته به آن رفعت  رودیم

حل با این مراشود گفت که یک فرآیند کمی نیست. نمیباطنی شدن قرآن 
. فرآیند باطنی شدن قرآن قدر وقت قرآن باطنی خواهد شددر طی مدت این

ی پایان. یک سعیک فرآیند متداوم و بدون خاتمه. راهی است بی کیفی است.
، مربوط روح است. روح از عالم دیگر است.  . این فرآیندریناپذانیپا قط با فبناء 

نور  توانپرواز روح به عالم خودش می روح از مدفن نیازهای دنیوی و یآزادساز
ن از تواه عالم باال میروحانی قرآن را در خود متجلی ساخت. فقط با سفر روح ب

ها نخست به ریشه های لذیذ روحانی قرآن چید. برای رسیدن به این میوهمیوه
های ؛ ایمان به توحید، و برای مستفید شدن از میوهدیچسباصلی درخت باید 

 ح. ؛ عمل صالبه ارتفاعات بلند راه جستاین درخت که در عالم باال است باید 
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َلْم َتَر َکْیَف 
َ
َها ِفي أ َها َثاِبٌت َوَفْرع  ْصل 

َ
َبٍة أ َبة  َکَشَجَرٍة َطیِّ ه  َمَثال  َکِلَمة  َطیِّ َضَرَب اللَّ

َماءِ  َها*  السَّ لَّ ِحیٍن ِبِإْذِن َربِّ َلَها ک  ک 
 
ْؤِتي أ زده  یکه خدا چگونه مثل یندانست ايآ -:ت 

، تاست[ مانند درخت پاک اس دیبه توح یاست؟ کلمه پاک ]که اعتقاد واقع
را به اجازه  اشوهیم در آسمان است. هايشاستوار و پابرجا و شاخه اششهير 

 .1دهدیم یهرزمانپروردگارش در 
از پرورش قرآنی است؛ ریشه و اصل پرورش. برای  یسوکیایمان به توحید 

می های روحانی الزچیدن از میوه ،دیگر و برای باطنی شدن توحید یسوبهرفتن 
 ها باید صعود کرد. باید رفعت آموخت. باید وسیلهاست. برای رسیدن به این میوه

الح عمل ص ،ای صعود، رفعت و بلند رفتنبرای بلند رفتن داشت. و آن وسیله
ا توان روح ر توان روح را از مدفن بدن بیرون کشید. میاست. با عمل صالح می

ت های رسید که برای روح قدرباال رفت و به میوه یسوبهتوان می رفعت بخشید.
های لذیذ قرآن را دید. نوری که با توان میوهدهد. نوری که با آن میاخذ نور می

ا دید ر  هایبلند یسوبهتوان راه توان راه کوثر را یافت. نوری که با آن میآن می
خویش را دید و  یدوبندهایقتوان آن پرواز نمود. نوری که با آن می یسوبهو 

های روحانی را دید و آن را دور حجابتوان میآن را پاره کرد. نوری که با آن 
 کرد. 

بناء  روش باطنی شدن قرآن، نخست ایمان به توحید است که تنها با تماس 
ست که با عمل به قرآن یافتن رفعت روحانی ا دوم شود وقرآن حاصل می یدائم

شود. ارتفاع این درخت را پایانی نیست، بناء  سعی انسان برای رفعت حاصل می
، بناء  یندانتهاهای روحانی این درخت بیانسان را نیز باید پایانی نباشد. میوه
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 باشد.   هاانتیبنیز باید  گرسنگی روحی انسان برای خوردن بیشتر از این میوه
به نقب خواهد در مسائل نظری می یرعقالنیغچسبی مسلمان مدرن با دل

 یوسبهلذت میوه را از آن بمکد و در این فرآیند رفعت  پرداخته،ریشه  زدن در
ه ریشه است ک بیش از نیاز قدر سرگرم آبیاریفراموش کرده است. آنمیوه را 

ف و ها باالی مسائل نظری او را چنان مصر جنجال. از یادش رفته استچینی میوه
عمل  حداقلدهد، و یا قرار می موردتوجهتر ساخته است که عمل صالح را کم

صالح را به عبادات ظاهری تقلیل داده است و عمل صالح در معامالت را جز 
پندارد. برای باطنی شدن قرآن باید توجه به قرآنی شدن توسط عمل رفعت نمی

 به رفعت روحی نائل و عمل قرآنی زدیاد یابد. باید توسط عمل صالحقرآن ابه 
های لذیذ قرآن بتوانیم مستفید شویم. آییم تا از میوه



 

 
 
 

 فکر خوارج
 

گرایی به اوج رسیده گویند. در این عصر مطلقعصر ما را عصر معلومات می
گر»های شرطیه کمرنگ شده است. است. جمالت شرطیه و پرسش ها و « ا

گرچ» گر»اما، د. نتر دار ها در این عصر خریدار کم« ؟ه ا گر؟»ها و « ا ها « چه ا
. چه جهانندتر گیری و تشکیل تصویر درستفرآیند یاد  یک بخش مهم و ممد  

گر دینی وجود نمی گر نظمی وجود نمیا گر حکایات داشت؟ چه ا داشت؟ چه ا
گر و یا کامال  قسما   ایرسانه رایج ر شود دوایطوری که ادعا میدروغ باشند؟ چه ا

گر...؟علم امروزی برای منفعت جمعی کار نکنند؟   چه ا
کرد تمام مردم شايد برای باطنی سازی قرآن نكوشند، سؤال جوان که فكر می

 ناگويید مسلمانآغاز کرد: چه اگر طوری که شما می« چه اگر؟»خويش را با 
 د؟ نقرآن را در خويش باطنی نساز 

ای با یک مقدمهر قرآن برای وضوح مسئله به آوردن مثال دیگر پی بارکی
گر قرآن باطنی نشود، در عمل متجلی نخواهد  ه بیان داشت:روی آوردکوتاه  ا

شد. تناقض میان باور و عمل به وجود خواهد آمد. الفاظ قرآنی و اعمال غیر 
قرآنی خواهد بود. انسانی که قرآن به زبان دارد اما به دل ندارد مانند این است 

. از زبانش برکت و ش در حال فوران باشددل ازکه رحمت از سخنانش و لعنت 
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 . اندخوارج بدترین مثال باطنی نشدن قرآن اعمالش عذاب خواهد بارید. از 
خوانند ولی از دهد که قرآن میاز ظهور گروهی خبر می پیامبر 

ر دکنند که سایر مسلمانان رود. این گروه چنان عبادت میحلقومشان پایان نمی
پندارند. بهترین سخنان را به عباداتشان عبادت خویش را ناچیز می مقابل
رود . ولی چون این سخنان نیک و قرآن از حلقومشان پایین نمیدارندزبان

شی آیند. مسلمان کبدترین گروهی هستند که در تاریخ اسالم به وجود آمده و می
وحشت در میان  دانند.کنند. خون و مال مسلمانان را برای خویش مباح میمی

 یرعقالنیغهای گیریاندازند. سادگی اسالم را چنان با سختمسلمانان می
 شود. گیرند که سبب خروج خودشان از دین میخویش نادیده می

و از  نگه داردکسی که قرآن را تنها به حیث الفاظ در کنج ذهن خویش 
های روحانی قرآن نچیند و سرانجام در قلبش باطنی نشود، قلب تهی از میوه

گرچه معنویت خواهد داشت. قلبش تهی از تجربه های معنوی خواهد بود. ا
با شیطان مشغول خواهد شد. توسط زبانش با حرف حق مشغول باشد، دلش 

 ترین وذهن محاسب هدایت خویش را محاسبه کرده و خود را متقی
تکبر او را احاطه کرده و به سبب پندار  ترین انسان خواهد پنداشت. شدههدایت
ا َحقَّ بر قلبش مسلط خواهد شد؛  ،شده بودن شیطانهدایت ا َهَدی َوَفِريق  َفِريق 

 
َ
وَن أ ِه َوَيْحَسب  وِن اللَّ ْوِلَیاَء ِمْن د 

َ
َیاِطیَن أ وا الشَّ َخذ  م  اتَّ ه  اَلَلة  ِإنَّ ْه َعَلْیِهم  الضَّ ْم م  ه  ونَ نَّ  -:َتد 

اينان شیاطین را  چراکهگروهی را رهنمود و گروهی را گمراهی سزاوار است، 
 .1نداافتهيرهکنند که خداوند سرور و معبود خود گرفتند و گمان می یجابه
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 در جریان اندشدهدادهدر روایات اسالمی دو آیتی از قرآن را که به خوارج ربط 
 سخنانم بیان خواهم داشت که در وضوح این مسئله کمک خواهد کرد.

ای اقتصادی ندارد. هستند کسانی که رغبت زیاد به دنیاخواهی تنها جنبه
ای احترام مردم هستند. ها تشنهثروت ندارند، اما غرق دنیا هستند. بعضی

که  ابی هستندای القها تشنهای توصیف مردم هستند. بعضیها تشنهبعضی
د خواهنسازی دیگران هستند و میای بردهها تشنهلیاقتش را ندارند. بعضی

ند و ها متکبر هستها از یک سطح پایین نگاه کنند. بعضیآن یسوبهدیگران 
ها را ها و روش زندگی آنخواهند دیگران را مانند خویش بسازند؛ فکر آنمی

و  خوانند. کسانی که قرآن میاندیاخواهیندها همه تحت اراده داشته باشند. این
خواهند احترام مردم را شوند. میها میشوند غرق چنین دنیاخواهیقرآنی نمی

خواهند لقب بهترین دهند. میبه دست آورند بناء  خویشتن را متقی نشان می
خواهند تفسیر خویش از قرآن را نیستند. می کهیدرحالانسان را به دست آورند 

خواهند دیگران را مانند خویش بسازند. تمام باالی دیگران تحمیل کنند. می
های است که توسط قرآن و دین دنیاخواهی ها برای همینسعی و کوشش آن

ْم ؛ خواهند به آن برسندمی ْنَیا َوه  ْم ِفي اْلَحَیاِة الده ه  ِذيَن َضلَّ َسْعی  نَّ  الَّ
َ
وَن أ ْم َيْحَسب  ه 

ا ْنع  وَن ص  ْحِسن  به  ایدن یدر زندگ کوشششانتالش و هستند که  ی]آنان[ کسان -:ي 
 .1کنندیم، خوب عمل پندارندیمخود  کهیدرحالاست[  شدهگم]و  هدررفته

ک نجات بشر به دست او است وجود ندارد. بپندارد  تر از کسی کهخطرنا
. ذهن محاسب که همیشه اندشیخو گونه مردم غرق ذهن محاسب و نفس این

ده ها رسیهدایت تنها به آندهد که سنجد برایشان پندار این را میمحور مینفس
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هر مانع در مقابل خویش را است.  هاآنکلید رستگاری بشر به دست  است و
، شرب پندارند. برای باز کردن قفل رستگاریرستگاری بشریت میمانع در مقابل 

پندارند. قتل انسان و قتل طبیعت در مقابل هر عمل خویش را موجه می
نماید. برای رسیدن به ها ناچیز میای آنشدهکردهمأموریت بزرگ و خودتعیین

نند. ککنند و هر حرامی را حالل توجیه میعبور می یحدومرزاین هدف از هر 
یگران کنند. مال دکنند. فساد در زمین را توجیه میرا توجیه می گناهانیبکشتن 

ند. پندار پذیر میالنکاح توجیهالجهاد و ناموس دیگران را بنام جهادرا به نام حق
زبانشان بدون حروف حق که  کهیدرحال ،شوندسبب فساد بزرگ در زمین می

آید. قرآنی را که از نمی درحرکتگری د به چیزی دیندار حق از آن منظور نا
 ای توجیه اعمال فسادمحور خویشحلقومشان پایین نرفته است، به حیث وسیله

ونَ کنند؛ استفاده می ْصِلح  َما َنْحن  م  وا ِإنَّ ْرِض َقال 
َ
وا ِفي اْْل ْفِسد  ْم ََل ت   * َوِإَذا ِقیَل َله 

وَن َوَلِكْن ََل  ْفِسد  م  اْلم  ْم ه  ه  ََل ِإنَّ
َ
ونَ  أ ر  و چون به آنان گفته شود در زمین  -:َيْشع 

گاه باش .ما خود اصالحگريم نديگو یمفساد مكنید  خود آنان  نا  یقي! دیآ
 .1کنندیدرک نم یفسادگرند، ول

داند داند. میاما کسی که قرآن در او باطنی شده است، پهنا و بزرگی آن را می
های روحانی آن را چید. توان تمام میوهکه پهنای قرآن چنان بزرگ است که نمی

داند که میخورد. می انتهای قرآنثمر بی خود از یااندازهبهداند که هر کس می
تأثیرگذاری متفاوت در سبب  ،مختلفهای های روحانی از قسمتخوردن میوه
شود؛ در می هاآنمتفاوت در  هایویژگی متجلی شدنو سبب  هدشهر شخص 

ای شود، در کسی به حیث ملکهای سخن نیک متجلی میکسی به حیث ملکه
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د. شو ای خالقیت متجلی میشود، در کسی به حیث ملکهشجاعت متجلی می
رای نماید. بنده نه بلکه زیبایی میهای شخصیتی برایش آزاردهتنوع ویژگی

اش احترام شود. سخنور را برای سخنوریمی قائلاستعدادهای مختلف احترام 
 دان را برای تحقیقکند. ساینسکند. هنرمند را برای خالقیتش قدردانی میمی

دارد. همه نیکان را با هر ویژگی شخصیتی که و کشفیاتش به دل نزدیک می
پندارد. قرآن باطنی شده چنان تواضع برایش می ترشدهتیهدادارند از خود 

تر ناشدهای هدایت بیشتر است، خویشتن را هدایتتشنه کهیدرحالبخشد که می
 پندارد. از هر مسلمان دیگر می

گذشتپندارد و ای خویش میخدمت خلق خدا را وظیفه قرآنی و  ،هرروز با
برای گناه  کهیدرحالشود. شود. وجودش برای دیگران رحمت میتر میقرآنی

و بر نفس  شودمی سخت تمامگناه خودش برایش جوید، دیگران عذر می
 .گیر استخویش سخت

کند. کند، اما به خاطر مردم کار نمیبرای مردم کار می 



 

 
 
 

 موانع تغییر
 

 یش. انسان از فروپاپاشدیموجود از جهان را فروم ریتصو  ،ینیبدر جهان رییتغ
. دهراسیاشتباه، م ریدرست و چه تصو  ریکه از جهان دارد، چه تصو  یریتصو 

 نندتوایهراس را داشته باشند م نیکه شجاعت مبارزه در مقابل ا یتنها کسان
 یغاقرآن غو  ریپ خنانکه از س زیشوند. جوان ن رییو سبب تغ رییتغ یرایپذ

 یاشفروپ به خاطررا  یبیعج یو هراس دیشنیم شیرا در خو  رییتغ یبرا یدرون
مطرح  نیرا چن شیخو  یسؤال بعد کرد،یاحساس م اشیکنون یذهن یایدن

 :نمود
شده است، اما  رییتغ یکه سخنان شما سبب عطش من برا کنمیم احساس

 یرایکه بس نمیبینوع ترس وجودم را فراگرفته است و م کي حالنیدرع
ر است هموا رییتغ یسوراه به اي. آاندیدر حال فروپاش امیکنون یایدن یادهایبن
 راه وجود دارند؟ نيموانع هم در ا ايو 

و لجام کاروان زمان را صبح به  شدیم کیسفر شب به اختتام نزد اندکاندک
 کهیاحساس کند و درحال یخوابیآثار ب نکهیقرآن بدون ا ری. پگرفتیدست م

حض مابراز داشت که به تیبا قاطع کردیرا احساس م ییشنوا یعطش جوان برا
 دیحق بابه دنیرس ی. براشودیم شتریب یحق امتحان زندگ یسوحرکت به

راه برداشت. گنج بزرگ  سر را از یادیکرد و موانع ز  یرا سپر یادیامتحانات ز 



  هدایت الله ذاهب  ❐024

  .تاس یسیق یهایگردابانیب ازمندیاست. ن یفرهاد یهایکنکوه ازمندیحق ن
 .دارمیم انیب تیصورت خلص براموانع که قرآن بدان پرداخته است را به چند
دوستان  بلکه یکنینم رییتنها خودت تغ ،یگذاریقدم م رییکه درراه تغ یزمان
بر  یکه طعم حق را بچش یتو متأثر خواهند شد. زمان رییاز تغ زین کانتیو نزد

 اند. لذتلذت محروم نیکه چرا از ا ینیبیو درد م یشویم صیحر  زین گرانید
ن به حالت فعال بود یغرضی. از حالت بیکنیم شکشیپ زیها نآن یحق را برا

را  یاریبس ،تو در جامعه تیاست. فعال یاجتماع رییتغ یخود ریی. تغییایدرم
 ندیگونه که در فرآنگران خواهد کرد؛ همان برندیکه از حالت موجود سود م

طر خ زین کانتیدوستان و نزد ند،یبیخوب ذهن محاسب خود را درخطر م رییتغ
، نخست کنند،یرا حس م مانع در مقابل انسان از ذهن محاسب، نفس اماره  نیبناء 

گرچه در نخست به نی. اندیآیبه وجود م کیو دوستان نزد صورت موانع ا
ک ن یکیز یف سان را بر ان یادیفشار ز  یو ذهن یاما در سطح فکر ستند،یخطرنا

را نسبت به  شیکه جهان خو  یکی. ذهن محاسب و دوستان نزدکنندیوارد م
 تیرا. بندیآیداشتن نزدت م یبا ترفند زمان کاف نندیبیم رتو درخط رییتغ
ر باطل لذت بب یزهایاست. فعال  از چ یادیزمان ز حق به دنیرس یبرا ندیگو یم

 ار یدروغ است، ز  نی. اما امیرو یحق م یسوو بعد توبه کرده در زمان مناسب به
شدن از آن  رونیبه همان اندازه ب یرو ترقیباطل عم به هراندازه که در دل

به همان اندازه حق را  یتر خواهد شد. به هراندازه که با باطل خوگر شومشکل
مجال  تیکه برا افتی یسرت خواه یمرگ را باال  یکرد؛ روز یفراموش خواه

شکار    وسفی. برادران دهدینفس اماره و دوستان ناصالح نم یاوعده یبرا
وا ترفند شدند؛  نیهم ل  َف اْقت  وس  وا  ي  ون  ْم َوَتك  ِبیك 

َ
ْم َوْجه  أ ا َيْخل  َلك  ْرض 

َ
وه  أ ِو اْطَرح 

َ
أ
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ا َصاِلِحیَن:  ینامعلوم نیاو را در سرزم ايو  دیرا بكش وسفي -ِمْن َبْعِدِه َقْوم 
گناه  نيازاپستا توجه و محبت پدرتان فقط معطوف به شما شود. و  د،ينداز یب

 .1شد دیخواه ستهيشا یدم[ مر پدراز  ی]با بازگشت به خدا و عذرخواه
گر ه و شد شتریب کانینزد یناراحت ،یکن یرا موفقانه سپر شیآزما نیا ا
ر فشا خواهندیرا اظهار کرده و م شیخو  یهاینگران میطور مستقاندک بهاندک
مراجعه  ترمانهیتر و صمبار با ترفند دوستانه نیدهند. ا شیرا افزا یو روان یروح

فکر  نیتر از ا. ترا بزرگشتندرا ندا دیام نیکه از تو ا نمود کرده و اظهار خواهند
ها را تنها را از تو نداشتند که آن دیام نی. ایده رییکه راهت را تغ کردندیم

وا َيا َصاِلح  َقال  سؤال رفته است.  ریتو ز  تیو عقالن یبزرگ تیکارها نی. با ایگذار
ا َقْبَل  وًّ ْنَت ِفیَنا َمْرج  عنوان هما ]ب انیدر م نيازاشیصالح! پ یگفتند: ا -َهَذا:َقْد ک 
 .2یبود دیام یاهيانسان عاقل و خردمند[ ما

گر اندک مانع دوستانه رنگ اندک فتد،یکارگر ن تیمیو صم یراه دوست ا
آغاز  یدتریشد یو روح یاندک حمالت روان. اندکردیگیخصمانه به خود م

 یاهیهر انسان آزاردهنده و ما یبرا دانندیکه م یدی. با القاب جدشوندیم
خطاب خواهند  عقلیفشار قرار خواهند داد. ترا جاهل و بترا تحت اند،یناراحت
 ندیه در فرآک اندیالقاب رهیو غ وانهید ،یافراط ادگرا،ی، بنکهنه فکر، پس رفتهکرد. 

 نیمورد طعن و مخاطب چن زین  یاله امبرانیآن بود. پ زبانیم دیبا رییتغ
ِم َقاَل َيا َقْو در قرآن مندرج است؛  نیچن شانیهاالقاب قرارگرفته بودند و جواب
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وٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمیَن: ي َرس  گفت ای قوم من در من  -َلْیَس ِبي َسَفاَهٌة َوَلِكنِّ
 .1خردی نیست بلكه من پیامبری از سوی پروردگار جهانیان هستمگونه بیهیچ

وٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمیَن: ي َرس  گفت ای قوم من،  -َقاَل َيا َقْوِم َلْیَس ِبي َضاَلَلٌة َوَلِكنِّ
یان دگار جهانگمراهی نیست، بلكه من پیامبری از سوی پرور  گونهیچدر من ه

  .2مهست
 نکهیا یها. طعنهردیگیاوج م زیها نطعنه ریالقاب، سا یهابا طعنه زمانهم

کسان شانتیکتو و هم خنان . سدیستی. در اجتماع از موقف خوب برخوردار ندینا
 یاجتماع نییپا یا. در طبقهدیر یگی. مورداحترام قرار نمشودینم دهیشما شن
گر شما خوب مدیقرار دار   یو سربلند یچرا سرور د،یبودیو حق م دیبودی. ا
 یروان یفشارها نیمورد چن زین اسالم  امبری. پستیاز آن شما ن یاجتماع

َيَتْیِن مثال:  یاگونهبه ؛قرار گرفتند ٍل ِمَن اْلَقْر ْرآن  َعَلی َرج  َل َهَذا اْلق  زِّ وا َلْوََل ن  َوَقال 
و گفتند چرا اين قرآن بر مردی بزرگ از ]آن[ دو شهر فرود نیامده  -َعِظیٍم:
 گرفتند؛یمورد طعن قرار م شیخو  روانیبه خاطر پ نوح  گونهنی. هم0است

ذِ  َبَعَك ِإَلَّ الَّ ا ِمْثَلَنا َوَما َنَراَك اتَّ وا ِمْن َقْوِمِه َما َنَراَك ِإَلَّ َبَشر  ِذيَن َکَفر  يَن َفَقاَل اْلَمََل  الَّ
ِي َو 

ْ
أ َنا َباِدَي الرَّ َراِذل 

َ
ْم أ ْم َکاِذبِ  َماه  ك  نه ْم َعَلْیَنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظ  راف اش -یَن:َنَری َلك 

را  یسو ک م،ینیبیمانند خود نم یو سران کافر قومش گفتند: ما تو را جز بشر
ده کرده باشند مشاه یرویاز تو پ شهيو بدون اند دهیکه نسنج گانيجز فروما
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كه شما را بل م،ینیبیخود نم رب یلتیو فض یبرتر چیشما ه یو برا م،یکنینم
 .1ميپندار یگو مدروغ

 یفشارها یاجهیشود نت دهیکه د یدارد و زمان یحد کی یروان یفشارها
حق صورت  فیانحراف و تحر  یها برابوده است، کوشش ریتأثیب یروان

 یاترا از راهت برگردانند بر  توانندینم یکه با فشار روان دندید ی. وقتردیگیم
و، راه ت فیحر با ت خواهندیاستفاده کرده و م یو دوست تیمیبار از صم نیآخر 

دوجهان متضاد راه  ختنیداده و با آم یآشت شیجهان حق ترا با جهان باطل خو 
از حق و باطل،  یراه سوم، مخلوط نیباهم در ا قیسوم را ابداع کنند تا هر دو فر 

ک نیبه سر برند. ا یستیدر همز  و  یریرپذییتغ یامرحله نیتر مرحله خطرنا
کسانبهکه با دست ینیبیم سوکیاز  رایاست، ز  یرآورییتغ که  یدست شدن با

ف و از طر شودیبه قدرتت افزوده م کردندیفشارها را بر تو وارد م نیتر بزرگ
 ی. صبر و استقامت اصلشوندیدار نمخدشه نیز مکه دار  یاز اصول یبعض گرید

مرحله خود را  نیمردان حق در ا نیتر . بزرگشودیمعلوم م نجایدر ا
ْوَحْیَنا ِإَلْیَك ِلَتْفَتِرَي َعَلْیَنا َغْیَره   ِإنْ . َو انددادهازدست

َ
ِذي أ وَنَك َعِن الَّ وا َلَیْفِتن  َکاد 

: وَك َخِلیال  َخذ  ا ََلتَّ  ،ميکرد یبود که تو را ازآنچه به تو وح کيو نزد  -َوِإذ 
صورت، تو را  نيو در ا یافترا به ما نسبت ده یآن را از رو ریبلغزانند تا غ
 .2گرفتندیدوست خود م

گر از ا متوقف ساختنت مشکل خواهد شد.  ،یعبور کن تیمانع به موفق نیا
مشاهده  شانیهارا در چهره یدیناام یها. نشانهافتی یخواه دیرا ناام نتیمخالف
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گر خواه نهیکرد. آتش حرص و ک یخواه ها بود. آن یرا در چشمانشان تماشا
رد. خواهند ک دهو جنگ گرم استفا یکیز یف یدهایسالح از تهد نیآخر  ثیبه ح

گر قدرت داشته باشند حت یخواه زبانیرا م دیو تبع بیزندان، تعذ به  یبود. و ا
ْم قتلت هم فکر خواهند کرد؛  ك  َمنَّ وا َلَنْرج  ْم َلِئْن َلْم َتْنَته  ْرَنا ِبك  ا َتَطیَّ وا ِإنَّ َقال 

ا  ْم ِمنَّ ك  نَّ ِلیٌم:َوَلَیَمسَّ
َ
 م،ياتهو فال بد گرف یگفتند: همانا ما شما را به شوم -َعَذاٌب أ

ما  یو از سو م،یکنیقطعا  شما را سنگسار م د،یستياگر ]از دعوت خود[ بازنا
.1دیبه شما خواهد رس یشكنجه دردناک
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 خلیفه بودن
 

 اهمبای جوان و پیر قرآن از الفاظ فراتر رفته و قلوبشان آهسته مکالمهآهسته
ظ . الفاتوانستند همدیگر را درک کنندامواجی شده بود که میدر حال تبادل 

ن ای قلب به قلب. قلب جواای گشته بود برای تداوم بخشیدن به مکالمهبهانه
گاه شده بو  یسوبهکه با دیدن حرکت ماه  د وقت زیاد با پیر قرآن ندارد، افول، آ

 های نهایی خویش را قبل از فراق تا دیدار بعد مطرح کند:خواست تا پرسش
ها چه خواهند بود؟ داشته باشم، آن از شما اگر بخواهم چند نصیحت کلی

واهد خ آنچهاگر بخواهم راه کوتاه برای سعادت را جويا شوم، جواب خلص برای 
 ؟ بود

آغاز  مطهر پیامبر  سخنان خویش را با روایتی از حدیثرآن این بار پیر ق
روایت است که عنه، هللافاروق اعظم، عمر بن خطاب رضی حضرتکرد: از 

ته نشس شدوروبرشد، به گوش کسانی که وحی نازل می وقتی بر رسول خدا 
رسید، روزی در کنار وی چنین می زنبورعسلبودند، صدایی شبیه به صدای 

قتی است بشنویم. و  شدهنازل، توقف کردیم تا وحی را که تازه صدای شنیده شد
روی به قبله آورده   آن حضرتای وحی فراغت یافتند، از کیفیت ویژه

ما را اضافه بده، کم نکن و عزت ما را  ایبار خدانشستند و چنین دعا نمودند: 
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مگردان و دیگران را بر ما ترجیح مده و از ما راضی باش و ما را  لمانیذلبیفزا، 
کنون چنان ده آیه بر من  به رضایت خویش راضی بگردان، سپس فرمود: ا

ها عمل کند، مستقیما  به بهشت وارد خواهد است که هر کس بر آن شدهنازل
 نخست سورۀ مؤمنون را تالوت نمود. یاهیده آشد. سپس 

توان به رستگاری و فالح ش موردی است که با عمل به آن میدر این ده آیه ش
رسید. این شش مورد هم مرتبط به زندگی فردی است و هم مرتبط به زندگی 

ونَ  شود؛با بشارت رستگاری و فالح آغاز می که اجتماعی ْؤِمن  ْفَلَح اْلم 
َ
 * َقْد أ

ِذيَن   ...1، کسانی کهمؤمنان رستگار شدند کهیراستبه -:...الَّ

 ،عد مادی انسان و نفی روححدوحصر به بُ چسبی بیدلگونه که همان: اول
سبب فلج شدن انسان مدرن و بسیاری از مسلمانان ظاهرگرا شده است، عبادت 

عبادت را فلج،  ،شودکه به قول علما روح عبادت پنداشته می ،بدون خشوع
کید شدهروح میلذت و بیبی ین تر سازد. در میان عبادات، افضل عبادات و تأ

شش موردی که انسان را به فالح  ازجملهنماز است. اولین مورد ت عباد
ْم ِفي است؛  این عبادتدار ساختن روح ورساند، روح بخشیدن می ِذيَن ه  الَّ

ونَ   .  2نمازشان خشوع دارند در که  آنانی -:َصاَلِتِهْم َخاِشع 
رین تانسان را خلیفه در زمین خلق کرده است. خلیفه بودن، بزرگ هلالج لجخداوند 

است. خلیفه باید برای  شدهخلقاست که انسان برای آن  هدفیو دشوارترین 
زمین بکوشد و از فساد در زمین به وجه مشروع آن جلوگیری کند.  یبهساز

زبان ش، همکیفکر، همقبیله، قوم، هم تنهانهخلیفه باید به فکر تمام زمین باشد، 
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وطن خویش. این وظیفه بسیار سترگ و بزرگ است و برای رسیدگی درست و هم
گی نسان برای پختراه رسانیدن ا ،به آن انسان باید به پختگی برسد. عبادات

در میان عبادات، نماز بهترین و مؤثرترین کند. او را به خلیفه بودن آماده  تااست 
 هب پختگی است، بناء  نخستین مورد برای رسیدن یسوبهروش پرورش انسان 

 محور بودن نماز تعیین گردیده است؛ خشوع در نماز.فالح، تکمیل نماز و روح
تگی ؛ به پخدهداولین مورد پیامد فردی داشته و فرد را با خودش در صلح قرار می

 .انجامدفردی می
: انسان مدرن با سعی ناموفق در نفی روح، خواسته است تا برای روح دوم

قابل غیر  ،خویش غذایش )معنویت و تدین( را قطع کند ولی چون گرسنگی روح
 ای خویشهای روح گرسنهبرای ناله ، بیهوده گرایی را پاسخیاست نظرصرف

انتخاب کرده است. مراسم موسیقی جایگزین، مراسم دینی شده است. رفتن به 
 به نام سیاحت جایگزین رفتن به (نوستلجیا) دقیت معابد گذشتگان با حس

و شراب خوری  یکوبیپاشده است. برپایی محافل رقص و  هاعبادتگاه
ها بنام کمیدین، کنندههای آئینی شده است. شنیدن مسخرهجایگزین جشن
 های دینی شده است. جایگزین وعظ

بیهوده چیزی است که سودی برای انسان نداشته و وی را از کار ، بر عالوه
 نگه داردبیهوده چیزی است که انسان را مصروف کار . بازدارداش هدف اصلی

 یکی از مثال، طوربه ت راه رسیدن به هدفش را طوالنی سازد.و این مصروفی
است  کنونیبار از حالت رقت مدرن، بیرون کشیدن این امت اهداف مسلمان

آن سالخی به  انصافیرحمی و بیبا بی مسلحتادنداندشمنان  در آن که
؛ در چنین وضعیت اختالف باالی مسائل فرعی بیهوده است. وقتی  اندپرداخته



  هدایت الله ذاهب  ❐032

 ارک شکل موی مسلمان و صورتبه پرداختن ،پول سودی معامله انجام دهی با
گرفتهرا  ناهج یاهمهعدالتی بیهوده است. وقتی بی است و ما مصروف این  فرا

کار خویش بدون زینت به مسجد آمده است،  بالباسهستیم که یک مظلوم چرا 
  بحث بیهوده است. کینیا

ای هتواند به وظیف، نمیسرایی باشدبیهودهگرایی و انسانی که غرق بیهوده
 ، بناء  برای رسیدن به فالح باید از این پدیدهسترگ خلیفه بودن رسیدگی کند

ونَ  ؛دوری جست ْعِرض  ْغِو م  ْم َعِن اللَّ ِذيَن ه  و آنان که از ]هر گفتار و کرداِر[  -:َوالَّ
 .1گردانند یرو دهيفایو ب هودهیب

 حصرحدو یب یچسبو دل هودهیب یبه کارها یلهو، اشتغال دائم انیز  نیتر کم
. درد باالثر دیزدایاست که درد را از دل انسان م نیا ایوبرق دنبه زرق
را و درد تمام  نیزم یدررورا، درد فساد  گرانیخود را، درد د یهایکمبود

درد توجه انسان  نی. با فقدان اشودیم دهیکه در چهار اطراف د یهایناهنجار
 هوده،یکه او خودش به انسان ب ابدییم شیچنان افزا هودهیبه کارها و سخنان ب

ز انسان را ا گرانیو همچنان نداشتن درد د شودیمبدل م تیخاصیو ب یمعنیب
 یاهگ دی. شاسازدیم پرستمنفعتمتکبر و  فته،یدور ساخته خودش گرانید

 یحت ایآواز بلند کند و  یفساد یو برا چارهیپدر ب یطفل مظلوم، برا یبرا
 که منافع خودش زندیسر م یزمان دردیکارها از انسان ب نیکند، اما ا یستادگیا

کثر  ندیخودش بب یدر آن منافع برا ایدرخطر بوده و   ،یرهبران امروز تی)ا
کثر نهادها یمدن یجامعه یاز اعضا یبعض  یهامثال یمدافع حقوق بشر یو ا
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 .(ندیهاتیفعال وعن نیبارز ا
است که انسان را از لهو و  نیمفاد خدامحور بودن ا نیتر کم گرید یسو از

 یمعنیب یهاانسان توانندیخدامحور نم یها. انسانسازدیدور م ییگرا هودهیب
گر کس هودهیو ب  تیباشد نفاق در او سرا هودهیهم خدامحور و هم ب یباشند؛ ا

حق مظلوم و  یبرا شانیاو صد ستندین دردیخدامحور ب یهاکرده است. انسان
 یدابلکه ص ستین وریبهرهو  یمنافع شخص به خاطرظالم  یانصافیب هیعل

صداها توقع شهرت و  نیاز ا یحت کشد؛یم ادیاست که از قلب دردمند فر 
 ندارند. زیمورداحترام قرار گرفتن را ن

با اعراض از  ؛دارد ای اجتماعیای فردی و هم جنبهمورد دوم هم جنبه
ساد تر شده و بازارشان به کسرایی، خریداران این پدیده کمگرایی و بیهودهبیهوده

 شود.مواجه می
اقتصادی و عدم مواظبت اعضای جامعه از همدیگر  مساوات عدم: سوم

سبب به وجود آمدن طبقات اقتصادی شده و بدتر از آن سبب به وجود آمدن 
 فادهسوءاست، همیشه به فکر  طبقات متخاصمشود. طبقات میاین نفرت میان 

 رایبد. نساز یک هدف مشترک را ناممکن می یسوبهاز همدیگر شده و حرکت 
ر بتوانند همدیگر پذی ،اجتماعی هایبه حیث حقیقت ان،و ثروتمند اینکه فقرا

کسیر است، چون بدون یک نسخهزکات  ،باشند  نا مساواتاز  ،یگذارمنتای ا
 ؛شود، بناء  مورد سوم برای رسیدن به فالح زکات استجلوگیری می رمنصفانهیغ

ونَ  َکاِة َفاِعل  ْم ِللزَّ ِذيَن ه   .1پردازندو کسانی که زکات می -:َوالَّ
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: برای اینکه انسان به شکل فردی و بشریت به شکل جمعی بتواند چهارم
داشتن نظم ای خالفت را درست انجام دهد، دوری از شهوات و فحشا و وظیفه

باشد. فحشا انسان را به شکل فردی غرق خویش کرده و از اجتماعی الزمی می
دارد و به شکل جمعی بنیاد خانواده را از بین برده و با از بین هدفش دور می

 دآور به بار می یومرجهرج را منهدم ساختهنظم اجتماعی  ،رفتن بنیاد خانواده
به شکل جمعی مصروف خویش کرده و  که انسان را به شکل فردی و جامعه را

مورد از شش مورد رساننده به فالح و  چهارمیندارد. بناء  از هدفش دور می
ونَ باشد؛ رستگاری دوری از فحشا می وِجِهْم َحاِفظ  ر  ْم ِلف  ِذيَن ه  و آنان که  -:َوالَّ

 .1حرام[ اند یهاشهوتدامنشان ]از  دارندهنگه
به یک هدف بزرگ اجتماعی را اعتماد  دنیدررسمیزان موفقیت  :پنجم

کند. رسیدن به خالفت به شکل جمعی البینی اعضای این جامعه تعیین میذات
ند کنمبارزه می ،های که برای این هدف بزرگتنها زمانی ممکن است که انسان

ی ، بدقولهستند ای اعتمادزداینده که اعتماد همدیگر را داشته باشند. دو مورد
است. انسانی که باالی قول خویش نایستد و انسانی که در  یدارامانتو عدم 

ای که اعتماد گیرد. در جامعهگاه مورد اعتماد قرار نمیامانت خیانت کند، هیچ
امعه این جرسد. از همدیگر به اوج می سوءاستفادهو بدقولی رایج شود، فریب و 

همیشه در  تواند برای یک هدف مشترک برزمد. این جامعهگاه نمیهیچ
آخرین موردی خواهد بود  ،مشکالت داخلی مصروف خواهد بود. منافع مشترک

کند. بحث باالی منافع مشترک در چنین که در ذهن جمعی جامعه خطور می
 های بدون عمل خواهد بود. جامعه فقط لفاظی
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کید بر ساختن اعتماد در میان اعضای جامعه دارد؛  مورد پنجم ْم تأ ِذيَن ه  َوالَّ
 
َ
ونَ ِْل  تيخود را رعا یهامانیپو  هاامانتو آنان که  -:َماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراع 
 .1کنندیم

که به حیث نخستین : خشوع در نماز چنان بااهمیت و حیاتی است ششم
روح فاقد   ،خشوعکه نماز بی گونههمانمورد در این موارد تذکر یافته است. اما 

گر کسی امروز به نماز است ناممکننیز است، خشوع بدون مداومت بر نماز  . ا
 نماز وی با خشوع   ،توان توقع داشت که در روز اول، نمیکندآغاز می نخواند

گذشتتا با مداومت بر نماز و سعی و کامل باشد، بلکه نیاز است   زهررو  با
گر مداومت سبب خشوع می اندکاندک  شود، پسبه خشوع خویش بیفزاید. ا

چرا خشوع قبل از مداومت در ردیف نخست آمده است؟ زیرا در جریان 
نباید سعی و جهاد برای خاشع شدن بیشتر را فراموش کرد؛  ،مداومت بر نماز

ونَ  َحاِفظ  ْم َعَلی َصَلَواِتِهْم ي  ِذيَن ه   طيوقات و شراو آنان که همواره بر ]ا -:َوالَّ
.2محافظت دارند شاني[ نمازهایو معنو یظاهر
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 آموختن از قرآن
 

شود که مخاطب خود را در آن بیابد. چسب میدانش زمانی تأثیرگذار و دل
مخاطب زندگی و روال زندگی خویش را در آن بیابد. مخاطب احساس کند با 

خواهد آمد. جوان اش پدید های در زندگیعملی کردن و نکردن آن، دگرگونی
 که در سخنان پیر قرآن خود و زندگی خویش را یافته بود، در مورد دانش پرسید:

تر کسانی وجود دارند که با استفاده از دانش خوانند، اما کمقرآن را همه می
مخاطبین و زندگی مخاطبین خويش را مستقیم مورد هدف قرار دهند.  ،قرآن

ز ا گريدعبارتبهکند؟ و يا ا باز میهای حكمت خويش ر قرآن چگونه مخزن
 قرآن چگونه بیاموزيم؟

 آخرین لحظات شب یادهندهنشانبه حیث عالمتی که  کهیدرحالپیر قرآن 
سه  توانها را میکرد، در جواب گفت: آموزندهمی وجورجمع، میز خویش را بود

 هایرحرفوی. غنیو ماهر  هاروندهرونیب ها،یرحرفوی، غبندی کردتقسیمنوع 
گاه ایخواندن و  حضماند که بهیکسان شده و  یجانیه ،موضوع کیاز  یآ

در مورد موجودات  ایهند؛ مثال  مقالاهکه موضوع را کامال  درک کرد پندارندیم
 یدارند و در هر جا هر بحثعلم اریبس بارهنیدرا کنندیفکر م ،خواندند ینیفرازم

از اشکال به  یرا به شکل ینیزم یهاموضوع آمده و موضوع نیهم یباشد باال 
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را ثابت سازند،  شیخو  تیعلم خواهندیکشانده و بلند پروازانه م ینیفرازم
از  و کنندیم نییتع ییسرحد دانا کیخود  یبرا گرید یها از سورونده رونیب

 یهااز بخش یکیدر  خواهندیبروند؛ مثال  م شیپ خواهندینم ییادان ۀآن درج
 گروه اندک باالخره علم حاصل کنند، و رهیاجتماع و غ است،یس ن،یفلسفه، د

 اهندخو یو م اندشرفتیپدنبال  شهیندارد و هم حد شرفتشانیاند که پنیماهر 
یا خواهند تمام کتب دناند که میچنان تشنۀ دانشباشد.  دیروزامروزشان بهتر از 

ام و اعتراف به جهل گویند کم خواندهمطالعات زیاد می باوجودرا ببلعند، اما 
 کنند.می

را مجبور به  یحرفو ریغ ایآموزنده کی ،آن یقرآن با ساختار اعجاز
 و نشیاست که با هر بار خواندن به ب یقرآن کتاب رایز  سازد،یماهرشدن م

 .دیافزایفراست خواننده م
زداید. بودن ذهن را می نامحدودقبل از اینکه قرآن به آموختن آغاز کند، وهم 

آموزاند که ذهن انسان آموزاند. میتواضع ذهنی و عقلی را میقرآن برای انسان 
گنجد. در عقل نمی زیچهمهبسیار وسیع است، نامحدود نیست.  کهیدرحال

که معجزه حق است، ولی آموزاند عقل قابلیت درک تمام هستی را ندارد. می
 ناممکنطبیعت خودش معجزه است؛ درک تمام طبیعت برای عقل انسان 

آموزاند نه به خاطر اینکه عقل را فلج کند، بلکه قرآن عقل را است. این را می
 ،نداندکند، اما به این خاطر که انسان عقل خویش را خدای خویش تحریک می

گر عقلش آن را احاطه طوری که هر چیزی را که در عقلش جور آ مد بپذیرد و ا
اَذا نتوانست رد کند؛  مَّ

َ
ا أ وا ِبَها ِعْلم  ِحیط  ْم ِبآَياِتي َوَلْم ت  ْبت  َکذَّ

َ
وا َقاَل أ ی ِإَذا َجاء  َحتَّ

ونَ  ْم َتْعَمل  ْنت  مرا که  تايآ ايکه آ ديها بفرماخدا به آن نديکه همه بازآتا آنگاه -:ک 
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( چه اتيآنكه در مقام عمل )با آن آ اي ديکرد بيتكذ دیافتین یبه آن احاطه علم
 1د؟يکردیم

است. این آیه در ظاهر هیچ معنی را افاده « الم»اولین آیه پس از سورۀ فاتحه 
 زیچهمهدهد؛ اینکه کند، اما در میان هزاران درس یک درس بزرگ مینمی

د را دار  یهانیست و اینکه زبان انسان محدودیت درکقابلتوسط ذهن محاسب 
تواند حقیقت تمام هستی را به شکل کمی و در قالب الفاظ تشریح کند. نمیکه 

رد. و توان کبعضی چیزها را باید تجربه کنی. بعضی چیزها را فقط احساس می
، حقیقت رو  انیبقابلبعضی چیزها تنها با زبان رمزی و شاعرانه  ح هستند. مثال 

توان درک کرد و با الفاظ محاسب نمیگاه با ذهن های روحی را هیچو تجربه
 توان بیان کرد. نمی

پردازد. قرآن در آغازین آموزنده می یماهر سازقرآن به  ،پس از تواضع عقلی
ا . بکندیخلقت صحبت م حکایتدر  یگریبقره از موجودات د ۀسور آیات در 

 تا به آدم کندیبه مالئکه امر م هلالج لجخداوند که  شودیم دهیآغاز داستان خلقت د
 وا َلَِدَم ؛ ورزدیم ابا ارک نیاز ا سیسجده کنند و ابل د  ْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة اْسج  َوِإْذ ق 

َبی َواْسَتْكَبَر َوَکاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن 
َ
وا ِإَلَّ ِإْبِلیَس أ و چون فرشتگان را  -:َفَسَجد 

د و زد و کبر ورزي باز سرابلیس که  جزبهفرموديم برای آدم سجده کنید پس 
 .2از کافران شد ]همه[ به سجده درافتادند

از جنس  سیکه ابل کندیم یریگجهینت نجایدر ا یحرفو ریغ ایآموزنده
ا ب یحرفو ریغ کی. باشدفطرت و طبیعت مالئک را دارا میو  است مالئکه
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 و مالئکه را درک سیابل قتیحق کندیشده و فکر م یجانیمعلومات ه قدرنیا
 مرا از یچیسرپ مالئکه در سرشت که ابدیدرم همطالع ۀبا ادام یکرده است ول

شود همان  داده ها فرمانهر آنچه به آن هاآننوشته نشده است و  هلالج لجخداوند 
ونَ ؛ کنندیم ْؤَمر  وَن َما ي  ْم َوَيْفَعل  َمَره 

َ
َه َما أ وَن اللَّ ستور دازآنچه خدا به آنان  -:ََل َيْعص 

 . 1دهندیانجام م مأمورندو آنچه را که  کنندیداده سرپیچی نم
کند؛ چگونه است که مالئکی که در سرشتشان ل را تحریک میقرآن عق

شود؟ و چگونه است که یک است کافر می شدهنوشتهپیروی از فرمان الهی 
 ریغ کند؟پذیری را انتخاب میموجود فاقد اختیار، آزادی اختیار کفر بر فرمان

 نییسرحد تع شیخو  یرونده مبدل شده و برا رونیب ایندهبه آموز  یحرفو
 ؟کرده است یچیکه چطور مالئک  از امر فرمانروا سرپ ابدیتا در  کندیم

تنها   هللاکه فرمان ا کندیو درک م دهیکهف رس ۀرفته علم آموز به سور رفته
که از جنس جن است و ساختار متفاوت از  سیمختص مالئکه نبوده بلکه ابل

ست ها بوده امالئکه دارد و فرمان سجده تنها اطالق به مالئکه نسبت کثرت آن
ْلَنا َوِإْذ ق  ؛ شده است فرمان نیبوده شامل ا کجای( چون با مالئکه سیو جن )ابل

هِ  ْمِر َربِّ
َ
وا ِإَلَّ ِإْبِلیَس َکاَن ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن أ وا َلَِدَم َفَسَجد  د  و  -:ِلْلَماَلِئَكِة اْسج 

پس همه  .دیآدم سجده کن ی: برامیرا که به فرشتگان گفت یکن[ هنگام ادي]
فرمان  رهيو از داکه از گروه جن بود، پس ا سیسجده کردند، جز ابل

 .2رفت رونیپروردگارش ب
شود، در عصر ما که هر چیزی بنام علم و تحقیق بیاید، کورکورانه پذیرفته می
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شوند و هر چیزی که از می شکشیپای علم شدهنظریات در قالب اصول ثابت
 شود،ای علمی نیاید با القاب مختلف رد میشدهآدرس علم و نهادهای شناخته

تواضع عقلی و ذهنی بهترین درسی است که باید از قرآن آموخت. باید درک 
تمام  گویکرد که علم منافع زیادی برای بشریت به ارمغان آورده است، اما پاسخ

دانیم، دال بر عدم ید درک کرد که چیزی را که ما نمیهای بشر نیست. بادغدغه
آن نیست. باید درک کرد اسراری وجود دارند که علم به آن دسترسی ندارد. باید 

گر علم تواند. باید درک کرد که تواند، رد هم نمیجن را ثابت نمی ،دانست که ا
خدا  یشها با تواضع عقلی و ذهنی پبرای رسیدن به حقیقت بسیاری از دغدغه

زانو زد تا حقیقت آن را حس کرده و برای رسیدن به آرامش توسط این 
 ها فریادهای درونی را خاموش کرد.احساس
های اجتماعی به حیث منابع های جمعی و رسانهرسانهعصر ما در گونه همین

اند. مردم با خواندن سرخط اخبار بدون اینکه معلومات مردم مبدل شدهمهم 
ها را بدهند در مورد ای محتویات حامل این سرخطمطالعه به تخویشتن را زحم

 های خالصه، بیشترینقولهای کوتاه و نقلکنند. گفتهموضوعات قضاوت می
باشند و مخاطبین بدون اینکه زحمت رفتن به منابع را خریداران را دارا می

ها فتهگ ها، قاضی شده و صاحبقولهای کوتاه و نقلبکشند، با دیدن این گفته
دارند. کنند و یا در مورد موضوع رأی نهایی خویش را عرضه میرا قضاوت می

ظر ناین وضعیت پندارپرستی را عام کرده است. یک حقیقت، به تعداد افراد 
های ذهنی دارد. هر کس در مورد یک حقیقت، نظر در مورد آن، واقعیت دهنده

ست، واقعیت مجزای ذهنی خویش های که با آن برخورده اقولها و نقلبه گفته
را شکل داده است. توحید نظر در عدم تواضع عقلی و ذهنی و با موجودیت 
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ای های رسانهقولها و نقلدر یک جامعه ناممکن شده است. گفته یپندار پرست
  تفکر، تعقل و تدبر گردیده است. به اثرهای گیریجایگزین نتیجه

برای پیروان قرآن )مسلمانان( الزمی است که آموختن را در چنین عصری 
با قرآن وقت بگذرانند، با قرآن دوستی کنند، با قرآن بخوابند  ،از قرآن بیاموزند

...شندیندیبو با قرآن 



 

  
 
 

 اخذ علم از قرآن
 

کثر اشتباه ان سؤال را درست بی ،آیند که پرسندهها زمانی به وجود میفهمیا
کند. درک سؤال نصف جواب دهنده سؤال را درست درک نمیکند و یا پاسخنمی

کر ، فمندانه متعجب شده بوداز سخنان پیر قرآن رضایت کهیدرحالاست. جوان 
خواست به دست نیاورده بناء  سؤال خویش را طوری کرد که جوابی را که می

 گفت: دیگری مطرح کرده،
کنم من سؤال را درست چسب بود، اما فكر میما جالب و دلهای شگفته

ای آموزش قرآن مفید و يک نیاز مبرم عصر ما نحوه کهیدرحالعرضه نداشتم، 
توان از قرآن چرخید که چگونه میبر اين محور می درواقعاست، ولی سؤال من 

 علم آموخت؟
لبخند خوشی بر لب داشت، با عرض پوزش بیان داشت  کهیدرحالپیر قرآن 

که نه خودت سؤال را نادرست مطرح کردی و نه شاید من سؤال را اشتباه فهم 
ای ای از نحوهشمه ،پاسخ شما به کردم، بلکه الزمی پنداشتم قبل از رسیدن

 آموزش قرآنی را بیان دارم.
اید ب از تفکر، تدبر و تعقل )فقه و قانون( قرآناحکام ظاهری برای آموختن 

عقول را مخاطب  ،مسئله چند هرآیت و  چند هراستفاده کرد. قرآن پس از 
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های علمی و و از آیات قرآن برداشتخواهد فعال شده قرار داده و از آن می
. برای تنظیم زندگی فردی و اجتماعی و برای رسیدن به حداقل فقهی کند

وه ا این شیوه کافی است. با استفاده از این شیمسلمانیت )تسلیم بودن( اخذ علم ب
نهیات رسید و خیر فردی و اجتماعی متوان به حکمت عبادات، حسنات و می

را از آن برداشت کرد، اما انسان بذری است که قدرت بزرگ شدن تا الیتناهی 
را دارد. برای پویایی این بذر و برای رسیدن به معانی باطنی قرآن و برای درک 

تواند انسان را به حد اعظم بزرگی برساند، های کثیر نهفته در قرآن که میحکمت
هایش را بیان باید قرآن خودش را بر روی ما باز کند. باید قرآن خودش حکمت

تنها نیروی عقلی کافی نیست.  ،نهفته یهادارد. برای رسیدن به این حکمت
ل باطنی ل کیفی قابها به شکل کمی قابل اخذ نیستند، بلکه به شکاین حکمت

 یوسبه)تسلیم بودن(  حداقلها انسان از شدن هستند. با گرفتن این حکمت
 .داردیبرمترفیع )ایمان( قدم 

ْرآٌن َکِريٌم فرماید: در مورد این کتاب بزرگ می هلالج لجخداوند  ه  َلق   ِفي ِکَتاٍب  *  ِإنَّ
ونٍ  ونَ  *  َمْكن  ر  َطهَّ ه  ِإَلَّ اْلم  است ارجمند و  یقرآن، قرآن نيا نا  یقي -: ََل َيَمسه
 . 1جز پاکیزگان به آن دسترس ندارند [ که] در کتابی نهفته باارزش؛

ای تفکر و یک برداشت از این آیات همان برداشت فقهی است که نتیجه
باشد؛ برای لمس نمودن قرآن و برای تالوت قرآن تدبر فقها در این آیات می

ک بود بناء  قبل از لمس ن مودن قرآن و قبل از تالوت قرآن باید وضو باید پا
گرفت. اما یک حکمت دیگر در این آیات وجود دارد و آن اینکه برای رسیدن 

کیبه معانی باطنی قرآن و برای رسیدن به حکمت  های نهفته در قرآن باید به پا
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کان به آن « اینهفته»رسید، زیرا این معانی در کتابی  جای دارند که جز پا
ک شد. قلب یدسترسی نم توانند یابند. برای اینکه به این معانی رسید، باید پا

ک سا ی . شاید کسرسیدهای نهفته در قرآن حکمتبه تا  ختخویش را باید پا
کرده باشد، اما مفسر قرآن باشد و تمام عمر خویش را صرف تحقیق در قرآن 

گر به کی نرسیده باشد، قلب خویش را صیقل نداده باشد و فکرش تطهیر  ا پا
 او خواهد توانست از قرآن مسائل فقهی تواند به این معانی برسد.نشده باشد، نمی

  تواند به جهان الیتناهی بزرگ باطنی قرآن برسد.بیرون کشد، ولی نمی
رای اینکه کنیم و ببرای اینکه از قرآن یاد بگیریم باید با قرآن دوستی  درواقع

ک شدن نیز تنها توسط عمل به قرآن  ک شویم. پا قرآن با ما دوستی کند باید پا
یم. یا های روحانی بچینرسیدنی است. باید به ترفیع روحی برسیم. باید از میوه

ک قرآن بیاموزيم تا پارا باید عملی کنیم،  دوطرفههمان پرورش  گریدعبارتبه
 . بیاموزاند شويم و پاک شويم تا قرآن

یکی از مواردی که برای باز شدن قرآن بر روی ما الزمی است، تطهیر فکر 
کثرا  برداشتهای ما میداشتهاز پیش ب مقصد متون کت ،های ما از کتبباشد. ا

ت کنیم. از یک گفته افراد متفاو باشد، بلکه خودمان را از کتب برداشت مینمی
ها دنبال مقصود نویسنده نیستند بلکه نکنند، زیرا آمتفاوت می هایبرداشت

که ا ر دنبال یافتن خود در متون وی هستند. به قرآن نباید مراجعه کرد تا فکری 
داریم برایمان اثبات کند، بلکه به قرآن با تواضع باید مراجعه کرد تا فکری را که 

های خویش را یننداریم برایمان بدهد. به قرآن نباید مراجعه کرد تا دانست
های ما پشتوانه داد، بلکه به قرآن باید مراجعه کرد تا دانایی را جایگزین نادانی

کند. از قرآن نباید به حیث ابزاری برای تقویت پندارهای خویش استفاده کرد 
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 پندارها استفاده کرد. یجابهبلکه قرآن را باید برای جایگزینی حق 
 یحاو ست،ین میحج اریبس کهیدرحالساختار قرآن اعجازی و جذاب است. 

. داردیم انیب انگیزیشگفت به شکلرا  یبشر نیبوده و قوان یامرونهاحکام 
کند  انیوار ببشر ماده ۀساختدست نیرا مانند قوان نیقوان توانستیم هلالج لجخداوند 

و  کرد دینبا آن راخالف  دیگو یکرده م انیرا در قالب امر ب ینه یاما قرآن گاه
ل قرآن فص. دیبکن آن راخالف  دیگو یکرده و م انیب یامر را در قالب نه یگاه

قرآن در تمام قرآن در  نیندارد بلکه احکام و قوان نیبنام احکام و قوان ۀسور  ای
 نیقوان آموزاندیکه م اندشدهانیب یطوری تاریخی هاها و مثالداستان انیجر 
ای وهیباید به شبلکه  ،شود انیب گرایانهو تحمیل خشک اوامر به شکل دینبا

  .سازد مندنظامبشر طاغی را اخالقی، قانونمند و  ،تأثیرگذار و اخالق محورانه
کان در این ساختار کان خود را. ها را میخوبی ،پا  قرآنساختار یابند و ناپا

کی طوری است که مقصود آزمایش انسان را برآورده می گر با ناپا کند؛ به قرآن ا
کی ک جلوه دهی، نمیقلبی مراجعه کنی و بخواهی توسط آن ناپا توانی هایت را پا

کی گر به قرآن با تطهیر فکر و قلب مراجعه کنی ناپا ها را از آن بیاموزی ولی ا
ِضله ِبِه َکِثیر  از تو خواهد زدود؛  ِضله ِبِه ِإَلَّ اْلَفاِسِقیَن ي  ا َوَما ي   -:ا َوَيْهِدي ِبِه َکِثیر 

را! و گمراه  یاریبس کندیم تيرا و هدا یاریبه آن مثل بس کندیگمراه م
  . 1به آن مگر فاسقان را کندینم
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 قرآن و تاریخ
 

گل گفته است که  ت آموزیم این اسمیتنها چیزی که از تاریخ »فریدریش ه 
گرچه در بعضی شرایط صادق، اما گفته«. آموزیمکه از تاریخ هیچ نمی گل ا ای ه 

در بسیاری موارد اشتباه است. آموختن در فقدان تاریخ نا تکمیل است. بدون 
کثر علوم امروزی وجود نمی نفی تاریخ بسیاری از علوم  داشتند. باتاریخ ا

شوند. آموختن از تاریخ مربوط فی میشناسی منتشناسی و انسانجامعه
 پژوه از آن است. ای تاریخچگونگی استفاده

اینکه پیر قرآن از ارتباط قرآن  محضبهجوان شوق عجیبی به تاریخ داشت و 
 و تاریخ یادآور شد، با شور و شوق پرسش خویش را چنین مطرح کرد: 

 ایقرآن بدانم. عالقهخواهم در مورد علم در شما از علوم و قرآن گفتید، می
برايم « قرآن و تاريخ» از شود در مورد خاصزيادی به علم تاريخ دارم، آيا می

 بگويید؟
بندی بعضی علما قرآن را به سه بخش عمومی تقسیم پیر قرآن گفت:

ات تاریکی آسمان بود و از آخرین لحظ یسوبهرویش  کهیدرحالاند، نموده
دهد، برد ادامه داد، بخش عمده و حیاتی قرآن را توحید تشکیل میلذت می

دهد و سرانجام بخش آخر و بخش دوم و ضروری قرآن را احکام تشکیل می
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 دهد. ای انسان و جامعه را قصص )تاریخ( تشکیل میشناساننده
ک چند  خیر تا نبه خواند یاستفهام سؤاالتو  هیامر  به شکلبار  نیقرآن پا

وا َکْیَف َکاَن َعاِقَبة   ؛ نموده است بیو ترغ قیتشو  ر  ْرِض َفاْنظ 
َ
وا ِفي اْْل ْل ِسیر  ق 

ْشرِِکیَن  ْم م  ه  ْکَثر 
َ
ِذيَن ِمْن َقْبل  َکاَن أ گريد کنید و بن روسفریسبگو در زمین  -:الَّ
بودند چگونه بوده است؟ که بیشترشان مشرك  ترشیپسرانجام کسانی که 

وا . 1بودند ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َکان  وا َکْیَف َکاَن َعاِقَبة  الَّ ر  ْرِض َفَیْنظ 
َ
وا ِفي اْْل َفَلْم َيِسیر 

َ
أ

ونَ  وا َيْكِسب  ْم َما َکان  ْغَنی َعْنه 
َ
ْرِض َفَما أ

َ
ا ِفي اْْل ة  َوآَثار  وَّ َشدَّ ق 

َ
ْم َوأ ْکَثَر ِمْنه 

َ
يا در آ -:أ

است  که پیش از آنان بودند چگونه بودهتا ببینند فرجام کسانی  اندنگشتهزمین 
 یدررواز حیث تعداد[ بیشتر از آنان و ]از حیث[ نیرو و آثار  مراتببه هاآن]

 . 2دبه حالشان سودی نبخشی آوردندیمزمین استوارتر بودند و]لی[ آنچه به دست 
 و با پندها توأممختلف  یهادر جاه ی تاریخی راهاداستانقرآن اما 

 میامتصتوأم با پیامدهای  داشت و یخیتار  یندهایاز فرآ دیکه با یهابرداشت
قرآن  دارد.می انیجامعه و حکومت، ب یباال  ردستانیقدرتمندان و ز  یخیتار 

آموختن و  خیتار  ایهو مطالع ینگارخیتار  یاصل دمقص دارد کهبیان می
های حفظ تاریخ در کنج اذهان به شکل داستاننه  ،از آن است ای عملیاستفاده

زیبا و یا نازیبا. قرآن برای اینکه یک موضوع را درست تفهیم کند، برای اینکه 
تجربی بیان دارد و برای اینکه از پیامدهای  عمل  یانهیزمپسموضوع را در یک 

ن رآق درواقعشود. های تاریخ متوسل میکردن و نکردن یک مورد بگوید به مثال
رای عملی و به حیث ابزاری ب یاگونهبهبا پیشکش تاریخ به حیث منبع آموزش 
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بسیاری از علوم معاصر  گذارهیپاشناخت عملکردهای فردی و جمعی انسان 
 است. 

 یاز آغاز کودک یخیکتب تار  ریمانند سا وسفی ۀسور  در قرآن، حالنیباا
 انیب همیرا پ ، آن حضرت  یزندگ تانداس ،یسن شدن وحتا م   وسفی
 ،شود فراموش دینبا به شکل رایج آن نیز یسینو خیتا نشان دهد که تار  کندیم
دارد که  انیتا بازهم ب شودیگفته م یادیز  یپندها نیز داستان نیا انیدر جر  یول

 .ستیچ خیمقصد تار 
در قالب مکان و در قالب زمان  یانسان به دو سفر ذهن خیبا خواندن تار 

است و  دهیند آن راکه هرگز  رودیم یهادر قالب مکان ذهن به مکان رود؛یم
 یاهافسان «زمان نیماش»که تنها با  گرددیبرم یبه گذشته زیدر قالب زمان ن

 یبر عالوهقائل است که  تیاهم خیتار  است. اما قرآن چنان به ریپذامکان
ت و نموده اس بیترغ زیدر قالب مکان ن یکیز یبه سفر ف یسفر ذهن قیتشو 

َه اْشَتَری ِمَن  ؛ پنداردیخوب م یهابنده ویژگیمنظور را از  نیبد احتیس ِإنَّ اللَّ
ةَ  م  اْلَجنَّ ْم ِبَأنَّ َله  ْمَواَله 

َ
ْم َوأ َسه  ْنف 

َ
ْؤِمِنیَن أ وَن ... اْلم  وَن اْلَحاِمد  وَن اْلَعاِبد  اِئب  التَّ
ونَ  اِئح  مالشان را به ]بهای[ اينكه بهشت خدا از مؤمنان جان و در حقیقت  -:السَّ

سپاس و  ،انعبادتگر ، و کنندگان[ توبه مؤمناناين ]، برای آنان باشد خريده است
 .1[هستند] سیاحت کنندگانو  انيگو 

 ت،داده اس خیرا که قرآن به تار  یتیکه اهم تأسفمسلمانان در عصر مدرن با 
 .کنندیاسالم را مطالعه نم خیتار  ، حتیها که چهامت ریسا خیو تار  دهندینم
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و  نندکیاز مسلمانان که به شور و شوق از گذشتگان صالح صحبت م یاریبس
در  ،هاآن یزندگ خیاز تار  یاما به نسبت دور دانندیم هاآنراه  روانیخود را پ

ها آن یفعل یهافتواو  دهها رفتار کر مخالف آن هاآن خیبا تار  یحاالت مواز
 ایو  دنیآینامسلمان بدر م ای( هللاست که گذشتگان صالح در آن )نعوذبا یطور

 مسلمانان به اوج انیکه اختالفات م ی. در عصر کنونباشندیمسلمان خوب نم
 گریکدی قیو تفس ریسبب تکف ،یمخالفت فکر نیتر کوچکاست و  دهیرس

بودن  یطوالن باوجودرا   یخیمعتبر تار  یهاالزم است تا مسلمانان کتاب شودیم
کثر  .آن مطالعه کنند در ذهن  حداقلو اختالفات،  هایشیاندجزممطمئنا  ا

 خواهد رفت.  نیخودشان از ب
و  یابیحق یها بدون تالش صادقانه برافکر کرد که در عصر فتنه دینبا

 .خواهیم بود افتگانیتنجا یازجمله یاپیزحمات پ
ْلَنا  :دیگو یدر قرآن م  هللا ی َوَرْحَمة  َوَنزَّ د  لِّ َشْيٍء َوه  ا ِلك  َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِتْبَیان 

ْسِلِمیَن  ْشَری ِلْلم  و  یزیهر چ انگریکه ب ميکتاب را بر تو نازل کرد نيو ا -:َوب 
 . 1خدا( ست یهافرمان )به شدگانمیتسل یبرا یاو رحمت و مژده تيهدا

 ،قرآن از )حیاتی و ضروری برای رستگاری( زیهر چ هایتبیین افتیدر  یبرا
 مطالعه کرد، یو باطن یظاهر حواسبه کثرت، بافکر و تعمق و با  آن را دیبا
بوده  یتناهیاست ال  شدهانیمعجزه ب نیتر بزرگ ثیبه حکه در قرآن  یعانم رایز 

ْل  ؛افتیاز قرآن در  توانیرا م شیجواب هزاران سؤال خو  ،و با هر بار مطالعه ق 
ي َوَلْو ِجْئَنا  ْن َتْنَفَد َکِلَمات  َربِّ

َ
ي َلَنِفَد اْلَبْحر  َقْبَل أ ا ِلَكِلَماِت َربِّ َلْو َکاَن اْلَبْحر  ِمَداد 
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ا بگو اگر درياها براي )نوشتن( کلمات پروردگارم مرکب )رنگ  -:ِبِمْثِلِه َمَدد 
آنكه کلمات پروردگارم پايان يابد،  ازگیرند پیش قلم( شوند، درياها پايان مي

!1هرچند همانند آن )درياها( را به آن اضافه کنیم
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 خدا، قرآن و انسان
 

کسوقتی  خت وقت مرتبط با وی بسیار س سهارتباط قلبی داشته باشی،  یبا
از فراق. جوان قبل و پس ای مالقات و لحظات گذرد؛ لحظات قبل از وعدهمی

دید، سختی گذر زمان را ای فراق را نزدیک میلحظه ،که با گسترده شدن شفق
هایش در حال پایان کرد که یکی از بهترین شبکرد. احساس میاحساس می

 نشین برای مدت نامعلومزد از همیافتن است. صدای قلب خویش را که فریاد می
ه بهر خواست بیداشت نمی کهیوقتشنید. اما جوان از اندک دور خواهد بود می

 ماند، بناء  از پیر قرآن خواست تا در مورد اهمیت معنوی قرآن برایش بگوید:ب
ی؟ از عظمت قرآن؟ و از کرامت کتابی شود برايم از اهمیت قرآن بگويمی

 ام را برايم داد؟که بهترين شب زندگی
عظمت و بزرگی این کتاب قابل توصیف نیست، پیر قرآن با صدای پر از 

ارم، در بزرگی این کتاب بیان د لفظتوانم هزاران . میاحساسات قلبی بیان داشت
اما به باور من سخن تأثیرگذار آن است که دارای روحی باشد که آن سخن را تا 

ود از شممکن است که سخنی که گفته می یزماننیاقلوب مخاطبین حمل کند. 
اعماق قلب بیرون آید و هر تپش قلب آن را تصدیق کند؛ سخن تأثیرگذار آن 

. زمانی که در مورد موضوعی ماست که با تمام وجود بدان باور داشته باشی
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کنیم و قلب ما آن را احساس کرده و تصدیق کند، این سخن با خود صحبت می
گر گأثیر میکند که مستقیما  به قلب مخاطب تمل میامواج قلبی را نیز ح ذارد؛ ا

گر سخنانی بگوییم قلب خو  ،مخاطب یش را کامال  تاریک نساخته باشد. اما ا
، امواج بیخاطرفر د، چه به خاطر ریا و چه به نگیر که از قلب ما نشئت نمی

اطب زمانی که این سخنان را مخ ما را رد خواهند کرد و سخنان ،قلبی حامل آن
گرچهشنود می ج آن اموا ،شیند، زیرا قلبنذهنش آن را بپذیرد در قلبش نمی ا

  .هللاال ماشاءا شناسد.را می
ا هر ر توان احساس کرد. بزرگی این کتاب بزرگی این کتاب را فقط قسما  می

که  تواند بیان کند. منهای باطنی خویش از این کتاب میتجربه یااندازهبهکس 
 ابتوانم با سخنان توأم ام، نمیای ب را باطنی نتوانستهآن نقطه هللابسمهنوز از 

خواهم از زبان الهی چند از بزرگی آن چیزی بگویم، اما می کنندهقیتصد روح
 .یان دارمرا ب هکتن

خواهم در این مورد چهار آیت سورۀ الرحمن را تالوت کنم. این سورۀ با می
ْحَمن  شود؛ آغاز می هلالج لجخداوند  صفت اسم  یاسماءالحسناز  یرحمان اسم. 1الرَّ

است. رحمتی که  شدهانیبالهی است که در آن نهایت  گستردگی رحمت الهی 
انتها است. رحمتی که مانند گیرد. رحمتی که بیاز غضب الهی پیشی می

گر را تحت پوشش قرار می جاهمهکند و ای فوران میچشمه دهد. رحمتی که ا
ای . رحمتی که انتهبخشدیمگیرد، بلکه زندگی نمی را در آن غرق شوی زندگی

آن انسان صاحب نعماتی  توسطتواند. رحمتی که آن را ذهن انسانی درک نمی
در طول این سوره خداوند چنین است که نیستند.  شمارشقابلشده است که 
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از  یایتجلکند که می یادآوریهای خویش چندین بار از نعمات و رحمت هلالج لج
َبانِ ؛  باشدمیصفت رحمانیت ذات اقدسش  َكذِّ َما ت  ك  دامین پس ک -:َفِبَأيِّ آََلِء َربِّ

 1کنید؟پروردگارتان را انكار می یهانعمت
ْرآنَ دهد؛ قرآن ادامه می ،پس از آیت اول َم اْلق  این آیه  .2داد میقرآن را تعل -:َعلَّ

 گونهترین رحمت و نعمت الهی تعلیم قرآن است؛ هماندهد که بزرگنشان می
انتهاترین صفات الهی است، تعلیم قرآن رحمت که صفت رحمن از بی

ای اینکه قرآن در این آیت بر عالوه هلالج لجانتهای الهی برای انسان است. خداوند بی
ترین نعمت و رحمت برای انسان و جن معرفی کرده است، تعلیم آن را بزرگ

آموزاند و خداوند می هلالج لجقرآن را خداوند  .است گرفتهای خویش را نیز به عهده
؛ اندکینزددارد که بیشتر به او این نعمت را برای کسانی بیشتر ارزانی می  هلالج لج

ن و آموختن کافی نیست، تقوا نیز اندگرفتن علم قرآن تنها خو  متقیان. برای
 الزمی است.

 انتهای ذات اقدسش وانتهاترین، اول صفت بیپس از بیان دو بی هلالج لجخداوند 
ین انتهاتر بیبهترین و ترین رحمتش )قرآن(، به ترین و وسیعکراندوم بی

ْنَسانَ پردازد؛ کرامت خلقتش می  است . انسان! مخلوقی3را آفريدانسان  -:َخَلَق اْْلِ
َقاَل َيا ِإْبِلیس  َما َمَنَعَك ؛ خویش آن را ساخت فیبال کبا دستان  هلالج لجکه خداوند 

َد ِلَما َخَلْقت  ِبَیَديَّ  ْن َتْسج 
َ
فرمود ای ابلیس چه چیزی تو را از سجده به آنچه  -:أ

                                                                            
 93همان، آیه.  1 
 2همان، آیه.  2 
 3همان، آیه.  3 
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انسان! مخلوقی که خداوند به آن کرامت  1ام، بازداشت؟با دستان خويش آفريده
ْمَنا َبِني آَدمَ داد؛  و  میداشت یگرام اریما فرزندان آدم را بس و محققا   -:َوَلَقْد َکرَّ

کثر وی را بر هلالج لج. انسان! مخلوقی که خداوند 2کرامت داديم مخلوقات خویش  ا
ْن َخَلْقَنا فضیلت داد؛  ْم َعَلی َکِثیٍر ِممَّ ْلَناه  از  یاریرا بر بس هاآنو  -:َتْفِضیل  َوَفضَّ

. انسان! مخلوقی که خداوند 0ميدیکامل بخش لتیو فض یمخلوقات خود برتر
د  به سبب این فضیلت و کرامت مسجود مالئک شد؛  هلالج لج ْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة اْسج  وا َوِإْذ ق 

. 0و ]ياد کن[ هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید -:َلَِدمَ 
ه  ترین رحمتش را بر قلب وی نازل کرد؛ بزرگ هلالج لجانسان! مخلوقی که خداوند   َوِإنَّ

ْنِذِريَن ... َربِّ اْلَعاَلِمیَن  من َلَتْنِزيل   وَن ِمَن اْلم  ن و راستی که اي -:َعَلی َقْلِبَك ِلَتك 
 .3یدهندگان باش میبر قلب تو، تا از ب... ]قرآن[ وحی پروردگار جهانیان است

ترین رحمتش در انسان یادآوری ترین و بزرگاز وسیع هلالج لجخداوند  سرانجام
َمه  اْلَبَیانَ کند؛ می گویند، زیرا انسان را حیوان ناطق می . 1آموخت بیانبه او  -:َعلَّ

شود همانا نطق یاولین تمایزی  که در انسان نسبت به تمام حیوانات دیده م
پیشرفت انسان، تکامل طرز زندگی انسان، تکامل علم برای  انسان است. نطق،

 جتماعی انسان را ممکن ساخته است.انسان، همزیستی انسان و زندگی ا
)صاحب رحمت  رحمنالهی؛  تصفاسم  نیتر بزرگترین و وسیعنتیجه: 

                                                                            
 05سوره. ص، آیه.  1 
 4سوره. التین، آیه.  2 
 همان 3 
 34سوره. البقره، آیه.  4 
 914-913سوره. الشعراء، آیات.  5 
 4سوره. الرحمن، آیه.  6 
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کرامت، قرآنترین رحمت الهی؛  ترین و گستردهانتها(، بزرگبی و  نیتر با
ترین و بهترین ، و مهمانسانبهترین خلقت الهی باالثر رحمت ذات اقدسش؛ 

 . است انیبنسان؛ حمت الهی در ار
ترین مردم از رحمت الهی فرار خواهند کرد و بناء  تنها تنها بدبخت

ترین مردم از قرآن فرار خواهند کرد. برای اینکه از کرامت الهی که  به بدبخت
پاسداری کرد قرآنی باید شد و برای اینکه سپاس بهترین  است، شدهدادهانسان 

دیث چنانچه در حباید شد؛  خوانقرآننعمت الهی در خود را سپاسگزاری کرد 
آید که بهترین شما کسی است که قرآن به همین مفهوم می  هللارسول

 آموزاند.آموزد و قرآن میمی
 الهی نازل مخلوقترین ترین رحمت الهی که به قلب با کرامتقرآن بزرگ

و برای اینکه انسان  عطا شده است  شده است، برای پاسداری کرامت انسانی
لهی ا از کرامت خویش پاسداری کرده و بهتر و بهترین شود، از بهترین نعمت

 .قرآن استفاده کند و تفسیر در خویش برای تبیین )بیان(



 

 
 
 

 حرف آخر
 

 ترینای توقف گفتگو از نزدیکنواز آذان صبح به حیث اعالمیهآواز دل
دو که تمام شب را با ذکر خدا و هر داد. های هر دو را نوازش میمسجد، گوش

پذیر ای آذان را مانند صدای آسمانی دلکالم خدا سپری کرده بودند، هر جمله
 ند. ساختمی باطنیبخشی روحی آن را احساس کرده و طراوت

 در آن هلالج لجدر هر مجلسی که ذکر خداوند  ،که در روایات آمده است گونههمان
شوند، گویا مسئولیت گذر دادن صدای مجلس سهیم می باشد مالئک در آن

مالئک به عهده گرفته بودند. پیر قرآن پس از هر  ،را از ذهن به قلب مؤذن
ِه اْلَعلِ ََل َحْوَل َو ََل »آهسته و گوارا  ای آذان،جمله َة ِإََلَّ ِبالَلَّ َوَّ  زمزمه را «ِم یاْلَعظِ  ِیَّ  ق 

لذتی  آسمان سحرگاهی دوخته بود یسوبهکه چشمانش را کرد و جوان می
به دست نیاورده بود؛ نه از  یزیچچیهاش از کرد که در طول زندگیساس میاح

بدنش در آرامش  کهیدرحالسایرین.  هایو نه از توصیف هاپول، نه از دستاورد
حرکت بود، روحش چنان بیتابی خوشایندی داشت سابقه بیو بی باوررقابلیغ

خواست آسمان را با تمام بزرگی آن ببلعد و هر نوید آرامش آسمانی را که می
 باطنی سازد. 

ای پیر قرآن که دعای آذان را با تضرع و محبت با اختتام آذان و طنین زمزمه
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ای سکوت با صدای پس از لحظه نیای خود باز گشته وواند، جوان به دخمی
 داد لب به سخن گشوده گفت:متفاوت و آرامی که پیام صلح درونی را می

رهیزم، و پشايد چند دقیقه بیشتر وقت نداشته باشیم، بناء  من از پرسش می
ای اين مجلس با کلمات چند مرا نصیحت خواهم به حیث اختتامیهدر اخیر می

 کنید. 
از جوان نبرده بود و شب خویش را پربارتر از او  کمتر ییر قرآن که لذتپ

 شد تا برای نماز صبح وضو تازه کند، گفت: آماده می کهیدرحالکرد، حساب می
ای انسان مدرن و مسلمان مدرن که ترین دغدغهخواهم در مورد بزرگمی

 چیزهای بگویم.  هستای خودت نیز دغدغه
کنیم. حتی کیفیات را نیز با کمیات محاسبه و صحبت میما به زبان کمی 

داریم. احساسات ما کیفیات هستند، ولی ما آن را به زبان کمی بیان بیان می
گر از کسی بپرسیم که چه احساسی دارد او با جواب خوب، بسیار می داریم. ا

ر اخوب، عالی و بسیار عالی، یا بد، بدتر، بسیار بد و بدترین و یا خوش، بسی
کیفیت احساس درونی  ،خوش و... یا اندوهگین، بسیار اندوهگین و غیره

گر این طرز بیان را کمی جو و بسازیم که در پرس خویش را بیان خواهد کرد. ا
بت و مث ،از بیماران روانی کارایی بیشتر دارد و در قالب اعداد آن را بیان کنیم

احساس خود را  کنداحساس می یو خوش یاندک خوب که کسی ؛شوندمنفی می
خوب و خوش عالی احساس  ،97و خوش مثبت ، زیاد خوب 9مثبت  با عدد

فی ترین احساس را مثبت الیتناهی و برعکس آن منو عالی 977مثبت  دارد
  و منفی الیتناهی بیان خواهد کرد. 977یک، منفی 

شه خنده . کسی که همیبرندارداما هردو حالت، آرامش و لذت زندگی را در 
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ترین نیست و کسی که همیشه اشک به چشم دارد الزاما  بر لب دارد، پر آرامش
کثرا  کسانی س گیرند، ترای مثبت قرار میدر محوطه که فاقد آرامش نیست. ا

ار ای منفی قر شود و کسانی که در محوطهزدا میمشارفتن به منفی برایشان آر 
انی سازد. حتی کساندوهگینشان میگیرند اندوه نبودن و نرسیدن به مثبت می

 کمی و نا ای مثبت باشند، احساسباید در محوطه ،که نظر به معیارهای کمی
ها فقر تصورات دارند. قبال  انواع فقر را بیان داشتم، اما کنند، زیرا آنمی تکمیلی

کثریت  ک ترس که در عصر ما برای ا است، فقر تصورات  آزاردهندهنوع خطرنا
ی شاید غذا داشته باشد، خانه داشته باشد و عاید بیش از نیاز داشته باشد. کسمی

فقیر باشد، زیرا به تصوراتی که زندگی خویش را در آن منسجم  بازهمباشد، اما 
 ساخته است نرسیده است. 

کثر  در حال انتقال از منفی به مثبت و از مثبت  را زندگی خویش هاانسانا
 یترس نادار حالنیدرعو  اندخوش دارند زیچی کنند. وقتیبه منفی سپری می

اندوه نرسیدن و نبودن  اندناخوشو وقتی ندارند و دهد آزارشان می و ناخوشی
یند انتقال از اگیرد. در این فر را می آرامششانخوشی  ،ای دارا بودندر محوطه

ای مثبت به منفی و برعکس، انسان یک محوطه را فراموش کرده است؛ محوطه
ای که نه ترس ناخوشی است و نه اندوه برای خوشی. محوطه ایمحوطهصفر. 

ای که در حال که نه ترس ناداری است و نه اندوه برای نبود دارایی. محوطه
شکر است، توکل است، سپاس است و عدم  ،دارایی و خوشی، جای گزین ترس

اندوه، امید است، توکل  یجابهوابستگی است و در حال ناداری و ناخوشی 
ای که ای که فقط آرامش است. محوطه. محوطهاست یآزاداست، رضاست و 

احساس ای که محوطهنیازی است. ای که فقط بی. محوطهاست یآزادفقط 
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 شود لذت برد. ناداری و از دارایی می ازای که در آن محوطهآورد. کاملیت می
ه در آن خوف باشد از اولیاء خدا و این محوطه که نه در آن ترس باشد و ن

ونَ متقیان است؛  ْم َيْحَزن  ِه ََل َخْوٌف َعَلْیِهْم َوََل ه  ْوِلَیاَء اللَّ
َ
ََل ِإنَّ أ

َ
وا َوَکان  *  أ ِذيَن آَمن  وا الَّ

ونَ  ق  ْنَیا َوِفي اَلِْخَرِة ََل َتْبِديَل ِلَكِلَماِت اللَّ *  َيتَّ ْشَری ِفي اْلَحَیاِة الده م  اْلب  َو هِ َله   َذِلَك ه 
گاه باشید اولیا )و دوستان( خدا نه ترسي دارند و نه غمگین  -:اْلَفْوز  اْلَعِظیم   آ

در زندگی . انددهيورز که ايمان آورده و پرهیزگاری  اندکسانی آنان .شوندمي
خدا را تبديلی نیست اين همان  یهاوعدهدنیا و در آخرت مژده برای آنان است 

 .1کامیابی بزرگ است
ای الهی است و حق است. هیچ شکی در آن وجود ندارد. متقیان و این وعده

باشند و چه محکوم، چه غنی باشند و چه فقیر، چه اسباب  مقتدراولیاء الهی چه 
خوشی نزدشان موجود باشد و چه نباشد و چه در بزم یاران باشند و چه در فراق، 

مگر با اطمینان قلبی و  آیدآرامش هستند. این حالت به دست نمی آغوشهم
ْم ِبِذْکِر  است؛ هلالج لجذکر خداوند  درگرواطمینان قلبی  ه  وب  ل  وا َوَتْطَمِئنه ق  ِذيَن آَمن  الَّ

وب   ل  ِه َتْطَمِئنه اْلق  ََل ِبِذْکِر اللَّ
َ
ِه أ به  شانيهادلآورده و  مانيکه به خدا ا هاآن -:اللَّ

گاه شو  رد،یگیخدا آرام م ادي  .2هاستدلبخش خدا آرام اديکه تنها  ديآ
ترین ذکر الهی از اذکار مسنونه، بزرگ نظرصرفذکر الهی چیست؟ بدون 

ونَ کالم الهی است؛  ا َله  َلَحاِفظ  ْکَر َوِإنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحن  َنزَّ   ر ذک ما اين ديتردیب -:ِإنَّ
 .0نگهبان آن خواهیم بود قطعا  و  مياکردهنازل  جيتدر به]قرآن[ را 
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  هدایت الله ذاهب  ❐061

 حداقلداشته باش.  یدائمبناء  آخرین حرف من این است که با قرآن تماس 
روز یک رکوع از تالوت قرآن با ترجمه و تفکر در آن را فراموش نکن. اخالقت 

 ..را قرآنی بساز. اعمالت را قرآنی بساز. قرآنی زندگی کن.
*** 

ای صفر و احساس لذت روحی هر دو خاموشانه در کیفیت احساسی محوطه
 در خویش احساس که مسجد روان بودند؛ جوان به خاطری تغییر بزرگی یسوبه

ای سابقهکرد، جواب بسیاری از سؤاالت خویش را یافته بود و آرامش بیمی
، سپری کرده بود هلالج لجداشت و پیر قرآن به خاطر اینکه شبش را با ذکر خداوند 

امید ثواب دو نماز را داشت ) از خودش و از اولین نماز جماعت جوان را نظر 
کالم الهی شده بود،  یسوبهبه اعتراف خود جوان(، سبب سوق دادن یک انسان 

ای تماس همیشگی با قرآن را داد و سرانجام به این خاطر که زیرا جوان وعده
یت ، احساس موفقک انسان روشن ساخته بوددر قلب ی را تغییر مثبت یهاجرقه

 .کردیم هللاو کامیابی در راه دعوت الی ا
دانیم.داند و ما نمیمی هلالج لجخداوند 



 

 
 


