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  بسم اللّه الرحمن الرحیم
  

  :ـ قال قال النبي،  ـ ) امام الصادق (عبداهللا ابي، عن السكونيعن 
 التجعلنـی مـن الغـافلین، اقـوم     من اراد شیئا من قیام اللیل و اخـذ مـضجعه فلیقـل بـسم اهللا اللهـم التـؤمنی مکـرك و التنـسنی ذکـرك و          

؛ اال وکل اهللا ـ ۀساع   )اصول الكافي ـ باب الدعاء عند النوم و االنتباه( .ۀ ـ به ملکا ینبهه تلک الساع کذا و کذا
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 و از بـاب      اصـول کـافی   خـوانم روایتـی اسـت از کتـاب            روایتی که امروز برایتان می        یعنـی ،
 ،یـک روایـت وجـود دارد   فـصول ایـن کتـاب، تنهـا        در برخـی از     در حـالی کـه      .  شـدن  بیـدار در هنگـام خوابیـدن و       دعا کردن   

بـه گمـان مـن، کثـرت روایـاتی بـا ایـن        . بسیار جالب اسـت کـه احادیـث ایـن بـاب چیـزي نزدیـک بـه بیـست حـدیث اسـت                 
 . به آن پرداخت که در جاي خود باید یستتانکعنوان، حاوي 

ـ      رسـد   بـه نظـر مـی   . هـاي زنـدگی بیولوژیـک انـسان اسـت      تـرین پدیـده   دون شـک یکـی از جالـب   خواب و بیـداري، ب
اي هــست کــه بــه طــرز تأمــل  آیــهقــرآن در . نگــرد دانـش بــشر هنــوز هــم بــه ایــن پدیــده بــه چــشم یــک معمـاي ژرف مــی  

 سـبک و موقـت   برانگیزي، ماهیت خواب را با ماهیـت مـرگ مقایـسه کـرده و ـ شـاید بتـوان گفـت ـ آن را بـه عنـوان مرگـی            
فـصل از کتـاب   روایـات ایـن   . اما بحث مـا امـروز در بـارة ماهیـت اسـرارآمیز خـواب و بیـداري نیـست                   . معرفی نموده است  

هنگــام خوابیــدن و بیــدار شــدن، بــه چــه چیزهــایی بایــد اندیــشید و چــه  :د کــهزپــردا  بــه ایــن موضــوع مــیاصــول کــافی
   ؟باید خواندیی هادعا

اصـال مگـر در هنگـام    . هیم دیـد کـه ایـن سـؤال، حقیقتـا سـؤال جالـب و مهمـی اسـت                   اي تأمـل کنـیم، خـوا        اگر لحظه 
خواب ـ و بیداري ـ به چیز خاصی هـم بایـد فکـر کـرد؟ آیـا کـافی نیـست موقـع خوابیـدن، بـه اتفاقـات خـوبی کـه در طـی                 

 ،ي گوســفندخــوابی شــده باشــیم، شــمارش تعــداد روز برایمــان رخ داده فکــر کنــیم؟ و اگــر ـ خــداي نــاکرده ـ دچــار بــی    
تـر از کارهـا و برنامـۀ روزانـه وجـود دارد کـه بخـواهیم در             مگـر موضـوعی مهـم      ،موقـع بیـدار شـدن هـم       ؟  کنـد   یم ن تیافک

  اش فکر کنیم؟  باره
ـ بـه  نـاظر  این روایـت ـ و امثـال آن ـ دقیقـا       موقـع خـواب ـ و هنگـام بیـدار شـدن ـ شـاید         . ندی هـست ین سـؤاالت چن

هـایی کـه اگـر بـه راسـتی       مـسئله . باشـد زنـدگی  هـاي   تـرین مـسئله   بـه برخـی از مهـم   ترین زمـان بـراي اندیـشیدن      مناسب
اي  تـرین فکرشـان در هنگـام خـواب، شـمارش گلـه       بـه کـسانی کـه مهـم      . معنی خواهـد شـد      براي ما حل نشوند، زندگی ما بی      

تنـد کـه بـه زودي    رف آوري شـود کـه بزرگـان مـا اغلـب بـا ایـن آرزو بـه خـواب مـی            از گوسفندان است، بد نیست گاهی یـاد       
بلکـه پـیش از سـحر و بـراي سـخن گفـتن عاشـقانه بـا         . البته نـه پـس از طلـوع آفتـاب و بـراي زنـدگی روزمـره            . برخیزند

  . رب العالمین

خـواب آن را   اگـر کـسی هنگـام رفـتن بـه رخـت      انـد کـه    کـرده نقـل  ما دعایی مبر غپیقول  از  ـ   ـ   امام صادق 

اي را بـه وکالـت بـر او خواهـد گمـارد تـا        فرشـته ــ   ـ ي از شب را برخیـزد، خداونـد    چه بخواهد چیز بخواند، چنان

 :خواهـد، هـشیارش کنـد       در هر ساعتی که مـی     
   ا از یـاد خـود فراموشـی مـده و مـرا قـرار نـده از غـافالن؛         به نام خدا، خداوندا مرا از مکر خود ایمن مگـردان و مـر

  . خیزم در فالن ساعت از شب می بر
بـا  ، عـالم تـوان گفـت خداونـد     آیـا مـی  . هـاي روشـن و عمیقـی بـراي مـا دارنـد       کنم عبارات این دعـا، پیـام      من فکر می  
؟ چـه تعجـب کنیـد و    باشـد اونـد  شایـستۀ خد توانـد   مـی ـ اساسـا ـ   د؟ آیا چنـین صـفتی    کن می مکرحیله و مخلوقات خودش 

فرمایـد   مـی را بـه یـاد داریـد کـه     قـرآن  مـشهور   حتمـا آیـۀ     . چه نکنید، پاسخ این سؤال، مثبت اسـت       
           مـن ایـن جـا قـصد نـدارم      . 1و مکر و حیله کردند و حیلـه کـرد خـدا، و خداونـد بهتـرین مکـر کننـدگان اسـت

ـ        هـاي مفـصلی کـرده       مفـسرین بحـث   . وص این مسئله ارائـه کـنم      شرح و تفصیلی در خص      خداونـد چـه   ۀانـد کـه مکـر و حیل
 ـ  خـدا  مکـر گـویم؟   مکـر خـدا ـ خـوب توجـه داریـد چـه مـی       چیـزي بـه نـام    که اگر خواهم بگویم  امروز فقط می. معنایی دارد

رض و ارتفـاع و دیگـر ابعـاد ـ     تـرین چیزهاییـست کـه جـا دارد در طـول ـ و عـ        داشته باشد، بی شـک یکـی از جـدي   واقعیت 
  . زندگی، نگرانش باشیم

کـاش فقـط بـه    . کننـد  اي دیگـر اصـال بـه آن فکـر نمـی      امـا عـده  . اي به راستی، نگران این موضـوعند         عده ،در این دنیا  
چنـان او را فرامــوش  . کننـد  اي فکــر نمـی  اي در ایـن دنیـا، حتـی بــه خـود خـدا هـم، لحظـه        عـده . کردنــد مکـر خـدا فکـر نمـی    

انگـار نـه انگـار کـه خداونـد مالـک بـی شـریک همـۀ هـستی و اداره کننـدة                 . اند که اصال انگار نه انگار که خدایی هست          کرده
نهــاد  هــا برگــزینیم، شــما چــه عنــوانی را پــیش اگــر قــرار باشــد نــامی بــراي ایــن دســته از آدم. همــۀ اتفاقــات عــالم اســت

  کنید؟  می
                                                   

  54سورة آل عمران آیه )  ١
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ممکـن اسـت    . مراقـب باشـید   . کنیـد اي درنـگ      قبل از پاسـخ دادن بـه ایـن سـؤال لحظـه            
  . این عنوان سزاوار خود ما شود

ـ خوان   مـی  غافلپیامبر در این دعا، چنین افرادي را         کـسی کـه خـود را از مکـر خـدا ایمـن بدانـد، کـسی کـه متوجـه               . دن
 .موجود هستی نباشـد، در هـر کجـایی کـه باشـد، و مـشغول بـه هـر کـاري کـه باشـد، غافـل اسـت             ترین  و واقعی ظاهرترین  

تـرین   اگـر پادشـاه هفـت اقلـیم هـم شـود، اگـر بـزرگ        . مهم نیست چقدر در زنـدگیش احـساس موفقیـت ـ یـا شکـست ـ کنـد       
چــون کــسی را . منــد تــاریخ یــا مــشهورترین میلیــونر جهــان هــم شــود، وقتــی خــدا را فرامــوش کنــد، غافــل اســت   دانــش

ــرده کــه نزدیــک  ــه خــود اوســت  فرامــوش ک ــرده کــه  . تــرین کــس ب ــۀ  کــسی را فرامــوش ک هــستی خــودش و هــستی هم
، غـافلی حتـی اگـر سـرگرم     همـه چیـز از اوسـت   وقتـی کـسی را فرامـوش کنـی کـه           .  جلـوة هـستی اوسـت      ،موجودات دیگر 

  . ها ـ به زعم خودت ـ باشی ترین مسئله مهم
خوابنـد تـا    امـا کـسانی کـه غافـل نیـستند، مـی      . شـوند  خوابنـد و در غفلـت بیـدار مـی     کسانی که غافلند، در غفلت می  

خیزنـد تـا بـه یـاد او باشـند، و تـا خـود را فرامـوش          برمـی . شـوند تـا سـاعتی از شـب را برخیزنـد           بیـدار مـی   . دار شوند بی
  . دانند برمی خیزند چون خود را از مکر خدا ایمن نمی. نکنند

آیـا بـه   . توانـد جالـب باشـد    بگذریم، چیز دیگـري هـم در ایـن روایـت هـست کـه بـراي همـۀ مـا مـی          که ها   از همۀ این  
خواهـد بـود؟ پاسـخ ایـن روایـت البتـه       از شـب  استی خواندن چنین دعـایی، باعـث بیـدار شـدن در هـر سـاعت مطلـوبی                   ر

خواهیـد امتحـان کنیـد؟     شـما کـه نمـی   . هـایی بـراي شـما دارم     اما اگر خواستید آن را امتحان کنید، قـبال توصـیه          . مثبت است 
  ! ها هم بماند براي وقتی دیگر پس توصیه

***  
هـاي متعـددي از    گـر داسـتان   حکایـت شـعراء  سـورة  . ــ رسـید   ــ  ابـراهیم  حـضرت   بـه داسـتان     شعراء  رة  سوبحث ما در    

شـعراء  سـورة  نگـاه  رسـد   بـه نظـر مـی   امـا  . نیـز تکـرار شـده اسـت    قـرآن  هاي دیگـر   ها در خیلی از سوره     این داستان . زندگی پیامبران خداست  
کـه مـدار اصـلی بحـث در ایـن      قـبال نـشان دادیـم    . هـاي دیگـر تفـاوت دارد     کـه بـا سـوره   ایـست  ها، متوجه نکـات ویـژه      هنگام نقل این قصه   

 هـا  کـه بـر سـر راه ایـن دعـوت     را مـشکالتی  هـایی از دعـوت انبیـاء،      کوشـد بـا نقـل داسـتان         مـی قرآن  . گریست  و دعوت دعوت  مسئلۀ   ،سوره
وقتـی  ؛ مخـصوصا  کنـد ـ بیـان  عمیـق   و سـوز   ت کننـدة دل یـک دعـو   پیـامبرانش را ـ در مقـام    احـساس کوشـد   مـی .  داشته، بازگو نمایدوجود

ـ کن و پاسـخ مناسـبی از جانـب آنهـا دریافـت نمـی           کرده    دعوتچیزهاي ممکن   ترین    عالیمردم را به    که   هـا بـراي تربیـت کـردن      همـۀ ایـن   .دن
  . دوهاي دیگر ب گر انسان داند باید دعوت  جایی رسیده که می گرمی بخشیدن به پیامبرش، و هر کسی است که در خودشناسی به و دل

در . اسـت نقـل شـده   ــ    ـ   موسـی مـاجراي  پـس از  ، بـه عنـوان دومـین داسـتان ایـن سـوره،       ابـراهیم دیدیم که داسـتان  
سـت کـه   موسـا یـک سـر ایـن طیـف،     . یـک طیـف اسـت   دو سـر  مثـل  ابـراهیم   و داسـتان  موسـی جلسۀ قبل گفتیم که از یک جهـت، داسـتان     

هـاي اطـراف    تـک آدم  دعـوتش نـاظر بـه تـک    آغـاز  اسـت کـه   ابـراهیم  یک جامعۀ بزرگ است؛ و سـر دیگـر ایـن طیـف             دعوتش متوجه   آغاز  
بـه همـین   . شـود   آغـاز مـی  فرعـون  از موسـی  امـا دعـوت   ؛کنـد  اش شـروع مـی   دعوتش را از نزدیکـان و خـانواده  ابراهیم به همین دلیل  . اوست

ــوت  ــل، دع ــیدلی ــی   موس ــالب سیاس ــک انق ــوي ی ــگ و ب ــدیدا رن ــت ش ــاعی داش ــوت  . و اجتم ــا دع ــراهیمام ــري اب ــه فط ــاظر ب ــرین  ، ن ت
هاییـست کـه دو نفـر هنگـام اندیـشیدن بـه        تـرین درد دل  شـبیه صـمیمانه  ابـراهیم   دعـوت   . کنـد   هـا را پـر مـی        هاییست که خلوت انسان     دغدغه

  . گذارند دیگر در میان می با یک ،معناي زندگی
. هـاي دیگـر تفـاوت مخـصوصی دارد     شـروع داسـتان  بـا  ، شـعراء در سـورة  هیم ابـرا شـروع داسـتان     قبـل اشـاره کـردیم کـه          ۀسلدر ج 

اي کـه خبـر از    جملـه . شـود  هـا همگـی بـا جملـۀ مـشابهی آغـاز مـی         آغاز شد و بقیـۀ داسـتان       اذ نادي ربك موسي    با عبارت و     موسیداستان  
 هـود  و در بـارة  كـذبت قـوم نـوح المرسـلين    مایـد  فر  مـی نوحمثال در بارة . دهد ـ می پیغمبران  تکذیب دعوت انبیاء توسط مردم ـ قوم آن 

اسـت  ابـراهیم  فقـط در شـروع داسـتان    . شـعیب  و لـوط ، صـالح هـاي   به همـین ترتیـب اسـت شـروع داسـتان      . كذبت عاد المرسلين  فرماید    می
ـ     فرمایـد     که می  و ابـراهیم  تان چـرا چنـین اسـت؟ چـه تفـاوتی میـان داسـ       . راابـراهیم  تـالوت کـن بـر آنهـا خبـر           ابـراهيم  اءو اتل علـيهم نب
  ها شروع کند؟  دیگر انبیاء وجود داشته که باعث شده خداوند داستان او را به صورتی ممتاز از بقیۀ داستانهاي  داستان

ابـراهیم  در جلسۀ قبل به این نکته اشاره کردیم که احتمـاال یکـی از دالیـل ایـن تفـاوت، اهمیـت و امتیـاز خاصـی اسـت کـه دعـوت                       
و عـاري بـودن دعـوت او از هـر گونـه رنـگ و بـوي تـاریخی و           ابـراهیم   امتیازي که به خـاطر فطـرت خـالص          .  دارد ها    نسبت به دیگر دعوت   

مثـل خمیـر مایـۀ اصـلی و ریـشۀ مـشترك دعـوت همـۀ پیغمبـران دیگـر           ابـراهیم  گفتیم که به همین دلیل، دعـوت  . اجتماعی فراهم آمده است   
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 ٤ 

 ـ نیـز چنـین اهمیتـی     تـالوت کـن   ـ  اتـل حتـی در تعبیـر   . وت قائـل شـده اسـت   اهمیت خاصی بـراي ایـن دعـ   قرآن از این روست که . است
  . قابل تشخیص است

از ایـن رو،  . هاسـت  تـک انـسان   ــ چنـان چـه قـبال توضـیح دادیـم ـ فطـرت خـالص تـک          ابـراهیم  مخاطـب دعـوت   به عبارتی دیگر، 
اجتمـاعی و  شـرایط  ، از ابـراهیم چـرا کـه خـود    . تهـا، فـارغ از شـرایط اجتمـاعی و تـاریخی آنهاسـ              نـاظر بـه یکایـک انـسان       ابـراهیم   دعوت  

اما دعوت پیغمبران دیگر ـ هـر یـک بـه نـوعی ـ متناسـب بـا شـرایط خـاص تـاریخی و اجتمـاعی آنهـا              . تأثیر را پذیرفته بودترین  تاریخی کم
دش موضـوعیت داشـته   خـو زمـان  البته از این حرف نباید نتیجـه گرفـت کـه دعـوت هـر پیغمبـري ـ فقـط و فقـط ـ بـراي مـردم             . بوده است

اگر بخـواهیم دعـوت پیغمبـري را بـراي مردمـی غیـر از مـردم زمـان خـودش مطـرح نمـاییم، ناچـاریم                  توان گفت که      اما به هر حال می    . است
تـوان دعـوت    مـی . از ایـن جهـت بـا هـر دعـوت دیگـري تفـاوت دارد            ،ابـراهیم امـا دعـوت     . آن را به شـکل خاصـی تنظـیم و ترجمـه کنـیم             

  . 2قرار دادتاریخ هاي  انسانهمۀ ن هیچ تنظیم جدیدي ـ و یا با حداقل تنظیمات ـ در برابر را بدوابراهیم 
بـیش از هـر پیغمبـر    ابـراهیم  ایـن کـه    . از ویژگـی دیگـري هـم برخـوردار اسـت          ابـراهیم   کـه بگـذریم، داسـتان       هـا     حرفاز همۀ این    

ابـراهیم  فرزنـدان  خـود را   قـریش آن را بنـا نهـاده بـود و    ابـراهیم   سـرزمینی بـود کـه    مکـه سـرزمین   .  آشنا بود  اسالم صدر   اعرابدیگري براي   
ـ بنـابراین،  .  بـود ابراهیمـی یادگـار مناسـک    ،آوردنـد  بـه جـا مـی   ــ بـا اهتمـام تمـام ـ       قـریش حجی که . دانستند و از نسل او می  ،ابـراهیم صۀ ق

 ـ از هـر داسـتان دیگـري     اسـالم ن مخاطبـان دعـوت    ـ نخـستی  مکـه بـراي مـردم   ابـراهیم  از این رو، اهمیـت داسـتان   . مردم بودآن  تاریخ ۀقص
هـاي دیگـر چنـین      و در بـارة داسـتان  ،خـود آنهـا  بخـوان بـر    یعنـی  علـيهم  اتل وفرمایـد   میقرآن بینیم     است که می   به همین جهت  . تر بود   بیش

ــ بـه نـوعی ـ داسـتان      ابـراهیم  داسـتان  آوري کنـد کـه    خواهـد یـاد   ، مـی راابـراهیم  بخوان بـر خـود آنهـا داسـتان     تو گویی با گفتن . تعبیري ندارد
  . ـ از نظر تاریخی ـ متعلق به خودشان استابراهیم چرا که . خود آنها هم هست

 مکیـان  و مکـه ، داسـتان تـاریخ   ابـراهیم درسـت اسـت کـه داسـتان       . کنـد   بـسیار مهـم، جلـب توجـه مـی          ۀ یک نکت  ،جادر همین   اتفاقا  
و سـرپیچی آنهـا از دعـوت    مخاطبـان  راهـی و خطاکـاري    ــ اصـوال ـ متوجـه گـم      شـعراء  سـورة  ر دقرآن اما به یاد داشته باشیم که نگاه . است

تـرین و   بـا طـرح ایـن موضـوع آغـاز شـد کـه چطـور مـردم در قبـال عـالی                 شـعراء   سـورة   اید که آیات نخستین       حتما فراموش نکرده  . الهیست
 پیغمبـرش ـ کـه بـه تعبیـر آیـات نخـستین ایـن سـوره، نزدیـک بـود            داري دادن بـه  آنگاه بـراي دل . کنند کشی می ها گردن ترین دعوت صمیمانه

بنـد آیـات ایـن سـوره هـم ایـن بـود کـه          ترجیـع . هـاي پیـشین پرداخـت    به خاطر ایمان نیاوردن این مردم از غصه دق کند ـ به حکایـت امـت   
بنـابراین،  . هـم عینـا وجـود دارد   ابـراهیم  ان ایـن ترجیـع در انتهـاي داسـت    . و ما كان اكثـرهم مـؤمنين  : آورنـد  اکثر مردم ایمان نیاورده و نمی     

در صـدد تـوبیخ و   شـعراء  سـورة  بـه عکـس،   بلکـه  . کنـد   را سـتایش و تحـسین نمـی       مکـه مـردم    ،پـدر شماسـت   ابراهیم  که    با گفتن این  قرآن  
  . سرزنش ـ و دست کم انذار ـ این مردم است

پـر افتخـار آنهـا     ۀگذشـت و  یتـاریخ هـاي    را در ارزشبـا کـسانی کـه منزلـت یـک ملـت         نتیجه گرفـت کـه قـرآن،        توان    جا می ین  ااز  
بـه گذشـتۀ تـاریخی مخاطبـانش هـیچ تـوجهی       قـرآن  ارزشـی باشـد؛ کـه اگـر بـود،       نه این که تاریخ، چیـز بـی       . کنند، موافق نیست    جستجو می 

قـرار داشـته   قـرآن  رد تأئیـد  هـا، چیـزي نیـست کـه مـو      اما اکتفا کردن بـه میـراث گذشـتگان، افتخـارات تـاریخی، و نظـائر ایـن          . داد  نشان نمی 
 کعبـه .  سـزاوارترین افـراد بـراي سـتوده شـدن بودنـد      مکـه اگر قرار بود ملتی را صرفا بـه خـاطر تـاریخش، تحـسین کنـیم، شـاید مـردم         . باشد

 دو مکـه مین گـذاران سـرز   بنیـان . 3: اي بود کـه بـه امـر خـدا بـراي مـردم بنـا نهـاده شـد              نخستین خانه 

همـۀ تـوجهش   قـرآن  هـا؟ امـا    چـه افتخـاري بـاالتر از ایـن    . 4: انـد   ترین انبیـاء الهـی بـوده        تن از بزرگ  
نخواهـد  اگـر زنـدگی امـروز مـا بـر باطـل باشـد، گذشـتۀ پـر افتخـار هـیچ دردي را از مـا دوا             . به طرز فکر و شیوة زندگی امروز افـراد اسـت       

  . کرد
  گیرم پدر تو بود فاضل          از فضل پدر ترا چه حاصل؟

تـوان، گذشـتۀ تـاریخی را مبنـاي افتخـارات امـروز دانـست؟ اجـازه                   به راسـتی بـا چـه منطقـی مـی          
تـوان افتخـار کـرد؟ آیـا نـه ایـن        اساسا افتخـار یعنـی چـه؟ و بـه چـه چیـز مـی         : دهید از خودمان سؤال کنیم    

                                                   
  . ، از این نقطه نظر، دعوت پیامبر آخرالزمان استابراهیمیها به دعوت  ترین دعوت توان ثابت کرد که شبیه می)  ٢
  96سورة آل عمران آیۀ )  ٣
  127سورة بقره آیۀ )  ٤
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 ٥ 

 هــر معنــایی کــه باشــد ـ مــستلزم اعتقــاد بــه درســت بــودن یــا خــوب بــودن آن    اســت کــه افتخــار ـ بــه  
درسـت بـودن و خـوب بـودن، یعنــی     : کنـیم؟ اکنـون دو بــاره سـؤال کنـیم     چیزیـست کـه بـه آن افتخـار مـی     

تـوان امـري را خـوب و درسـت دانـست؟ نـه ایـن اسـت کـه خـوب و درسـت، آن              چه؟ با چـه مالکـی مـی       
ـ   چیزیست که باعث سعادت و خوش      تـوان بـه چیـزي کـه در مـسیر سـعادت و        ی انـسان اسـت؟ آیـا مـی     بخت

بختی آدمـی قـرار نـدارد، خـوب یـا درسـت گفـت؟ پـس، اگـر افتخـار بـه چیـزي مـستلزم خـوب و                   خوش
بــاارزش دانــستن آن اســت، و اگــر خــوب و بــاارزش دانــستن چیــزي مــستلزم داشــتن تعریفــی از ســعادت  

بینـی روشـن، بـدون داشـتن      بـدون داشـتن یـک جهـان    : پـرده بپرسـیم   انسان است، اجازه دهیـد صـریح و بـی    
تعریفی از انسان و سعادت او، بـدون داشـتن پاسـخی بـراي ایـن سـؤال کـه انـسان از کجـا آمـده و بـه کجـا               

  توان از افتخارات سخن گفت؟  رود، و در یک کالم بدون داشتن یک فلسفۀ زندگی، چگونه می می
خن از افتخـارات تـاریخی، بـا ایـن همـه شـدت و          ایـن همـه سـ     : حاال دو بـاره از خودمـان بپرسـیم        

ــه فلــسفۀ زندگیــست کــه ادا مــی شــود؟ کــدام فلــسفۀ    ــا توجــه ب ــا، ب ــاگون دنی ــان ملــل گون حــدتش در می
ــدام جهــان ــدگی؟ ک ــسان زن ــدام ان ــت    بینــی؟ ک ــان خلق ــال معمــاي آغــاز و پای شناســی؟ کــدام پاســخ در قب

 میـان غوغـایی کـه بـر سـر افتخـارات تـاریخی        هـاي جهـان، در   پایـان ملـت     انسان؟ شما در میان هیاهوي بی     
  :بینم بینید؟ من که نمی بر پاست، نشانی از تأمل در فلسفۀ زندگی می

  ستان ندیدم          یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد با هیچ کس نشانی زان دل
 کنــد، جـا دارد بـه خــودش   اگـر کـسی فلـسفۀ درســتی بـراي زنـدگیش داشـته باشــد، و اگـر در مـسیر ایــن فلـسفۀ زنـدگی حرکـت           

امـا اگـر خـودش در چنـین مـسیري نیـست، یـا        . انـد، جـا دارد بـه آنهـا هـم افتخـار کنـد        اگر پدران او هم در همین مسیر گام زده    . افتخار کند 
  اند، جاي کدام افتخار است؟ افتخار به چه چیز؟  اگر پدرانش در این مسیر نبوده

گذشـتۀ تـاریخی، بـه    شـد کـه    خواهـد   متوجـه  ،بـا انـدکی تفکـر   کـس  هـر  ات نباشـد،  اگر فـشار تبلیغـ  . اي نیست  بحث، بحث پیچیده  
همـان طـور کـه متعلـق بـودن چیـزي بـه امـروز یـا آینـده، لزومـا باعـث             . صرف گذشتۀ تـاریخی بـودنش، لزومـا نـه خـوب اسـت و نـه بـد               

تـر، آیـا    از ایـن مهـم   خـوب یـا بـد اسـت؟     ،دن بـه صـرف کهنـه بـو    ،اي  کهنـه چیـز توان گفت هـر   آیا می. شود که آن را خوب یا بد بدانیم      نمی
تـوان گفـت هـر اعتقـادي، فقـط بـه ایـن         توان گفت که هر اعتقادي، به صرف قدیمی بودنش، درست یا غلـط اسـت؟ بـر عکـس، آیـا مـی                      می

  دلیل که نو و جدید است، درست یا غلط است؟
سـتی و غلطـی ـ یـا     اگـر مالکـی بـراي تعیـین در    . اي روبـرو نیـستیم   هـاي پیچیـده   باز هم بـا مـسئله  

در ایـن صـورت نـو    . خوبی و بدي ـ داشته باشـیم، همـان مـالك را بایـد مبنـاي سـنجش خـود قـرار دهـیم          
اي کـه   چـه بـسیار عقایـد کهنـه    . و کهنه بودن، نه دلیل بـر درسـتی چیزیـست و نـه دلیـل بـر غلـط بـودن آن             

 جدیـدي کـه بدنـد و چـه     هـم چنـین، چـه بـسیار چیزهـاي     . اي کـه درسـتند    غلطند و چه بسیار عقاید کهنـه      
مـالك درسـتی و غلطـی ـ یـا خــوبی و       مگـر آن کـه کـسی بگویـد     . بـسیار چیزهـاي جدیـدي کـه خوبنـد     

چنــین اعتقــادي آن قــدر بــی پایــه و دردسرزاســت کــه . بــدي ـ همــان نــو بــودن و کهنــه بــودن اســت  
ت بـودن  درسـ : کافیـست بپرسـیم  . کنم کسی پیدا شـود کـه بـه راسـتی چنـین نظـري داشـته باشـد                  گمان نمی 

گوییـد مـالك درسـتی و غلطـی، نـو بـودن و کهنـه بـودن اسـت ـ از            خود این اعتقاد ـ یعنی همـین کـه مـی    
کجا معلوم شده اسـت؟ آیـا درسـت بـودن ایـن قـضیه هـم از آن روسـت کـه نـو اسـت؟ یعنـی در آینـده ـ               

  وقتی که کهنه شد ـ دیگر درست نخواهد بود؟ 
گرایـی و   سراشـیبی نـسبی  در ادي مـا را بـه سـرعت    تـوان نـشان داد کـه چنـین اعتقـ        به سـادگی مـی    
اگر بـه راسـتی معتقـد باشـیم کـه نـو بـودن معـادل خـوب بـودن اسـت، آنگـاه در                  . شکاکیت خواهد انداخت  

در ایـن صـورت اصـال دیگـر چـه نیـازي بـه فکـر و         . یک کالم باید بگوییم هر چـه پـیش آیـد خـوش آیـد           
. خــوب و بــد ـ و درســت و نادرســت ـ اســت    مانــد؟ فکــر و اندیــشه بــراي تــشخیص  اندیــشه بــاقی مــی
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وقتـی هـر چیـز نـویی ـ صـرفا بـه خـاطر نـو بـودنش ـ خـوب و درسـت باشـد، دیگـر بـه فکـر احتیـاجی                   
  . نخواهیم داشت

ــیش   ــن از توضــیح ب ــه م ــن اســت ک ــاجرا ای ــرم   حقیقــت م ــن موضــوع احــساس ش ــارة ای ــر در ب ت
 درسـت بـودن اسـت؟ پـس چـرا      شـود کـه گمـان کنـد نـو بـودن عـین             آیـا واقعـا کـسی پیـدا مـی         . کـنم   می

زنـد؟ دوسـت    کنـی، همـین حـرف را مـی         مطبوعات ما پر است از جمالتی کـه وقتـی بـه عمقـش نگـاه مـی                 
دارید چند مقاله به شما نشان دهم کـه وقتـی مـی خواهنـد سـخنی را خطـا ـ یـا چیـزي را بـد نـشان دهنـد             

دنیـا  ! هـا گذشـته اسـت    حـرف زمـان ایـن   امـروزه دیگـر   شـوند کـه     ور مـی    ـ با این استدالل به آن حملـه       
   !باید به شکل دیگري فکر کرد! عوض شده است

جـز ایــن  آیـا  هـا ســپري شـده، واقعـا منظورمـان چیــست؟      گـوییم روزگــار فـالن حـرف    وقتـی مـی  
است که فالن حـرف چنـدان مـورد توجـه و عالقـۀ اکثریـت مـردم زمانـۀ مـا قـرار نـدارد؟ آیـا ایـن دلیلـی                          

اي غلـط   شـود طـرز فکـر اکثریـت مـردم در یـک زمانـه             آیـا نمـی    کافی براي غلـط بـودن آن حـرف اسـت؟          
ایـد کـه عالقـه و توجـه      انـد؟ آیـا ندیـده    باشد؟ آیا انبیاء الهی در همۀ تـاریخ بـا چنـین وضـعی مواجـه نبـوده       

ایــد کــه فــالن حــرف در یــک دوره شــدیدا طــرف  شــود؟ ندیـده  مـردم روزگــار، گــاه چگونــه دگرگــون مــی 
  شود؟  افتد؟ و دو باره در روزگاري دیگر زنده می از نظر میاي دیگر  توجه بوده و در دوره
رود؟ مـن کـاري بـه ایـن نـدارم کـه کـسانی            به عنوان یـک فحـش بـه کـار مـی            بنیادگراچرا عبارت   

سـؤال مـن ایـن اسـت کـه چـرا       . شـوند، چگونـه افـرادي بـوده و آیـا خوبنـد یـا بـد         که بنیادگرا خوانـده مـی    
ـ بنیـادگرایی  ـ به صرف  بنیادگرایی اي از   ترجمـه بنیـادگرا دانیـد کـه    شـود؟ حتمـا مـی     چیـز بـدي تلقـی مـی     

Fundamentalــا ایــن لغــت در .  اســت .  اســتمرتجــعتــري هــم دارد کــه همــان  آشــنامعــادل فرهنــگ م
بنــابراین مرتجــع یــا . گــردد مرتجــع یعنــی کــسی کــه بــه عقــب رجــوع کــرده و ســعی دارد بــه گذشــته بــاز

هـاي پیـشین مـورد عالقـه       چیزهاییـست کـه در زمـان      بـه   هـان توجـه     خواکـه   شود    گفته می کسی   به   بنیادگرا
ــه ــشان نمــی بــوده امــا امــروز کــسی ب ــا مــی: کــنم اکنــون ســؤالم را تکــرار مــی. دهــد  آن تــوجهی ن ــوان  آی ت

 ـ چیـز بـدي    امـروز مـورد توجـه نیـست     را ـ صـرفا بـه دلیـل عالقـه داشـتن بـه چیزهـایی کـه          بنیـادگرایی 
  ه تعلق دارد بد است؟ دانست؟ یعنی هر چیز که به گذشت

هـا باشـد، بایـد گفـت ایـن طـرز         اصـالت قائـل شـدن بـراي گذشـته        بنیـادگرایی اگـر منظـور از      ! بله
خـواهم بگـویم نـه گذشـته ـ بـه صـرف         مـن مـی  . فکر نیز به همان انـدازه باطـل اسـت کـه نقطـۀ مقابـل آن      

کنیـد کـه در پـس     امـا شـما حـس نمـی    .  بـودنش مـدرن ، بـه صـرف   مـدرن گذشته بودن ـ اصالت دارد و نـه   
ــدرنیزمتحــسین  ــیح م ــادگرایی و تقب ــه   بنی ــرز زیرکان ــه ط ــسلم ب ــن اصــل م ــروز، ای ــاي ام ــار   در دنی اي انک

بـه معنـاي اصـالت قائـل شـدن بـراي هـر چیـز نـو و جدیــد          ) Modernism (تجـددگرایی شـود؟ اگـر    مـی 
 مـالك خـوب و    همـان قـدر باطـل اسـت کـه ارتجـاع؛ و اگـر نـو و کهنـه بـودن،          مدرنیزماست، باید بگوییم    

هــاي  ، بـه همــان مـالك  تجــددگراییبـد بــودن نیـست، چــرا بـه جــاي فحاشـی بــر علیـه ارتجــاع و تکـریم       
  شود؟  اصیل توجه نمی

، بـدون شـک   قـرآن از نگـاه  ابـراهیم  . ایـن حقـایق را بـه مـا متـذکر شـده اسـت       ابـراهیم  انگیـزي در آغـاز داسـتان      به طرز عبرت  قرآن  
: بـی شـک یـک افتخـار اسـت     قـرآن   از نظـر  ،هـم ابـراهیم  ب بـه   انتـسا . یک شخصیت بزرگ تاریخی اسـت     

5 .اگـر داشـت، ایـن افتخـار از آن     . ، هـیچ ارزشـی نـدارد   ابـراهیم آموزد کـه صـرف انتـساب تـاریخی بـه       اما در عین حال به ما می

:  هـم همـین طـور   نـصاري  و یهـود . انـد  تخطـی کـرده   ابـراهیم ه  راکنـد چـون از         را سـرزنش مـی     مکـه کفـار   قـرآن   .  بـود  قریشکفار  
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6 . اســت؛ مـشروط بــر ایـن کــه در   قـرآن  هــا و افتخـارات تــاریخی، مـورد قبــول    پـس ارزش
 حــق و باطلیـست کــه از فلـسفۀ زنــدگی   آن چـه اصـالت دارد  . یعنـی افتخـارات تــاریخی اصـالتی ندارنــد   . جـاي خـودش قــرار گرفتـه باشــد   

کـسانی هـستند کـه راه او را در    ابـراهیم   سـزاوارترین مـردم بـه    :کنـد  صـراحت اعـالم مـی    بـا قـرآن  به همین دلیل اسـت کـه        . ناشی شده است  
  . 7: نازند کنند؛ نه کسانی که به منزلت تاریخی او می زندگی دنبال می

ــراهیم توصــیف  ــرآندر اب ــرین اســت  ق ــاظره و گفتگــو ق ــا من ــز ب ــیش از هــر چی ــاظره عبارتــست از گفتگــوي  . ، ب منظــور مــن از من
در . هـاي مختلفـی صـورت گیـرد     یـک گفتگـو ممکـن اسـت بـه انگیـزه      . گیـرد  صریحی که به منظور روشن شـدن حـق و باطـل صـورت مـی             

. مـراد از یـک گفتگـو کـسب اطالعـات باشـد      ممکـن اسـت   .  حقیقـت یـا واقعیـت اصـال موضـوعیتی نـدارد      بسیاري از گفتگوها، چیزي به نام 
اصـال  . ممکن است براي جلب یک منفعتی ـ مثـل مـذاکرات تجـاري ـ یـا دفـع یـک ضـرري ـ مثـل مـذاکرات صـلح ـ دسـت بـه گفتگـو زد              

توانـد خیلـی چیزهـاي دیگـري      انگیـزة یـک گفتگـو مـی    . ممکن است انگیزة اصلی از یک گفتگو جلب نظـر افـراد یـا حتـی خودنمـایی باشـد              
قهرمـان  ابـراهیم  از ایـن نقطـه نظـر،    . گیـرد  اما مناظره گفتگویی است کـه بـه منظـور روشـن شـدن حقیقـت و واقعیـت صـورت مـی         . هم باشد 

. آوردنمحاجـه، یعنـی حجـت    : کنـد  از تعبیـر خاصـی اسـتفاده مـی    ابـراهیم  بـراي برخـی منـاظرات       قـرآن   . اسـت قرآن  مناظره در   
8 ؛9 ؛10 .ــه ابــراهیم هــا،  در تمــامی ایــن محاجــه ــزه و هــدف مشخــصی دارد کــه ب انگی

.  داردجریـان ابـراهیم  هـا و منـاظرات در تمـام زنـدگی      امـا بـد نیـست یـادآوري کـنم کـه ایـن محاجـه        . اش سخن خواهیم گفت    زودي در باره  
  . و تا آخر عمر به این کار ادامه داداع گذاشت، مناظراتش را آغاز کرداي که پا به درون اجتم او از همان لحظه
بنـا بـه روایـاتی کـه از امامـان مـا نقـل        . در دل طبیعـت سـپري شـد   ابـراهیم  دانید کـه دوران طفولیـت ـ و حتـی نوجـوانی ـ        حتما می

ایـن پادشـاه بنـا بـه خـوابی کـه دیـده بـود فکـر          . گـر بـود   راه و سـتم   ومـت پادشـاهی گـم     مقـارن بـا حک    ابراهیم  تولد حضرت    ،شده
از ایـن رو دسـتور داده   . 11کرد بـه زودي نـوزاد پـسري متولـد خواهـد شـد کـه اسـاس حکومـت او را زیـر و رو خواهـد کـرد                       می

 نـوزادش تـصمیم گرفــت او را در   بعـد از تولـد  ابـراهیم  مــادر . بـود تـا تمـام نـوزادان پـسر را در بــدو تولـد سـر بـه نیـست کننـد          
، نــوزاد را بــه ابــراهیمبعـد از مــشورت بــا پــدر  . غـاري پنهــان کنــد تــا دســت کــم خـودش او را بــه دســت قــاتالن نــسپرده باشــد  

بعــد از مــدتی کــه بــه ســر وقــت طفــل نــوزادش رفــت، در کمــال تعجــب   . غــاري بــرد و چنــین وانمــود کــرد کــه او مــرده اســت 
او البتـه ایـن خبـر را از همـه ـ حتـی پـدر        . آور نیـز داشـته اسـت     بلکـه رشـدي اعجـاب   مانـده،  زنـده  مشاهده کرد که نه تنها نـوزاد 

طبعـا، بـا گذشـت    . زد و شـاهد بـزرگ شـدن فرزنـدش بـود      سـر مـی  ابـراهیم  تنها خود او بود که گـاه گـاه بـه         . ـ پنهان کرد  ابراهیم  
  . شد تر می تر و کم زمان امکان بر مال کردن این راز کم

یعنـی مـا بـا انـسانی روبـرو      . امـا بـه جـز مـادرش بـا هـیچ کـس دیگـري در ارتبـاط نبـود             . تـر شـد     بزرگ و بـزرگ   ابراهیم   سان  بدین
هـاي   فـارغ از تمـامی آمـوزه   ابـراهیم  اگـر نگـوییم   . هستیم که اگر چه زبان آموخته بود، اما به معنـی دقیـق کلمـه در دل غـار بـزرگ شـده بـود        

ـ       از ایـن  . هـاي تـاریخی و اجتمـاعی قـرار داشـته اسـت       تـرین حـد ممکـن تحـت تـأثیر سـنت       ه کـم اجتماعی بوده، دسـت کـم بایـد بگـوییم ب
نظیـر بـراي مطالعــه در    یـک نمونـۀ بـی   ابـراهیم  . بـه زنـدگی، الگـویی از طبیعـت خـالص انـسانی اسـت       ابـراهیم  روسـت کـه رفتـار و نگـرش     

  . نامد فطرت انسانی میقرآن خصوص آن چیزیست که 
. تـا ایـن کـه بـه ناگـاه پـا بـه صـحنۀ اجتمـاع نهـاد          . ل طبیعـت و فـارغ از ارتباطـات اجتمـاعی رشـد کـرد      در د ابـراهیم   به هر جهت،    

بعـد از ایـن کـه کمـی بـزرگ شـد از       ابـراهیم  انـد از ایـن قـرار اسـت کـه       به اجتماع، بنا به آن چـه روایـات مـا گفتـه    ابراهیم ماجراي ورود  
مـانی؟ مـادرش هـر     روي؟ چـرا در کنـار مـن نمـی     ش مـن بـه کجـا مـی    از او پرسـید تـو از پـی   . تنگی کرد   غیبت مادرش احساس دل   

بـه صـورت پنهـانی مـادرش را تعقیـب نمـود؛ و چنـین بـود کـه          ابـراهیم  تـا ایـن کـه یـک روز      . کـرد   اي او را آرام مـی       بار با بهانـه   
   .قدم به عرصۀ اجتماع گذاشت
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قـرآن  امـا در  . نقـل کـردیم، همـه از روایـات اسـت     آن چـه مـا   . نـشده اسـت  ابـراهیم  متعرض جزئیات داسـتان تولـد و کـودکی        قرآن  
در هنگـام  ابـراهیم  نیـز بـه مـا مـی فهمانـد کـه       قـرآن  یعنـی  . دهـد  تعبیر بسیار ظریفی وجود دارد که کلیت این روایات را مورد تأئید قـرار مـی    

ر او از اجتمـاع، در حـد آمـوختن    تـأثی . هـاي اجتمـاعی ـ و طبیعتـا تـاریخی ـ بـود        از آمـوزه خـالی  ورود به عرصـۀ اجتمـاع، انـسانی بـدوي و     
: انعـام فرماینـد آیـات سـورة      مـی عالمـه شـود؟   ایـن نکتـه اسـتنباط مـی      قرآن  از کجاي   . همین و بس  . زبان مادري بود  
   ــه ــاه ک ــراهیم و آنگ ــدرش  اب ــه پ ــدایا  آزرب ــنامی را خ ــا اص ــت آی ــه گف ــن    ن گرفت ــه م ــا ک اي؟ همان

   12.راهی آشکار بینیم ترا و قومت را در گم می
بینـیم   در دنبالـۀ همـین آیـات اسـت کـه مـی      . اسـت ابـراهیم   هـاي   هطلیعۀ نخـستین محاجـ    آیات  این  

ــاه ســتارهابــراهیم  ــه چــالش کــشیده  پرســتی و م هــا   وقتــی از همــۀ ایــن راه13پرســتی و خورشیدپرســتی را ب
کنـد کـه آسـمان و زمـین      نهـد، رو بـه سـوي خـداي یکتـایی مـی        طلبی گام مـی      حق کند و در مرکز     عدول می 

ــت   ــستی در آورده اسـ ــه هـ ــستی بـ : را از نیـ
14 .  

، چگونـه کلیـت داسـتان    ایـن آیـات  اشـاره کـنم کـه    خـواهم   فقـط مـی  . من فعال قصد ندارم در بارة ایـن آیـات توضـیحی ارائـه دهـم           
هنگـام ایـن گفتگوهـا، تـازه در حـال آشـنا شـدن بـا         ابـراهیم  تـوان فهمیـد    مجموعۀ این آیـات، مـی  از اوال . کنند  را تأئید می  در روایات   ابراهیم  

ـ  . اسـت پرسـتان و خورشیدپرسـتان و دیگـران ـ      پرسـتان و سـتاره   ـ بـت هـاي گونـاگون     طرز فکر و شیوة زندگی افـراد و گـروه   ا طـرز  وقتـی ب
 : اسـت رببـراي پیـدا کـردن    هـاي فطـریش    ، عمیقـا بـه دنبـال دغدغـه    گفـتن  با شود،  پرستان ـ آشنا می  فکر گروهی ـ مثال ستاره 

  ــد، ســتاره ــن اســت   پــس آنگــاه کــه شــب بــر او پوشــش افکن ــد؛ گفــت ای اي را دی
پرسـتی هـم موضـع     بـه همـین ترتیـب در بـارة مـاه     . 15دارم افـول کننـدگان را    گفـت دوسـت نمـی   ،من ـ ؟ ـ پس آنگـاه کـه سـتاره افـول کـرد       رب 

ـ     امـا صـریح   . گرفت فرمایـد    آن جاسـت کـه مـی      بـراي بحـث مـا        هتـرین قرین
  مــن برائــت ، گفــت اي قــوم،پــس آنگــاه کــه افـول کــرد ـ ؟ ـ   گفـت ایــن رب مــن اســت    ؛ا آن کــه خورشــید را دیــد درخــشانتـ 

  . 16ورزید جویم از آن چه شما شرك می می
 نیـز آن را بـه صـورت مونـث بـه کـار بـرده و گفتـه         قـرآن  هم چنـان کـه خـود    .  یک لغت مؤنث است  فرمایند     می عالمه

 در حـالی کـه   گویـد   کنـد و مـی   هنگام اشاره به ایـن خورشـید از ضـمیر مـذکر اسـتفاده مـی      ابراهیم اما .  نه     و نیز  نه  
ایـن طـرز کـالم ابـراهیم، طـرز      کننـد کـه    دهنـد، ثابـت مـی     ارائـه مـی  المیزان با دالیل مفصلی که در    عالمهچرا؟  . گفت      قاعدتا باید می  

. دانـد  کنـد، نمـی   ه در بارة خورشید و ماه هـیچ چیـز خاصـی بـه جـز آن چـه هـم اکنـون حـس مـی              ایست ک   کالم انسان بدوي و ساده    
او هـیچ اطالعـات دیگـري در بـارة خورشـید      . کننـد  اي آن را پرسـتش مـی        بینـد عـده     خورشید براي او شیء درخشان محسوسیست که مـی        

 نمـرود ، بعـدها در برابـر   ابـراهیم همـین  .  اشـاره کـرده باشـد    کند تا به همـین شـیء نـورانی          به همین دلیل از لفظ مذکر استفاده می       . ندارد
ــی ــی  وقتــی از خورشــید ســخن م ــث یــاد م ــا ضــمیر مؤن ــد آن را ب گفــت  : کنــد گوی

شــنیده و دیگــر خیلــی چیزهــا در بــارة خورشــید چــرا کـه  . 17 بیـاور آن را تــو از مغــرب ؛آورد پــس همانـا خــدا خورشــید را از مـشرق مــی   ابـراهیم 
کـرد، بـه معنـی دقیـق      هـا را مـی   هنگـامی کـه ایـن محاجـه    ابـراهیم  پـس  . و خورشید براي او تنها یک شیء بزرگ و درخشان نیست      یاد گرفته   

  . کلمه یک انسان بدوي و از پشت کوه آمده بود
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فطـرت کـامال    ناگهـانی بـا یـک جامعـۀ بـزرگ چـه بـود؟          در بـدو مواجهـۀ    ابـراهیم   اکنون سؤال مهم ایـن اسـت کـه عکـس العمـل              
   هاي گوناگون، به دنبال چه چیزي بود؟ آالیش ابراهیم، هنگام برخورد با طرز زندگی و عقاید انسان بی

را یـک  قـرآن  مـن معتقـدم، اگـر    . بـه طـرز عمیقـی در بـارة ایـن موضـوع سـخن گفتـه اسـت            قرآن  
نـه بـه چـشم یـک افـسانه کـه بـه چـشم سـخنانی از جانـب             ابـراهیم   کتاب جدي بدانیم، و اگـر بـه داسـتان           

ــالی  ــانی از ع ــستی بنگــریم، جه ــد ه ــشه خداون ــرین اندی ــسان ت ــۀ ان ــا در مقول ــسفی ـ    ه ــی و شناســی فل حت
  . شناسی تجربی ـ در برابر ما خواهد بود روان

هـاي او، حتـی اگـر     هـا و دغدغـه   ادي از جامعـه و مطالعـه کـردن بـر روي خواسـت         زجدا کـردن نـو    
نیـست کـه دلـش    شناسـی   کـنم هـیچ روان   امـا فکـر مـی   . ما ممکن باشـد، بـه لحـاظ اخالقـی نارواسـت      براي  

تــاریخ چنـین آزمایـشی را انجــام داده و خداونـد نتــایج ایـن آزمــایش را     . بـراي چنـین آزمایــشی آب نـشود   
  هاي عالی نیست؟  شناسان ما پر از ایده آیا این براي روان. شخصا به ما گزارش کرده است

معمـایی کـه راسـتش خـودم هـم جـواب       . ل از ایـن کـه بـه ادامـۀ بحـث بپـردازم، مـایلم معمـایی را خـدمت شـما طـرح کـنم                   من قب 
. بـدون شـک یـک نبـی اسـت     ابـراهیم  دقیقـا چـه زمـانی بـه پیغمبـري رسـید؟       ابـراهیم  اي دارم و آن این که   سؤال ساده . روشنی براي آن ندارم   

قـرائن  . یـک امـام اسـت   ابـراهیم  حتـی از ایـن هـم بـاالتر،     . تر، یـک رسـول اولـواالعزم اسـت        از این باالتر، یـک نبـی مرسـل، و بـاز هـم بـاال               
، مـورد خطـاب خداونـد قـرار     امتحانـات بـزرگ الهـی   هـا پـس از نبـوت و رسـالتش، پـس از گذرانـدن        سـال ابـراهیم  روشنی وجـود دارد کـه     

ابــراهیم هــاي  در بــسیاري از داســتان. 18: گرفــت کــه تــو اکنــون یــک امــام هــستی
امـا ایـن کـه دقیقـا در کـدام برهـه از زنـدگیش بـه ایـن          . بـوده اسـت  پیغمبـر   حتما هانآهنگام وقوع ابراهیم دهد  قرائنی وجود دارد که نشان می 

 موسـی در بـارة  . دانـیم کـه از بـدو تولـد پیغمبـر بـود        مـی عیـسی مـا در بـارة   . مقام رسیده، سؤالیست که مـن جـواب روشـنی بـراي آن نـدارم      
اش را بـا پـدر و اطرافیـانش     چطـور؟ آیـا وقتـی کـه نخـستین محاجـه      ابـراهیم  امـا در بـارة   . دانیم که کی، کجا و چگونه به پیغمبـري رسـید      می

  کرد، به مقام نبوت یا رسالت رسیده بود؟  مطرح می
ـ بـه عنـوان کـسی    ابـراهیم   دغدغـۀ اصـلی   . دهـد  برابـر سـؤالی بـسیار کلیـدي قـرار مـی      ما را در ابراهیم گفتیم که داستان . بگذریم

بـه ایـن   قـرآن    گونـاگون چـه بـود؟   يهـا  که داراي فطرت خالص انـسانی اسـت ـ در هنگـام مواجهـه بـا زنـدگی و طـرز فکـر انـسان          
  .  بودعبادت و پرستشمسئلۀ ابراهیم  دغدغۀ :پرسش شگرف پاسخی ژرف داده است

سـورة  آیـات  . ــ بـراي پـدرش و قـومش ـ آغـاز شـد       ابـراهیم  با طرح همـین موضـوع از سـوي    ـ چنان که دیدیم  ـ  انعامآیات سورة 
را؛ ابـراهیم  بخـوان بـر آنهـا داسـتان      و اتل عليهم نباء ابراهيم؛ اذ قال البيـه و قومـه مـا تعبـدون      : شـود   هم به همین شکل آغاز می     شعراء  

   پرستید؟  چیز را میچه: آنگاه که گفت براي پدرش و قومش که
از چنـین اهمیتـی   ابـراهیم  از طـرح ایـن سـؤال چـه بـوده اسـت؟ عبـادت و پرسـتش چـه معنـایی دارد؟ و چـرا بـراي                        ابراهیم  منظور  
  . استو پرستش پاسخ این سؤاالت در گرو تحلیل و تدقیق در معنا و مفهوم عبادت رسد  به نظر میبرخوردار بود؟ 

کـنم   گمـان نمـی  . آن ـ قاعـدتا ـ بـراي مـا روشـن اسـت       شـهودي  معنـاي سـاده و   . اي نیـست  غریبـه عبادت و پرستش براي ما مفهوم 
پـس بـراي درك بهتـر ایـن مفهـوم کافیـست کمـی        . کسی در میان ما باشد که لحظـاتی از عمـرش را صـرف پرسـتش معبـودش نکـرده باشـد          

اسـت؟ مـا از پرسـتش یـک معبـود بـه دنبـال        پرستش چیـست؟ چـه موجـودي شایـسـتۀ پرسـتش          . تر در درون خودمان تأمل کنیم       بیش
شـویم، چـه باورهـایی در دل ماسـت؟ بـه عبـارتی دیگـر، اگـر مفهـوم پرسـتش را            چه چیزي هستیم؟ وقتـی بـه عبـادت مـشغول مـی       

   هایی را درون آن مشاهده خواهیم کرد؟ فرض تحلیل کنیم، چه پیش
جـا گفتـیم کـه     آن. در بـارة رب و توحیـد ربـوبی داشـتیم    ، بحـث مفـصلی   شـعراء جلسات قبلـی گفتگوهایمـان پیرامـون سـورة          ما در   

 فطـري و  منطقـی العمـل   عبـادت و پرسـتش عبارتـست از عکـس    تـوان گفـت     اکنـون مـی  .ادعاي اصلی ادیان توحیدي یگـانگی رب اسـت       
 ـ بـا   بـه عبـارت دیگـر، اگـر کـسی بـه وجـود رب       . کنـد  العملـی کـه بـه صـورت یـک رفتـار خـاص بـروز مـی          عکس. ها در برابر رب انسان
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تـوان آن را   ـ رفتـار مخـصوصی خواهـد داشـت کـه مـی      و فطرتـا   تعریفـی کـه گفتـیم ـ اعتقـاد داشـته باشـد، هنگـام مواجهـۀ بـا او ـ منطقـا             
  . نامید عبادت یا پرستش 

وجـود داشـته باشـد امـا بـه      البتـه شـاید عناصـر دیگـري هـم      . خـوریم  اصـلی برمـی  چهـار عنـصر   تحلیل هر عبادت و پرستشی به    در  
یعنـی  . معبـود بایـد بـه نحـوي از انحـاء، بـا زنـدگی مـا مـرتبط باشـد             ،قبـل از هـر چیـز      . واره قابـل تشخیـصند      هـم این چهار عنصر    ل  هر حا 

اگـر موجـودي هـیچ ربطـی     . هـاي مـا در زنـدگی، بایـد بـه نـوعی بـه او مربـوط باشـد          هـا و ناخوشـی   و خوشی ،هاي ما  ها و نخواستن    خواستن
خـواهم   نمـی . خـواهم در بـارة ابعـاد ایـن ارتبـاط حـرف بـزنم        نمـی فعـال   او چه معنایی خواهد داشـت؟ مـن         به زندگی ما نداشته باشد، عبادت     

خـواهم بگـویم عبـادت کـردن      فقـط مـی  . هـاي مـا   هاي ما در زندگی باید به معبودمان مرتبط باشـد یـا بعـضی از خواسـت               بگویم همۀ خواست  
   .معناست ، بیهیچ ربطی به ما نداردموجودي که 
منظـورم از متعـالی ایـن اسـت     . پرسـتید، در واقـع معتقدیـد کـه او موجـودي متعـالی و مـستقل اسـت         را مـی معبـودي  قتی شما ، و ثانیا

تـا  . دانیـد  برتـر و توانـاتر مـی   و از همـۀ موجـودات دیگـر،    کنیـد ـ از خودتـان     که شما معبودتان را ـ دست کم از آن جهـت کـه عبـادتش مـی     
ــ  ــستگی ن ــاز و واب ــوعی احــساس نی ــایی نخواهــد داشــت  در شــما ن ــادت معن ــان وجــود نداشــته باشــد، عب ــه معبودت ــاز هــم . سبت ب فعــال ب

خـواهم بگـویم شـما بایـد در تمـامی ابعـاد زنـدگی نـسبت بـه معبودتـان              نمـی . خواهم در بـارة ابعـاد ایـن نیـاز و وابـستگی حـرف بـزنم                  نمی
کنیـد، ایـن احـساس نیـاز ـ و متقـابال اعتقـاد بـه          را عبـادت مـی  ولی حـداقل از جهتـی کـه او    . ، یا در بعضی از ابعاد آناحساس وابستگی کنید

  . تعالی و برتري او ـ ضرورت دارد
. نیــست، هرگــز او را عبـادت نخواهیــد کــرد دســت خـودش   موجــودي در زمــام امـور معتقــد باشـید کــه  اگـر شــما  از سـوي دیگــر،  

مگـر آن  . ن بهتـر کـه بـه سـراغ آن دیگـري بـرویم      موجودي که اختیار کارش در دست دیگریست، چـه کـاري از دسـتش سـاخته اسـت؟ همـا           
در ایـن صـورت هـم ـ اگـر خـوب دقـت کنیـد ـ          . که بگوییم براي رفتن به سوي آن دیگري، راهی به جـز عبـادت ایـن معبـود وجـود نـدارد      

ۀ موجـودات  پـس معبـود از ایـن نظـر کـه معبـود اسـت، داراي نـوعی اسـتقالل از همـ          . در واقع آن دیگریست که معبود مـا واقـع شـده اسـت        
ایـست   یعنـی کارهـایی از دسـت او سـاخته اسـت کـه از دسـت دیگـري سـاخته نبـوده و بـه گونـه            . رس ما قرار دارنـد      دیگریست که در دست   

  . تواند جانشین او شود که چیزي نمی
جـودي  اگـر مو . معبـود بایـد داراي فهـم و شـعور باشـد     سـت کـه    اایـن شـود     عنصري که پس از تحلیل هر عبـادتی پیـدا مـی           سومین  
موجـودي کـه فهـم    . اي خواهـد بـود   هاي ما، و ـ دست کم ـ رفتار عبادي مـا را بفهمـد، عبـادت کـردنش کـار عبـث و بیهـوده          نتواند خواسـت

مـا هـیچ وقـت بـراي یـک ماشـین مـرده سـجده         . و درکی از ما ندارد، ممکن است مورد استفادة مـا قـرار گیـرد، امـا معبـود مـا نخواهـد شـد                  
فهمـد، وقتـی عبـادت کـردن یـا رقـصیدن مـا بـراي او مساویـست، بـه چـه معنـا او را              سی از عبادت ما هـیچ چیـز نمـی   وقتی ک . نخواهیم کرد 

پرسـتند، یـا متوجـه     آنهـا هـم وقتـی بتـی را مـی     . پرسـتان هـم از ایـن جهـت بـا مـا موافقنـد        عبادت کنیم؟ الزم به توضیح نیست که حتی بـت    
ـ    کاري که می بـه هـر حـال آنهـا هـم قبـول       .  معتقدند بت آنها مظهري از یـک موجـود بـا فهـم و شـعور اسـت      کنند نیستند و یا این که ـ مثال 

در یـک کـالم، معبـود بایـد زنـده      . معبـود بایـد شـعور و اراده داشـته باشـد      . معناسـت   دارند که عبادت موجودي که درکی از کار ما نـدارد، بـی            
  . و داراي حیات باشد

عمـل عبـادي بایـد نتیجـۀ مطلـوبی بـراي مـا        سـت کـه   آیـد ایـن ا   عبـادتی بـه دسـت مـی    ین عنصري که از تحلیل هـر        چهارمباالخره  
اگـر بـدانیم   . مناسـبی دریافـت کنـد   ـ یـا دسـت کـم نتیجـۀ ـ      اي انتظار دارد کـه بـه خـاطر عبـادتش پاسـخ        یعنی هر عبادت کننده. داشته باشد

چیـزي خواهـد   چـه  بـراي  رفـت، دیگـر عبـادت کـردن     که عبادت ما هیچ پاسخی نخواهد داشـت، یـا اگـر بـدانیم جـواب خـوبی نخـواهیم گ                    
اگـر عبـادت کـردن و    . اي دارد شـویم کـه گمـان کنـیم فایـده      ؟ به بیانی دیگر، ما زمانی به عبـادت ـ و یـا هـر کـار دیگـري ـ مـشغول مـی         بود

خـواهم   ن بـاز هـم نمـی   السویه باشد، اگر پرستش کردن و نکـردن مـا هـیچ تفـاوتی نداشـته باشـد، بـراي چـه عبـادت کنـیم؟ مـ              نکردن ما علی  
منظـور مـن هـم از فایـده لزومـا      . خـواهم تعیـین کـنم کـه فایـدة هـر عبـادتی چیـست         نمـی . هاي پرستش به تفصیل سخن بگویم   در بارة فایده  

خـواهم بگـویم اگـر کـسی گمـان کنـد کـه عبـادتش هـیچ تـأثیري در زنـدگیش نـدارد، بـراي چـه                فعال فقط مـی   . امور ظاهري و مادي نیست    
  . 19یعنی باید تأثیري بر زندگی ما فراهم آورد. اي داشته باشد  پس عبادت باید فایدهعبادت کند؟

                                                   
  . آوریم ولو این که تنها تأثیر عبادت همان احساس و حالتی باشد که در هنگام عبادت به دست می)  ١٩
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تـوان گفـت عملـی بـه نـام پرسـتش و عبـادت موضـوعیت خواهـد           هر گاه این چهـار عنـصر در کنـار هـم قـرار بگیرنـد، آنگـاه مـی              
اکنـون فـرض   . چیـزي را حقیقتـا بخـواهیم    کافیـست  ؛مهـم نیـست چـه چیـزي    . فرض کنید در زندگی خـود بـه دنبـال چیـزي هـستیم            . یافت

موجـودي کـه زمـام کـارش     .  در دسـت موجـودي متعـالی، مـستقل، زنـده و فعـال اسـت       فقط و فقـط   خواهیم،    کنید رسیدن ما به چیزي که می      
سـخن گفـتن   منظـورم از پاسـخ، لزومـا    . توانـد بـه مـا پاسـخ دهـد      بینـد و مـی   شنود، رفتـار مـا را مـی          سخن ما را می    ،در اختیار دیگري نیست   

اکنـون چـه خـواهیم کـرد؟ پاسـخ ایـن سـؤال در یـک کلمـه          . زنـد  العملیست که از سـوي او در قبـال رفتـار مـا سـر مـی               نیست؛ منظور عکس  
  . 20عبادت و پرستش: عبارتست از

و سـتایش معبـود، اظهـار تـذلل     تقـدیس  عبادت براي هر چه که باشـد، و از سـوي هـر کـسی کـه باشـد شـامل چیزهاییـست از نـوع           
  اگــر فــرض کنــیم رســیدن مــا بــه. بــستن و دعــا کــردن بــه درگــاه او، امیــد  بــه معبــودعــرض حاجــت و نیازمنــديکــوچکی در برابــر او، و 

آنگـاه مـا در زنـدگی خـود کـاري بـه جـز عبـادت آن موجـود نخـواهیم           چنـان موجـودي باشـد کـه وصـف آن گذشـت،              آرزویمان در دست    
چـرا کـه بنـا بـه     .  کارهـایی خـواهیم کـرد کـه مـورد خواسـت و رضـایت آن موجـود اسـت                یعنی براي رسیدن به آرزویمان فقط و فقـط        . کرد

ــیدن   ــراي رس ــري ب ــرض، راه دیگ ــا ف ــه آرزوم ــداردهاب ــود ن ــن. یمــان وج ــود را داراي آن    ای ــه معب ــا خواهــد داشــت ک ــی معن ــه وقت ــا هم ه
  . خصوصیاتی بدانیم که در باال به آن اشاره کردیم

تـوان هـر یـک از آنهـا را قبـول       ببینـیم بـه چـه دلیـل مـی     . تـر فکـر کنـیم    کمـی بـیش  خـصوصیات  ین در بارة هر یک از ااکنون بیایید  
اگـر  هم چنین ببینـیم قبـول داشـتن یـا نداشـتن هـر یـک از آنهـا چـه تـأثیري بـر نگـاه مـا بـه زنـدگی خواهـد گذاشـت؟                             . کرد یا انکار نمود   

 آن خـوب فکـر کنـیم،    تاگـر بـه ایـن سـؤاال    اوتی خواهـد کـرد؟    زنـدگی مـا چـه تفـ    ،بعـضی از ایـن عناصـر باشـد     نگرش ما به زندگی فاقد      
چـرا سـؤال اصـلی و ابتـدایی او هنگـام مواجهـه بـا طـرز            و   ؛تبـوده اسـ   ابـراهیم   وقت خواهیم دید چـرا عبـادت و عبودیـت دغدغـۀ اصـلی               

   .کنند زندگی مردم راجع به این بود که آنها چه چیزهایی را عبادت و پرستش می
 در ایـن جهـان اعتقـاد داریـم؟     موجـوداتی برتـر و متعـالی   آیا اساسـا بـه وجـود     ر گرو چه باورهاییست؟     دیک معبود   اعتقاد به   

دیگـر دارنـد؟ از کجـا بـه وجـود آنهـا پـی         ها چگونـه موجـوداتی هـستند؟ چـه نـسبتی بـا یـک        موجوداتی برتر یا موجودي برتر؟ این  
؟ تـا چـه حـد؟ و    از احـوال مـا آگاهنـد   دانـیم؟ آیـا آنهـا      مـی تبط با آنهازندگی خود را مرایم؟ چه نسبتی با ما دارند؟ آیا چیزي از         برده

؟ از آنهـا چیـزي خواسـت   تـوان   ؟ آیـا مـی    ارتبـاطی برقـرار کـرد     توان با آنهـا       چطور؟ آیا این آگاهی تأثیري در زندگی ما دارد؟ آیا می          
بـال چـه چیزهـایی در زنـدگی خـود هـستیم؟        مـا حقیقتـا بـه دن       از جانب آنها را داشت؟ چطـور و چگونـه؟            انتظار پاسخی توان    آیا می 

تـوان بـه همـۀ آنهـا      هـاي گونـاگون مـا چگونـه اسـت؟ آیـا مـی               کنیم یا چیزي را؟ نسبت میان خواسـت         آیا ما چیزهایی را جستجو می     
رسـیدن مـا بـه آرزوهایمـان     توان به همۀ آنها رسید، پس چه بایـد بکنـیم؟ از کـدام آرزوهـا صـرف نظـر کنـیم؟ چـرا؟             رسید؟ اگر نمی  

رزوهایمـان دارنـد؟ چـه نقـشی؟ بـا عامـل، یـا         آدر گرو چه عواملی است؟ آیـا موجـودات برتـر و متعـالی نقـشی در رسـیدن مـا بـه             
ـ مـثال ابـر و بـاد و مـه و     آیـا ایـن عوامـل     تـوان ارتبـاط برقـرار کـرد؟      ، چگونه میدنرسان عوامل گوناگونی که ما را به آرزوهایمان می

  اند؟  یا موجوداتی مرده؟  و شعورندفهمداراي  و فلک ـ خورشید
بـراي مـسائلی از نـوع    ناچـاریم  از اطرافیـانش پرسـید جـوابی بـدهیم،     ابـراهیم  اگـر بخـواهیم بـه سـؤالی کـه          به روشنی پیداسـت کـه       

ایی ـ دسـت کـم اجمـالی ـ بـه       هـ   جـواب اساسـا بـدون داشـتن    از سوي دیگر، باز بـه روشـنی پیداسـت کـه     . داشته باشیمهایی  پاسخمسائل باال 
مـا بـه هـر صـورتی کـه زنـدگی کنـیم، اگـر         . پشتوانۀ منطقـی و معقـولی بـراي توجیـه شـیوة زنـدگی داشـت       هیچ توان  سؤاالتی مانند این، نمی 

رسـد   بـه نظـر مـی   البتـه چنـین   . بخواهیم دالیل معقولی براي شیوة زندگی خود داشـته باشـیم، بایـد بتـوانیم بـه چنـین سـؤاالتی جـواب دهـیم                  
اغلـب  . هـا در درون باورهـاي مـا پنهـان اسـت      چیـزي کـه هـست ایـن پاسـخ     . هـایی بـراي ایـن سـؤاالت دارد      هر کس تا حـدودي پاسـخ      که  

امـا بـه   . دانـیم کـه چـرا بـه چنـین چیزهـایی اعتقـاد داریـم         گاه حتی خودمـان هـم نمـی       . ایم  ها خوب فکر نکرده     اوقات در بارة پاسخ این سؤال     
 ،در یـک کـالم  . دآور هـاي گونـاگون زنـدگی فـراهم مـی      است که نگاه ما را بـه زنـدگی، و گـزینش مـا را از میـان شـیوه      هر حال این اعتقادات   

فلـسفۀ زنـدگی یعنـی پـشتوانۀ منطقـی و عقالنـی مـا در        . شـود   خوانـده مـی   فلـسفۀ زنـدگی   سـازد کـه       پاسخ این سؤاالت آن چیزي را می      
   .گوید چگونه باید زندگی کرد ري و باورهایی که به ما میفلسفۀ زندگی یعنی مبانی فک. قبال نحوة زندگیمان

                                                   
  !این که شد دو کلمه)  ٢٠
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هـر کـس ممکـن اسـت بـه هـر کـدام از ایـن سـؤاالت جـواب               . هـایی سـاده و یگانـه نخواهنـد بـود            پاسخ به این سؤاالت، البته پاسخ     
 آنهـا معتقـد   ممکن اسـت کـسی اساسـا بـه وجـود موجـوداتی برتـر معتقـد نباشـد؛ و ممکـن اسـت کـسی بـه وجـود                          . مخصوصی داشته باشد  

کـسی دیگـر ممکـن اسـت آنهـا را بـا زنـدگی یـا آرزوهـاي          . هایی از زندگی خـود ـ مـؤثر ندانـد     باشد اما آنها را در زندگی خود ـ یا در بخش 
شـعور اسـت؛ یـا دسـت کـم       ممکن است کسی معتقد باشـد کـه سـر و کـارش در زنـدگی، فقـط بـا موجـوداتی مـرده و بـی          . خود مرتبط نبیند  

هـاي ایـن روزگـار بـه قـوانین طبیعـت از ایـن         نگـرش بـسیاري از انـسان    . خود را در گرو ارتباط با چنـین موجـوداتی بدانـد           بخشی از زندگی    
چنـین کـسانی در واقـع احـساس خـدایی      . اي نبینـد  ممکن است کـسی خـودش را وابـسته و نیازمنـد هـیچ موجـود متعـالی و زنـده         . نوع است 

تـوان نـشان داد کـه     مـی بنـابراین،  . پندارنـد  ط و فقـط وابـسته بـه تـالش و ارادة خـود مـی         کنند و دست کم بخـشی از زنـدگی خـود را فقـ               می
  . آید  از نحوة پاسخ گویی به همین سؤاالت فراهم می،هاي زندگی فلسفهگوناگون انواع هاي موجود در میان  تفاوت

هایـشان بـه    نهـا ـ بـه خـاطر نـوع پاسـخ      همان طور که در بـاال اشـاره کـردم، بـسیاري از مکاتـب شـرقی و غربـی ـ و شـاید تمـامی آ          
ـ  ، همــه از دل سکوالریـستی هـاي   ، مکتـب نهیلیـستی هـاي   ، مکتـب ماتریالیـستی هـاي   مکتـب . شـوند  ین سؤاالتیـست کـه از هـم متمـایز مـی     چن

اسـخ  هـاي شـناخته شـده، بلکـه زنـدگی هـر فـرد، و نگـرش او بـه زنـدگی، از درون پ           نـه فقـط مکتـب   . آیند  میبیرون  پاسخ به همین سؤاالت     
ممکـن اسـت برخـی از ایـن باورهـا در      . اي نیـست  هـا در درون هـر کـس، کـار سـاده      البته واکاوي ایـن پاسـخ    . آید  به همین سؤاالت فراهم می    

گیـري ایـن باورهـا     اگـر بـه دنبـال علـل و عوامـل شـکل      . گاه به تأمالت فراوانی نیازمندیم تا آنهـا را شناسـایی کنـیم   . اعماق دل ما پنهان باشند    
یعنـی اعتقـاد    .نباشـیم ی ئ قائـل بـه مبـدا   ،زنـدگی حـوادث  در نگاهمـان بـه   برخـی از مـا ممکـن اسـت     . تر است ه کار از این هم سخت  باشیم ک 

خیلـی از مـا ممکنـست معتقـد باشـیم خـدایی در ایـن عـالم هـست، امـا           . نداشته باشیم که سررشتۀ همۀ حوادث به یک نقطـه خـتم مـی شـود     
. گونـه هـستیم    ایـن امـروز  گـویم اکثریـت مـا     مـن بـه یقـین مـی      . کنـیم    به او نـدانیم و احـساس اسـتغنا           ۀعمال در زندگیمان، خودمان را وابست     

اگـر ـ بـه    ؟ ـ یـا در مـواردي زورگـو ـ بـودیم     متکبـر   و وابـستگی داشـتیم، ایـن قـدر     نیـاز  از نـوع   یاحـساس ما در درون دلمان ـ حقیقتا ـ   اگر 
   کردیم؟ دهد، باز هم گناه می عال است و به اعمال و رفتار ما جواب میراستی ـ باور داشتیم که خداي ما خدایی زنده و ف

، مـا تعبـدون  پرسـید   از اطرافیـانش مـی  ابـراهیم  وقتـی  . را اگر خوب تحلیل کنیم، سـؤال از فلـسفۀ زندگیـست         ابراهیم  بنابراین سؤال   
 اطالعـاتی از همـۀ چیزهـایی کـه معبـود واقـع       خواسـت یـک بانـک    او نمـی .  معبودهاي موجـود آمـار بگیـرد        منظورش این نبود که از وضعیت     

 فلـسفۀ  ،دهـد کـه او بـا طـرح ایـن سـؤال       هاي بعدي او با مردم، پـس از شـنیدن پاسـخ آنهـا، بـه خـوبی نـشان مـی             چالش. اند فراهم آورد    شده
در واقـع دغدغـۀ   ایـن سـؤال   .  ـ اگـر خـوب تحلیـل شـود ـ سـؤال از تمـام زندگیـست        مـا تعبـدون  سؤال . کشید زندگی آنها را به چالش می

ایـست کـه آدمـی را از     چـرا؟ شـاید ایـن همـان دغدغـه      : پرسـد    از خـودش مـی     ،هر انسانیست که براي این گونـه یـا آن گونـه زنـدگی کـردن               
  . مکانو مستقل از زمان اي برخاسته از عمق فطرت انسان و  دغدغه ؛کند چهارپایان متمایز می

آیـد،   بـه دسـت مـی   عبودیـت  از تحلیـل مفهـوم   بایـد بـه مـسائلی کـه     زنـدگی،  بـراي داشـتن فلـسفۀ     ،شما هر کجاي عالم کـه باشـید    
وابـسته بـه   شـما  امـور  برخـی از  خودتـان یـا دیگـري؟ اگـر     در دسـت کیـست؟   زنـدگی شـما     بـاالخره امـور     باید معلوم کنید کـه      . پاسخ دهید 

پاســخ بــه همــین . معنــاي زنــدگی یعنــی فلــسفۀ حیــات و تجــواب ایــن سـئواال ؟ ندستهــی اتچگونــه موجــودایــن دیگــران  اســت، اندیگـر 
هـیچ اسـتداللی بـراي     ،بـدون یـک فلـسفۀ زنـدگی    . کنـد  سؤاالت است که خوب و بد و درست و نادرست را در زنـدگی عملـی مـا معـین مـی      

ــدگی وجــود نداشــته  خــوب و بــد و  ــودن شــیوة زن ــر زنــدگانی و هــیچ روش درســت و نادرســت ب ــرجیح عقالنــی روش ب نخواهــد دیگــر ت
حتـی نـه عوامانـه،     .عوامانـه زنـدگی کنـیم   آن کـه  مگـر   .روشـنی نخواهـد گرفـت    معنـاي   مـا    زنـدگی    ، جواب ندهیم  ها  سئوالتا به این    . داشت

  . 21که مانند انعام 
:  ـ بـه درسـتی بخوانیـد    توحیـدي جـواب او همـان چیزیـست کـه جـوهرة ادیـان       . بـراي همـۀ ایـن سـؤاالت جـواب داشـت      ابـراهیم  

  . د ربوبییتوح: استسراسر تاریخ  ـ در ابراهیمیادیان 
چنـین فـرض کنیـد     هـم . بـه وجـود موجـوداتی زنـده و برتـر کـه داراي فهـم و شـعورند، اعتقـاد داریـم          اي فـرض کنیـد    بـراي لحظـه  

شـنوند، رفتـار مـا را     سـخن مـا را مـی   اموري از زندگی خـود را مـرتبط و اساسـا در دسـت ایـن موجـودات دانـسته و نیـز معتقـدیم کـه آنهـا               
 مفـروض و  ابراهیمـی چنـین نگـاهی بـه زنـدگی البتـه در مـتن توحیـد        . دهنـد  اي از خود بـروز مـی   العمل آگاهانه   ینند و در قبال آنها عکس     ب  می

                                                   
  44 سورة فرقان آیه)  ٢١
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 هـایی معبودبـه وجـود   پرسـتان هـم    بـت . پرسـتی هـم قابـل جمـع اسـت       در واقع چنـین نگـاهی حتـی بـا بـت           . مسلم است، اما همۀ آن نیست     
  . دیدند آنها میدست خود را در امور زندگی و زنده و فعال اعتقاد داشتند 
سـؤال نخـست ایـن    . باشـد ابـراهیم  سـؤال دیگـر نیـز ماننـد جـواب      چهـار  شویم که جوابمـان بـه          نزدیک می  ابراهیمیزمانی به توحید    

 متعـالی؟  موجـودي  یـا   متعـالی قـرار داریـم،   موجـوداتی مـا در برابـر   آیا معبود ما در این جهان یگانه است یا خیر؟ بـه عبـارت دیگـر، آیـا            : که
او تنها و تنها بـه وجـود یـک موجـود متعـالی ـ بـا خـصوصیاتی کـه در بـاال شـرح آن رفـت ـ اعتقـاد               . به این سؤال روشن استابراهیم پاسخ 
   22.دارد

سؤال دوم این که فرضا بپذیریم براي مـا تنهـا یـک معبـود وجـود دارد، آیـا همـین موجـود، معبـود موجـودات دیگـر هـم هـست یـا                       
. اسـت اکیـدا منفـی   ، سـؤال ایـن  بـه  ابـراهیم  پاسـخ   آیا براي موجودات دیگر به جز ما، ممکن اسـت معبـود دیگـري وجـود داشـته باشـد؟                     نه؟

 تنها و تنها وابسته بـه یـک موجـود اسـت، امـور زنـدگی همـۀ موجـودات دیگـر نیـز ـ تنهـا و تنهـا ـ وابـسته بـه                 ،یعنی نه تنها امور زندگی ما
  . معبود یگانۀ ما همان معبود یگانۀ همۀ موجودات دیگر استیعنی . همان موجود است

سؤال سوم این که آیا ممکن است موجـودي در ایـن عـالم، بـه ایـن معبـود وابـسته نباشـد؟ آیـا ممکـن اسـت موجـوداتی باشـند کـه                            
همـۀ  . ال هـم منفـی اسـت   بـه ایـن سـؤ   ابـراهیم  هیچ گونه وابـستگی و ارتبـاطی ـ از ایـن نـوع ـ بـا موجـودات دیگـر نداشـته باشـند؟ پاسـخ             

  . موجودات عالم، وابسته و مرتبط با همان معبود یگانه هستند
هـا و شـئون    باالخره سؤال چهارم این کـه وابـستگی و ارتبـاط مـا ـ و دیگـر موجـودات عـالم ـ بـا معبـود یگانـه، آیـا در همـۀ زمینـه               

. بـاز هـم منفـی اسـت    ابـراهیم  ابـستۀ بـه معبـود نباشـد؟ پاسـخ       آنها؟ آیا چیزي از زندگی مـا هـست کـه مـرتبط و و      زندگیست یا در بعضی از    
. و تنهـا یـک موجـود برتـر و متعـالی هـستند      همۀ موجـودات عـالم، در همـۀ شـئون زنـدگی خـود، مـرتبط و وابـسته بـه یـک                     یعنی  

حتـاج و  همـه بـه او محتاجنـد و او بـه هـیچ کـس م      . دهـد  موجودي که زنده است، به همۀ هستی آگاه است، و به همگـان جـواب مـی            
   .وابسته نیست

ــراي ایــن ســؤاالت داردابــراهیم هاییــست کــه  درك توحیــد ابراهیمــی، در گــرو درك پاســخ ــا بــه هــر یــک از ایــن  . ب اگــر پاســخ م
اگـر وجـود معبـودي متعـالی را     . ایـم  پرسـتی نهـاده   بـه دسـت آورده متفـاوت باشـد، قـدم در وادي شـرك و بـت       ابـراهیم  سؤاالت با آن چه که   

اگـر  هـم چنـان کـه    . قسمتی ـ هر چند کوچک ـ از زنـدگی خـود را مـرتبط و وابـستۀ بـه او ـ و فقـط بـه او ـ نـدانیم، مـشرکیم             انکار کرده یا 
ایـن سـخنان ممکـن اسـت کمـی بـیش از حـد فیلـسوفانه بـه نظـر           . مستقل از او ببینیم، مـشرك خـواهیم بـود    حتی گوشۀ کوچکی از جهان را       

؛ و رب العـالمین بـودن خداونـد    :کـرد   مطـرح مـی  فرعـون  در برابـر  موسـی مـان ادعاییـست کـه    اما حقیقت ماجرا این اسـت کـه ایـن ه        . آید
 معنـاي دیگـري جـز    24 و 23آیـا  . داري ماسـت  چنان چه بارها گفتـیم، ایـن همـان اعتقـاد کلیـدي در دیـن             

  این دارد؟ 
ـ  ه نمـی تمـ اهمین جا خ  در   ابراهیمیوحید  ابعاد ت البته   واضـح اسـت کـه چنـین نگـاهی، سراسـر زنـدگی مـا را تحـت تـأثیر قـرار            . دیاب

چنـین  . دانـد  تـرین امـور زنـدگی خـود را در دسـت معبـود مـی        تـرین و بـزرگ    اعتقـاد دارد، کوچـک  ابراهیمـی کسی که به توحیـد     . خواهد داد 
  . گیرد هایش در ارتباط با معبود معنا می ها و نخواستن کسی همۀ خواستن

تــوانم بگــویم از دو حــال خــارج  فقــط مــی. دانــم برداشــت شــما از ســخنان مــن چیــست ن نمــیمــ
اگـر بـه فکـر فـرو رفتـه باشــید،      . ایـد  ایـد، و یـا عمیقـا بـه فکـر فـرو رفتـه        یـا هـیچ چیـز نفهمیـده    : نیـستید 
گـوییم همـۀ امـوز زنـدگی مـا       وقتـی مـی   :مـثال ایـن کـه   . هاي مهمی را در برابر خود خواهید یافت         مسئله

آیـا ایـن همـه علـل و معلـوالتی      تنها و تنها ـ وابسته به یک موجود است، دقیقـا بـه چـه معناسـت؟      ـ 
آیـا مـا تـأثیر علـل و اسـباب و حـوادث       سـره باطـل اسـت؟      که بشر به دنبـال کـشف آنهاسـت، یـک          

کنـیم؟ مـثال، زنـدگی مـا بـه ابـر و بـاد و مـه و خورشـید و فلـک                        دیگـر نفـی مـی       گوناگون را بر یک   

                                                   
بدیهیست که اعتقاد به یگانگی معبود، با اعتقـاد بـه کثـرت موجـودات متعـالی قابـل جمـع اسـت، مـشروط بـر ایـن کـه همـۀ موجـودات متعـالی در طـول آن معبـود                  )  ٢٢

  .یگانه واقع شده باشند
  2سورة حمد آیۀ )  ٢٣
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گـوییم همـۀ شـئون زنـدگی مـا فقـط بـه یـک          ت؟ اگر هست، که ظاهرا هست، پس چرا مـی   وابسته نیس 
  موجود وابسته است؟ 

ــسیار عمیــق فلــسفی ســراغ گرفــت   ــد از مباحــث ب ــا در گفتگوهــاي . پاســخ ایــن ســؤاالت را بای م
ــه شــعراء ســورة ، و حتــی در جلــسات پیــشین گفتگوهــاي احــزابقبلــی خــود، مــثال در مباحــث ســورة  ب

هــاي دینــی در صــدد پاســخ بــه همــین گونــه  بــسیاري از آمــوزه. ایــم ز ایــن مــسائل پرداختــههــایی ا گوشــه
ــه مطــرح مــیســؤاالت و ســؤاالت فــراوان  گــزاف نیــست اگــر بگــوییم . شــود دیگریــست کــه در ایــن زمین

هـا   تـر بـراي ایـن قبیـل مـسئله      تـر و دقیـق   هـایی عمیـق    هنـوز هـم در جـستجوي پاسـخ    اسـالمی فیلـسوفان  
  . هستند

در قبـال   ش فطـری ۀدغدغـ  بـه قـومش، در صـدد مطـرح کـردن      مـا تعبـدون  بـا گفـتن   ابراهیم رسد که     کل، چنین به نظر می    به هر ش  
هـاي دیگـر    وقتـی بـا زنـدگی انـسان    ـ به عنوان یک انسان بـا فطرتـی کـامال سـالم و دسـت نخـورده         ـ ابراهیم  ،در حقیقت. فلسفۀ زندگی بود

تـوان   اي از زنـدگی بایـد تـن داد؟ بـه چـه دلیـل، و بـر پایـۀ کـدام اسـتدالل مـی            بـه چنـین شـیوه   چـرا  : روبرو شد، از خودش و از آنها پرسـید  
خواسـت بـدون اندیـشه     نمـی . بـه دنبـال عقالنیـت در مبـانی زنـدگی بـود        ابراهیم  اي از زندگی را بر نحوة دیگري از آن ترجیح داد؟              نحوه

   .ندکو دلیل، و بدون بینه، از راه هوا و هوس زندگی 
اي براي زندگی خـود نداشـته باشـیم، در واقـع هـیچ دلیلـی نـداریم کـه چـرا فـالن شـکل از زنـدگی بهتـر از شـکل دیگـر                      فهاگر فلس 

مرفهانـه بـر فقیرانـه، تـرجیح عقالنـی زنـدگی آزادانـه بـر         زنـدگی  عقالنـی   زنـدگی مـسلمانانه بـر مـشرکانه، تـرجیح           عقالنـی   تـرجیح   . آنست
  . اسیرانه، در گرو داشتن فلسفۀ زندگیست

 یــا حتــی هــرج و مــرج، دیکتــاتوري بــر دمکراســی تــرجیح !ي حــرف بــزنیمتــر بــه زبــان امــروزي
 بـر رژیـم   جمهـوري اسـالمی  مانـدگی یـا هـر چیـز دیگـري مـشابه آن، و تـرجیح                  بـر عقـب    توسـعه ترجیح  

اگــر هــا ـ   ـ و بــالعکس تمــامی ایـن تــرجیح  و یــا هــر نظــام حکـومتی دیگــري    سوسیالیــستیسـلطنتی یــا  
قالنیــت باشــد، محتــاج داشــتن فلــسفۀ زندگیــست؛ و اگــر نخواهــد بــر پایــۀ عقالنیــت  بخواهــد بــر پایــۀ ع

. مثـل خـران زنـدگی کـردن اسـت     :  راحـت بگـویم  ؛چیزي جز پیروي از هـوي و هـوس نخواهـد بـود           باشد،  
دار   باشـی و چـه طــرف  طلـب  سـلطنت ، چـه  سوسیالیـست  باشـی، چـه   دمکـرات بـدون فلـسفۀ زنـدگی، چـه     

  . اي که پاالن بر پشت تو نشسته است نشسته، بر پشت پاالن نوالیت فقیه
اندیـشید؛ و از آن جـا کـه بـراي      بـه همـین دلیـل بـه فلـسفۀ زنـدگی مـی       . خواسـت بدانـد زنـدگی صـحیح چگونـه اسـت         مـی ابراهیم  

ابـراهیم  بـه  اکنـون ببینـیم پاسـخ مـردم     . هـاي دیگـر قـرار داد    گري وجود ندارد، فلسفۀ زندگی خـود را در برابـر انـسان             انسان گریزي از دعوت   
  . چه بود

چیـزي کـه   اسـت؛ یعنـی     اسـت و ایـن لغـت بـه معنـی         هـم خـانوادة      ظـل نکلمـۀ    .قالوا نعبد اصناما فنظل لها عـاكفين      

اعتکـاف هـم از   .  دائمـی چیـزي بـودن اسـت    ت اسـت کـه بـه معنـی در مالزمـ      نیـز اسـم فاعـل بـراي          ينعـاكف  .و دوام دارد  استمرار  
 و بـه همـین دلیـل،    پرسـتیم   را مـی یمـا اصـنام  گفتنـد   ابـراهیم   ن معناي لفظی آیه ایـن اسـت کـه مـردم در جـواب                بنابرای. همین خانواده است  

   .پیوسته در مالزمت آنانیم
و تمثـال یـک   مظهـر  سـازد تـا    شـود کـه انـسان بـه دسـت خـودش مـی        ـ یا همان بت ـ از نظر لغوي به چیزي گفته مـی   صنم

ـ کن م بـه مـا کمـک مـی    اصـن اکـه   ایـن  نخـست . خـصوصیت اصـلی برخـوردار اسـت     دو بنابراین صـنم از  .موجود متعالی باشد   بـه یـک   تـا  د ن
مـا نخـواهیم توانـست بـا آن موجـودات متعـالی ارتبـاط برقـرار کـرده بـه           د نم نباشـ  اصـن ااگـر ایـن     به طوري کـه      .موجود برتر توجه پیدا کنیم    

گـر موجـودي دیگـر     ودي بـه صـورت طبیعـی مظهـر و نمایـان     پـس اگـر موجـ   .  انـسان اسـت   دسـت ساختۀ این که   دوم. آنها توجه نشان دهیم   
بـه عبـارتی دیگـر، مظهریـت صـنم یـک       . شـود  باشـد ـ مثـل معلـوالتی کـه از نظـر فلـسفی مظهـر علـل خـود هـستند ـ صـنم خوانـده نمـی               

کـه صـنمی را بـه    دهنـد، ارتبـاط ذاتـی ندارنـد و ایـن انـسان اسـت          یعنی اصنام با موجودات برتـري کـه نمایشـشان مـی           . مظهریت اعتباریست 
  . داده است عنوان شمایل یک موجود برتر قرار
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قـبال گفتـیم   . انـد  ارائـه کـرده  در میـان جوامـع انـسانی    اصـنام  چگـونگی شـکل گـرفتن    بـارة   کاملی در   تاریخی   بحث   المیزان در   عالمه
مـین امـروز هـم ـ اگـر درسـت       رسـد ه  چیـزي کـه بـه نظـر مـی     . ترین عنصر در دعوت دینی، اعتقاد بـه توحیـد ربـوبی بـوده اسـت      که اصلی

از نظـر تـاریخی، مخالفـان توحیـد کـسانی      . دهـد  ایـست کـه دیـن در برابـر مـا قـرار مـی        مورد نظر واقـع شـود ـ چـالش برانگیزتـرین مـسئله      
یعنـی امـور   . کردنـد   را انکـار مـی  وبیـت ربدر اغلـب مـشرکان، یگـانگی      . انـد کـه منکـر وجـود واجـب الوجـود یـا خـالق هـستی باشـند                     نبوده
ــسته و معتقــد بودنــد ادارة امــور عــالم در دســت اربــاب و خــدایان اســت گونــ ــاریخی . اگون زنــدگی را در دســت یــک رب ندان تحقیقــات ت

کردنـد بـراي ایـن کـه بتواننـد ارتبـاطی موفـق و مـستمر بـا خـدایان ـ یـا همـان اربـاب هـستی ـ داشـته                   ها احساس می دهد که انسان نشان می
  . را براي هر یک از خدایان طراحی کنندباشند، ناچارند اصنام و شمائلی 
ایــن . 25دانــستند مــیرا اربــاب هــستی هــاي فلکــی  ســتارگان و صــورتهــا،  از انــساناي  عــدهمــثال 

تواننــد بـا خـدایان و اربــاب خـود گفتگــو و     کردنـد کـه در هنگــام شـب بــه آسـانی مـی      افـراد احـساس مــی  
هـاي فلکـی را     وقتـی سـتارگان و صـورت   اما هنگام روز چطـور؟ بـراي آنهـا مـشکل بـود کـه        . مناجات کنند 

چـوب  یـا  سـنگ  اي را از  ایـن بـود کـه مجـسمه    . بیننـد بـه همـان راحتـی بـا آنهـا ارتبـاط برقـرار کننـد              نمی
هـا   ایـن مجـسمه  . دادنـد  و تمثـال آن حقـایق آسـمانی مـورد توجـه قـرار مـی       مظهـر  طراحی کرده و به عنوان      

بــه همـین ترتیــب ـ مــثال ـ بــراي داشــتن      . ندشــد مــی همـان چیزهــایی بودنــد کــه بــت یــا صــنم خوانــده  
ــا خــداي طــرب و شــادي  ــه زعــم خودشــان ـ      ارتبــاطی موفــق و مــستمر ب ــایی را  ـ ب ــر زیب مجــسمۀ دخت

هـم ـ مثـل خـداي     هـاي دیگـر     بـت .گفتنـد ایـن خـداي عـیش و شـادي و طـرب اسـت        سـاختند و مـی   می
  . به همین شکل به وجود آمدندجنگ و صلح و باران و قبیله و غیره ـ 

ایـن کـه اساسـا اعتقـاد بـه اربـاب و خـدایان ـ بـرخالف اعتقـاد           . ور داشـت نبایـد از نظـر د  اي هست کـه   نکتهپرستی  بتدر خصوص 
کـسی بـراي وجـود خـدایان متعـدد اسـتدالل منطقـی        . الوجود یکتا ـ محصول تأمـل فلـسفی و علمـی در جهـان هـستی نبـوده اسـت         به واجب

پرسـیدید آیـا شـما اسـتداللی هـم داریـد کـه نـشان دهـد خـداي جنـگ و خـداي              پرستان ـ مـثال ـ مـی     ز بتیعنی اگر ا. داد و فلسفی ارائه نمی
  . شان از نوع برهان و استدالل منطقی نبودصلح دو موجود متفاوت هستند، پاسخ

 هـا بـوده   جـویی در میـان انـسان    گرایـی و منفعـت   تـر محـصول نـوعی عمـل     پرسـتی بـیش   شکل گرفتن بـت بنابراین باید گفـت   
درسـت بـه همـین دلیـل،     . آیـد  اعتقاد به توحید ربوبی ـ در مقایسه با نقطۀ مقابـل آن ـ اعتقـادي بـسیار پیچیـده و عمیـق بـه شـمار مـی           .است

هـا بـراي    چـرا انـسان  . بنـدي بـه آن   رسـد تـا پـاي    تـر بـه نظـر مـی         بنابراین دست کـشیدن از ایـن اعتقـاد بـسیار آسـان            . اعتقادي پرهزینه است  
توانـستند بـه معبودشـان توجـه      تـري ـ مـی     ـ و در واقـع بـا هزینـۀ کـم     تـر  آسـان  و تـر  راحـت  از این طریق  اخته بودند؟ چونخدایان اصنامی س

بنـدي بـه حقیقـت بلنـدي چـون       پـاي تـر بـود تـا     بـه مراتـب آسـان    ،خـدایان گونـاگون  اربـاب و  بـه  داشتن اعتقاد اصل  به همین ترتیب،    . کنند
 ،پرسـتی  در عمـق بـت  بنـابراین  .  هـم بـه اربـاب و خـدایان معتقـد شـدند و هـم بـراي آنهـا بـت سـاختند              ،ها  این بود که انسان   . توحید ربوبی 

جـویی ـ و نـوعی     نـوعی عـوام زدگـی ـ نقطـۀ مقابـل علـم       ، هـا و اصـنام   چه از نظر اعتقـاد بـه خـدایان و چـه از نظـر سـاختن بـت       
  . 26وجود داشت ـ ها یتجویی و کشف واقع طۀ مقابل حقیقتقگرایی ـ ن جویی و عمل منفعت

وقتـی  . قابـل اسـتنباط اسـت    ،شـعراء ورة مـورد بحـث مـا در سـ    آیـات  خـوبی از  پرسـتی گقتـیم، بـه        تمامی آن چـه کـه در بـارة بـت          
. ایـن پاسـخ بـسیار جالـب اسـت     . پرسـتیم  اصـنام را مـی  مـا  گوینـد   مـی  آنهـا در جـواب   ،پرسـتید  چه چیـزي را مـی     پرسد    میقومش  از  ابراهیم  

پرسـتی خـود عمیقـا اندیـشیده باشـد ـ هرگـز نخواهـد گفـت کـه مـن             پرسـت ـ دسـت کـم اگـر در بـت        یک بـت حقیقت ماجرا این است که
گـر   گفتنـد مـا پرسـتش    بایـد مـی  پـس  . چرا که صنم موجودي بود ساخته دست خـود انـسان و مظهـر یـک موجـود برتـر              . پرستم  صنم را می  

  . ینداین اصنام مظهر آنهاهستیم که ارباب و خدایانی آن 
بـا کـسانی روبـرو بـود کـه از فکـر و اندیـشۀ عمیـق بـه طـور           ابـراهیم  تـوان فهمیـد    از همین جـا مـی  .  پاسخی در میان نیامد   اما چنین 
،  بـود انگـاري و فـرار از زحمـت عمیـق اندیـشیدن بنـا شـده        پرسـتی بـر نـوعی سـاده      و پایـۀ بـت   سگذشته از ایـن کـه اسـا       . جدي دور بودند  

                                                   
  .اي از همان اعتقادات باشد جود دارد، پس ماندههایی که هنوز هم در میان ما و بینی شاید برخی از طالع)  ٢٥
گرایانـه و    ـ بـه زنـدگی، نـوعی نگـرش عمـل      اسـرائیلیان  بنـی  ـ و بـه تبـع آنهـا در عمـق نگـاه       فرعونیـان تـر گفتـیم در عمـق نگـاه      حتمـا بـه خـاطر داریـد کـه پـیش      )  ٢٦

  . تواند بسیار مفید باشد گرایی، می پرستی و عمل  رابطۀ میان بتتر در خصوص به گمان من مطالعات تاریخی گسترده.  کامال مشهود بودپراگماتیستی
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پرسـتی خـود     یعنـی حتـی در بـت   .ند فاصـله داشـت   و اندیـشۀ عمیـق  اشتند، به صـورت مـضاعفی از فکـر    قرار د ابراهیم  پرستانی که در برابر       بت
بـه جـاي توجـه بـه اهـداف اصـلی خـود از عبـادت، همـۀ توجهـشان معطـوف بـه ابـزار عبـادت                 این امر باعث شده بـود کـه         . عمقی نداشتند 

  . ام  نامیدهپدیدة وارونگی ابزار و اهدافت که من آن را رسد این همان پدیدة بسیار رایج در جوامع انسانی اس به نظر می. شود
 در کتـاب  عطـار نیـشابوري  بـه نظـر مـن حتـی     . اي باشـد، پدیـدة آشـنایی اسـت     وارونگی ابزار و اهـداف، هـر چنـد اصـطالح غریبـه          

عمیقـی بـر ذهنیـت و    گـزاف نیـست اگـر کـسی بگویـد ایـن پدیـده بـه طـرز           27.در این باره سـخن گفتـه اسـت   زیبایی اش به  نامه  الهیشریف  
هـم بـا   ابـراهیم  بیـان کـنم، فـورا تـصدیق خواهیـد کـرد کـه قـوم         تـر   بـیش تا لحظاتی دیگر، وقتـی منظـورم را         . زندگی بشر امروز سیطره دارد    

هـا کـارکردي   ، ابزاردرسـت ماننـد قـوم مـا    هـم  ابـراهیم  بـراي قـوم   . انـد   ـ بوده 28همین پدیده دست به گریبان ـ شاید هم دست در گردن 
   .شد اي براي عبادت موجودي برتر باشد، خودش عبادت می صنمی که قرار بود ـ تنها ـ وسیله. اهداف پیدا کرده بودندشبیه 

تـرین مـصادیق وارونگـی اهـداف و       ایـن پدیـده یکـی از روشـن         29. را شـنیده باشـید     زمیماشـین  بـه    ماشینتبدیل شدن   شاید اصطالح   
ـ    30ماشین. ابزار است هـا   تـرین نـوعش در تـاریخ بـشر ـ کـه بعـضی        از سـاده هـا   ماشـین . ی یـک وسـیله و ابـزار   ، هر چه کـه باشـد، اساسـا یعن

نـد کـه   ا هدانـم ـ فقـط بـدین منظـور پدیـد آمـد         امـروز حتـی اسـمش را هـم نمـی     کـه ـ تـرین انـواعش     گویند چرخ بوده است ـ تا پیچیـده   می
بینـیم کـه انگـار وسـیله      کنـیم، بـا کمـال تعجـب مـی      بـشر نگـاه مـی     اما وقتی به تاریخ تمدن      . براي آسان شدن زندگی ما باشند      يوسیله و ابزار  

تـر کـسی را    دیگـر کـم  . داشـتن ماشـین، خـود تبـدیل بـه یـک هـدف شـده اسـت         . ها خیلـی زود از یـاد بـشر رفتـه اسـت      و ابزار بودن ماشین  
دف واقعـی، بـه دنبـال ایـن      بـه راسـتی مـن بـراي کـدام هـ      :شـود، از خـودش سـؤال کنـد       بینید که وقتی با یک ماشـین جدیـد مواجـه مـی              می

 بـه یـک ارزش انـسانی ـ و در نتیجـه بـه یـک هـدف عمـومی ـ تبـدیل شـده             شهـاي جدیـد و جدیـدتر، خـود      داشتن ماشـین ؟ماشین هستم
انـد، در مقایـسه بـا کارهـایی      هـا بـراي مـا پدیـد آورده     هیچ کس حاضر نیست به این موضوع فکر کند کـه آیـا دردسـرهایی کـه ماشـین                . است

. کنـد  هـا فکـر نمـی    اصـال دیگـر کـسی بـه ایـن هـدف      . تـر کـرده یـا دورتـر       هـا نزدیـک     کنند، ما را به اهدافمان از ایجاد ماشـین          ا می که براي م  
هـاي جدیــد و جدیــدتر چنـان بــا شـالودة نظــام اقتــصادي مـا گــره خـورده کــه هــیچ جـایی بــراي تـشکیک و تردیــد بــاقی         سـاختن ماشــین 

اندیـشی خواهـد گفـت کـه ماشـین فقـط یـک ابـزار          هم از هر کس بپرسـی، احتمـاال بـا کمـال سـاده     این همه در حالیست که هنوز     . گذارد  نمی
ابـزار بایـد در    آن کـه  حـال . کنـد  معلوم نیـست ایـن چگونـه ابزاریـست کـه ـ عمـال ـ بـراي زنـدگی مـا تعیـین تکلیـف مـی              . براي زندگیست

  . خدمت زندگی ما باشد نه تعیین کنندة مسیر ما در زندگی
ولـی بـه   . دانـم کـه جـاي بحـث در ایـن سـخنان بـسیار زیـاد اسـت           مـی .  ارائـه کـنم   جـامعی هم در بارة این پدیده تحلیل       خوا  من نمی 

دیگـر بـراي ایـن    هـاي   مثـال . تواند ذهن ما را نـسبت بـه پدیـدة تبـدیل شـدن ابـزار بـه هـدف، حـساس کنـد              این مثال به خوبی می     ،گمان من 
 باشـد؟ امـروز   تـأمین سـعادت بـشر    ابـزاري بـراي آسـان شـدن زنـدگی اجتمـاعی و       ،قـسیم کـار  تشـغل و  آیا قـرار نبـود      . پدیده، فراوان است  

ــ   مرحـوم شـریعتی  بـه قـول   شناسید کـه بـراي انتخـاب شغلـشان، بـه ایـن موضـوع فکـر کـرده باشـند؟ نـه ایـن اسـت کـه ـ                 چند نفر را می
  ؟ ند کار کنتا زنده باشند و زنده هستند تاکنند  کار میها  امروزه، اغلب انسان

تـا وقتـی فلـسفۀ روشـنی بـراي زنـدگی خـود نداشـته باشـیم، اساسـا مـرز روشـنی میـان ابـزار و                        حقیقت ماجرا این است که      
تـوانیم معلـوم    چگونـه مـی   ،و بـه کجـا خـواهیم رفـت    در کجـا هـستیم،     ،ایـم   از کجـا آمـده    تا وقتی که ندانیم     . بودنخواهد  قابل ترسیم   اهداف  

ـ      اهداکنیم   از تـوانیم   زار نیـل بـه آن کـدام اسـت؟ تـا وقتـی شـناخت دقیقـی از خودمـان نداشـته باشـیم، چگونـه مـی                     ف حقیقی ما چیست و اب
درسـت بـه همـین    . ؟ در ایـن حـال، هـر هـدفی هـم کـه تعیـین شـود، هـدفی سـطحی و متزلـزل خواهـد بـود             واقعی خود حرف بـزنیم   هدف  

گویـا ریـشۀ چنـین    .  در جـاي اهـداف بنـشینند   تـا یابنـد   مـی آن را گیرنـد و ابزارهـا امکـان     دلیل است که اهداف در معرض فراموشی قرار مـی         
  .نداشتن فلسفۀ روشنی براي زندگی: را باید در همین جاها جستجو کردابراهیم شباهتی میان ما و قوم 

خداونـد رحمـت کنـد کـسی را کـه پاسـخ سـه سـؤال را         از امامان معصوم مـا روایـت شـده کـه          
   ه کجا خواهد رفت؟از کجا آمده؟ در کجا هست؟ و ب: بداند

                                                   
  .  مراجعه نماییدالهی نامۀ عطارتر می توانید به گفتگوهاي ما در شرح  براي آگاهی بیش)  ٢٧
  !و یا حتی دست در آغوش)  ٢٨
  !روحش شاد.  بودمرحوم دکتر علی شریعتیبرخورد من با این عبارت، نخستین بار در آثار )  ٢٩
  .  ـ یا همان خودرو ـ باشداتومبیل در این بحث مفهوم عمومی آن است نه مفهوم خاص آن در میان ما که ماشینبدیهست که مراد از )  ٣٠
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ــ ــا ک ــت یم ــته وق ــا  داش ــم ت ــور    ای ــی کنک ــیم؟ وقت ــر کن ــوب فک ــؤاالت خ ــن س ــخ ای ــارة پاس در ب
 یـا وقتـی مـشغول بـه کـار      ؟کـردیم   یـا وقتـی سـرگرم امتحانـات دانـشگاه بـودیم؟ وقتـی ازدواج            ؟دادیـم   می

 عجلـه بـه سـر    کنیم تا در بـارة ایـن سـؤاالت فکـر کنـیم؟ صـبح کـه بـا         شدیم؟ همین امروز، کجا فرصت می    
ــا شــب کــه خــسته در رخــت؟رویــم کــار مــی ــرو مــی  ی ــا شــاید در آن ســاعت فراغــت   خــواب ف ــیم؟ ی افت

  شود؟   می32اینترنتجدید ـ صرف دیدن فیلم یا تفرج در  31آوري فنمحدودي که ـ به برکت 
مهـم دیگـري در    خـصلت  گذشـته از وارونگـی اهـداف و ابـزار،    . شـود  بـه همـین جـا خـتم نمـی         ابـراهیم   ما و قـوم     هاي میان     شباهت

اجـازه دهیـد بـراي یـک لحظـه جـواب       . دار دهنـده باشـد   توانـد بـراي مـا بـسیار آموزنـده و هـش       وجود داشت کـه مـی  ابراهیم پرستی قوم    بت
ـ   اصـنام   خـود  یعنـی قبـول کنـیم کـه آنهـا حقیقتـا       . کمی جدي بگیریمرا ابراهیم به پرستان  بت چـرا بایـد   . یدندپرسـت   را مـی ـ نـه روح اصـنام 

و پرسـتان از کجـا    بـت . اصـال طـور دیگـري سـؤال کنـیم     صنم ـ که قاعدتا یک وسیله و ابزاري براي عبادت بوده ـ چنـین اصـالتی پیـدا کنـد؟       
   ؟شودجلب رضایت خدایان تواند باعث  میاي با این شکل و شمایل،  مجسمهعبادت که  فهمیده بودند با چه استداللی

آنهـا هـیچ پاسـخی بـراي     . سـازد  بـرمال مـی  را نـسبت بـه زنـدگی    ابـراهیم  و عوامانـۀ قـوم    ی حاین سؤالیست که یک بار دیگر نگاه سط 
اي نداشـتند کـه    هـیچ توجیـه قـانع کننـده    . کردند که چرا ایـن صـنم بـه خـصوص بایـد پرسـتیده شـود           هیچ دلیلی ارائه نمی   . این سؤال نداشتند  

هـاي   گفتنـد همـین اصـنام و بـت     اندیـشی مـی   یـن همـه، در کمـال سـاده    چرا باید با این ابزار خاص بـه عبـادت خـدایان مـشغول شـد؛ و بـا ا             
  . ساز خود ماست که باید پرستیده شوند دست

تـري   ، خـالی بـودن ایـن جماعـت را از هـر گونـه دلیـل و توجیـه عقالنـی، بـا وضـوح بـیش              شـعراء به زودي در آیات بعـدي سـورة         
پرسـتیم   ایـم و مـی   قـرار داده خـداي جنـگ   مظهـر  کـه مـا ایـن بـت را      ت ایـن گفتنـد علـ   مـی ــ مـثال ـ    ابراهیم اگر قوم . مالحظه خواهیم کرد

شـد در بـارة    بـراي کارشـان داشـتند و مـی     یاسـتدالل یـک   الاقـل  ،اي بـسازیم  اینست که خود خـداي جنـگ بـه مـا گفتـه کـه چنـین مجـسمه              
پرسـید ـ بـه    ابـراهیم  اسـخ سـؤاالتی کـه    در پ، بـود کـه اگـر    ؛هـیچ خبـري از ایـن گونـه سـخنان نبـود      ولـی  . درستی ـ یا غلطی ـ آن فکر کرد  

، گرایـی   و عمـل نگـري  پرسـتان قـوم ابـراهیم، عـالوه بـر سـطحی       پرسـتی بـت   در بـت رسـد   به نظر میکه این است . شد نوعی ـ مطرح می 
 خواسـت  هـر طـور دلـشان مـی    یعنـی بـدون هـیچ اسـتدالل و دلیـل مـوجهی،           . خـورد   روي از هوا و هوس هم به چشم می          نوعی دنباله 

   .کردند یعمل م
پرستی این جماعت ـ صرف نظر از خطـا بـودن مـصداقی کـه بـراي معبـود تـصور کـرده بودنـد ـ حتـی بـا روح عبـادت                بتدر واقع، 

ایـن خـود   . آلـود بـود   ، عملـی تنـاقض  همـین دلیـل  هواپرسـتی و بـه   ـ عمیقـا ـ آغـشته بـا     یعنی عبادت آنهـا   . و پرستش هم سازگاري نداشت
آلــودگی، مشخــصۀ اصــلی  چــرا کــه تنــاقض. قــرار گرفتــه بودنــدابــراهیم  اندیــشۀ کــسانی کــه مخاطــب دلیــل دیگریــست بــر ســطحی بــودن

هـر جـا بـا تناقـضی مواجـه شـویم،       . همۀ تالش ما هنگام فکـر و اندیـشه، اجتنـاب از تنـاقض گفـتن اسـت      . کسانیست که تفکر عمیقی ندارند    
کننـد کـه اصـوال کـاري      آلـود سـر مـی    پـس تنهـا کـسانی بـا تفکـر تنـاقض      . گیریم که یک جایی از کار و فکر ما غلط بوده است       فورا نتیجه می  

  . از زمرة چنین افرادي بودندابراهیم قوم . به کار منطق و اندیشه ندارند
ــ  ابـراهیم  امـروزه بـسیاري از مـا هـم ـ درسـت مثـل قـوم         اگر کمی دقت کنیـد، خواهیـد دیـد کـه     

ن در قیـد و بنـد ایـن نیـستیم کـه رب مـا از مـا        چنـدا . حتی در رفتارهـاي دینـی خـود تـابع هـوا و هوسـیم          
تـر دخالـت دارد تـا     کنـیم، لـذت بـردن و سـلیقۀ شخـصی مـا بـیش        حتـی وقتـی عبـادت مـی       . خواهد  چه می 

بپرسـیم کـه در قبـال او چگونـه     خـدا  کنـیم بایـد از خـود     فکـر نمـی  . تکلیفی که رب بر دوش ما نهاده اسـت       
. کنـیم   عبـادت مـی  خواهـد  هـر طـور دلمـان مـی     بـراهیم،   درسـت مثـل قـوم ا      . ي را باید در پیش گرفت     رفتار

اي از مـا،   در میـان عـده  . تـر اسـت   همین که از عبادتی لذت کافی ببریم، از هـر چیـز دیگـري بـراي مـا مهـم             
تـر اسـت تـا انجـام      آیـد ـ پـر رنـگ     انجام بعضی از مراسم دینی ـ با این که جزو مـستحبات بـه حـساب مـی     

ـ       نمـی . واجبات دینی   بـه موقـع بـه    عاشـورا راي ایـن کـه مـردم اقـال نمـاز ظهرشـان را در روز             بینیـد اخیـرا ب
  ؟ برند به کار می آورند، چه ترفندهایی  جاي

                                                   
  ! خودمان استتکنولوژيآوري همان  منظور از فن)  ٣١
٣٢  (Internetگویند شبکۀ جهانی ها به آن می  بعضی!  
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اي دیگـر، سـخن گفـتن از حقـوق قـانونی یـک شـعار مقـدس و سـخن گفـتن از تکلیـف               براي عده 
هـاي   نیکـی از جریـا    مغـز متفکـر      بـود کـه      همـین چنـدي پـیش     . آیـد   شرعی امري مرتجعانه به حساب مـی      

شـرکت در انتخابـات، نبایـد بـه عنـوان یـک وظیفـۀ شـرعی، بلکـه بایـد بـه عنـوان                      گفـت     سیاسی می 
بنـد   پـاي دختـران و پـسران جـوانی کـه خـود را        شاید شـما هـم دیـده باشـید           .شودحقوق شهروندي تلقی    

م باشـند،  گنـاه هـ   هـا اگـر بـی     ایـن بچـه  .ندارنـد  اي نسبت به احکـام دینـی        هیچ دغدغه دانند اما      می به دیانت 
  کنند چه باید گفت؟  در بارة پیرانی که آشکارا چنین طرز فکري را تئوریزه و ترویج می

 چیـز بدیـست یـا    ماشـین خـواهم بگـویم    بدیهیـست کـه نمـی   . خواهم در بارة یکایک این معضالت بـه تفـصیل سـخن بگـویم     من نمی 
 .قـدرها هـم بـراي مـا بیگانـه نیـست       آنابـراهیم  معـضالت جامعـۀ    خـواهم نـشان دهـم    فقط مـی  !  فکر کرد  سقراطقبل از دادن کنکور باید مثل       
از فکر نکردن بـه فلـسفۀ زنـدگی برخاسـته بـود؛ و مـشکالت مـا هـم از همـین جـا           ابراهیم مشکالت جامعۀ چنان چه قبال توضیح دادم،      

  .اي که میان ما و آنها وجود دارد این است سر شباهت خیره کننده. خیزد برمی
 اناز خودمـ بیاییـد ـ دسـت کـم ـ گـاهی       . اهمیتـی نیـست    کـم زنـدگی، چیـز   جدي نگـرفتن فلـسفۀ   

پیونـد نداشـته   حیـات مـا   تـصمیمی کـه بـا فلـسفۀ     هـر  کنـیم؟   ما که هستیم؟ و در این جهان چه مـی    : میپرسب
اي کـه از فلـسفۀ حیـات مـا برنخاسـته باشـد،                و منـاظره    هـر مـشاجره   . باشد، تصمیمی از سـر غفلـت اسـت        

هـر گفتگـویی کـه ریـشه در فلـسفۀ حیـات مـا نداشـته باشـد، بـرگ خـشکی اسـت             . هم چون بـاد هواسـت    
تـرین خطـري کـه مـا      هـا غفلـت کنـیم، کـم     اگـر از ریـشه   . مهـا بـروی     به سراغ ریشه  . بر تن درخت زندگی ما    

بـودن یـک چمـاق نیـست تـا هـر وقـت دلمـان خواسـت                قـشري . اسـت گري    خطر قشري کند،    را تهدید می  
در صـورت هـر کـس وجـود داشـت، حکـم بـه        گـري، ریـش نیـست کـه        قـشري  .بر سر مخالفانمان بکـوبیم    

موضعیـست  گـري   قـشري . و هـر کـس آن را تراشـید، تـصور کنـیم آدم عمیقـی اسـت               دهـیم   قشري بودنش   
  . کنیم که ما در قبال معناي زندگی اتخاذ می

یک بار براي همیشه بـه ایـن مـسئله بیندیـشیم کـه آیـا در جهـان هـستی کـسی هـست کـه سـزاوار               
 زنـدگی مـا در دسـت او و وابـستۀ بـه او باشـد؟ آیـا بـراي مـا در                  ررستش باشد؟ آیا کسی هـست کـه امـو         پ

  زندگی، مقصد و مقصودي هست؟ یا تمام نصیب ما از زندگی، حیرت است و سرگردانی؟ 
بترســیم از آن . اختالفــات و منازعــاتی کــه ریــشه در فلــسفۀ زنــدگی مــا ندارنــد        از مبترســی

  . هایمان بیرون زده اما دخلی به مسائل اساسی حیات ما ندارد رش رگ گردناي که به خاط مشاجره
بعـد از آن کـه قـوم    . سـازد  ابعـاد جدیـدي از طـرز فکـر آن قـوم و شباهتـشان را بـا مـا روشـن مـی                   ،با قـومش  ابراهیم  ادامۀ گفتگوي   

پرسـید آیــا ایــن اصــنام، وقتــی کــه آنهــا را  . دســؤالش را متوجــه همــان اصــنام کــرابــراهیم کنـیم،   گفتنــد مــا اصــنام را پرســتش مــیابـراهیم  
قـال هـل يـسمعونكم اذ تـدعون؛ او ينفعـونكم او      خوانید، صدایتان را می شنوند؟ آیـا اساسـا نفـع و ضـرري بـه حـال شـما دارنـد؟                     می

   .يضرون
اي بـود کـه    او انـسان از پـشت کـوه آمـده    . از پرسـیدن ایـن سـؤاالت چـه منظـوري داشـت      ابـراهیم  تـوان حـدس زد کـه     به آسانی می 

بنـابراین وقتـی از آنهـا شـنید کـه اصـنام ـ و نـه حتـی اربـاب ـ را پرسـتش             . کـرد  فلسفۀ زندگی خود را با فلسفۀ زندگی دیگـران مقایـسه مـی   
  اي دارد؟  فایدهحقیقتا کنید؟ این کار  ها را پرستش می راستی چرا بت. کنند، کوشید تا از دالیل آنها با خبر شود می

ابـراهیم  طبعـا، اگـر   . هـاي فراوانـی بـراي مـا دارد     بلـه پرسـتش اصـنام فایـده     : در جـواب بگوینـد    ابـراهیم   ت که قوم    شد انتظار داش    می
در واقـع   :گفتنـد آنهـا  . اسـت آور  حیـرت  سـخت ابـراهیم  جـواب قـوم   امـا  . آمـد  شنید، در جستجوي دالیل حرف آنها برمـی    چنین جوابی را می   

  . قالوا بل وجدنا ابائنا كذلك يفعلون: کردند ایم که پدران ما چنین کارهایی می ما دیده
. هــیچ عمقــی در فلــسفۀ زنــدگی خــود نداشــتندابــراهیم کــه قــوم شــویم ایــن اســت  اي کــه از ایــن جــواب متوجــه مــی اولــین نکتــه

ا آنهـا بـدون هـیچ تـأملی در فلـسفۀ زنـدگی همـان راهـی ر          .  آنها نه از سر دلیل و تفکر که از سر یک عـادت مـوروثی بـود                 پرستی بت
ـ  ا.شان رفته بودنـد باء و اجدادکردند که آ   دنبال می  چـرا کـه اگـر هـر دلیـل       .بنـدي ایـن مـردم بـه شـیوة زندگیـشان بـود        ن تنهـا دلیـل پـاي   ی

  . ندنک دیگري داشتند، جا داشت در این گفتگو بیان 
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و شـیوة زنـدگی آنهـا تأکیـد     قلیـدي و مـوروثی بـودن طـرز فکـر      تایـست کـه اصـرار دارد بـر روي             در این جا به گونه    قرآن  طرز بیان   
 در زبـان امـروزي مـا معـادل ایـن اسـت کـه بگـوییم پـدران          كـذلك يفعلـون   . کند  جلب توجه می  در این جا بسیار      كذلك يفعلون عبارت  . کند
دهـد کـه ایـن جماعـت حتـی نـسبت بـه میـراث گذشـتگان خـود دقـت و تأمـل               این تعبیـر نـشان مـی       !کردند   رفتار می  ها  همین جوري هم  ما  

هـا را   ایـم کـه پـدرانمان ایـن بـت      یعنـی بلـه مـا دیـده    ــ   گفتنـد   اگـر مـی  دسـت کـم    ،عالمـه به قـول  . نداشتندکافی  
امـا  . انـد  و آن را برگزیـده دقـت کـافی بـه خـرج داده      شـان در بـارة زنـدگی پـدران خود   الاقـل   ،کـه ایـن جماعـت   شد گفت  ـ میپرستیدند   می

 طرز سخن گفـتن کـسی اسـت کـه درسـت نفهمیـده ـ یـا نخواسـته بفهمـد ـ چـه طـرز فکـري در               كذلك يفعلون. حتی این حرف را هم نزدند
  . ، سرسري و سطحی به تقلید از زندگی آنها دست زده استها همین طوري.  وجود داشته استشمیان پدران

گـر در خـصوص فلـسفۀ زنـدگی     امـا ا . نـشانۀ سـطحی بـودن و عمـق نداشـتن اسـت      به هـر موضـوعی کـه باشـد،     چنین طرز نگاهی،    
آیـا نـه اینـست کـه اغلـب مـا       . ام که بگـویم مـا هـم خیلـی بهتـر از آنهـا نیـستیم        چنین بودند؛ و شرمندهابراهیم قوم . ، دیگر اتفاق بیفتد 

مـا در   يهـا  افکـار و ارزش آداب و سـنن کـه هـیچ، حتـی     کنـیم؟ نـه ایـن اسـت کـه       کنند، زنـدگی مـی   به همان سبک و سیاقی که تربیتمان می  
آینـد    ار آب درمـی مـسلمان هـا   زاده مـسلمان ایـد کـه چـرا اغلـب      اغلب موارد به صورت موروثی به ما منتقل می شود؟ هـیچ وقـت فکـر کـرده            

هـا هــم   زاده مارکسیـست در واقـع، اغلـب   . شـود  خـتم نمــی هـم   مـسیحیان  و مـسلمانان ؟ موضـوع فقــط بـه   مـسیحی هـا   زاده مـسیحی و اغلـب  
توانــد  مــیکفــر هــم . شــود مــیاي  شناســنامهنیــست کــه  یمــسلمانفقــط . لیبــرالهــا هــم  زاده لیبــرالآینــد و اغلــب  ی از آب درمــمارکسیــست

، هـر جـا دغدغـۀ پرسـتش ـ بـا تحلیلـی کـه از آن ارائـه          مـورد غفلـت قـرار گرفتـه باشـد     هر جـا فلـسفۀ زنـدگی     . باشد و هستاي شناسنامه
هـم  . ایـست  قـرار نگیـرد، زنـدگی شناسـنامه    عمیـق عقالنـی   ه برشـمردیم، مـورد تأمـل    دادیم ـ وجود نداشته باشد، هر جـا پاسـخ سـؤاالتی کـ     

  . ایند و هم روشنفکران ما مرتجعان ما شناسنامه
پرسـتید، شـما و پـدران پیـشینتان، پـس همـۀ آنهـا بـه          پـس درسـت ببینیـد؛ آن چـه شـما مـی       : گفـت نهـا   آدر پاسـخ    ابـراهیم   چنین بـود کـه      

ـ ؛قال افرايتم ما كنتم تعبدون   : ینمنزلۀ دشمن منند مگر رب العـالم       ـ ا انتم و اب  عـدو  . فـانهم عـدو لـي اال رب العـالمين    ؛وندمئكم االق
بـاز  سـت ـ   احـالی حقیقـی    حقیقـی ـ هـر چیـزي کـه باعـث خـوش        را از سـعادت  مـن یعنـی کـسی یـا چیـزي کـه      ؛ و دشـمن  دشـمن یعنی 

  . 33ه خواهان سلب خیر و خوشی از زندگی ماستشود ک از این جهت دشمن خوانده میهم دشمن ما  یعرفزبان در . دارد می
تـوجهی بـه   پـردة خـود را در بـارة فلـسفۀ زنـدگی آنهـا ـ کـه در واقـع نـوعی بـی             با گفتن این جملـه احـساس صـریح و بـی    ابراهیم 

فطـري  اي  دغدغـه . آوري اطالعـات ایـن سـؤاالت را نمـی پرسـید      بـه قـصد جمـع   ابـراهیم  قـبال گفتـیم کـه    . ـ بیـان داشـت  زندگیست   ۀفلسف
گـري اجتنـاب ناپـذیري کـه هـر انـسانی دارد، در صـدد مقایـسۀ میـان فلـسفۀ زنـدگی خـودش و              براي فلسفۀ زندگی داشت و به حکم دعوت       

بـه صـراحت گفـت    پـس  . دانـست  ــ چـون در دل غـار بـزرگ شـده بـود ـ از کنایـه و تعـارف چیـزي نمـی            ابـراهیم   ،از سوي دیگر. آنها بود
  .  ثمري جز شقاوت و بدبختی براي من ندارندچرا که .هاي شما دشمن منند بت

البتـه قـوم   . اسـتدالالت آنهـا هـم هـست    ، عـالوه بـر صـراحت و تأکیـد، پاسـخی بـه       ابـراهیم  در کـالم  انتم و ابائكم االقدمون   جملـۀ   
مـا هـم همـین    پرسـتی خـود ارائـه نکردنـد و تنهـا توجیهـشان ایـن بـود کـه پـدران            ـ به راسـتی ـ اسـتدالل قابـل تـوجهی بـراي بـت       ابراهیم 
گویـد کـه بـراي مـن اصـال مهـم نیـست کـه           بـه صـراحت مـی   انـتم و ابـائكم االقـدمون   با گفتن   ابراهیم  بنابراین  . کردند  میها عمل     جوري

ایـن چـه توجیـه و استداللیـست کـه وقتـی       انـد کـار درسـتی باشـد؟      مگر قرار است هر کاري که پدران شما کـرده . کردند پدران شما چه می   
دهیـد؟ نـه زنـدگی شـما و نـه زنـدگی        کـنم، مـرا بـه شـیوة زنـدگی پـدرانتان حوالـه مـی          فلسفۀ زندگیتان سـؤال مـی    از دالیل درستی  

 همـان  ،کنیـد  چیزهـایی کـه شـما از آنهـا تقلیـد مـی       .پدرانتان ـ هـیچ کـدام ـ دلیلـی بـراي درسـت بـودن فلـسفۀ زنـدگی شـما نیـست            
  . شناسم به نام رب العالمین اي این که من کسی را میبر .کند دور میدرست زندگی چیزهایی هستند که مرا از راه 

. ابـراهیم رب العـالمین یعنـی فلـسفۀ زنـدگی     . پرسـید  اسـت بـه همـان سـؤاالتی کـه از مـردمش مـی             ابـراهیم   ، پاسـخ    رب العالمین 
  .شرح این فلسفۀ زندگی بحثی است که در جلسۀ آینده پی خواهیم گرفت

***  
  که دل بر تو نبندست دلش نگشادست                    وان  بستۀ بند تو از هر دو جهان آزادست

                                                   
نـام ـ یعنـی چیـزي کـه بـر ضـد نـام نیـک ماسـت؛ و دشـوار ـ              دشـنام ـ دش  . دهـد  وندي است که معناي متضاد بـودن را مـی    در زبان فارسی پیشدشاي معتقدند  عده)  ٣٣
  . من ـ یعنی ضد من پس دشمن ـ دش. وار ـ بودن است وار ـ یعنی چیزي که بر ضد آسانی و هموار ـ هم دش
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  س افتادستأکافتابیست که در عقدة ر                     ماند ن میدا طره بنعارضت در شک                            
  و شیرین و دلم فرهادستبخش ت  ب جانل                   زلف هندو صفتت لیلی و عقلم مجنون                            
  ادستزبنده با قد تو از سرو سهی آ                سرو را گرچه به باالي تو مانندي نیست                            
  بد نهادست که سر بر قدمی ننهادست        هیچ کس نیست که با هیچ کسش میلی نیست                            

  مادر دهر مرا خود به چه طالع زادست                ي شادزهرگز از چرخ بد اختر نشدم رو                            
  بده آن بادة نوشین که جهان بر بادست               تو جهانیست پر از فتنه و شور دل من بی                            
  چه توان کرد که فریاد رسم فریادست                جز فریادمنفسی نیست به  در غمت هم                            
  ت دادس داد تو از روي حقیقت گر چه بی                خواجوداد مزن بر  بیش از این ناوك بی                            

  
          و الحمد هللا و صلی اهللا علی محمد و آله                                                                                                 

  
   اسالميه        حلقه مطالعات فلسفه و انديش                                                                                                     

                      سید محمد روحانی                                                                                                       
                                                                                                                                  ٤/١٢/٧٩  

  ١٤٢١ /ذيقعده/ ٢٨                                                                                                                 

 


