
 14 ۀجلس ـ القرآن تفسیر فی المیزان کتاب اساس بر شعراء سورة به نگاهی                                                                   قفلی که تنها یک کلید دارد

1 
 

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

  دارد کلید یک تنها که قفلی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  : قول البنهـ ي ـ  الحسين بن عليقال سمعت  ةحمز ابي ابنعن 
: لیسـبغ الوضـوء ثـم یصـلی رکعتـین او اربـع رکعـات ثـم یقـول فـی آخـرهن            و اءفلیتوضـ  ۀاو نزلت به نازل ۀیا بنی من اصاب منکم مصیب

و یـا خلیـل ابـراهیم و یـا نجـی موسـی و        ۀیشـاء مـن بلیـ    و یـا دافـع مـا    ۀیا سامع کل نجوي و شاهد کل مالء و عالم کل خفیو یا موضع کل شکوي «
ادعوك دعاء من اشتدت فاقتـه و قلـت حیلتـه و ضـعفت قوتـه دعـاء الغریـق الغریـب المضـطر الـذي           ـ صلی اهللا علیه و آله و سلم ـ  یا مصطفی محمد 

ـ بـاب الـدعاء     اصـول الكـافي  ( .فانه الیدعو به احد اال کشف اهللا عنه ان شاء اهللا» کشف ما هو فیه اال انت یا ارحم الراحمینالیجد ل
)للكرب و الهم و الحزن و الخوف
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یعنــی دعــا  از کتــاب اصــول کــافی و از ام  برایتــان آوردهروایــت زیبــایی 
ـ   امـام سـجاد  ، الحسـین  بـن  علـی گویـد از   مـی ــ   حمـزه  ابـی  بـن اـ راوي این روایت   .اندوه و ترستی و مشکالت و براي بدبخ

  فـرود  بالیـی  اي پسـرکم، اگـر بـه هـر کـدام از شـما مصـیبتی وارد شـد ـ یـا           : گفـت  شنیدم که به فرزنـدش مـی  ـ
ـ آمـد ـ پـس بایـد وضـو بگیـرد و بایـد وضـویش وضـوي کـاملی باشـد؛             دو رکعـت یـا چهـار رکعـت نمـاز بخوانـد؛        پسس

: آنگاه در آخر نماز بگوید   


        ؛ پس همانا، احـدي نیسـت کـه چنـین دعـا کنـد

  . مگر آن که خداوند مصیبت و بال را از او بر طرف خواهد ساخت، ا
ـ  را زیبـا  دعـاي  این که آن از پیش خواهم می اجازه  نخسـت . شـوم  متـذکر  را کوچـک  نکتـۀ  چنـد  کنـیم،  ترجمـه  هـم  اب

 عبـادت  و نمـاز  بـراي  اي مقدمـه  تنهـا  وضـو  مـا،  اکثریـت  دیـد  زا. اسـت  شـده  وضـو  بـه  خاصـی  تأکید روایت این در که این
ـ  نیـز  وضـو  خـود  مـا،  روایـات  دیـد  از رسـد  مـی  نظـر  بـه  امـا  ،است باطل وضو بدون نماز که است درست این البته. است  ـ

ـ  ذاته دح فی  کـه  آمـده  مـا  روایـات  از بعضـی  در. اسـت  برخـوردار  اي ویـژه  اهمیـت  از ـ
 بایـد  فرماینـد  مـی  امـام  مـا،  امـروز  روایـت  همـین  در .اسـت  نـور  علـی  نـور  وضـو  روي بر وضو و است نور وضو 

 بـراي  کـه  داننـد  مـی  همـه  قاعـدتا  و بخوانـد  نمـاز  بایـد  وینـد بگ بـود  کـافی  ظـاهرا  کـه  حـالی  در. بخواند نماز و بگیرد وضو
 اهمیـت  و موضـوعیت  از جـا  ایـن  در وضـو  خـود  کـه  دهـد  مـی  نشـان  امـام  تعبیـر  ایـن  امـا . داشـت  وضو باید خواندن نماز

ـ  وضـو  ذاتـی  اهمیـت  خصـوص  در تردیـدي  گونـه  هـر  رفـع  بـراي  شـاید  ـ این بر عالوه. است برخوردار خاصی  امـام  بـاز  ـ
ـ  توجـه  و دقـت  بـدون  نبایـد  یعنـی  .باشـد  دقیقی و کامل وضوي وضویش باید و دفرماین می ـ  تکلیـف  رفـع  بـراي  فقـط  و ـ  ـ

 حضـور  و توجـه  بـا  گـاهی  مـا  نمازهـاي  کـه  طـور  همـان . اسـت  مراتـب  و درجـات  داراي نمـاز  مثـل  هـم  وضو. گرفت وضو
 آمـده  عارفـان  و بزرگـان  از برخـی  الاحـو  در. باشـد  چنـین  توانـد  مـی  هـم  مـا  وضـوي  است، تر طوالنی گاهی و تر، بیش قلب
  . است مستحبات از هم رفتن خواب رخت به وضو با حتی که باشید شنیده شاید. اند بوده وضو حال در همیشه که

ـ  وضـو  آداب در کـه  عمیقیسـت  معـانی  خـاطر  بـه  آیا است؟ مهم قدر این وضو چرا  مـا،  دیگـر  عبـادات  مثـل  درسـت  ـ
ـ  حج و نماز نظیر  برخـی  و روایـات  برخـی  بـه  نگـاهی  گفـت  خـواهم  عمیـق؟  معـانی  کـدام  پرسـید  مـی  حتمـا  دارد؟ وجـود  ـ
 در. گـویم  مـی  را عمیـق  معـانی  کـدام  بدانیـد  تـا  بیندازیـد  خمینـی  امـام  الصـلوه  سـر  و الصـلوه  آداب مثل عرفانی هاي کتاب
 خـاطر  بـه  و کنیـد  یـاد  او کننـدگی  پـاك  و خـدا  پـاکی  از بایـد  کنیـد  مـی  نگـاه  آب بـه  وقتـی  کـه  آمـده  روایـات  این از برخی

ـ  را پاکــان خـدا  گویـد  مــی قـرآن  کــه باشـید  داشـته   ـــ را پـاکی  کننــدگان طلـب  و را، کننــدگان پـاك  و را، شـوندگان  پــاك و ـ
   .دارد دوست

تـوان خـدا را هـم بـا ایـن صـفت خوانـد؟         به راستی پاك بودن یعنی چه؟ در مفهوم پاکی چـه حقیقتـی نهفتـه کـه مـی     
شـود تـا کثیـف گـردد؛ پـس پـاك بـودن خـدا چـه معنـایی            د؛ خدا که با چیـزي آمیختـه نمـی   خدا که لباس ندارد تا آلوده شو

دارد؟ اگر به راستی، پاك و مطهر بـودن یکـی از صـفات خداسـت، آنگـاه شـاید بتـوان حـدس زد کـه پـاکی و آلـودگی، قبـل             
تـر بگـویم، بـه وجـود مـا ـ        از آن که به لباس و بدن و جسم ما مربوط شود، بـه روح مـا ـ و اگـر دوسـت داریـد فیلسـوفانه       

  . مربوط است
آیـا انتخـاب آب ـ و در غیـاب آب، انتخـاب خـاك ـ از سـوي خـدا،          . بگذارید از زاویـۀ دیگـري بـه مسـئله نگـاه کنـیم      

به عنوان مظهر پاکی و پـاکیزگی، صـرفا یـک امـر تصـادفی و قـراردادي بـوده اسـت؟ آیـا ممکـن نیسـت میـان روح و روان             
ـ    دهیـد بـه خــاطر همـین پیونـد ویــژه اسـت کـه دوســت        اي برقـرار باشــد؟ آیـا احتمـال نمــی    ژهمـا و آب و خـاك، پیونــد وی

شـود؟ آیـا بـه همـین دلیـل نبـوده کـه         ترین فضاها بـراي انسـان، معمـوال در کنـار آب فـراهم مـی       بخش ترین و آرام داشتنی
میـان روح مـا و روح آب نیسـت     اند نگاه کردن به کوه، و به دریا، عبـادت اسـت؟ آیـا بـه خـاطر همـین پیونـد وجـودي         گفته

  اند؟  توصیف کرده 1که بهشت را به صورت 

                                                   
  25سورة بقره آیۀ )  1
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ایـن را گفـتم تـا بدانیـد     . من اگر سر رشتۀ همین بحث را رها نکـنم، ناچـارم همـۀ جلسـۀ امروزمـان را خـرج آن کـنم       
توانـد   و معنـاي دیگـر اجـزاء وضـو از کجاهـا مـی      تواند این قدر مهـم و معنـا دار باشـد، عمـق      که وقتی نگاه کردن به آب می

م در بـارة  یاگـر بخـواه  . انـد  ایـن تـازه لحظـۀ نگـاه کـردن بـه آب و دعاهـایی اسـت کـه بـراي آن لحظـه گفتـه            . سر در آورد
هـاي گونـاگون وضـو     انـد، دعاهـایی کـه بـراي قسـمت      شرایط وضو، اعضایی از بدن که در وضو مـورد توجـه قـرار گرفتـه    

  . م، شاید یک دورة درسمان را هم اگر خرج آن کنیم، کفاف ندهدیها سخن بگوی ینآمده، و امثال ا
اي بـراي نمـاز، بلکـه بـه خـودي خـود، تـا چـه          به هر شکل، خواستم اشاره کنم که وضو، نه فقـط بـه عنـوان مقدمـه    

ر قلـب داشـته   خواهیـد در نمـاز حضـو    اگـر مـی  در برخـی روایـات آمـده کـه     . اندازه مهم و مورد توجه متـون دینـی ماسـت   
خشـم و غضـب آدمـی چیزیسـت کـه از سـوي شـیطان        در برخـی دیگـر از روایـات آمـده کـه       .باشید، وضوي کاملی بگیرید

گـین شـد،    پـس هـر کـس خشـم    کنـد؛   و آب آتـش را خـاموش مـی   شـود و ماهیـت شـیطان از آتـش اسـت؛       بر او سرازیر می
هنگـام نمـاز و حضـور یـافتن در محضـر خـدا بایـد وضـو         انـد همـان گونـه کـه      برخی دیگر از بزرگان ما گفتـه  .وضو بگیرد

  . داشت، سراسر زندگی را باید عبادت خدا و حضور در محضر او دانست و با وضو بود
دیگــري کــه بــد نیســت بــه آن اشــاره کــنم ایــن اســت کــه وقتــی در روایــات مــا  ۀ نکتــ

ـ  ؛گوید چهـار رکعـت نمـاز بخوانیـد، یعنـی دو نمـاز دو رکعتـی بـه جـا آوریـد           می ا ایـن کـه   کم
. یعنـی چهـار نمـاز دو رکعتـی اســت     ،گوینـد نمـاز نافلـۀ شـب هشــت رکعـت اسـت       وقتـی مـی  

حتــی در . 2تــر از دو رکعــت باشــد اصــوال جــز در نمازهــاي واجــب، نمــازي نــداریم کــه بــیش 
نمازهــاي واجـب ـ آن چــه کـه خداونــد بـر مســلمانان واجــب      برخـی از روایــات مـا آمــده کـه    

دقتــی  امــا پیــامبر اکــرم بــراي جبــران بــی . انــد بــوده هــم در اصــل دو رکعــتکــرده اســت ـ   
ــار    ــورت چهـ ــا را بـــه صـ ــی از نمازهـ ــان، برخـ ــلمانان در نمازهایشـ ــی مسـ ــب رکعتـ واجـ

انـد بـه همـین دلیـل اسـت کـه شـک در تعـداد رکعـات نمـاز دو            اي نیـز گفتـه   عـده  .انـد  فرموده
رکعتـی هـم شـک    کنـد؛ و اگـر در رکعـات اول و دوم نمـاز چهـار       رکعتی، کل نمـاز را باطـل مـی   

بنــابراین، شــکیات نمــاز فقــط بــراي رکعــات ســوم و . پیــدا شــود، بــاز کــل نمــاز باطــل اســت
  . اند ـ تعریف شده است چهارم ـ همان مقداري که پیامبر اضافه فرموده

 معتبـر  و دقیـق  حـد  چـه  تـا  بـاب،  ایـن  بـه  مربـوط  روایـات  کـه  دانم نمی درستی به من
 و ظریـف  نکـات  بـه  نـوع،  ایـن  از معتبـري  روایـات  مـک ک بـا  مـا  عارفـان  کـه  دانـم  می اما. است
 چـه  از اکـرم  پیـامبر  کـه  دریافـت  تـوان  مـی  روایـات  ایـن  کمـک  بـا  مـثال . انـد  یافته دست لطیفی

ـ  و نأشـ   کـه  ایـن  یـا  و ؛نـد ا هداشـت  هسـتی  جهـان  در اي مرتبـه  چـه  و بـوده  برخـوردار  یمنزلت
   .است چگونه انسان بر آن وجودي آثار و نماز حقیقت

: بـرد  م، تعبیریست که ایـن روایـت در خصـوص حـوادث زنـدگی انسـان بـه کـار مـی         نکتۀ سو
 . ـ . کنـد  برخـورد مـی  اصـابت و  بـه انسـان   که مصیبت یعنی آن چه تعبیـر از آن جهـت مهـم اسـت کـه عینـا        نای

شـود کـه    یـن موضـوع زمـانی معلـوم مـی     اهمیـت ا . یسـت نقرآ 3ترمینولـوژي تـوان گفـت یکـی از اجـزاء      آمده و می قرآندر 
ذیـل آیـۀ بیسـت و دوم و بیسـت و سـوم       سـورة حدیـد  مـا در مباحـث   . قـرار گیـرد  مـورد دقـت    قـرآن معناي این عبارت در 

فرمایــد  آن کــه مــی   
 همـین قـدر اشـاره کـنم کـه ایـن آیـه همـۀ         . ایـم  ، در این باره سخن گفتـه

را کلمــۀ خــوبی بــراي  حادثــهتــوان کلمــۀ  بــه طــوري کــه دیگــر نمــی. کنــد نگــاه انســان را بــه حــوادث زنــدگی عــوض مــی
کلمـۀ حادثـه بـه نـوعی در بردارنـدة مفهـوم اتفـاق و تصـادف         . کنـد، بـه شـمار آورد    توصیف آن چه به انسان اصـابت مـی  

. انـد  کتـابی دارنـد، و ثبـت و ضـبط شـده      گویـد همـۀ وقـایع، پـیش از وقوعشـان، حسـاب و       است؛ و حال آن که این آیه مـی 

                                                   
  . مگر چند نماز مستحبی غیر مشهور که تعداد آنها هم بسیار محدود است)  2

 قصـص بـرد در مباحـث سـورة     بـه کـار مـی    قـرآن مخصوصـی کـه    ترمینولـوژي در فرهنـگ انسـانی و    هـا  ترمینولـوژي ما در خصوص اهمیـت  )  3
حلقـۀ مطالعـات فلسـفه و اندیشـۀ     کـه از سـوي    "صـورتی در زیـر دارد آن چـه در باالسـتی     "هـاي CDتواننـد بـه    مندان می عالقه. یما هایی کرده بحث

  . منتشر گردیده مراجعه نمایند اسالمی
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یـان  تمـام زهـد و پارسـایی در م   انـد   ـ در روایـت مشـهوري گفتـه     ـ   امیرالمـؤمنین شاید به همین دلیل اسـت کـه   
از دسـتتان  کـه  کـه تـا هرگـز دچـار یـأس نشـوید از آن چـه        آنگاه همـین آیـه را خواندنـد     .دو جمله از قرآن جمع شده است

   .اید رفته و شادمان نشوید نسبت به آن چه به دست آورده
 وجسـتج  هسـتی  بـاالتر  مراتـب  در را زنـدگی  گونـاگون  اتفاقـات  ریشـۀ  گویـد  مـی  مـا  بـه  آیـه  این که این تر مهم نکتۀ

 فرماینـد  مـی  دنبالـۀ  در مـا،  بحـث  مـورد  حـدیث  همـین  در ،سـجاد  امـام  که است دلیل همین به شاید. کنیم

 .نـزول  عـین  خلقتشـان  کـه  عـالم  موجـودات  مثـل  درسـت . شـوند  مـی  نـازل  ـ حقیقت در ـ عالم اتفاقات یعنی 
 شـده  خوانـده  »ءبـال « اسـالمی  فرهنـگ  در زنـدگی  وقـایع  کـه  اسـت  دلیـل  همـین  بـه  درسـت . 4اسـت  هستی باالتر مراتب از

: خوانیـد  می امروزمان حدیث همین در. است   ـ  ةکننـد  دفـع  اي یعنـی ـ  از بخـواهی  کـه  چـه  آن ـ . بالیـا  ـ
 مـا  وجـود  اصـلی  جـوهرة  بپـذیریم  اگـر . کنـد  مـی  آشـکار  را شـما  وجـود  پنهـان  زوایـاي  کـه  چیزي یعنی ؛امتحان یعنی ءبال

 آن از افتـد،  مـی  مـا  بـراي  کـه  یسـنگین  و سـخت  تفـاق ا هـر  بگـوییم  بایـد  آنگـاه  توحیدیسـت،  عمیـق  درك بـه  رسیدن همان
  .داریم فاصله توحیدي عمیق بینش اب چقدر بفهمیم که روست

 فعـال جـاي آن نیسـت کـه در بـارة     . قـرب بـه خداونـد اسـت     ،هـاي دفـع بـال    توان گفـت یکـی از راه   با این حساب، می
واضـح اسـت کـه خـدا نـه مکـان دارد تـا بـه او نزدیـک شـویم؛ و نـه موجـود             . معناي قرب بـه خداونـد زیـاد حـرف بـزنیم     

شـاید بهتـرین تقریـب از معنـاي قـرب بـه خداونـد همـان چیـزي باشـد کـه عارفـان و             . محدودیست که بتـوان بـه او رسـید   
خـواهم بگـویم ایـن اسـت کـه       چیـزي کـه االن مـی   . ديتـر وجـو   به دست آوردن درجـات کامـل  : اند فیلسوفان ما به ما آموخته

از آن جـایی کـه قـرب    البتـه  . اي از بالهـا بـراي مـا منتفـی خواهـد شـد       شویم، نـزول دسـته   با هر قدمی که به خدا نزدیک می
انـد   شـاید بـه همـین دلیـل اسـت کـه گفتـه       پـس  . رسـد  هم هرگز بـه انتهـا نمـی    ءتوان گفت نزول بال به خدا نهایتی ندارد، می

  :به قول آن شاعر. تري هم در انتظار ماست ر چه در مسیر توحید جلوتر برویم ـ احتماال ـ بالهاي بزرگه
  دهند ترش می بیش ءجام بالتر است                      هر که در این بزم مقرب

تان دور خواهیـد برخـی بالهـا از ســر    اگـر از چیـزي واهمـه داریـد، و اگـر مـی      : خـواهم بگـویم   امـا بـه هـر حـال، مـی     
بینیـد   شـاید بـه همـین دلیـل اسـت کـه در ایـن روایـت مـی         . در مسـیر توحیـد حرکـت کنیـد    کـه  شود، تنها راهش این اسـت  

یعنـی بایـد کـاري را کـرد کـه جـز بـا نیـت نزدیـک شـدن بـه خـدا             . خوانـد  نمـاز براي دفع کرب و هم و حزن و خـوف بایـد   

)(یابد ، معنا نمی . 
 بـر  .کنـد  مـی  بـال  دفـع  صـدقه  انـد  گفتـه  مـا  امامـان  کـه  اسـت  دلیـل  همـین  به شاید باز،

 کـه  عملیسـت  صـدقه . نیسـت  اسـالمی  بیمـۀ  جـور  یـک  صـدقه  شـایع،  تصـورات  برخـی  خالف
ــا وجــودي صــدق و ؛5کنــد مــی تقویــت را مــا وجــودي صــدق  وقتــی. توحیــد همــان یعنــی م
 و توحیــد از چقـدر  هـر  خداسـت،  وجـود  از اي جلـوه  مـا  وجـود  وقتـی  توحیدیسـت،  مـا  فطـرت 

   . بود خواهیم دور به خود وجودي صدق از واقع در باشیم، دور خدا از
ـ  قاعـده  همـین  از هـم  آرزوهـا  بـه  رسـیدن . نـدارد  مصـداق  بالهـا  دفع بارة در فقط موضوع این از : یـا بهتـر بگـویم    ـ

 اشـاره  موضـوع  یـن ا بـه  ،عرفـه  روز در گفتگوهایمـان  از یکـی  طـی  ،پـیش  سـال  چنـد  مـن . کنـد  می پیروي ـ 6الگوریتمهمین 
ـ  هـا  خـواهش  از بعضـی  بـه  رسـیدن  کـه  بـود  ایـن  نه اگر: میکرد ثابت فلسفی دالیل با جا، آن در. کردم ـ  حقیقتـا  ـ  مـا  بـراي  ـ
  . نشود برآورده و بخواهیم خداوند از را چیزي نداشت امکان است، بد

کـه بـه راسـتی فـالن آرزو،      فـرا برسـد و خودمـان بفهمـیم     يروزمنظورم از بد بودن چیزي براي ما، ایـن اسـت کـه    
اي کـه دلـش    خـواهیم؛ درسـت مثـل بچـه     کـردیم چیـزي را مـی    آرزوي حقیقی ما نبوده و ما از سر جهالت و نـادانی فکـر مـی   

: قـرآن بـه قـول   . خواهد غذاي مسمومی را بخـورد  می
                                                   

بیسـت و پـنجم    در آیـۀ . خوانـد  خلقـت موجـودات را نـزول مـی     قـرآن . قرآنیسـت هـاي مـورد اسـتفاده در ترمینولـوژي      این نیز یکی دیگر از تـرم )  4
  .فرماید و انزلنا الحدید فیه بأس شدید است که می حدیدهمین سورة 

  . ایم هایی زده در بارة صدق وجودي حرف ایستاده در بادما در کتاب )  5
  . گردد خودمان باز می الخوارزمیچرا که ریشۀ آن به . به حساب آورد فارسیرا باید یک لغت  الگوریتمظاهرا )  6
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            اي بسا از چیزي کراهت داشـته باشـید و برایتـان خیـر باشـد و اي بسـا چیـزي را دوسـت داشـته باشـید و
  . 7دانید داند و شما نمی برایتان شر باشد و خدا می
 اگـر بنـابراین  . تنهـا چیـزي کـه بـراي مـا ـ حقیقتـا ـ بـد اسـت، دور شـدن از توحیـد اسـت              :کـنم  اکنـون اضـافه مـی   

حتمـا بـرآورده خواهـد شـد؛ حتـی اگـر آرزویـی باشـد         باعـث دور شـدن مـا از توحیـد نشـود،      طلبیم  یحاجاتی که از خدا م
  . بنماید آمیز معجزهبسیار بزرگ که تحققش 

ـ   ــ   ابـراهیم هایمـان،   قهرمـان کنـونی درس  کسـانی مثـل   بینیـد بـراي    اسـت کـه مـی   به همین جهت شاید 
شــود، در اوج پیــري صــاحب  دهــد؛ آتــش بــر او گلســتان مــی نکردنــی رخ مــی آمیــز و ـ حقیقتــا ـ بــاور     اتفاقــاتی معجــزه

بالیـاي دیگـري نـازل     ابـراهیم در عـین حـال، بـراي همـین     . رسـد  شـود، و تمـامی دعاهـایش بـه اسـتجابت مـی       فرزندانی می
ــا دســت    : شــود مــی ــد از جــان عزیزتــرش ب ــدن ســر فرزن ــان برهــوت، و بری ــوبش در بیاب ــد محب ــا کــردن زن و فرزن  انره
در همـین روایـت مـورد    . تـر کسـی رسـیده اسـت     رسـد کـه کـم    در مسیر توحید به جـایی مـی   ابراهیمچنین است که . دشخو

  . اي خدایی که خلیل ابراهیمی : خوانید بحثمان می
 خلیـل . دیگریسـت  حـرف  خـدا  شـدن  ابـراهیم  خلیـل  اسـت،  حـرف  یـک  ابـراهیم  شـدن  خدا خلیل کنید؟ می توجه خوب

 ابـراهیم . رویـم  مـی  او سـراغ  بـه  لحظاتمـان  تـرین  خلـوت  در کـه  کسـی  یعنـی  ؛صـمیمی  بسیار رفیق و خالص تدوس یعنی
 کمـی  بـاره  ایـن  در اسـت  خـوب . اسـت  ابـراهیم  خلیـل  هـم  خـدا  گویـد  می دعا این اما. ایم شنیده ما همۀ را این ؛خداست خلیل
  .کنیم تأمل تر بیش

زنـد تـا در    در دلـم چیـزي مـوج مـی    . بـراي بقیـۀ گفتارمـان بـاقی نمانـد     ترسم اگر این گفتگو ادامه پیدا کند، وقتـی   می

فرمایـد   مـثال آن جـایی کـه مـی    . سخن بگـویم بارة نکات دیگر این دعا هم براي شما  
 ش بـه ضـعف   خوانم خوانـدن کسـی کـه نـداریش شـدت یافتـه و حیلـه و کارسـازیش کـم شـده و قـوت            ترا می
شـدت یـافتن نـداري یعنـی چـه؟ کـم شـدن        . هـم آمـده اسـت    دعـاي کمیـل  ها مشابه عباراتی اسـت کـه در    این. گراییده است

حیله و تدبیر و ضعیف شدن قوت و توان به چـه معناسـت؟ آیـا وقتـی دچـار بـال نیسـتیم، فقـر و فاقـۀ مـا شـدید نیسـت؟             
چـاره و نـاتوانیم، امـا     مـا همیشـه فقیـر و بـی    : ایـن کـه بایـد بگـوییم     و ما قوي هستیم؟ یـا  و حیله و تدبیر ما فراوان است؟

. شـوند  هـا حتـی بعـد از نـزول بـال، متوجـه مـاجرا نمـی         معموال ـ تا بالیی نازل نشده ـ متوجه ایـن حقـایق نیسـتیم؟ خیلـی      
اسـت، در واقـع بـه    چـاره و نـاتوان    اما اگر کسی به راستی بفهمد که در برابر خدا ـ یعنـی تنهـا حقیقـت هسـتی ـ چقـدر بـی        

: هـاي رسـیدن بـه توحیـد اسـت      یکـی از بهتـرین راه  انـد   کـه گفتـه   یمعرفت نفسـ . نوعی معرفت نفس رسیده است
 .        از  ءتوانـد امیـدوار باشـد کـه بـال      وقتی به توحید برسد، خود به خـود ـ چنـان چـه توضـیح دادیـم ـ مـی
  .هاست باعث بر طرف شدن مشکالت و مصیبت ءد این نماز و دعافرمای این است که می. او دور خواهد شد

اي محـل  «: مـاز را ترجمـه کنـیم   نهـاي ناتمـام اجـازه دهیـد یـک بـار بـا هـم دعـاي زیبـاي ایـن             بعد از تمام این حرف
اسـت و دانـاي هـر آن چـه در خفاسـت، و اي دفـع کننـدة         ءهر شکایت، اي شنواي هر نجوا، و اي حاضـر هـر جـا کـه بـرمال     

ــا، و اي خلیــل ابــراهیم، و اي نجــات دهنــدة  هــر  موســی، و اي برگزیننــدة ) و اي نجــوا کننــدة بــا(آن چــه بخــواهی از بالی

خـوانم تـرا خوانـدن کسـی کـه نـداریش شـدت گرفتـه و حیلـه و کارسـازیش قلـت             مـی ـ   ـ   محمـد 
یابـد بـراي برطـرف     کـس و ذلیلـی کـه نمـی     ره و بـی چـا  دعـاي غریـق غریـب بـی    . پذیرفته و قوتش به ضعف گراییده اسـت 

  ».ترین مهربانان ترا؛ اي مهربان زکردن آن چه در آن فرو افتاده، کسی ج
خـدا  آن کـه  مگـر  آن وضـو را بگیـرد، آن نمـاز را بـه جـا آورد، و ایـن دعـا را بخوانـد،         کسی نیست کـه  امام فرمودند 

   .؛ بر طرف خواهد ساختش را تمشکال
***  

 مسـائل  بـا  درگیـر  مردمـانی  ؛معمـولی  بسـیار  بودنـد  مردمـانی  ــ  تعبیـر  یـک  بـه  ــ  قوم این که مدیدی. بود ابراهیم قوم بارة در ما بحث
 در نـه  و انـد  آمـده  کجـا  از کـه  کردنـد  مـی  فکـر  ایـن  بـه  نـه  .زنـدگی  فلسـفۀ  قبـال  در عقالنـی  و عمیـق  هـاي  دغدغه از فارغ و زندگی سطحی

                                                   
  216ره آیه سورة بق)  7
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 و بیگانـه  پرسشـی  آنهـا  بـراي  نیـز  رویـم،  مـی  کجـا  بـه  و هسـتیم  کجـا  در کـه  ایـن  از پرسـش  طبعـا، . بـود  چـه  بهر آمدنشان که بودند اندیشه
 ــ  درونـیش  تناقضـات  همـۀ  بـا  را مـوروثی  يهـا  سـنت . بـود  گرفتـه  شـکل  پیشـینیان  سـنن  از تقلیـد  پایۀ بر عمیقا آنها زندگی. 8بود اهمیت بی
 هـم  بختـی  خـوش  احسـاس  شـاید  .دادنـد  نمـی  خـود  بـه  را آنهـا  بـارة  در کـردن  فکـر  مـت حز حتـی  و بودند پذیرفته ـ بسته در جعبۀ یک مثل
 :سـروده  وصفشـان  در شـاعر  کـه  بـود  کسـانی  بختـی  خـوش  نـوع  از ــ  مـا  روزگـار  مـردم  از خیلی مثل درست ـ آنها بختی خوش اما. کردند می
 تـرین  مهـم  چنـگ  از ابـراهیم  نسـبی  آزادي. داشـت  ارقـر  مقابـل  ۀنقطـ  در درسـت  امـا،  ابـراهیم  . »رفت الغا آمد خر کره که آن بخت خوش«

 او بـراي  چیـز  هـر  از بـیش  ،فطـري  هـاي  دغدغـه  کـه  بـود  شـده  باعـث  ــ  اعتبـاري  ادراکـات  همـان  یعنـی  ـ موروثی هاي فرهنگ انتقال عامل
  . باشد پررنگ

ـ     ام ـ دغدغـه   هاي فطري ـ همان طـور کـه بارهـا بـراي شـما گفتـه        از دغدغهمن منظور  اگـر در جنگلـی تنهـاي    ی هـایی اسـت کـه حت
ـ باز هم دست از سـر مـا برنخواه   م،تنها زندگی کنی ـ کن در قبـر هـم مـا را رهـا نمـی     تـوان حـدس زد    مـی همـان احساسـاتی کـه    . د داشـت ن  ؛دن

  . ندسته برخاسته از هستی و وجود ماچون 
ــر ــا هســتی جــا ه ــود م ــري خصوصــیات باشــد، موج ــا فط ــز م ــود نی ــه حــالی در. اســت موج ــر برخــی ک ــاتا از دیگ ــا، حساس  م
 بـارة  در وقتـی  قـرآن  کـه  اسـت  دلیـل  همـین  بـه  شـاید . شـوند  مـی  تغییـر  خـوش  دست ما، احواالت شدن دگرگون با که مقطعی احساساتیست

: گویـد  مـی  سـخن  آن  ناپـذیري  تحـول  از و او ــ  هسـتی  و وجـود  همـان  یـا  ــ  خلقـت  از گویـد  مـی  سخن آدمی فطرت
 ــس ــه پ ــا ب ــود روي دار پ ــراي را خ ــن ب ــف؛ دی ــه خــدایی فطــرت حنی ــتی ک ــردم هس ــر م ــیچ آنســت؛ ب  ه
  . 9نیست خدا خلقت در تبدیلی

تـوان   مـی . هـا را تکـرار کـنم    در ایـن جـا قصـد نـدارم آن حـرف     مـن  و  10ایـم  هـاي زیـادي کـرده    بحـث قبال در بارة مفهوم فطرت  ام
هـا هنگـام قـرار گـرفتن      چیـزي کـه هسـت ایـن ویژگـی     . هـاي فطـري ماسـت    امی احساسات و حاالت ما، برخاسته از ویژگـی نشان داد که تم

. کنـد  هـاي گونـاگونی بـروز مـی     یعنی فطـرت مـا بسـته بـه شـرایط موجـود، بـه شـکل        . دنکن پیدا میهاي مختلفی  ما در شرایط گوناگون، جلوه
کـه در آن  رد، نتـوانیم تشـخیص دهـیم کـه فـالن احساسـات، آیـا محصـول شـرایط خاصیسـت           شود که در بسیاري از مـوا  همین امر باعث می

  . احساسات اصیل و فطري ماستاز جملۀ ایم یا این که  قرار گرفته
کنـیم کـه بـه     مـی احسـاس  بسـیاري از مـا   ایـم ـ    به عنوان مثال ـ مثالی که زیـاد از آن اسـتفاده کـرده    

تـوان نشـان داد کـه ایـن احسـاس یـک احسـاس مقطعـی و          ی مـی آسـان   امـا بـه  . پول و ثروت عالقـه داریـم  
چـرا کـه همـۀ مـا بـا انـدك تـأملی اعتـراف خـواهیم کـرد کـه خـود پـول بـراي مـا ارزشـی                 . غیر فطریست

کنـیم کـه از    مـا چـون احسـاس مـی    . ندارد بلکه قدرت و اعتبار ناشی از پول است کـه بـراي مـا مهـم اسـت     
امـا ایـن عالقـه    . کنـیم کـه بـه پـول عالقـه داریـم       برسـیم، گمـان مـی   هایمـان   توانیم به خواسته طریق پول می
اکنـون عـین همـین سـؤال را     . پـول خـود  اسـت نـه   ناشـی از پـول   تر ما قـدرت   خواست اصیل. اصیل نیست

یـا ایـن کـه    آیـا قـدرت بـراي مـا ـ فـی نفسـه ـ اصـالت دارد؟          . تـوان در بـارة قـدرت هـم مطـرح کـرد       می
ـ        اگـر بتـوانیم پاسـخ ایـن سـؤاالت را بـه خـوبی پیـدا         ۀ ماسـت؟  قـدرت هـم بـه جهـت دیگـري مـورد عالق
  .  شود، کشف کنیم هاي فطري خوانده می کنیم، خواهیم توانست آن چه را که خواست

بیـرون از خودمـان   موجـودات  کـه بـا   اسـت   مـوقتی ارتباطـات  محصـول   ،بسـیاري از احساسـات مـا   توان ثابـت کـرد کـه     بنابراین، می
ـ   مـا،  بعضـی از احساسـات   ـ بـدون شـک ـ    کـه    در حالی. کنیم میبرقرار  مسـتقل از روابـط مقطعـی    نیـز  و بـوده   یمسـتقل از موجـودات بیرون

  . اتندوجودبا این مما 
گـوییم، لزومـا از احساسـات     اي که شاید براي شـما تـازگی داشـته باشـد ایـن اسـت کـه وقتـی از احساسـات فطـري سـخن مـی             نکته

بـدن مـادي مـا بـا     مـادامی کـه   . هـاي مـادي مـا    بـه ویژگـی   انـد  وابسـته فطـري مـا   ضی از احساسـات  بع. کنیم معنوي و بسیار متعالی بحث نمی

                                                   
  . دانند هایی می درست بر خالف روایاتی که همۀ عمق زندگی را در گرو پاسخ چنین پرسش)  ٨
  30سورة روم آیۀ )  ٩

  شرح الهی نامۀ عطارمخصوصا در مباحث )  ١٠
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امـا برخـی دیگـر از    . از ایـن دسـت نـام بـرد     یهـاي مـادي را بـه عنـوان مثـال      شاید بتـوان غریـزه  . دنماست، این احساسات هم در ما وجود دار
   .با ما هستندـ یعنی تا همیشه ـ با ماست هستی ما ما و روح که وقتی و تا  ترند بادوامهم از این احساسات ما، 

 تحـوالت  اثـر  بـر  تنهـا  و تنهـا  ،مـا  احساسـات  از برخـی  کـه  کـرد  ثابـت  توان می ترتیب همین به باز
 یـا  آورد مـی  پدیـد  مـا  بـراي  عرفـانی  سـلوك  و سـیر  کـه  تحـوالتی  مثـل  ــ  ما هستی و روح در عمیق بسیار

 احسـاس  مثـل  شـد؛  خواهـد  تغییراتـی  خـوش  دسـت  ــ  ددهـ  مـی  رخ مـا  بـراي  مـرگ  از پـس  که تحوالتی
 مـا  ۀرابطـ . شـد  نخواهنـد  تحـولی  هـیچ  دچـار  و نشـده  جـدا  مـا  از هرگـز  آنهـا  از برخـی  باالخره. نفس حب
 بتـوان  جـا  هـر  باشـد،  محقـق  مـا  هسـتی  کـه  جـا  هـر . روابطیسـت  چنـین  زمـرة  از ـ شک بدون ـ خداوند و

 عـین  مـا  هسـتی  و او وجـود  از اي جلـوه  مـا  ودوجـ  کـه  چـرا . جاسـت  آن هـم  خـدا  موجـودیم،  مـا  که گفت
 اسـتوارترین  بـا  ــ  صـدرالمتألهین  نظیـر  ــ  اسـالمی  فیلسـوفان  کـه  چیزیسـت  همـان  ایـن . اوسـت  بـا  ارتباط
  . اند رسانده اثبات به براهین

بختــی را بــه درســتی  هــاي وجــودي خــود را درســت بشناســیم، مثــل ایــن اســت کــه نیمــی از راه خــوش  اگــر مــا بتــوانیم خواســت
تـرین حـرف    بختـی کـم   تـوان در بـارة خـوش    هـا و احساسـات فطـري، چگونـه مـی      امـا بـدون داشـتن شـناختی معتبـر از خواسـت      . ایم یمودهپ

هـا هسـتند، سـخن     هـا و احساسـات اصـیل مـن کـدامین خواسـت       آورد؟ اگر ندانم که من کیستم و اگـر نـدانم کـه خواسـت      حساب را به زبان
  ؟ خواهد داشتیی بختی براي من چه معنا گفتن از خوش

ـ ـ نظیـرش    بـه رغـم اهمیـت بـی     ،اما واقعیت این اسـت کـه توجـه و تـالش مـا در زنـدگی بـراي کشـف فطریاتمـان          ــ بسـیار    ااتفاق
احساسـات سـطحی و غیـر اصـیل ـ مثـل همـان عالقـۀ بـه پـول ـ و احساسـات             کـه  اصـلی آن هـم ایـن اسـت     دلیـل  . اندك و محدود اسـت 

ـ دات ما با موجوروابط موقتی ناشی از  . کنـیم  در بـارة فطریاتمـان را پیـدا نمـی    مجـال تفکـر   معمـوال  انـد کـه    چنـان مـا را احاطـه کـرده     ،یبیرون
 ،و حقیقـت ماسـت  فطـرت  چـه کـه    کنـد کـه اصـال فرصـت اندیشـیدن بـه آن       گـاه چنـان مـا را در خـود غـرق مـی       ،ماديزندگی و معیشت 
خلـوت هـم کـه    حتـی  . مـره مسـائل روز یـادآوري  فرصـتی اسـت بـراي    ــ   در واقـع ـ نمـاز خوانـدن هـم      ،براي برخـی از مـا  . شود فراهم نمی

  . نه حقیقت زندگی هستیمزندگی اعتباري هاي  همسئلدر فکر باز  ،کنیم می
کـه بـه اعتقـاد مـا وجـود      ـ وجـود داشـته باشـد      ،بـا تفسـیري کـه گفتـیم     ،اگر چیزي به نام فطریات

گفتگـوي بـین   کسـانی کـه بـه دنبـال     . داد کـرد قلمـ تـاریخ   ۀزبان مشـترك بشـریت در همـ   ـ باید آن را   دارد
ـ هـاي گونـاگون     تـوانیم بـا تمـدن    مـا مـی   .اي بنماینـد  هستند، الزمست به این موضـوع توجـه ویـژه   ها  تمدن

ــا همــ اعصــار ـ وارد گفتگــو شــویم؛ مشــروط بــر ایــن کــه بتــوانیم بــه ســراغ     ۀر همــدهــا  انســان ۀبلکــه ب
ـ  .بـرویم هـا   اصـیل و فطـري انسـان   هـاي   هئلمس کشـف  هـا   هئلاز ایـن مسـ  تـا  هـایی باشـیم    دنبـال راه بـه  د بای

ــیمحجــاب  ــدون شــک، بســیاري از . کن ــرتب هــا ـ    بشــر ـ درد مشــترك انســان   يهــا ســرگردانیهــا و  حی
  . هاست محصول توجه نداشتن به همین مسئله

ـ   ــ بـه عنـوان آینـۀ تمـام      ابـراهیم دیدیم که  ـ       انسـان فطـري   کنمـاي ی رب : دیـد  ا یـک نفـر مـی   ـ تمـام زنـدگی خـود را در ارتبـاط ب
کسـی کـه   . فهـو يهـدين  : ــ و رسـیدنش بـه هـر چیـزي در زنـدگی بـه هـدایت اوسـت         الذي خلقنياو را آفریده ـ  همان کسی که  .العالمین

الـذي يطعمنـي و   : حل همۀ مشکالت زندگی و ـ اساسا ـ همۀ شئون زنـدگی از خـوردن و آشـامیدن تـا مـرگ و حیـات، در دسـت اوسـت          

  . فهو يشفين و الذي يميتني ثم يحيين يسقين و اذا مرضت
عـین وجـود   گـري،   و دعـوت دعـوت  کـه  ما در جلسات قبلـی همـین گفتگوهـا، بـا طـرح اسـتدالالت مفصـل فلسـفی، نشـان دادیـم           

یـک موضـع   هـاي دیگـر ـ بـه معنـی واقعـی کلمـه ـ          توانـد نسـبت بـه زنـدگی انسـان      هیچ انسانی نمی. زندگی ماست ماهیتجزئی از انسان و 
عمـل   ةاز نحـو همـین موضـوع،    .دیگرنـد  یـک کـردن  واره در حـال دعـوت    هـم  ،هـر دو انسـانی  حقیقـت ایـن اسـت کـه     . داشـته باشـد  خنثی 
هـاي اطـرافش    توانسـت در قبـال زنـدگی انسـان     اي بـود کـه نمـی    بـه گونـه   ابـراهیم دیدیم کـه فطـرت خـالص    . نیز قابل برداشت است ابراهیم

ـ . طرفانه بگیرد موضعی بی از آیـات   .هسـتند در زنـدگی  مـن   اندشـمن ، شـما هـاي   پرسـتی  شـما و بـت  هـاي   بـت  :گفـت ود کـه  به همین دلیل ب
دسـت   !سـتیز باشـند   ابـراهیم پرسـتان   نـه ایـن کـه بـت    بـوده   ستیز این ابراهیم بوده که بتآید که در وهلۀ نخسـت،   چنین به دست می قرآن
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هـا و قـوانین اجتمـاعی حـاکم، بـه افتـادن در آتـش محکـوم          ن سـنت را به جرم اهانت به مقدسات و به جـرم زیـر پـا گذاشـت     ابراهیمآخر هم 
  . کردند

هـاي زنـدگی در قبـال     دهـد خنثـی بـودن فلسـفه     پرسـتان، بهتـرین گواهیسـت کـه نشـان مـی       بـا بـت   ابـراهیم گیري و برخـورد   موضع
و موحـدان، تصـور خامیسـت اگـر فکـر      از نگـاه انبیـاء   . نیسـت سـازگار   ،سـراغ داریـم  موحـدان  کـه از پیغمبـران و    ییهـا   بـا آمـوزه  دیگر،  یک
هرگـز نگفـت    ابـراهیم بـه همـین دلیـل اسـت کـه      . کند و مـا را بـه زنـدگی دیگـران کـاري نیسـت       هر کس براي خودش زندگی می: کنیم

؛ بلکـه گفـت ایـن    کنیـد  پرسـتی مـی   بـه مـن چـه کـه شـما بـت      هرگـز نگفـت    ابـراهیم . براي شـما و خـداي مـن بـراي مـن     بت شما 
  .فانهم عدو لي اال رب العالمين: ، و این شیوة زندگی شما دشمنی با من استهاي شما دشمن من بت

 چـرا . کنـیم  فکـر  تـر  بـیش  کمـی  ماسـت،  روي پـیش  کـه  آیـاتی  بـارة  در تـا  بپرسـم  شـما  از سؤالی جا این در که خواهم می اجازه من
 حـرف  دنیـا  در خداونـد  رزاقیـت  بـارة  در کـه  یزمـان  بـا  مقایسـه  در گویـد،  مـی  سـخن  قیامـت  روز در خداونـد  مغفـرت  بارة در وقتی ابراهیم
 الـذي  و گویـد  مـی  و کنـد  مـی  تعبیـر  »دارم طمـع « صـورت  بـه  را خداونـد  مغفـرت  بـه  امیـدواریش  چـرا  کند؟ می تفاوت بیانش طرز زند، می

 هـم  ابـراهیم  خـود  دانـیم   مـی  کـه  ایـن  بـا  ــ  را بیمـاري  از پـس  سـالمتی  و آشـامیدن  و خـوردن  بـه  امیـدش  امـا  ،خطيئتي لي يغفر ان اطمع
ـ  خداسـت  دست به نیز ها این همۀ بود معتقد  اذا و يسـقين  و يطعمنـي  الـذي  گویـد  مـی  داشـته  ابـراز  تـري  بـیش  اطمینـان  و قاطعیـت  بـا  ـ

 شـوم،  مـی  مـریض  وقتـی  و دهـد  نوشـیدنی  و خـوردنی  مـرا  خـدا  امیـدوارم  بگویـد  هـم  مـوارد  گونه این در نبود بهتر آیا ؟يشفين فهو مرضت
   ببخشد؟ سالمتی مرا که دارم طمع و دارم امید

کـرد خـدا هـیچ وقـت او را      آیـا فکـر مـی   . کرد خوردن و آشامیدن و سالمتیش بـه دسـت خـدا نیسـت؟ مسـلما نـه       فکر می ابراهیمآیا 
ـ . گـذارد؟ ایـن هـم تـوهم بـاطلی اسـت       تشنه و گرسنه و مـریض نمـی   شـود و حتـی    دانسـت گـاهی تشـنه و گرسـنه مـی      مـی  ابـراهیم الخره اب

دهـد یـا سـالمتی     گفـت خـدا مـرا روزي مـی     بنـابراین وقتـی کـه مـی    . روزي بر اثر تشنگی و گرسنگی و یا بر اثـر بیمـاري بمیـرد   ممکن است 
رسـد، از سـوي خداسـت؛ درسـت همـان طـور کـه وقتـی از          بخشد، قاعدتا منظورش ایـن بـوده کـه هـر گـاه غـذایی یـا آبـی بـه مـن مـی            می

خلقنـي  چـون اساسـا همـه چیـز زنـدگی و هسـتی مـن در دسـت اوسـت کـه           . بخشیده اسـت  داست که مرا رهاییخشوم، این  بیماري رها می

یعنـی خداونـد کسـی اسـت کـه وقتـی       با این حسـاب، در بـارة مغفـرت خداونـد نیـز کـافی بـود بگویـد         . فهو يهيدين
از  ابـراهیم اگـر منظـور   . مـن در دسـت اوسـت    درسـت همـان طـور کـه احـوال دنیـایی      . مغفرتی شامل حال من شود، باز هم به دسـت اوسـت  

طمـع  مـرا سـیر کنـد و    خـدا  توانسـت بگویـد مـن امیـد دارم کـه       جمـالت قبـل هـم مـی    در  اسـت،  بندگی بـوده تواضع و ابراز  »اطمع«گفتن 
  به غفران که رسید تعبیرش را عوض کرد؟  ابراهیمچرا . مرا سالمتی ببخشددارم 

 تـر  بـیش  مسـئله  ایـن  بـارة  در دارد جـا  هنـوز  رسـد  مـی  نظـر  بـه  امـا . زدیـم  حـدس  پرسش این براي را هایی پاسخ قبل جلسات در ما
  . بخوانم شما براي عینا را المیزان از هایی بخش جا این در من دهید اجازه. کنیم فکر

 کسـى  و« گفـت  بلکـه  ؛»آمـرزد  مـى  مـرا  کـه  کسـى  و« نگفـت  و نکـرد  ذکـر  قطعـى  طـور  به مذکور هاى نعمت سایر مثل را آمرزش ۀلئمس) ابراهیم(
 بلکـه  .کنـد  پیـدا  آن بـه  قطـع  ،بدانـد  آن مسـتحق  را خـود  کسـى  اگـر  تـا  نیسـت  اسـتحقاق  بـه  آمـرزش  ۀلئمس که است این دلیلش .»بیامرزد مرا امیدوارم که

ـ  کـه  اسـت  سـبحان  خـداى  ایـن  هسـت  کـه  چیـزى  بلکـه  .نیسـت  کـار  طلـب  چیز هیچ خدا از کس هیچ کلى بطور و خدا ناحیه از است فضلى  واجـب  خـود  رب
 فرمـوده  رزق ةبـار  در. بیـامرزد  را کـارى  گنـه  هـر  کـه  نکـرده  واجـب  خـود  بـر  ولـى  ؛کنـد  زنـده  و بمیرانـد  و دهـد  رزق و کند هدایت را خلق که کرده

11 ــار در و ــرگ ةب ــوده م ــار در و 12 فرم ــاء ةب ــد احی ــرگ از بع ــوده م  13 فرم

  .14: فرموده بلکهـ  آمرزد مى را شما ۀهم ـ  نفرموده مغفرت ةبار در ولى
 اسـتنباط  یـک  ابـراهیم  کـالم  اوال کـه  شـوند  مـی  یـادآور  مـا  بـه  ایشـان . اسـت  تأمـل  قابـل  و عمیـق  بسـیار  جـا  ایـن  در عالمـه  گفتـار 

 در هـم  خداونـد  کـه  گفتـه  سـخن  اي گونـه  بـه  ابـراهیم  یعنـی . اسـت  قـرآن  منطـق  بـر  منطبـق  دقیقـا  او کـالم  طرز. نیست او جانب از شخصی
                                                   

  23سورة ذاریات آیۀ )  ١١
  57سورة عنکبوت آیۀ )  ١٢
  4سورة یونس آیۀ )  ١٣
  48سورة نساء آیۀ )  ١٤
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 همـین  در عالمـه  کـالم  مهـم  نکتـۀ  دومـین  اسـت؟  چگونـه  گفـتن  سـخن  طـرز  ایـن  ،خـوب . اسـت  زده حرف ما براي طور همان دقیقا ،قرآن
 بعضـی  بنـابراین . را چیزهـا  بعضـی  فقـط  امـا  ؛ام کـرده  واجـب  خـودم  بـر  را چیزهـا  بعضـی  من که مودهفر قرآن در خداوند فرمایند می. جاست
  . کرد خواهم عمل بخواهم که گونه هر و است من خود دست در کامال گفت باید که ایست گونه به چیزها از دیگر

در ایـن   اسـالمی عارفـان و فالسـفۀ   ؟ چـه معنـایی دارد   ،ایـن کـه خـدا چیـزي را بـر خـود واجـب کـرده باشـد         این سخن یعنی چـه؟  
کـه مطمئنـا منظـور از واجـب شـدن چیـزي بـر        گفتـه باشـم   همـین قـدر   . هاي مهمی دارند که فعال مجال طرح مفصل آنهـا نیسـت   باره حرف

. دسـت او بسـته اسـت   ، 15گفتنـد   هـا محـدود و بـه قـول یهـود کـه مـی        قدرت خداوند در بعضـی زمینـه  خدا این نیست که 
واجـب کـرده نـه ایـن کـه موجـوداتی بیـرون         شگوید ایـن خـود خداسـت کـه چیزهـایی را بـر خـود        می قرآنرست به همین دلیل است که د

اصـوال هـیچ موجـودي در کنـار خـدا قابـل فـرض نیسـت تـا بتوانـد قـدرت و خواسـت او             . اش کرده محدودش نمـوده باشـند   از او، محاصره
اي  بگــو خداســت خــالق همــه چیــز و اوســت یگانــه  و 16: الشــعاع قــرار دهــد را تحــت

. ام فرمایـد مـن بعضـی امـور را بـر خـودم واجـب و الزم کـرده         اما به هر حال این نکتـۀ بسـیار مهمـی اسـت کـه خداونـد مـی       . 17که غلبـه دارد 
هـاي بسـیار    فهـم ایـن سـخن محتـاج تحلیـل     . بـر خـود واجـب کـرده اسـت     را رحمـت  خداونـد  یعنـی   18گوید  مثال می

  . عمیق فلسفی است
گوییم بعضـی چیزهـا بـر خـدا واجـب نیسـت، هرگـز نبایـد بـه ایـن معنـا فهمیـده شـود               از سوي دیگر باید توجه داشت که وقتی می

سـر زدن  ي بزرگـی اسـت کـه گمـان کنـیم      ایـن خطـا  . بعضی از کارها و افعال خداوند، مشـمول قواعـد آمـار و احتمـاالت اسـت     که 
کنـد همـۀ کارهـا و افعـال      بـراهین قـاطعی وجـود دارد کـه ثابـت مـی      . بـه صـورت تصـادف و احتمـال اسـت      ،بعضی کارها از سوي خـدا 

او  واسـطه ـ ، جـز از ناحیـۀ     هـیچ اتفـاقی در ایـن عـالم ـ حـال یـا بـا واسـطه و یـا بـی           . فلسفی استداراي ضرورت خداوند ـ بدون استثناء ـ   
  . ضرورت حاکم استنیز او افعال و بر تمامی  ؛نیست

پس باالخره چه تفاوتی است میان آن که خداوند چیزي را بـر خـود واجـب کـرده یـا نکـرده باشـد؟ قبـل از ایـن کـه بـه پاسـخ ایـن              
دانـیم کـه خداونـد چـه      آیـا مـی  . وجـود داشـت را نیـز مـورد دقـت قـرار دهـیم        عالمهسؤال فکر کنیم، جا دارد سومین نکتۀ مهمی که در کالم 

همـان  . جسـتجو کـرد   قـرآن تـوان در   مـی چیزهایی را بر خـود واجـب کـرده و چـه چیزهـایی را واجـب نکـرده اسـت؟ پاسـخ ایـن سـؤال را            
ایی کـه خداونـد بـر خـود واجـب کـرده و       کنـیم، مـی تـوانیم ـ دسـت کـم ـ برخـی از چیزهـ         مطالعـه   قـرآن فرمایند اگـر در   می عالمهطور که 

ـ چنـان چـه در بـاال مالحظـه کردیـد ـ برخـی از          قـرآن بـا اسـتناد بـه آیـات      عالمـه . نکرده را پیدا کنـیم  ببرخی از چیزهایی که بر خود واج
ـ   ابـراهیم و زندگی پـس از مـرگ ـ دقیقـا همـان چیزهـایی کـه         ،هدایت، رزق، مرگ. اند این موارد را ذکر کرده ت بـه خـدا نسـبت داد    بـا قاطعی

تـرین مصـداقش همـان مغفـرت اسـت       امـا آن چـه کـه واجـب نکـرده، مهـم      . ـ از جملۀ مواردیست که خداوند بر خـود واجـب نمـوده اسـت    
  . 19آن ابراز داشت  امیدواري خودش را به ،نیز تنها ابراهیمکه 

 و مـرگ  و رزق و هـدایت  بـارة  در کـه  حـالی  در. باشـد  داده قطعـی  ةوعـد  مغفـرت  ةبـار  در کـه  کنیـد  نمـی  پیـدا  قرآن در اي آیه هیچ
 نقـل  را انـد  داده قطعـی  وعـدة  مـوارد  ایـن  در کـه  آیـاتی  از برخـی  عالمـه  دیدیـد،  چـه  چنـان . اسـت  ایـن  عکس موضوع مرگ، از پس حیات
 قطعـی  وعـدة  کـه  دیـد  خـواهیم  دهـیم،  قـرار  دقـت  مـورد  اگـر  را مغفـرت  موضـوع  در قـرآن  آیـات  تـرین  امیـدبخش  و تـرین  وسـیع . اند کرده

 بـه  چـه  چنـان  ــ  را گناهـان  همـۀ  آمـرزد  مـی  خـدا  یعنـی  ــ  20 فرمایـد  مـی  کـه  جـا  آن حتـی . ندارد وجود آن در آمرزش

                                                   
  64یۀ سورة مائده آ)  ١٥
  4سورة اخالص آیۀ )  ١٦
  16سورة رعد آیۀ )  ١٧
  12سورة انعام آیۀ )  ١٨
  . در درك توحید نیز پی برد ابراهیمانگیز  توان به عمق حیرت از همین جا می)  ١٩
  53سورة زمر آیۀ )  ٢٠
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 اغلـب  در .21بیـامرزد  را ذنـوب  همـه  توانـد  مـی  و اسـت  آمرزنـده  خـدا  کـه  اسـت  ایـن  منظـور : شـد  خواهیم متوجه کنیم، نگاه آیه ذیل و صدر
ـ  بخواهـد  خداونـد  اگـر  ــ   ونـد  پـس  یـا  ونـد  پـیش  توان می گرفته، قرار توجه مورد الهی واسعۀ تمغفر که آیاتی  بـه . کـرد  مشـاهده  را ـ

 کـه  ایـن  آمـرزد  نمـی  خداونـد  : انـد  کـرده  ذکـر  المیـزان  مـتن  در عالمـه  کـه  اي آیه همان مثال، طور
  . بخواهد که کس آن براي آمرزد می را چیز همۀ بگذریم، که شرك از بورزد؛ شرك او به کسی

کنـد امـا در بـارة چیزهـاي دیگـر       چـرا خداونـد مغفـرت را دائمـا بـه خواسـت خـودش مشـروط مـی         . برگردیم به سؤال اصلی! خوب
دهـد امـا در بـارة دیگـري      ة قطعـی مـی  چنین تأکیدي ندارد؟ چـه فرقـی میـان رزاقیـت و غفاریـت خـدا وجـود دارد کـه در بـارة یکـی وعـد           

هـا نیسـت کـه بســته بـه شـرایط گونـاگون، احتمــال دارد        یادمــان باشـد کـه کارهـاي خــدا مثـل کارهـاي مـا انســان      کنـد؟   چنـین کـاري نمـی   
اقـات  ها به خاطر جهلی کـه نسـبت بـه محـیط اطرافمـان داریـم، بـه خـاطر جهلمـان نسـبت بـه اتف            ما انسان. تصمیمات مختلفی از ما سر بزند

امـا خداونـد مالـک    . راه اسـت  واره بـا شـاید و امـا و اگـر هـم      کارهایمـان هـم  پـذیریم،   آینده، و به خاطر تـأثیري کـه از موجـودات دیگـر مـی     
همــۀ اتفاقـات عــالم از او و ناشـی از ارادة اوســت؛ و   . شـود  نـه جهــل در او راه دارد و نـه از چیــزي منفعـل مــی   . االطــالق هسـتی اســت  علـی 

  چه معنایی دارد؟ در بارة افعال گوناگون او، تعابیر متفاوت حساب، این با  .شود به ضرورت صادر میاو همۀ افعال 
تنهـا اجـازه   . تـر مطالعـه و اندیشـه کنیـد     دهم این مسئله را به همین شکل باز رهـا کـنم تـا خودتـان در ایـن بـاره بـیش        من ترجیح می

شـاید برخـی از شـما بـا همـین راهنمـایی، تـا        . انـدکی راهنمـایی کـنم   انـد،   زمینـه داده  که در این ییها خواهم شما را به سوي یکی از پاسخ می
  . بخوانیدته ماجرا را 

هـا اگـر    مـا انسـان  . یک لحظه فراموش کنید که بحـث مـا در بـارة خداونـد اسـت؛ و بـه سـؤال مـن فکـر کنیـد          . سؤالی بپرسمبگذارید 
کسـی ـ هـر کسـی کـه باشـد ـ بسـتگی دارد، چـه رفتـاري در قبـال او خـواهیم              احساس کنیم یک چیزي ـ فقط و فقط ـ بـه خواسـت و ارادة    

جـز  بـراي رسـیدن بـه آن هـدف،      هـیچ راه دیگـري  هدف مهمـی داریـم، و اگـر احسـاس کنـیم       اگر احساس کنیم. داشت؟ پاسخ روشن است
  . کردآن هدف، خود را دربست تسلیم او خواهیم   وجود ندارد، براي رسیدن به خواست و ارادة آن کس

 مغفـرت  مـورد  را هـا  انسـان  گویـد  مـی  خداونـد  وقتـی . پوشـاندن  یعنـی  لغـت  در مغفـرت . شـویم  دقیـق  مغفرت معناي در کمی اکنون
 بنـابراین، . پوشـانم  مـی  را ــ  شـود  مـی  گنـاه  بـروز  موجـب  کـه  هـا  آدم وجـودي  هـاي  نقـص  آن حقیقـت  در و ــ  آنها گناهان یعنی دهم می قرار
  . نیست سعادت به نرسیدنما و ما هستی شدن کامل ،نتیجه در و ما وجودي نقائص رفع جز به چیزي ،مغفرت از منظور

 اگـر  یعنـی . اسـت  ربـوبی  توحیـد  درك گـرو  در ــ  دقیقـا  ــ  مـا  سـعادت  و وجـودي  رشـد  ایـم،  گفتـه  بارهـا  چه چنان دیگر، سوي از
 شـناخت  بـه  نتیجـه  در کـرد،  خـواهیم  بنـدگی  احسـاس  وجودمـان  تمـام  بـا  خداسـت،  خواسـت  بـه  مشـروط  چیزمـان  همـه  کـه  بفهمیم عمیقا
  . یافت خواهیم دست ماست سعادت که چه آن به باالخره و رسید، خواهیم هستی از و خودمان از درستی

 گـرو  در مـا  بنـدگی  احسـاس  و ماسـت  بنـدگی  احسـاس  گـرو  در مـا  مغفـرت  و ماسـت  مغفـرت  گـرو  در سـعادت  به ما رسیدن پس
  . خداست دست در ـ فقط و فقط ـ ما بخش سعادت آرزوهاي ترین مهم کم دست یا ،ما چیز همه بدانیم که است این

بختـی مـا در    خواهـد بـه مـا بفهمانـد کـه سـعادت و خـوش        خداوند با گفتن این که مغفرت فقط بـه خواسـت مـن بسـتگی دارد، مـی     
و بنـدگی خـدا کـردن وجـود     ، راهـی بـه جـز ارتبـاط بـا خـدا       و سـعادت  بختـی  خواهد بفهمانـد بـراي خـوش    می. گرو تسلیم خدا بودن است

اگـر کسـی بنـدگی نکنـد،     . ایست که رسـیدن بـه چیزهـاي دیگـر، بـدون بنـدگی خـدا هـم گـاهی ممکـن اسـت            اما نظام هستی به گونه. ندارد
همـه چیـز در ایـن عـالم ـ چـه رزق و چـه مغفـرت ـ          . اما یقینا از سـعادت و مغفـرت خبـري نخواهـد بـود      ،دوشنروزیش قطع شاید 

 در حـالی کـه رسـیدن بـه رزق، بـدون      . اسـت  توحیـد ربـوبی  رسـیدن بـه   مستلزم احسـاس بنـدگی و مسـتلزم    اما رسیدن به مغفرت . ستا
  . درك این حقیقت هم ممکن است

، پـس از  عرفـه ـ در آخـرین جملـه از دعـاي بـزرگ       ـ   علـی  بـن  حسـین امـام شـهید مـا،    . یک نکته را نیز فراموش نکنـیم 
فرمایـد   کنـد، مـی   یـز و همـه چیـز را در دسـت خـدا دانسـته و از او طلـب مـی        آن که همـه چ 

   آن حـاجتم کـه اگـر بـه مـن      از تـو خـدایا   کـنم   درخواسـت مـی  یعنـی

                                                   
  . ، ذیل همین آیه مراجعه فرماییدالمیزانتوانید به تفسیر  تر می براي آگاهی بیش)  ٢١
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من ندهی برایم ضـرري نخواهـد داشـت؛ و اگـر بـه مـن عطـا نکنـی، دیگـر هـر چـه بـه مـن بـدهی بـرایم                 عطا کنی، دیگر هر چه به
آن قـدر مهـم   . تـرین چیـز بـراي ماسـت     پـس مغفـرت بـه منزلـۀ مهـم      .ام را از آتـش  خواهم رهـایی گـرده   نفعی نخواهد داشت؛ از تو می

امـا اگـر مغفـرت نباشـد و همـه چیـز       . اشـد، انگـار همـه چیـز هسـت     اگر مغفرت باشد و هـیچ چیـز نب  . که هیچ چیز با آن قابل مقایسه نیست
فقـط و فقـط بـه دسـت مـن اسـت؛ تـا مـا بـه           :کنـد  بـه مـا تأکیـد مـی     شاین است کـه خداونـد در بـارة مغفـرت    . باشد، انگار هیچ چیز نیست

بـه سـعادت نخـواهیم    ایسـت کـه بـدون درك توحیـد و بـدون احسـاس بنـدگی         چـرا کـه نحـوة وجـود مـا بـه گونـه       . احساس بندگی برسـیم 
آنهـا عـین     چـون رسـیدن بـه   . کنـد  اما در بارة چیزهاي دیگر، اگر چه آنها هـم فقـط و فقـط بـه دسـت خداسـت، چنـین تأکیـدي نمـی         . رسید

  . آنها رسید  توان به سعادت ما نیست و بدون احساس بندگی هم گاهی می
ـ      کوشـد مـا را در طریـق سـعادت قـرار       ه خواسـت مـن اسـت، مـی    بنابراین، خداوند با گفتن این که مغفرت ـ فقط و فقـط ـ وابسـته ب

هـم در   عالمـه آن چـه کـه گفـتم اشـاره بـه همـان چیزیسـت کـه         . زنـد  اما در بارة رزق یـا بعضـی چیزهـاي دیگـر چنـین حرفـی نمـی       . دهد
هـا دچـار ایـن تـوهم      نسـان خداونـد در بـارة مغفـرت مثـل رزق سـخن بگویـد ممکـن اسـت ا        اگـر  فرمایند  ایشان می. اند به آن پرداخته المیزان

  . توان بدون بندگی خداوند نیز به سعادت رسید؛ و این خطاییست که به منزلۀ نقض غرض در بعثت انبیاء خواهد بود شوند که می
 از. اوسـت  ارادة و خواسـت  بـه  وابسـته  و خـدا  دسـت  در کامـل  طـور  بـه  زنـدگی  در مـا  چیـز  همـه  کـه  اسـت  ایـن  واقعیت خالصه؛

 بـه  وابسـتۀ  معنـا  یـک  بـه  رزق، صـدور  و مغفـرت  صـدور  .نـدارد  وجـود  آخـرت  در مـا  مغفرت و دنیا در ما رزق میان یتفاوت هیچ جهت این
 رزقمـان  بـه  هـم  بـاز  خداسـت،  دسـت  رزقمـان  نفهمـیم  اگـر  کـه  ایسـت  گونـه  بـه  ما هستی. هاست انسان ما ناحیۀ در هست که فرقی. خداست
 کـه  بـدانیم  بایـد  سـعادت  و مغفـرت  بـراي  پـس . رسـید  نخـواهیم  مغفـرت  بـه  هرگـز  ،خداسـت  دست مغفرتمان نفهمیم اگر اما. رسید خواهیم
  .برسیم ربوبی توحید عمیق درك به باید یعنی ندارد؛ وجود راهی هیچ ،او خواست و ،او جز

 رحطـ  از بعـد  ابـراهیم . بگیـریم  پـی  مـردمش  بـا  را ابـراهیم  کـالم  دنبالـۀ  کـرده  عبـور  فلسـفی  عمیـق  نکتـۀ  ایـن  از دهید اجازه! خوب
 میـان  در آنهـا  بـا  را خـود  زنـدگی  فلسـفۀ  درانـداخت،  اطرافیـانش  بـا  کـه  اي قهرمانانـه  مجادلـۀ  از پـس  و زنـدگی،  فلسـفۀ  اساسی هاي پرسش
 و سـعادت  کـه  دانـد  مـی  او داد مـی  نشـان  کـه  گفـت  سـخنانی  رسـید،  رب مغفـرت  و قیامـت  روز بـه  سـخنش  وقتـی . کـرد  یـاد  رب از و نهاد

 چـه  اگـر  او .شـود  مـی  عـوض  ناگهـان  ابـراهیم  احسـاس  کـه  جاسـت  ایـن . نـدارد  مفهومی و معنا رب، براي نکرد بندگی طریق از جز مغفرت
 چهـرة  بـه  کـردن  نگـاه  جـاي  بـه  گـویی  تـو . شـد  رب متوجـه  وجـود  تمـام  بـا  و گردانـد  مخاطبان از روي ناگاه به اما ،گفت می سخن مردم با

  . االخرين في صدق لسان لي اجعل و بالصالحين الحقني و حكما لي هب رب گفت و کرد بلند آسمان به سر ناگهان اطرافیانش،
ناگهـان   ،مشـغول صـحبت بـا کسـی هسـتیم     کـه  هـم گـاهی اوقـات    خـود مـا   . نیسـت مـا  آشـنایی بـراي    حالت نـا ، ابراهیماین حالت 

بـراي  گوینـد   مـی  عالمـه  .خـدایا تـو شـاهد بـاش    دهیم روي از مخاطب بگردانیم و ـ مـثال ـ سـر بـه آسـمان بلنـد کنـیم و بگـوییم           ترجیح می
او را بـه جـایی   ناگـاه  رنـگ کـرد؛ یـاد خـدا،      نظـرش کـم  در همـه چیـز را   ، د کـه یـاد پروردگـار و توحیـد ربـوبی     درست مثل این بـو ، ابراهیم

  . کردنظر  از مردم صرفـ اصال ـ رساند که 
ـ یعنی بـه مـن   هب لي  نسـان بتوانـد حقـایق را از    شـود ا  ي اسـت کـه باعـث مـی    محکـم و خلـل ناپـذیر   اعتقـادات   »حکـم « 22.بخشب

مربـوط بـه مسـائل نظـري     هـاي   دانـش چـه   ؛بنـابراین حکـم از مقولـۀ دانـش اسـت     . اباطیل و کارهاي درست را از کارهاي نادرست تمیز دهـد 
گیـري   تصـمیم بینـی و چـه در    هـاي کـامال محکـم بـراي زنـدگی، چـه در جهـان        اندیشـه یعنی  زندگی؛ مربوط به مسائل عملیهاي  دانشو چه 

 فرمایـد  مـی  اش بـاره  در خداونـد  و اسـت  حکـم  از خاصـی  نـوع  معنـاي  بـه  لغـت  در »حکمت« .رفتارو 
 ــی ــد م ــت ده ــه را حکم ــه کــس آن ب ــد ک ــر و بخواه ــه ه ــت را ک ــد، داده حکم ــه ش ــق ب ــر تحقی  خی

 هـاي  برهـان  خـاطر  بـه  را فلسـفه  ،اسـالمی  فیلسـوفان . 23دارنـد  مغـزي  ،پوسـته  زیـر  در کـه  آنهـا  مگـر  شـوند  نمـی  متـذکر  و اسـت  شده داده فراوانی
  .اند خوانده حکمت آموزد، می ما به که استواري حقایق خاطر به و مستحکمش

                                                   
 هـزار سـال تنهـایی   هـاي  CDتواننـد بـه    منـدان مـی   عالقـه . ایـم  هـایی زده  حـرف  مـریم رة معناي وهابیت خدا و هبه شدن چیزي از جانب خدا، در مباحث سورة ما در با)  ٢٢

  . منتشر گردیده مراجعه نمایند حلقۀ مطالعات فلسفه و اندیشۀ اسالمیکه توسط 
  269سورة بقره آیه )  ٢٣
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 تعبیـر  بـه . آورد مـی  مغـان ار بـه  هـا  انسـان  بـراي  دیـن  کـه  چیزهاییسـت  تـرین  مهـم  از و ءانبیـا  تعـالیم  تـرین  اساسی از حکمت و حکم
 اتفاقـات  موسـی  کـه  دیـدیم  ءشـعرا  ةسـور  همـین  در. انـد  آورده راه هـم  بـه  حکمـت  مـردم  بـراي  هـم  و انـد  بـوده  حکیم هم ءانبیا تمامی ،قرآن
 ایـن  زا بعـد . بـود  نیـاورده  دسـت  بـه  حکـم  کـه  دانسـت  زمـانی  بـه  مربـوط  را ـ ماجراها باقی و ،فرار ،نفر یک قتل حادثۀ ـ خود جوانی دوران
 نشـان  کـه  داشـت  تعبیـري  جـا  همـان  در موسـی . المرسـلين  مـن  جعلني و حكما ربي لي فوهب: بـود  شده پیغمبر و کرده پیدا حکم ،دوره
 ةبـار  در خداونـد . اسـت  بـوده  حکـم  آوردن دسـت  بـه  دلیـل  بـه  ــ  کـرد  بایـد  چـه  کـه  ایـن  ندانسـتن  و راهی گم ـ ضاللت از او خروج داد می

 مـا  عزیـز  پیـامبر  بـارة  در خداونـد . 24 و دادیـم  حکـم  او بـه  امـا  نبـود،  بـیش  کـودکی  هنـوز  کـه  ایـن  بـا : فرمایـد  مـی  یحیی
ــی ــد م ــت  فرمای ــه کســی اوس ــان در برانگیخــت ک  می
ــدگان درس ــامبري نخوان ــود از پی ــا خ ــالوت ا،ر آنه ــد ت ــر کن ــا ب ــاتش آنه ــه و را آی ــد تزکی ــا کن ــان و را آنه ــد تعلیمش ــاب ده ــت و کت . 25را حکم

  ـ  بــا را تعبیـر  ایـن  اگـر . اسـت  پیغمبــران همـۀ  عمـومی  وصـف  تقریبـا  فرمایـد  مـی  کـه  دیگـري  ۀآی
26 تـرازو،  یعنـی  میـزان  و اسـت؛  میـزان  همـان  معـادل  حکمـت  شـود  مـی  معلـوم  کنـیم،  مقایسه 
 نیـز  قـرآن  هـاي  نـام  از یکـی . آوردیـم  دسـت  بـه  حکمـت  از کـه  اسـت  معنـایی  همـان  ایـن . باطل و حق تمیز مالك و شاغول سنجش، وسیلۀ
 در خـودش  ،ابـراهیم . اسـت  بـودن  حکـیم  کتـاب  ایـن  اوصـاف  از یکـی  و اسـت  ــ  گـذارد  مـی  فـرق  باطل و حق میان که چیزي یعنی ـ فرقان
ــایی ــر ج ــی دیگ ــراي وقت ــدانش ب ــا فرزن ــی دع ــد م ــی کن  گویــد م

27 ــی ــا رب اي یعن ــان در کــن مبعــوث و م ــا می ــري، آنه ــالوت پیغمب ــد ت ــر کن ــا ب ــات آنه ــرا آی ــاب دهــد تعلیمشــان و ت ــ و کت . را تحکم
 بـه  جـا  یـک  بـا  بگـوییم،  بهتـر  ــ  تغییـر  یـک  بـا  بلکـه  عینـا،  نـه  البتـه . کـرد  خواهد مستجاب عینا را دعایش که داد قول ابراهیم به نیز خداوند
  . 28 گفت خداوند و  گفت ابراهیم. کوچک ـ جایی

 پیغمبـر  کـه  ایـن  بـا  هـم  حکـیم  لقمـان . آنهاسـت  مخـتص  کـه  کـرد  گمـان  نبایـد  امـا  ؛اسـت  انبیاء تعالیم ترین مهم از حکمت بنابراین،
 یعنـی  حکمـت  خالصـه،  طـور  بـه . شـمارد  مـی  تمـ حک نـاب  مصـادیق  از فرزنـدش  بـه  را لقمـان  نصـایح  قـرآن . اسـت  داشته حکمت ،نبوده
 ،عملـی  زنـدگی  در و رفـتن؛  آور یقـین  اصـول  و هـا  یشـه ر سـراغ  بـه  زنـدگی  فلسـفۀ  در یعنـی  داشـتن؛  زنـدگی  بـراي  یمحکم مبانی

   .داشتن ناپذیر خلل و قوي کبراهاي
رب : هـاي اطـرافش صـرف نظـر کـرد، از خداونـد حکـم طلـب کـرد          پـس از آن کـه بـه یـاد رب افتـاد و از آدم      ابـراهیم به هر حـال  

ـ  . ــ آمـده اسـت    حكمـا ـ به صورت نکـره    ابراهیمدر دعاي حکم . هب لي حكما کنـد کـه    ر، دو احتمـال را در ذهـن مـا پررنـگ مـی     ایـن تعبی
از درخواسـت حکـم، نـوع بـه خصوصـی از آن نبـوده و حکـم را         ابـراهیم یکـی ایـن کـه منظـور     . دیگر نداشته قابـل جمعنـد   منافاتی هم با یک

  .ره داشته باشدهم اشا ابراهیمتواند به عظمت و اهمیت حکم در نظر  دوم این که چنین تعبیري می. به طور کلی طلب کرده است
خواهـد کـه او را بـه صـالحان ملحـق سـاخته و بـرایش در میـان دیگـران           کنـد، از او مـی   پس از آن که از رب طلب حکـم مـی   ابراهیم

  . لسان صدقی قرار دهد
بـه همـین ترتیـب    . کنـد  طبیعـتش اقتضـاء مـی   کـه  از آن چـه  یـک شـیء   و فسـاد یعنـی خـارج شـدن      ؛فساد استنقطۀ مقابل صالح 

موجـود مـورد   کـه  فـرض مـا ایـن اسـت      گـوییم، پـیش   وقتی از فساد و صـالح سـخن مـی   . به حالت طبیعی آنهااشیاء نی بازگرداندن اصالح یع
در . از مسـیر ذاتـی و طبیعـی خـود خـارج شـود       ،مختلفـی تحـت تـاثیر عوامـل    توانـد   کـه مـی  خاصـی دارد  ذاتی  ئاتاقتضاو بحث ما طبیعت 

همـان چیزیسـت کـه بـه آن     گـوییم ـ    هـاي روحـی او سـخن مـی     وقتـی در بـارة ویژگـی    ـ مخصوصـا ایـن اقتضـاي ذاتـی     خصـوص انسـان،   
  . گوییم فطرت می

                                                   
  12سورة مریم آیۀ )  ٢٤
  2جمعه آیۀ سورة )  ٢٥
  25سورة حدید آیۀ )  ٢٦
  129سورة بقره آیۀ )  ٢٧
  164سورة آل عمران آیۀ )  ٢٨
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همــین قــدر . اش، از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت ایــن پــیش فــرض، بــر خــالف ظــاهر ســاده
ــالش    ــی از چ ــه یک ــنم ک ــاره ک ــان    اش ــث انس ــائل در مباح ــرین مس ــین    برانگیزت ــراف هم ــی، در اط شناس

یــا طبیعــت و فطــرت خاصــی بــراي انســان قائــل  ،شناســی از مکاتــب انســانبســیاري . هاســت فــرض پــیش
فرضـی وجـود داشـته باشـد،      اگـر چنـین پـیش   . شـمارند  طبیعـت را امـر نـاممکنی مـی    نیستند و یا کشف این 

گیـري یـا    هـا را بـر پایـۀ متوسـط     تـوان سـالمت روحـی و ـ حتـی بـدنی ـ انسـان         ها نمـی  آسانی  دیگر به این
هـا بـرویم و    فـرض  چرا کـه ناچـاریم بـراي تعریـف سـالمت بـه سـراغ ایـن پـیش         . کردتعریف  نرمالیزاسیون

  . ببینیم اقتضائات ذاتی انسان چیست
اي از صـالح   بـه طـرز قاطعانـه    قـرآن فقـط بـه خـاطر بسـپریم کـه      . تر در این خصوص صرف نظـر کنـیم   اجازه دهید از گفتگوي بیش

هـاي   هـاي صـالح و فاسـد و نشـان دادن نمونـه      ر صـدد توضـیح مشخصـات انسـان    د قـرآن بسـیاري از آیـات   . گویـد  و فساد انسان سخن مـی 
هـاي جلـوگیري یـا مقابلـه بـا ایـن فسـاد را بـراي مـا تشـریح            کوشند تـا عوامـل فسـاد، و راه    خیلی از آیات هم می. عینی این قبیل افراد است

خاصـی دارد کـه هنـوز آن طـور کـه بایـد مـورد        شناسـی   سـان ، اناسـالم توان گرفت ایـن اسـت کـه     آیات میاین اي که از  حداقل نتیجه. نمایند
گیـري مکتبـی جدیـد     اي بـراي شـکل   اي جدیـد در علـم پزشـکی و پایـه     شاید چنین تحقیقاتی بتوانـد مبنـاي فلسـفه   . قرار نگرفته استتحقیق 

  . واقع شودشناسی،  در علم روان
آنهــا را   آرزوي پیوســتن بــه ابــراهیمصــالحانی کــه . ســازدخواهــد تــا او را بــه صــالحان ملحــق  از خــدا مــی ابــراهیمبــه هــر تقــدیر، 

  . آیات توجه کرد  داشت، چه کسانی هستند؟ براي یافتن پاسخ این سؤال، باید به نکاتی چند در این
 ملحـق بلکـه دعـایش ایـن بـود کـه بـه صـالحان         ؛این نبود کـه خداونـد او را از زمـرة صـالحان قـرار دهـد       ابراهیمدعاي اول این که، 

پـس الحـاق   . خـودش بـه معنـاي فراچنـگ آوردن چیزیسـت      ادراك ؛چیـزي قـرار گـرفتن    مالزمـت و در  ادراكدر لغـت یعنـی    الحـاق  .شود
بنـابراین وقتـی   . آنهـا و از زمـرة آنهـا بـه حسـاب آمـدن اسـت         آنهـا، مالزمـت یـافتن بـا      اي از افراد بـه معنـی نزدیـک شـدن بـه      شدن به عده

چـرا کـه در   . لحان ملحق شود، منظورش چیـزي بـیش از ایـن بـوده کـه از زمـرة صـالحان بـه حسـاب آیـد          خواهد که به صا از خدا می ابراهیم
خواسـته عـالوه بـر ایـن      دلـش مـی   ابـراهیم . و الحقنـي بالصـالحين  نـه ایـن کـه بگویـد      این صورت کافی بود بگوید 

  . نها را دریابد و ادراك کند و در مالزمتشان قرار گیردیعنی آ. که خودش انسان صالحی باشد، به صالحان نیز ملحق شود
 آیـا  مـثال . اسـت  نظـر  چـه  از صـالح  منظـورش  ،صـالح  گویـد  مـی  وقتـی  کـه  نکـرد  شـخص م دعـایش  در ابـراهیم  کـه،  ایـن  دوم نکتۀ

 ملحـق  کسـانی  بـه  خواهـد  مـی  آیـا  صـالحند؟  روحـی  نظـر  از کـه  کسـانی  بـه  یـا  شود ملحق هستند صالح بدنی نظر از که کسانی به خواهد می
 منظـور  بگـوییم  ناچـاریم  دلیـل  همـین  بـه  اسـت؟  صـالح  هایشـان  نیـت  و هـا  انگیـزه  کـه  کسـانی  یـا  دارنـد  اي صـالحانه  اعمال و رفتار که شود

 را آنهـا  تـوان  نمـی  نظـر،  هـیچ  از و وجـه  هـیچ  بـه  کـه  کسـانی  جهـت؛  هـر  از صـالح  یعنـی  است؛ آن کامل معناي به صالح جا، این در ابراهیم
  . است صالح ـ دیگرشان خصوصیات یا اعمال فقط نه ـ ذاتشان که اند بوده ابراهیم نظر مورد کسانی پس. کرد توصیف ناصالح

تـوان احتمـال داد کـه     بنـابراین مـی  . الصـالحين آورد و گفـت   صـالحان را بـه صـورت معرفـه و بـا       ابـراهیم  ،نکتۀ سوم این کـه 
  . اند صالحان خاصی مورد نظر او بوده

فـالن افـراد   بـه   امـ  یمگـوی  وقتـی مـی  . فـرض شـده اسـت   تقـدم   ینـوع در تعبیر ملحق شدن به چیزي یـا کسـی،   ارم این که، نکتۀ چه
 ابـراهیم رسـد   پـس بـه نظـر مـی    . ایـم  اند و بعـد مـا بـه آنهـا رسـیده      ایم آنها داراي نوعی تقدم و پیشی نسبت به ما بوده انگار گفته ،میملحق شد

خواسـته بـه آنهـا     انـد و او دلـش مـی    بـه او ـ از نظـر صـالح بـودن ـ داراي نـوعی سـبقت و برتـري بـوده           کسانی را در نظر داشـته کـه نسـبت   
  . ملحق شود
 ایـن  کـه  بینـیم  مـی  بعـدها . اسـت  آمـده  مـی  حسـاب  بـه  ابـراهیم  بـراي  مهمـی  بسـیار  مسئلۀ صالحان این به رسیدن که، این پنجم نکتۀ
 همیشـگی  دعاهـاي  از یکـی  ،دعـا  ایـن  کـه  شـد  خواهیـد  متوجـه  ببینیـد؛  را قـرآن  اگـر . شود می تکرار ابراهیم کالم در بارها و بارها درخواست

  .شد مستجاب روزي باالخره گوید می قرآن که دعایی. است ابراهیم
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 را آن کـه  دارد تعبیـري  ابـراهیم  خصـوص  در امـا  دانـد،  مـی  صـالحان  زمـرة  از را ــ  ابـراهیم  طبیعتـا  و ــ  ءانبیـا   ۀهمـ  کـه  این با قرآن
 آیـا  .29اسـت  صـالحان  از ــ  قطـع  طـور  بـه  ــ  آخـرت  در او کـه  همانـا  و: اسـت  نبـرده  کـار  بـه  دیگري پیغمبر یچه براي
 بـرد؟  مـی  کـار  بـه  او بـارة  در را مخصوصـی  تعبیـر  چنـین  قـرآن  کـه  داشـته  وجـود  دیگـر  انبیـاء  بودن صالح و ابراهیم بودن صالح میان تفاوتی
 داراي یعنـی . اسـت  ذومراتـب  انسـانی  خصوصـیات  همـۀ  ،قـرآن  نگـاه  از کـه  بیـاوریم  خـاطر  بـه  اسـت  خـوب . است مثبت حتم طور به پاسخ
 هـم  و شـود  مـی  زیـاد  و کـم  ایمـان  هـم . نیسـت  منفـی  و مثبـت  خصوصـیات  میـان  هـم  فرقـی  نظـر  ایـن  از. است گوناگون مراتب و درجات
 بـودن  ذومراتـب  اساسـا . انـد  گفتـه  سـخن  روشـن  بسـیار  بـاره  ایـن  در قـرآن  آیـات . ضـاللت  هـم  و هـدایت  هـم  فسـق؛  هم و صالح هم کفر؛
  . آید می حساب به اسالم شناسی انسان در اصول ترین اساسی از یکی انسان، هستی

انـد درسـت بـه دلیـل همـین ذومراتـب بـودن هسـتی          گفتـه  قـرآن و بسیاري دیگر از مفسـران   عالمه
چـرا کـه اگـر    . کنـد  گـام نمـاز، معنـاي درسـتی پیـدا مـی      در هن 30انسان است که گفتن 

چـه هـدایت یـک امـر ذومراتـب نبـود        قبول داشته باشیم نماز خوانـدن نشـانۀ هـدایت یـافتن اسـت ـ چنـان        
ایـم؛ پـس طلـب هـدایت کـردن دیگـر یـک حـرف          گفتـیم مـا دیگـر هـدایت پیـدا کـرده       ـ ناچـار بایـد مـی   

ام نمـاز، تنهـا مـوقعی معنـا دارد کـه مـا هـدایت را داراي        بنابراین، طلب هدایت کـردن بـه هنگـ   . معناست بی
نمـون   واره مـا را بـه سـوي درجـات بـاالتر هـدایت ره       درجات گونـاگون بـدانیم و از خـدا بخـواهیم کـه هـم      

  . شود
 در کـه  داشـته  نظـر  در را صـالحین  از خاصـی  عـدة  همیشـه  ولـی  اسـت،  بـوده  ناصـالح  از ــ  تردیـد  بـدون  ــ  کـه   نای با ابراهیم پس

 بـه  آنهـا  زمـرة  از و بپیونـدد،  نهـا آ  بـه  ببینـد،  را آنهـا  یعنـی . شـود  ملحـق  آنهـا  به که خواسته می خدا از و دارند؛ قرار صالح از يباالتر جاتدر
 ،داشـته  را آرزویـش  کـه  صـالحانی  آن بـه  ابـراهیم  کـه  بیننـد  مـی  همـه  آخـرت  در. شـد  بـرآورده  ابراهیم خواست گوید می خداوند. آید حساب
  . 31: شد خواهد ملحق

چیـزي در آن   ،راسـتی صـداقت و  یعنـی زبـانی کـه جـز     لسـان صـدق   . از خـدا طلـب کـرد    ابـراهیم چیز دیگري بـود کـه    لسان صدق
و را کسـی کـه بتوانـد تمـام منویـات درونـی ا       ؛خواهد تا زبان صـادق و گویـایی بـراي او، در میـان دیگـران، بیافرینـد       از رب می ابراهیم. نباشد

   .ينخرو اجعل لي لسان صدق في اال: هاي روزگاران دیگر، ادا کند به طور کامل و خالص، براي انسان
تـر شـدن و بـه درجـات بـاالتر       نخسـت، کامـل و کامـل    .آید که او همیشـه دو چیـز را مـد نظـر داشـت      از دعاهاي ابراهیم چنین برمی

اي از  ایـن جلـوه  . آنهـا را داشـت    شـدن بـه  ملحـق  آرزوي اندیشـید و   ز خـودش مـی  همیشه بـه صـالحانی برتـر ا    بود که به همین دلیل. رسیدن
کـه حـرف او را بفهمنـد و بـه آینـدگان ـ و بـه طـور کلـی          دوم، یـافتن کسـانی   . ایسـت کـه ابـراهیم در درون خـود داشـت      فطرت خداجویانـه 

در زنـدگیش   ابـراهیم ز احسـاس تنهـایی عمیقـی دارد کـه     ایـن نیـز ـ احتمـاال ـ حکایـت ا      . او نیسـتند ـ برسـانند  دیگرانی کـه امـروز در برابـر    
  . اي از فطرت خالص آدمیست شاید هم بتوان گفت که به فکر آیندگان بودن نیز جلوه. کرد احساس می

آرزوي  ابــراهیمدهــد صـالحانی کـه    کننـد کــه نشـان مـی    در ذیــل ایـن آیـات، روایــاتی نقـل مـی     عالمـه قـبال برایتـان گفــتم کـه    مـن  
در آنهـا آمـده   روایـات فراوانـی داریـم کـه     . کـرد، پیـامبر مـا و اهـل بیـت او هسـتند       اشت و نیز لسان صدقی که از خدا طلب میدیدارشان را د

الحقنـي  ــ  بیننـد دعـاي او    اوسـت، بـه طـوري کـه مـردم همـه مـی       و اهـل بیـت   مـا  پیـامبر  در کنـار   ابـراهیم  ،در روز قیامت: است

ــه  .32: ا صــالحان، و ملحــق بــه صــالحان اســت مســتجاب شــده و او از صــالحان، بـــ   بالصــالحين شــاید ب

کنیــد، مسـتحب اســت بـا عبــارت    وقتـی پیــامبري از پیـامبران خــدا را یـاد مـی    انــد  همـین دلیــل اسـت کــه گفتـه   
 کافیسـت کـه بگوییـد    بـراي او  . ی مسـتحب نیسـت  یـاد کردیـد، گفـتن چنـین عبـارت      ابـراهیم امـا اگـر از   . بر او درود بفرستید
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وقتـی صـلوات   در بعضـی روایـات آمـده کـه     . بریـد  براي اهل بیـت پیـامبر چنـین عبـارتی را بـه کـار مـی       همان طور که درست  ؛
ــی ــد   م ــتید بگویی ــن   .فرس ــا ای گوی

هـم   ابـراهیم خواهند به ما بفهمانند که همۀ برکات و مقاماتی کـه خداونـد بـراي پیـامبر مـا و خانـدانش فـرو فرسـتاده، عینـا بـراي            روایات می
  . هست

ــا خــدا، درود و ســالم ــا درود و ســالم ب ــر وقتــی خــدا. کنــد مــی فــرق هــا انســان م  ســالم کســی ب
 مباحـث  در کـه  ایـن  کمـا . اسـت  شـخص  آن وجـودي  درجـات  دنشـ  تـر  کامـل  معنـی  بـه  سالم این کند، می
 بـراي  مغفـرت  عـین  هـا  انسـان  بـر  خـدا  صـلوات  کـه  دیـدیم  و کـردیم  صـحبت  بـاره  ایـن  در احـزاب  سورة
ــا ــورانی و آنه ــر ن ــدن ت ــود ش ــت وج : آنهاس

33 .  
 کـه  دعاهـایی  بقیـۀ  بـارة  در بعـدا  دهیـد  اجـازه . اسـت  پایـان  بـه  رو روزمـ ا مـا  وقـت  امـا  نشـد،  ختم جا همین به البته ابراهیم دعاهاي

 ،دیگـران  میـان  در صـدق  لسـان  داشـتن  آرزوي. ببـریم  پایـان  بـه  کوچـک  نکتـۀ  یـک  آوري یـاد  بـا  را امروز بحث و بگوییم سخن کرد، ابراهیم
 بــراي را آن بــودن ذاتــی و گــري دعــوت بــارة در خودمــان تۀگذشــ ســخنان اگــر. هاســت انســان گــري دعــوت خصوصــیت از دیگــر نمایشــی
 .برسـد  دیگـران  گـوش  بـه  دعـوتش  و پیـامش  کـه  بـوده  مهـم  قـدر  ایـن  ابـراهیم  بـراي  چـرا  کـه  بفهمـیم  شـاید  آنگـاه  آوریـم،  یاد به ها انسان
 گفـتن  بـراي  مهمـی  حـرف  کنـیم  احسـاس  وقتـی  هـم  مـا  خـود . نیسـت  سـختی  کـار  خصـوص،  ایـن  در ابراهیم احساسات از مراتبی فهمیدن
 آن انتشـار  دنبـال  بـه  تـر  بـیش  داریـم،  تـري  مهـم  حـرف  کنـیم  احسـاس  چقـدر  هـر . بشـنود  خـوبی  به را آن تا گردیم می گوشی دنبال به داریم،
 دیـدیم  آیـات  ایـن  در. بفهمنـد  را آن هـم  دیگـران  کـه  داریـم  آرزو تـر  بـیش  باشـد،  تـر  عمیـق  ما دل در ها حرف این که چقدر هر. بود خواهیم
 کـم  و کـرد  رب جانـب  بـه  روي ناگـاه  بـه  کـه  بـود  غـرق  خـود  دعـوت  در چنـان  دلیـل،  همین به گفت؛ می سخن وجودش تمام با ابراهیم که

 گفتـیم؛  قـبال . نیسـت  فـرض  قابـل  آن از تـر  مهـم  کـه  دعـوتی  بـود؛  زنـدگی  فلسـفۀ  بـارة  در ابـراهیم  دعـوت  دیگـر،  سـوي  از. گرفت دیگران
 مالکـی  هـیچ  نشـوند،  حـل  اگـر  و داد؛ خواهنـد  قـرار  تـأثیر  تحـت  را مـا  زنـدگی  همـۀ  شـوند،  حل اگر که کرد می مطرح را هایی مسئله ابراهیم
  . ماند نمی باقی آن، دیگر نوع بر زندگی از نوعی عقالنی ترجیح براي

 اسـت  برخـوردار  ویژگـی  ایـن  از مـا  بـراي  ــ  کـم   دسـت  ــ  ایـام  ایـن  .است نزدیک نوروز عید ایام
 بـا  وار ابـراهیم  بتـوانیم  شـاید  اسـت؛  فرصـتی . کنـیم  مـی  دیـدار  آشـنایانمان  و ماقـوا  از تـري  بـیش  کسان با که

 دلمــان غـار  درون از بتــوانیم شـاید  آنگـاه، . شــویم زنـده  نیـز  مــا طبیعـت،  چونـان  و کنــیم خلـوت  فطرتمـان 
 بـه  زنـدگی  در مـا  دوسـتان  ببینـیم . کنـیم  نگـاه  تـر  عمیـق  کمـی  اطرافیانمـان  زنـدگی  فلسفۀ به و بیاییم بیرون
 ببینـیم . کننـد  مـی  سـجده  آن بـر  و تراشـیده  را ییهـا  بـت  چـه  روزگـار،  ایـن  هاي آدم ببینیم .هستند چه لدنبا
  . اند شده تبدیل زندگی فاهدا به اما ،باشند ما زندگی ابزار بود قرار چیزهایی چه

اختراعـی کـه از   . اسـت لبـاس  یکـی از اولـین اختراعـات تـاریخ تمـدن بشـر،       کـه  شاید شنیده باشید 
بـه  . شـد و هـم بـراي زیبـایی     هـم بـراي حفـظ بـدن اسـتفاده مـی      . کارکردي دوگانـه داشـت   ،ز اولهمان رو
؛ چـه وسـیلۀ حفـظ    لبـاس یـک وسـیله اسـت    هنـوز هـم   . بـود  وسـیله هر چه بود، یک  ،این اختراعهر حال، 

  تر نگـاه کنـیم، خـواهیم دیـد کـم نیسـتند کسـانی کـه لبـاس بـراي           اگر کمی دقیقاما . بدن، چه وسیلۀ زیبایی
کننـد؛ و روز و   مـی  تفـاخر بـه خـاطر لباسشـان، بـر دیگـران      . گاه یک هـدف قـرار گرفتـه اسـت     آنها در جاي

هـاي زنـدگی مـا نیـز تفـاوت       وضـعیت بسـیاري دیگـر از وسـیله    . برنـد  شبشان را در غم لبـاس بـه سـر مـی    
   .چندانی با لباس ندارد

 نگاهشـان  کـه  نبودنـد  آنهـا  قـط ف. کردنـد  نمـی  فکـر  زنـدگی  فلسـفۀ  بـه  کـه  نـد نبود ابراهیم قوم فقط
 عــوض زندگیشــان در هــدف و وســیله جــاي کــه نبودنــد آنهــا فقــط. بــود انــهمقلد و مــوروثی ،زنــدگی بــه
  . . .  که نبودند آنها فقط. بود شده
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فرامـوش نکنــیم کـه گریــزي از    .هـا بــرویم  میــان آدمبـه  در درون غـار دلمـان خلــوت کنـیم و بعــد    
فرامـوش   ،تـر از همـه ایـن کـه     مهـم . اسـت  ه بـودن زنـد عـین   گـري،  یادمان نـرود کـه دعـوت   . دعوت نیست

چنـین دعـوتی   . از عمـق دل برآمـده باشـد   ـ   ابـراهیم ـ درسـت مثـل   کـه   دعوتیسـت   ،نکنیم دعـوت حقیقـی  
  .زندگی کردن استمجاهدان و عاشقان و  ءانبیارا پیمودن، مثل 

***  
تـوانم   مـی . تقـدیم کـنم   ابـراهیم بـزرگ پـدرم و پـدر همـۀ مـا،       اي کوچـک، بـه روح   خواهد غزل امروزمان را بـه عنـوان هدیـه    دلم می

هـر چنـد   . هاي اخیـر بارهـا نـام او را بـه زبـان آوردم، بـی آن کـه سـالم خـدا و فرشـتگان را بـراي او طلـب کـنم              آورم که در این هفتهبه یاد 
اي از  بـه نیـت ابـراز قطـره    امـا مـایلم    ،بگیـرد   خـرده چنـین چیزهـایی   بـر  وارتـر از آن اسـت کـه     بـزرگ ــ   ـ  ابراهیمکه یقین دارم 

  . عزیز معشوق خود را خطاب کرده است حافظدریاي ارادتم به او، با همان زبانی خطابش کنم که 
سـالمی بـه لطافـت مهـري     . کـردي  سـالمی بـه عمـق دعـوتی کـه مـی      . سالمی به بزرگی آرزوهایی کـه داشـتی  . ابراهیمسالم بر تو اي 

  . هایی که فرزندان تو شدند زیدي؛ و به وسعت انسانور که به فرزندان می
  . . .سالم بر تو اي پدر 

  پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود                     گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
  وخته یک دم بنشینم چه شود گر من س                          آن سرو بلند ۀیا رب اندر کنف سای                              
  گر فتد عکس تو بر لعل نگینم چه شود                            آخر اي خاتم جمشید سلیمان آثار                              
  ه شودمن اگر مهر نگاري بگزینم چ                       زاهد شهر چو مهر ملک و شحنه گزید                              
  دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود                عقلم از خانه به در رفت و اگر می این است                              
  تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود                  مایه به معشوقه و می صرف شد عمر گران                              

  شود چه چنینم که بداند نیز ار حافظ                   نگفت هیچ و عاشقم من که دانست خواجه                              
 

  و الحمد هللا و صلی اهللا علی محمد و آله                                                                                                         
  
  اسالمي هحلقه مطالعات فلسفه و انديش                                                                                                             

  سید محمد روحانی                                                                                                                           
                                                                                                                                  ۱۸/۱۲/۷۹  
  ۱۴۲۱/ ذيحجه/ ۱۲                                                                                                                   

  


