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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
او حضـر مجلـس عـالم     ةاذا حضرت جنـاز  رسول اهللافقال يا ـ   ـ  النبياء رجل من االنصار الي ج

: ، رسول اهللافقال  ؟ايهما احب اليك ان اشهد
اد  ةمـن یتبعهـا یـدفنها فــان حضـور مجلـس العـالم افضـل مــن حضـور الـف جنـاز           ةاذا کـان للجنـاز   الـف مـریض و مـن قیـام الــف      ةو مـن عیــ

ــ ــن الــف درهــم یتصــدق بهــا علــی المســاکین و مــن الــف حجــ       ۀلیل ســوي الواجــب   ةو مــن الــف غــزو  ۀســوي الفریضــ  ۀو مــن صــیام الــف یــوم و م
العلم و خیـر الـدنیا و       مـ مـا عل ا ؟لمشاهد مـن مشـهد عـالم   و این تقع هذه ا ؛تغزوها فی سبیل اهللا بمالک و نفسک العلم و یعبـد بـ ت ان اهللا یطـاع بـ

  )الحياة ـ روضةالواعظين( ؟مع الجهل ةمع العلم و شر الدنیا و اآلخر ةاآلخر
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ــا  1380در ســال را درســمان  ۀنخســتین جلســ  تالحیــاکنــیم کــه آن را از کتــاب  آغــاز مــی مــانمبرغحــدیثی از پیب
تـوان در دیگـر جوامـع روایـی      ـ البتـه ـ کتـاب جدیـد التـألیفی اسـت و همـۀ روایـات آن را مـی           الحیـات . ام هآوردبراي شما 

  .اند نقل کرده الواعظین هروضـ حدیث امروز ما را از کتاب  محمدرضا حکیمیـ جناب  الحیاتنویسندة . پیدا کرد
  . شاید بهتر باشد قبل از هر توضیحی متن حدیث را براي شما ترجمه کنم

اي حاضــر باشــد و نیــز مجلــس عــالمی،  جنــازهاگــر  ،یــا رســول اهللا :خــدمت پیــامبر آمــد و گفــت ،مــردي از انصــار
جنـازه یـا حضـور در    تشـییع  داریـد؟ شـرکت در مراسـم     تـر دوسـت مـی    حضور مـرا در کـدام یـک از ایـن دو مجلـس بـیش      

  مجلس یک عالم؟ 
تـر   در مجلـس عـالم بـا فضـیلت    حضـور  اشـد، همانـا   کسـی ب جنـازه  و تـدفین آن  تشـییع  بـراي  اگـر   :پیامبر فرمـود 

و  برخاسـتن بـراي عبـادت   و از عیـادت هـزار مـریض و از هـزار شـب      حضـور در مراسـم تشـییع جنـازه     از هزار بـار  است 
هــزار شــرکت در و از ـ بــه جــز حــج واجــب ـ   هــزار حــج   بــه مســاکین و از از هــزار روز روزه و از هــزار درهــم صــدقه 

حضـور در  تـوان حضـور در چنـین جاهـایی را در برابـر       لـت در راه خـدا جهـاد کنـی؛ و چگونـه مـی      اي که با جان و ما غزوه
شـود و خیـر دنیـا و     شـود و بـا علـم عبـادت مـی      دانـی کـه خداونـد بـا علـم اطاعـت مـی        آیا نمـی یک عالم قرار داد؟ مجلس 
  ؟علم است و شر دنیا و آخرت در جهالت درآخرت 

راســت بگــویم کــه اگــر کســی از شــنیدن امثــال ایــن احادیــث غــرق در  و روخیلــی صــادقانه در آغــاز اجــازه دهیــد 
کافیسـت بـه برخـی از روایـاتی کـه در بـارة ثـواب روزه یـا نمـاز          . تعجب و حیرت شود، مـن او را سـرزنش نخـواهم کـرد    

تــا  بیندازیــدشــب یــا حــج و جهــاد و یــا حتــی ثــواب عیــادت از مــریض و شــرکت در تشــییع جنــازه آمــده اســت، نگــاهی  
آیا بـه راسـتی ثـواب شـرکت در مجلـس یـک عـالم از ثـواب جهـاد در راه خـدا بـاالتر اسـت؟             . ور مرا بهتر متوجه شویدمنظ

بـه همـین دلیـل اسـت کـه      . جهـاد، یـک جهـاد واجـب نباشـد     آن فرمایند بله؛ البته مشروط بـر ایـن کـه     پیامبر با قاطعیت می
ـ         نمی ه بعـد، بـه جـاي نمـاز و روزه و حـج فقـط در مجلـس علمـا         توان به چنـین روایـاتی اسـتناد کـرد و گفـت مـا از ایـن ب

پیـامبر حتـی در بـارة تشـییع جنـازه هـم تأکیـد کردنـد کـه اگـر کسـی نباشـد کـه کفـن و دفـن آن را بـر                 . شویم حاضر می
دفـن یـک جنـازه واجـب کفـایی اسـت و تـا وقتـی کسـی مشـغول بـه آن نشـده، بـر همـه               . کنـد  عهده گیرد، موضوع فرق می

فرماینـد هـیچ عبـادتی بـا شـرکت در مجلـس یـک عـالم،          امـا در خصـوص مسـتحبات مـی    . ه آن اقدام کننـد واجب است که ب
  . آور است حتی قابل مقایسه نیست؛ و همین نیز به اندازة کافی تعجب

در جلسـات  شـاید  . به هر حال چه تعجب کنید و چه نکنیـد، حقیقـت ایـن اسـت کـه ماننـد ایـن روایـت فـراوان اسـت          
ـ  ،بعـد  برخـی از ایــن روایــات  . بیــاورمري در بــاب اهمیــت اندیشـه و تفکــر و کسـب دانــش و مطالعــه برایتـان    روایــات دیگ

ـ بسیار  یـک سـاعت تفکـر از هفتـاد سـال عبـادت       فرمایـد   مـی کـه  آن جـایی  مـثال   ؛ایـد  را بارهـا شـنیده   امشهورند و شما آنه
ز برایتــان خوانــدم؛ مــثال آن جــا کــه گیــرد کــه امــرو آنهــا درســت در ردیــف حــدیثی قــرار مــی  برخــی دیگــر از .بهتـر اســت 

بعضـی از  در . بـراي عبـادت بیـدار مانـدن    هـزاران شـب   صـرف کـردن بهتـر اسـت از     اندیشـه و تفکـر   را در شبی فرماید  می
گرسـنگی  از روزه خـوردن عـالم   عـالم از بیـداري جاهـل، نشسـتن عـالم از قیـام جاهـل و         یـدن خوابکـه  روایات آمده اسـت  

  . تر است لتبافضیبهتر و  ،کشیدن جاهل
گونـه روایـات گرفـت ایـن اسـت کـه از نظـر اسـالم، مطالعـه و          از ایـن  تـوان   مـی اي کـه   اولین نتیجـه کنم  من فکر می

خـوب اسـت گـاهی از    . دار بـود و اهـل دانـش و اندیشـه نبـود      تـوان دیـن   نمـی . داري ماست دیندر رکنی مهم به منزلۀ تفکر، 
و اگـر بـر اسـاس دیـن زنـدگی کنـیم، انتظـار داریـم چـه          چیزهاییسـت؟  دار بـودن در گـرو چـه     دیـن : خودمان سـؤال کنـیم  

دارانـه   داري و زنـدگی دیـن   هـاي دیـن   هـا، شـاخص   بـه قـول امـروزي   اي در زندگی ما وجود داشـته باشـد؟    خصوصیات ویژه
د؛ هـاي فراوانـی دار    هچیست؟ از هر کسی که این سؤاالت را بپرسـید، احتمـاال بـه شـما خواهـد گفـت زنـدگی دینـی شاخصـ         

هـا، چـه    مردن ایـن شـاخص  شـ مـن منتظـرم ببیـنم در هنگـام     . مثال نماز، روزه، عبادت، خـوش اخالقـی و انفـاق در راه خـدا    
دارانـه   هـاي زنـدگی دیـن    آیـا اصـال چنـین عناصـري بـه عنـوان شاخصـه       . وقت نوبت به علم و دانش و تفکر خواهـد رسـید  

ـ مورد مالحظه قـرار خواه  داري   دیـن کـس کـه دانـش و اندیشـه را بخشـی از      هـر  ینـد  گو د گرفـت؟ ایـن روایـات بـه مـا مـی      ن
  .استنداند، ماهیت دین را درست نفهمیده 

ـ یکـی از  را بـراي   شمردي مـاجراي سـفر   :آمده است در روایتی ـ . کـرد  تعریـف مـی  مـا  معصـوم   انامام ایـن   ۀدر میان
تگی فراوانـی در بـارة ایـن    ، آن شـخص بـا شـیف   بـه همـین دلیـل    .خیلـی اهـل عبـادت بـود    سفري یـاد کـرد کـه     گفتگو از هم

تـر از عبـادت، عقـل و     ولـی مهـم  البتـه چیـز خوبیسـت    عبـادت  فرمودنـد  در پاسـخ  امـام  . گفت سفر عابد و زاهد سخن می هم
عـادتی کـه تـرك آن    . فراوانی کـه خـالی از فکـر و اندیشـه و ـ مـثال ـ از سـر عـادت اسـت          ت اچه بسا عبادآدمیست؛  ۀاندیش
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ت فـراوان بـه جـا آوردن لزومـا نشـانۀ برتـري و       اگـر عبـاد  : پرسـد  از امـام مـی  ن شـخص  آ! ـ معموال ـ موجب مـرض اسـت   

. عقـل : فرماینـد  فضیلت انسان نیست، پس چه چیز مایـۀ برتـري انسـان اسـت؟ امـام مـی      
  آید به دست می شود و بهشت خدا به واسطۀ آن خداي رحمان با آن عبادت میآن چیزي که است عقل .  

شـود کـه عقـل بـه منزلـۀ       از ایـن روایـات ـ کـه امثـال آن در متـون دینـی مـا بسـیار زیادنـد ـ چنـین برداشـت مـی              
عبـادتی کـه در آن جـوهر عقـل وجـود نداشـته باشـد ـ هـر چقـدر هـم زیـاد باشـد ـ بـه جـز                 . جوهر درونـی عبـادات اسـت   

در مباحـث  چنـان کـه قـبال     هـم . ظـاهري عبـادات اکتفـا کـرد    بنـابراین نبایـد صـرفا بـه صـورت      . ارزشـی نیسـت   پوستۀ بی
همـین کبراهاسـت   . و کبرایـی بـود  منطـق  زنـد، بایـد بـه دنبـال      در پس هر عملی که از انسـان سـر مـی   ، گفتیم سورة احزاب

ــه  ــاارزش ک ــاداعم ــی ت ال و عب ــین م ــان را تعی ــد انس ــین     . کن ــود دارد، ع ــمیم وج ــک تص ــه در پشــت ی ــی ک ــدن کبرای ندی
ناچـاریم از صـورت    ،بـراي پـی بـردن بـه بـاطن یـک تصـمیم       . سـت واو تفسـیر  انسـان  نگاه بـه  گري در  شريظاهربینی و ق

 .را انجـام دادي کـار  ایـن  دلیـل،  چـرا و بـه چـه    کـه   بپرسـیم کسـی کـه عملـی را بـه جـا آورده      از ظاهري عمل عبـور کـرده   
کـار را بـه خـاطر انگیـزه و هـدفی بسـیار        تـوان همـان   توان کاري را به خاطر انگیـزه و هـدفی متعـالی انجـام داد و مـی      می

. در نظـر گرفـت  متفـاوت  ـ عمیقـا   هـا منطـق و انگیـزة ـ     دهتـوان   مـی براي عملـی ـ بـه ظـاهر ـ واحـد      . پست به انجام رساند
  . شناسی ما خواهد بود از یاد بردن باطن اعمال، خطاي بزرگی در انسان

 پـی ببـریم،  خودمـان  درون زدن آنهـا در   هـا و دالیـل سـر    زنـد کـه اگـر بخـواهیم بـه ریشـه       گاه اعمالی از ما سر مـی 
آمـدن مـن یـا شـما بـه ایـن       بـه راسـتی،   . در بـارة خودمـان بـزنم   ي ا مثـال سـاده   .پیچ و خمی را طی کنیم باید هزار توي پر

بـراي بعضـی از   احتمـال داد کـه آمـدن بـه ایـن کـالس،       تـوان   مـی گفتگو، به خاطر چه انگیزه و نیتـی اسـت؟   درس و جلسۀ 
تـوان احتمـال داد کـه انگیـزة مـن از       مـی . شـده باشـد  ـ مالقـات دوسـتان    سالم ـ مـثال،   ا تبدیل به یک عادت یا یک تفریح شم

اي  در گـرو ایـن اسـت کـه هـر هفتـه عـده       نفـس مـن   شـاید ارضـاي   . آمدن به این کالس، چیـزي از نـوع هـواي نفـس باشـد     
ـ    سـاکت نشسـته  جوان باهوش را در برابر خـود ببیـنم کـه     شـاید بـراي بعضـی از    ! دهنـد  ه سـخنان مـن گـوش مـی    انـد و ب

شـاید عالقـۀ مـن بـه برگـزاري ایـن       . ها مایۀ تفـاخر و بالیـدن بـه خـویش در برابـر دیگـران اسـت        شما، شرکت در این کالس
کـنم مـردم بـه خـاطر ایـن گفتگوهـا ـ در پشـت سـر یـا جلـوي روي مـن ـ تعـریفم را                 هـا از آن روسـت کـه فکـر مـی      کالس

تـر از دینمـان اسـت کـه دور هـم جمـع        هـم همـۀ مـا بـه خـاطر خـدا و بـه خـاطر پیـدا کـردن فهمـی عمیـق            شـاید  . کننـد  می
اي از همـۀ آن چـه کـه گفتـیم و آن چـه کـه        چیسـت؟ شـاید ملغمـه    ابه راستی انگیزة ما از شرکت در ایـن گفتگوهـ  . شویم می

  . ایم هنوز به آن پی نبرده
روح عمـل یعنـی انگیـزه و منطقـی کـه      . جسـم عمـل، روح عمـل اسـت    تـر از جـرم و    مهـم ، المیـزان در  عالمهبه تعبیر 

زنـد چـه    بفهمـیم در پـس اعمـالی کـه از مـا سـر مـی       کوشـش بسـیاري الزم اسـت تـا شـاید       .عمـل وجـود دارد  باطن هر در 
   .نهفته استهایی  و چه نیتمنطقی 

اطمینـان از  . نی نیسـت انـد دسـت یـافتن بـه اخـالص در عمـل، بـه هـیچ وجـه کـار آسـا            به همین دلیل است که گفته
را کـه قـبال    معـاذ بـن جبـل   حـدیث  . شـود  کنـیم، هرگـز بـه سـادگی فـراهم نمـی       این که کاري را ـ فقط و فقط ـ براي خدا مـی   

  . یاد آوریددو باره به خوبست ام،  برایتان گفته
آن قـدر کـه   گویـد   کنـد و راوي مـی   است کـه حـدیث مفصـلی را از ایشـان نقـل مـی       پیامبریکی از اصحاب بزرگ  معاذ

خالصـۀ حـدیث ایـن بـود     . بخوانـد  قـرآن کـرد، ندیـدم کـه     را براي ایـن و آن نقـل مـی    پیامبرمعاذ این خاطره و گفتگویش با 
تـوان فهمیـد کـه یـک عمـل آن       گـاهی بـه سـادگی مـی    . درجـات گونـاگونی دارد  دهـد،   که انجام می یکه اخالص آدمی در اعمال

امـا گـاهی حتـی فرشـتگان     . هـاي دیگـري هـم در آن دخیـل اسـت      ا، انگیـزه چنان که باید خالص نیست و به جـز رضـاي خـد   
کنـد، گـاهی اوقـات     نقـل مـی   پیغمبـر از قـول   معـاذ چنـان چـه   . کننـد  خدا هم ناخالصی یک عمل را آن چنان که باید درك نمـی 

شـود   ه گـاه مـی  شـود؛ گـاه در آسـمان سـوم؛ و بـاالخر      رود؛ گـاه در آسـمان دوم متوقـف مـی     عملی باالتر از آسمان اول نمی
زنـد   کنـد امـا خداونـد از قبـول آن سـر بـاز مـی        آسـمان هفـتم هـم عبـور مـی       عملی نورانی، در مشیت صدها هزار فرشته، از

گوید که آن عمل را بـه سـر و روي صـاحبش بکوبنـد؛ چـرا کـه او از انجـام آن عمـل ـ فقـط و فقـط ـ خـدا               و به فرشتگان می
انگـار کـه احسـاس بیچـارگی کـرده باشـد ـ شـاید مـا هـم از شـنیدن ایـن              ،عـاذ مایـن جاسـت کـه    . را در نظر نداشته اسـت 

 1سـت؟ ااي پیغمبـر خـدا، چـه کسـی را یـاراي رسـیدن بـه چنـین اخالصـی           :کنـد  حدیث احساس بیچارگی کنیم ـ عـرض مـی   
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 گـویی . کـه خـدا بخواهـد آسـان کنـد     کسـی  رسـیدن بـه چنـین اخالصـی آسـان اسـت بـراي آن        فرمایند  در پاسخ می پیامبر
ـ    ،معاذنه فقط به خواهند  می پیامبر اخـالص در عمـل، در گـرو رسـیدن بـه فنـا و       بـه  کـه رسـیدن   وینـد  بگمـا   ۀبلکـه بـه هم

یعنی همـان طـور کـه توفیـق عمـل خیـر را بایـد از خـود خـدا طلـب کـرد، رسـیدن بـه اخـالص را هـم                . توحید در نظر است
  :حافظبه قول . چه هست اوست از دست ما که کاري ساخته نیست؛ هر. باید از خود او خواست

  چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت                    ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد
ـ اي از اوسـت، دیگـر بـه ا    اگر بفهمـیم کـه همـه چیـز جلـوه      اي نخـواهیم کـرد؛ چـه     تـرین تکیـه   و عباداتمـان کـم  ل اعم

را  شزبـان کننـد کـه    توصـیه مـی   معـاذ بـه   پیـامبر آنگـاه  . شـویم کـار   لـب از خداوند طهایمان  رسد به این که به خاطر عبادت
کـه اعمـال آنهـا بـد اسـت؟ اگـر        ؟ بـه ایـن  مکنـی  را به چـه چیـزي مـتهم مـی     مانبرادران مؤمنما . حفظ کند شاز برادران مؤمن

. اي نیسـت  انهو خالصـ خـوب  اعمـال  ـ آن قـدرها ـ   هـیچ یـک از اعمـال مـا هـم       کـه   مفهمـی  مـی  م،را فهمیده باشـی  معاذحدیث 
سـزاوار اسـت زبـان خـود را     پـس  توان عملی را که براي کسی جز خـدا صـورت پذیرفتـه، عمـل خـوبی دانسـت؟        چگونه می

  . از بدگویی نسبت به دیگران نگه داریم
کننـد کـه برخـی از کارهـاي      اي در روز قیامـت مشـاهده مـی    انـد عـده   مـثال گفتـه  . هسـت در این مقوله روایات زیـادي  

نیـک را بـه ایـن    هـاي  کـه تـو آن کار  شـنوند   پاسـخ مـی   ،کننـد  وقتی اعتـراض مـی  . امۀ عملشان ثبت نشده استنیکشان در ن
پـس بـه همـۀ     ي؛عـروف شـد  تـو در دنیـا م   ؛نگـاه کـن و ببـین   اکنـون   .میان مردم معـروف شـوي  در دادي که   میانجام دلیل 

ـ       آن چه که می زي برسـی؛ چـون اصـال بـه دنبـال آخـرت       خواستی رسیدي؛ دیگر انتظار نداشـته بـاش در آخـرت هـم بـه چی
  ! نبودي

زنــدگی،  ، اگــر نگــوییم همــۀخــالص توحیــديهایمــان در زنــدگی، و اصــالح آنهــا در مســیر  یــافتن منطــق و انگیــزه
معرفـت نفسـی کـه ایـن قـدر در متـون دینـی مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه            . هاي زنـدگی ماسـت   ترین بخش دست کم یکی از مهم

رشـد و کمـال انسـان پایـانی نـدارد، و اگـر فهمیـده باشـیم         اگـر فهمیـده باشـیم کـه     . آیـد  دست مـی گذر همین مسیر به  از ره

درســت  ؛آنگــاه خــواهیم فهمیــد کــه معرفــت نفــس و خودشناســی هــم پایــانی نخواهــد داشــت  ،2کــه 
ز چیـزي آمـوختن، هـر    تـر شـدن، هـر رو    تـر و دقیـق   هـر روز عمیـق  . پایـانی نـدارد  بـراي خـدا   خـالص شـدن   همان طور که 

ـ نایـل آمـدن     قـرآن محشـور شـدن، هـر روز بـه ختمـی از آیـات        قـرآن اي از  روز به عمق حدیثی پی بردن، هـر روز بـا آیـه   
یعنـی بـه معرفـت نفـس      ،اي در درون خـود پـی بـردن    و هـر روز بـه نکتـه   ـ بـه مـا آموخـت      سـلمان فارسـی  آن چنـان کـه   

  . کردن، عین زندگی ماستپیدا تري  عمیقرسیدن و خودشناسی تري  عالی
علـم و تفقـه و خـرد و تفکـر، در کجـاي زنـدگی        :پرسـم کـه   کـنم و مـی   رو بـه شـما مـی   سپس نخست رو به خودم و 

ایـن مقـوالتیم؟ و چقـدر از فقـدان آنهـا در       ۀما قرار دارد و ایـن مفـاهیم چقـدر بـراي مـا موضـوعیت دارنـد؟ مـا چقـدر تشـن          
ـ     متوحش می خود زندگی سـیراب  و مـا  فاصـلۀ زیـادي میـان    کنـیم؟ ممکـن اسـت     ن فقـدان را حـس مـی   شـویم؟ آیـا اصـال ای

کنـد، شـاید    کنـیم؟ کسـی کـه تشـنگی و گرسـنگی خـود را حـس مـی         اما آیا تشنگیمان را حـس مـی  شدن وجود داشته باشد، 
 ؟چیـزي جـز مـرگ زودرس در انتظـار اوسـت     چـه   ،کنـد  زنده بماند؛ امـا کسـی کـه تشـنگی و گرسـنگی خـود را حـس نمـی        

چقـدر در  ـ کتـاب خوانـدن    : و دانـش ـ سـاده بگـویم     مطالعـه و ، و تفکـر  ؟ اندیشـه و سـویی دارد چه سـمت   ،زندگی ما مسیر
مــا، داري  زنــیم، چقــدر بــاور داریــم کــه یکــی از ارکــان دیــن و دیــن حــرف مــی دیــن ةبــار وقتــی دردارد؟ نقــش زنــدگی مــا 

در قتـی نقـایص زنـدگیمان را    وکنـیم،   نـد اعتـراف مـی   اسـت؟ وقتـی بـه گناهانمـان در نـزد خداو     مطالعه داشتن اندیشیدن و 
افتـیم کـه یکــی از نقـایص بـزرگ زنـدگی مــا فقـدان علـم و اندیشــه و         شــماریم، چقـدر بـه یـاد ایــن مـی     برمـی گـاه او   پـیش 

هـاي   گـاهی نیـز بـه خـاطر عبـادت     اندیشـیم،   مـی زنـدگی دنیاییمـان   به فقـدان جـاه و مـال و امکانـات     همۀ ما مطالعه است؟ 
  ؟ و دانش چطورفکر تفقدان در بارة اما  رویم، به فکر فرو میناقصمان 

نقــل اســت کــه خداونــد دســت کــم یــک چیــز را ـ بــی شــبهه ـ       بناپــارتنــاپلئون از 
گمـان  هـیچ کـس نیسـت کـه     منصفانه و به مساوات تقسـیم کـرده و آن عقـل اسـت؛ چـرا کـه       

  ! تر است کند عقلش از دیگري کم
ـ درسـت بـه    ،فهمـیم عقلمـان کـم اسـت     این که ما نمـی  :اگر درست نگاه کنیم، خواهیم دید ن دلیـل اسـت کـه حقیقتـا     ای

همـین کـه فقـدان مطالعـه و     خـواهم بگـویم    مـی ! انسان باید خیلی عاقل باشد تا بداند کـه عقلـش کـم اسـت    ! عقلمان کم است
  . ایم اي از دانش رسیده به مرتبه ،حس کنیمدر زندگی خود دانش را 
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شـاید وقـت آن رسـیده باشـد     . غـاز سـال جدیـد، خـودم را و شـما را انـدکی نصـیحت کـنم        خواهم در ایـن آ  اجازه می
برقـرار  ـ در طـول سـالیانی کـه جلسـات گفتگوهـاي مـا       دیگـر    حضـور مـا در کنـار یـک    . تـر بـدانیم   قدر خودمان را بـیش که 

تـرین   کـم . کی نیسـت کـوچ ایـن سـرمایۀ   . واره به خاطر علـم و اندیشـه و بـر پایـۀ تفکـر و دانـش بـوده اسـت         همـ   گردیده
  . کنیم تر هایمان را خالص انگیزهمراقب باشیم که کند  میاقتضا  ،قدرشناسی ما از این سرمایه

نتیجـه بگیریـد کـه بایـد ایـن جلسـات و        ،زنـم  هایمـان حـرف مـی    تر از آنید که وقتـی از ناخالصـی نیـت    شما باهوش
ـ چنـان  بـه یـک تعبیـر      م؟خـالص نیسـت، تـرك کنـی    یـن دلیـل کـه    توانیم نمازهایمان را بـه ا  آیا می. این گفتگوها را رها کرد

بـه یـک تعبیـر دیگـر، هـیچ کـاري از کارهـاي مـا         . چه گفتم ـ هیچ کـاري از کارهـاي مـا آن چنـان کـه بایـد، خـالص نیسـت         
ایـن  چـون نحـوة وجـود مـا عـین تحـول داشـتن و تکامـل یـافتن اسـت؛ و            .خـالص باشـد  ـ  مطلقتواند ـ به طور   اصال نمی

ـ راه مواجهـۀ مـا بـا    پـس  . نهایـت اسـت   بـی انتهـا و بـه سـوي     بیسیري م درسیر  وجودمـان، دسـت از کـار کشـیدن     ص ائنق
ــه جــدينیســت،  ــر  بلک ــردن اســت ت ــار ک ــارة . ک ــاییم در ب ــت بی ــدافمان، نی ــان، اه ــان، اندیشــه خودم ــل  هایم ــان و دالی هایم

خـواهیم دیـد    ،ایـن موضـوعات بیندیشـیم    کـنم اگـر خـوب بـه     مـن گمـان مـی   . فکر کنـیم تر  بیشدیگر  یکحضورمان در کنار 
مـن  . نهـیم  نمـی  جـ ارچنـان کـه بایـد      آنـ خردانـه ایـن گـوهر را     و مـا چـه بـی    ؛ماستدست بهایی در کنار  که چه گوهر گران

  . کنم حرمت این گفتگوهاي ما، بسی بیش از آن است که در طول هفته ساعتی حرف بزنیم و دیگر هیچ فکر می
مکتـوب بـه خـود گرفـت، شـاهد       یشـکل مقـاالت   ،که به درخواسـت و یـاري خـود شـما     احزابسورة گفتگوهاي ما در 

تعجـب مـرا   رسـد، گـاه جـدا     بازخوردهایی کـه از خواننـدگان ایـن مقـاالت بـه مـن مـی       . هاي امروز من است روشنی بر حرف
  :حافظبه قول . انگیزد میبر

  یداز یار آشنا سخن آشنا شن    بوي خوش تو هر که ز باد صبا شنید 
هـا را خواندنـد ـ بـدون      امـا کسـانی کـه ایـن نوشـته     . مردم ما ـ متأسفانه ـ آن چنان کـه بایـد اهـل مطالعـه نیسـتند       

در چـه  ، سـورة احـزاب  محضـر  کـه حضـور مـا در    داریـد  خـاطر    شـما بـه  . گشـودند زبـان بـه تشـویق و ترغیـب     استثناء ـ  
ــا رخ  ۀجامعــدوران فکــري اي از  دوره ــر کســی آن دوران  .داد م ــابرا اگ ــی از پرالته ــرین و پرمغالطــه یک ــرین دوره ت هــاي  ت

خواننـدگان، گفتگوهـاي مـا را هـم چـون تـک زورق قابـل        بسـیاري از  . بنامد، به گمان من گـزاف نگفتـه اسـت    ما ۀفکري زمان
 انبـوهی از ایـن  ، هـا  در طـول سـال   ي مـا هـا کـنم گفتگو  گمـان مـی  مـا  کـنم، ا  فخـر نمـی  . اعتمادي در آشوب امواج تلقی کردنـد 

ـ و نـه در دل  هـا در کنـار سـاحل      ترسـم بـدترین کـار همـین باشـد کـه بگـذاریم ایـن زورق         مـی مـن  ها آفریده است و  زورق
کـنم کـه اگـر افتخـاري هـم باشـد همـۀ شـما ـ و شـاید بـیش از مـن ـ در ایـن                فخر نمـی . دریا ـ خاك بخورند و آفتاب ببینند 

تـرین اسـتعدادهاي    بـاهوش جمـاعتی از  ت کـه در کنـار شـما ـ     بـراي مـن افتخـاري اگـر باشـد، همـین اسـ       . افتخـار شـریکید  
هـایی چـون    تـرین فهمـم از کتـاب خـدا را ـ بـا تکیـه کـردن بـه اسـطوره           ام و صـمیمانه  کشـور و بلکـه جهـان ـ قـرار گرفتـه      

 والنـا مهـایش ـ همـان کاریسـت کـه       ام ـ بـا تمـام ناخالصـی    مـن اگـر کـاري کـرده    . ام ـ با شما در میان نهاده طباطبایی ۀعالم
  :در وصفش سرود

  پرستم که حدیث خواب گویم نه شبم نه شب                چو غالم آفتابم هم از آفتاب گویم                                              
  م به شما جواب گویمبه نهان از او بپرس                چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی                                          

ام و صـمیمانه   پرسـیده   عالمـه و امثـال   عالمـه هـا مـن نیـز سـؤاالت ـ نـه شـما بلکـه ـ خـودم را از            در طول این سال
هـاي ایـران    التحصـیالن دانشـگاه   تـرین دانشـجویان و فـارغ    از موفـق   ام؛ شـما کـه جمعـی    و صادقانه با شما در میـان نهـاده  

ایـن را از  . تـرین آن خـالص نبـودن مـن اسـت      م که کـار مـا نقـائص فراوانـی داشـته و مهـم      دان می. اید و هستید و جهان بوده
دیگـر ـ آن هـم بـه      کنم ناشـکري باشـد اگـر نگـویم کـه بـودن مـا در کنـار یـک          فکر میولی با این همه، . گویم سر تعارف نمی

ـ کـه حتمـا هسـت    نـاقص اسـت     روابـط مـا  چیـزي در  اگـر  . منـد و پربهاسـت   خاطر دانش و اندیشۀ دینی ـ تا چه حـد ارزش  
جـواهرات  تـوان ـ و نبایـد ـ چشـم بـر روي        نمـی امـا   .اصـالح شـود  خلوص ما کامل نیست ـ که حتما نیسـت ـ بایـد     و اگر ـ 

  . داریم، ببندیمخود دستان قدري که در  گران
 تهــرانهمــۀ اهــل . اســت جــردننیســت، منظــورم خیابــان  مــراکشو  مصــرمنظــورم . آفریقــاي شمالیســتجــا   ایــن

امـا مـن و شـما    . کننـد  هـا چـه مـی    شـنبه در ایـن خیابـان    دانند که بسیاري از جوانان هـم سـن و سـال شـما، عصـر پـنج       می
حـرف   قـرآن شـویم تـا در بـارة     ، دور هـم جمـع مـی   نیلـوفر ، درسـت در کمـرکش   آفریقـا اي از ایـن   هاست که در گوشـه  سال

خـدایا هـر چـه    . هـاي بزرگـت سـپاس گـوییم     ا بـر ایـن نعمـت   تـوانیم تـر   مند نیست؟ خدایا، چگونـه مـی   آیا این ارزش. بزنیم
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ـ لیـاقتی ماسـت؛ امـا خـدایا، آیـا اجـازه        داریم از توست و هر چه نداریم، از بی اي،  داریم بـه خـاطر ایـن نعمتـی کـه مـا داده      ن
  به خود ببالیم؟ 

زدم چـون بهـار   هـا را   ایـن حـرف  . هـا را نـزدم تـا ـ خـداي نـاکرده ـ بـه خـود غـره شـوید            دوستان خوبم، این حـرف 
بهـار  . تـر بگیـریم   هـا را زدم تـا خودمـان را کمـی جـدي      ایـن حـرف  . چون نخستین جلسۀ درس مـا در سـال جدیـد بـود     ؛بود

بهـار وقـت جوانیسـت، وقـت امیـد اسـت، وقـت قـوت گـرفتن بـراي خیـز برداشـتن بـه              . وقت شکفتن دو بـارة آرزوهاسـت  
  :نوا شویم که گفت هم حافظبا . ستها مانسوي آر

  به شادي رخ گل بیخ غم ز دل برکن          شکن         انگیز گشت و توبه بهار و گل طرب                                
***  

  
یـوم   )87(و التخزنـی یـوم یبعثـون    )86(و اغفر البی انه کـان مـن الضـالین    )85(نعیمال هجن هو اجعلنی من ورث

  )89(سلیماال من اتی اهللا بقلب  )88(الینفع مال و البنون
ــان بهشــت پرنعمــت  ــرا از وارث ــامرز پــدرم را) 85(و قــرار ده م ــا کــه او از گــم ،و بی و ) 86(راهــان بــوده اســت  همان

مگـر آن کـس   ) 88(رسـاند مـال و نـه فرزنـدان     روزي کـه نفعـی نمـی   ) 87(شـوند  برانگیخته میکه خوارم مگردان در روزي 
  )89(که درآید خدا را با قلبی بسیار سالم

دیـدیم کـه   . هـا بـود   هـاي برخاسـته از ایـن دغدغـه     بـراي فلسـفۀ زنـدگی و دعـوت     ابـراهیم هـاي فطـري    اطراف دغدغـه بحث ما در 
  وقتـی سـخن بـه ذکـر رب رسـید، روي از     ناگهـان  کـرد،   در حـالی کـه در بـارة اندیشـۀ توحیـدیش بـا مشـرکان محاجـۀ سـنگینی مـی           ابراهیم

اجعـل لـی لسـان صـدق فـی       رب هـب لـی حکمـا و الحقنـی بالصـالحین و      :گفـت . مخاطبان گرداند و با تمام وجودش متوجـه رب شـد  
 ،داشـتن یـک زبـان گویـا در میـان دیگـران      بـراي  ابـراهیم  در بارة معنـاي حکـم و ملحـق شـدن بـه صـالحان و نیـز در بـارة آرزوي          .االخرین

  . هایمان را زدیم حرف
چنـان کـه    حکمـت هـم  . اسـت بـوده  سراسـر تـاریخ    انبیـاء در   دعـوت هـاي مهـم    ویژگـی یکـی از  دیدیم که داشتن حکـم و حکمـت،   

اي در آن راه  هـایی کـه هـیچ سسـتی و رخنـه      اندیشـه . سـت یناپذیر خلـل و اسـتحکام  هـایی کـه در نهایـت     عبارت است از اندیشـه  ،بارها گفتیم
شـکافی  رخنـه و  شـده و   هـاي محکمـی بنـا    بـر پایـه  هـاي او   یعنـی افکـار و اندیشـه   . تفکـر محکمـی دارد  انسان حکیم، انسانی است که . ندارد

هـیچ جـایی از افکـار و    . تـوان یافـت   نمـی  یتعارضـ و بلکـه در همـۀ زنـدگیش، هـیچ      ، در افکـار او بـه بیـانی رسـاتر   . شود مشاهده نمیدر آن 
. کنـد  ایسـت کـه زنـدگی مـا را سسـت و متزلـزل مـی        تعـارض و تنـاقض ماننـد شـکاف و رخنـه     . زندگیش با جاي دیگر آن در تناقض نیست

هـایی از   ، انسـانی کـه حکـیم نباشـد، بخـش     دیـواري کـه شـکافی در آن اسـت و بـه انـدازة کـافی محکـم و یـک پارچـه نیسـت            درست مثـل 
هـایش، نـوعی    حکـیم اسـت، در سراسـر زنـدگی و اندیشـه     امـا موجـودي کـه    . خـوانی نـدارد   هـم  ،آن هـاي دیگـر   زندگی و تفکراتش با بخش

  .شود پارچگی دیده می سازگاري و یک
ایـن  صـرف نظـر از ایـن کـه     . را بـر روي آن گذاشـتند   حکمـت آشـنا شـدند، نـام     فلسـفه مسلمانان با دانش وقتی  ،ام گفته برایتانقبال 

تالشـی اسـت بـراي    نیـز   فلسـفه احسـاس کـرده بودنـد دانـش     مسـلمانان  تـوان حـدس زد کـه     گذاري تا چه حد درسـت بـوده اسـت، مـی     نام
  . ناپذیر هایی محکم و خلل یافتن به اندیشه دست

هـا را بـه سـوي تفکراتـی      تـوان فهمیـد کـه دعـوت دینـی دعـوتی اسـت محکـم کـه انسـان           مـی قـرآن  ه هر شکل، از مجموعۀ آیات ب
اگـر قـرار اسـت ماننـد     . شـود  و اگـر، بنـا نمـی   ظـن و گمـان و احتمـال و شـاید و امـا      روي بـر  هاي دعوت دینـی   پایه. حکیمانه فرا می خواند

هـا بـرویم و از آن جـا     بایـد بـه سـراغ مبـانی و ریشـه     . خنانمان دالیل محکمـی در دسـت داشـته باشـیم    انبیاء دعوت کنیم، باید براي درستی س
  . فلسفۀ زندگی خود را بنا کنیم

در ایـن صـورت دعـوت مـا ریشـه در اعمـاق وجـود مـا         . اي در آن نخواهـد دیـد   اگر دعـوت مـا حکیمانـه باشـد، هـیچ کـس رخنـه       
دعـوت کـردن مـا نـه بـراي      اگـر حکـیم باشـیم،    . کردن ما عین زندگی کـردن مـا خواهـد بـود     دعوتبلکه از این هم بـاالتر،  . خواهد داشت

کنـیم چـون فلسـفۀ زنـدگی مـا چنـین اقتضـا         دعـوت مـی  . کنیم چون بایـد دعـوت کنـیم    ما دعوت می. رو مقام و آبنه براي و خواهد بود مال 
در مسـیر سـخن گفتـنش بـا رب     دقیقـا   ،بـا مـردم  ابـراهیم  ن گفـتن  سـخ بینیـد   این است کـه مـی  . ایم کنیم چون رب را یافته دعوت می. کند می

  . کند به همین دلیل، درست در میانۀ گفتگوهایش با مردم، رو به سوي خداوند کرده با او مناجات می. است
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م بـه ایـن کـال   . ابـراهیم درسـت مثـل    .داشـته باشـیم، دیگـر هرگـز از تنهـایی خـود نخـواهیم هراسـید        اي  حکیمانـه اگر چنین دعـوت  
ـ بـا مردمـی   ابـراهیم  تـوان فهمیـد    از این جملـه مـی   .خرینو اجعل لی لسان صدق فی اال :دقت کنیدابراهیم  یـک  بـه  حتـی  کـه  رو بـود   هروب

انگـار بـا   . در میـان دیگـران پیـدا کنـد     یلسـان صـدق  آرزو داشـت شـاید   بـود کـه   از ایـن رو  . دنامید نداشت لسـان صـدق او باشـ    شان همنفر
کسـانی پیـدا شـوند کـه حـرف دل مـرا        ،شـاید در آینـده   .فهمنـد  نمـی حـرف مـرا   جماعت اصـال  این گفت  ـ می  خودش ـ و با خداي خودش 
ایـن احسـاس تنهـایی    . کـنم کـه زبـان گویـاي مـن شـود       اما امروز هیچ کس، هـیچ کـس را پیـدا نمـی     ؛درك کنندـ آن چنان که باید و شاید ـ  

چـون دعـوتش حکیمانـه بـود و بـه خـاطر       . ـ احسـاس ضـعف و سسـتی کنـد      ش ـ حتـی انـدکی   وتدر دعـ  ابـراهیم ـ باعـث نشـد کـه    البته  ـ 
  . حکمتش احساسی شجاعانه داشت

وقتـی کـه   دانـم، ولـی مـن     شـما را نمـی   ؟نیسـت آشـنایی  ـ براي مـا ـ احسـاس      ابراهیماحساس آیا 
گـاهی  مـا نیـز    .کـنم  تـري مـی   ، بـه او احسـاس نزدیکـی بـیش    اشـته درونـش د در حسی چنین  ابراهیمبینم  می
شـویم   کنـیم حـرف عمیقـی در دل داریـم، بـا کسـانی مواجـه مـی         ها، مخصوصا هنگامی کـه حـس مـی    توق

ــه        ــان ـ حتــی حاضــر نیســتند ب ــارة آزادي اندیشــه و بی ــه رغــم ســر دادن شــعارهاي فراوانــی در ب کــه ـ ب
  . هاي ما درست گوش کنند حرف

هـا ـ    تـر از ایـن   بـیش تـوان همـین قـدر ـ و خیلـی      گویـد کـه در مسـیر دعـوت مـی      به ما می ابراهیم
  . زبان بود هم تنها و بی

یکـی از   .ه اسـت تـا چـه حـد ریشـه در اعمـاق وجـود او داشـت       او دهـد دعـوت    کـه نشـان مـی   وجـود دارد  تعـابیري   ابراهیمدر کالم 
ـ جملۀ آنها،  ا از وارثـان  خـدایا مـر  بـا خداونـد اسـت و یعنـی      ابـراهیم دنبالـۀ گفتگـوي   در ایـن جملـه   . اسـت  نعـیم الجنـه   هو اجعلنی من ورث

  . بهشت پرنعمتت قرار بده
بهشـت شـدن یـاد     وارثاز بهشـت رفـتن خـود بـا تعبیـر       ابـراهیم چـرا  : قبل از هر چیز اجازه دهید این سؤال را مطرح کنیم کـه 

بیـر را  نیـز در بـارة بهشـت رفـتن مؤمنـان همـین تع      قـرآن  خـود  . بـرد  نیست که چنـین تعبیـري را بـه کـار مـی      ابراهیمالبته این فقط  کند؟ می
تـرین دیـن الهـی     صـدها سـال پـیش از نـزول آخـرین و کامـل       ابـراهیم . را دریافـت  ابـراهیم بینـی عمیـق    توان جهـان  از همین جا نیز می .دارد

 مؤمنـون در سـورة  . بـرده اسـت  هـا و تعـابیر را بـه کـار      همـان حـرف   قـرآنش ها و تعابیري دارد که خـود خداونـد بعـدها در     براي بشر، حرف
فرمایـد   ــ در نهایـت مـی    3ود ـ  ر سـتگاري و فـالح مؤمنـان مـی    خن از روقتی سـ 

 بــه ارث  ،رســیدن بــه بهشــت راقــرآن چــرا . 4انــد و آنهــا در آن جاودانــهبهشــت را  برنــد مــی ارثکســانی کــه بــه  ،اننــدوارثکــه هماناننــد
  ست؟ بهشت خوانده ابردن 

ایـن تعبیـر   یعنـی چـه؟ و چـه وقـت صـحیح اسـت کـه از        ارث . سؤال اجازه دهید ابتـدا سـؤال دیگـري را بپرسـیم      براي پاسخ به این
   ؟استفاده شود

اگر چیزي در مالکیت کسی باشد و آن کس نه از سـر اختیـار و ارادة خـودش ـ بلکـه بـه دلیلـی طبیعـی مثـل مـرگ یـا جنـون ـ ایـن               
نکتـۀ  فرماینـد   مـی  عالمـه . گـوییم آن مـال بـه ارث رسـیده اسـت      ده و آن مـال بـه دیگـري برسـد، در ایـن صـورت مـی       مالکیت را از دست دا

از ایـن  . قـرار بگیـرد   يدر اختیـار دیگـر  شـده   او خـارج از اختیـار  کسی باشـد و سـپس    در اختیاراصلی در ارث این است که چیزي 
بـاقی  در اختیـار عـدة خاصـی    اي خـارج شـده و تنهـا     از اختیـار عـده  و سـپس   رس همگان باشـد  دستاختیار و در یزي در رو اگر چ
. رس همگـان اسـت   چـرا کـه بهشـت در دسـت    . دقیقـا چنـین وضـعیتی دارد   بهشـت   .توان گفت که به ارث رسـیده اسـت   ، باز هم میبماند

اي از افـراد   عـده امـا در نهایـت   . هـا بـه خـاطر فطرتشـان بهشـتی هسـتند       توانند به بهشت برونـد و اساسـا همـۀ انسـان     ها می یعنی همۀ انسان
بنـابراین اهـل بهشـت بـه منزلـۀ      . گیـرد  ماننـد کـه بهشـت در اختیارشـان قـرار مـی       و تنها عدة خاصی بـاقی مـی   از دست دادهبهشت را 

  . وارثان بهشتند
رس  شـود، غـرض اصـلی ایـن اسـت کـه بـه یـاد داشـته باشـیم بهشـت در دسـت             وقتی از بهشت به عنوان ارث و میراث نام برده مـی 

خواهـد بگویـد    مـی  ابـراهیم . کنـد  معنـاي خاصـی پیـدا مـی     ابـراهیم ایـن جملـه در میـان کـالم     . دهنـد  میاي آن را از کف  همگان بوده اما عده
                                         

  1سورة مؤمنون آیۀ )  3
  11و  10سورة مؤمنون آیات )  4
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اي آن را از  تواننـد وارد آن شـوند امـا عـده     بهشـتی کـه همـه مـی    . اسـت جهـنم  اجرا مـاجراي بهشـت و   مـ اگر به عمق دعوت من نگـاه کنیـد،   
. جهـنم اسـت  و غایـت دعـوت مـن بهشـت     . خواهم جزو وارثـان بهشـت باشـم نـه جـزو از دسـت دهنـدگان آن        اما من می. دست خواهند داد

   .اگر به دعوت من پاسخ مثبت دهید بهشت در انتظار شماست و اال جهنم
تـوان مسـئله را    هر جـا بـه راسـتی پـاي بهشـت و جهـنم در میـان باشـد، دیگـر بـه هـیچ قیمتـی نمـی             . خوب به این نکته توجه کنید

اگر به راستی بهشتی و جهنمی وجود داشـته باشـد، و اگـر تصـمیم مـا منجـر بـه از دسـت دادن یـا بـه دسـت آوردن بهشـت             . سرسري گرفت
تـر از بهشـت متصـور اسـت تـا بـه خـاطر آن از         آیـا چیـزي دوسـت داشـتنی     ؟ما در این تصـمیم شـود  تواند جلودار  شود، دیگر چه چیزي می

تـر از جهـنم وجـود دارد کـه از تـرس آن حاضـر شـویم بـه جهـنم فـرو رویـم؟ دعـوتی              نـاك  تصمیممان صرف نظر کنیم؟ و آیا چیـزي تـرس  
نـه اهـل معاملـه خواهـد بـود و نـه        ،رسـیده اي  چنـین نقطـه  کـه بـه   هـا خواهـد بـود؛ و انسـانی      ترین دعوت که بر این پایه استوار باشد، محکم

تـر از پسـر    هـر کـس دوسـت دارد شـجاع    . تـرین شـجاعان قـرار خواهـد گرفـت      چنین انسانی در زمرة شـجاع . اهل ترس و وحشت از تنهایی
  . شجاع باشد، راهش این است

 ،شـجاعت خـود را بسـنجید   مقـدار  خواهیـد   م کـه اگـر مـی   ا بارهـا برایتـان گفتـه   . یـابی اسـت   کـم و متاع گـران   ،شجاعتبه راستی که 
، در زمـان مـا، دسـت کـم از     آزمـایش ایـن  انجـام  . مقاومـت کنیـد   ،گـی زد جـو در برابر یک اجتماع مبـتال بـه بیمـاري    توانید  ببینید چقدر می

یعنـی اغلـب   . جامعـۀ ماسـت  هـاي رایـج ـ و مسـري ـ       یکـی از بیمـاري   زدگـی  جـو چرا که به گمان من، بیمـاري  . کار آسانی است ،یک نظر
آسـانی قـادر خواهیـد بـود شـجاعت خـود را بـه آزمـون گذاشـته ببینیـد تـا چـه حـد در برابـر                 بنابراین به. اطرافیان ما به این بیماري مبتالیند

  .ها تاب مقاومت دارید جو زدگی
مسـتدلی  و وجـه سـخنان محکـم     چبینیـد کـه بـه هـی     مـی  ،مـل کنیـد  أت هـا یعنی تن دادن بـه سـخنانی کـه اگـر انـدکی در آن      زدگی جو

تـرین   جالـب . زننـد  اطرافیـان مـا همـین حـرف را مـی     زیـادي از   ةعـد ایـن اسـت کـه     شدلـیل تـرین   مهمدهیم؟  تن می هاپس چرا به آن. ندنیست
ن اغلـب اطرافیـان مـا دقیقـا بـه ایـن دلیـل فـال        ایـن اسـت کـه    ـ   نـد مند فلسـفی عالقـه   هاي به تحلیلکسانی که  ۀقسمت ماجرا ـ براي هم 

  بینید؟  پارادوکس را می .حرف را می زنند که اغلب اطرافیانشان همین حرف را می زنند
حقیقـت کـه   بیـان  ها ـ و شاید بسـیاري از اوقـات ـ سـخن گفـتن مـا نـه بـه خـاطر            گاهی وقت. نیست جو زدگیالبته این تنها عامل 

خیلـی  . کنـیم چـون بـه نفـع مـا نیسـت       قـت صـرف نظـر مـی    هـا از گفـتن حقی   خیلـی وقـت  . به خاطر منفعت یا چیزهایی از این قبیـل اسـت  
هـا اصـال بـه عمـق و اسـتحکام دالیلـی کـه بـراي یـک حـرف            خیلـی وقـت  . کشـیم  زنیم چون خجالت می ها از گفتن حقیقت سر باز می وقت

سـتی و نادرسـتی آن   زننـد، چـرا بایـد در بـارة در     وقتـی همـه یـک حرفـی را مـی     . برایمـان اهمیتـی نـدارد   کنـیم، چـون    شود توجه نمی بیان می
زیاد کنکاش کنـیم و بـراي خودمـان دردسـر بیـافرینیم؟ مگـر مـرض داریـم کـه در برابـر اکثریـت بایسـتیم و از آنهـا دلیـل و اسـتدالل طلـب                 

  کنیم؟ 
ایـد کـه علیـه کسـی ـ مـثال یـک مقـام سیاسـی           حتما شما هم مثل من، بارها بـا جـوي مواجـه شـده    

قابـل اعتمـادي در دســت   مـدرك و ســند  اثبـات آنهــا هـیچ    زننـد کـه بــه راسـتی بـراي     هـایی مــی  ــ حـرف  
دانیـد کـه ایـن کـار چقـدر       تـوان کـرد؟ آیـا از آنهـا دلیـل بخـواهیم؟ حتمـا مـی         در این حال چـه مـی  . ندارند

اگر چنین کنیـد، بـه احتمـال فـراوان، مـتهم خواهیـد شـد کـه از آن مقـام سیاسـی منفعتـی بـه             . سخت است
کنـد کـه    اساسـا جـو اقتضـا مـی    . فکري و دانشـجویی نگـاه کنیـد   هـاي روشـن   بـه محـیط  . شما رسـیده اسـت  

مهــم . مهــم نیســت کــه حقیقــت چیســت. اي داشــته باشــید موضــع منتقدانــه ،نســبت بــه حکومــت موجــود
همیشـه نسـبت بـه حکومـت موضـع      مهـم ایـن اسـت کـه     . کنـد  نیست که انصاف چـه چیـزي را اقتضـا مـی    

گیــر کنــد، فــورا ـ بــدون هــیچ تحقیــق و    ا دســتاگــر حکومــت کســی ر. اي داشــته باشــیم تنــد و منتقدانــه
. گیـر شـده را حلـوا حلـوا     دهند کـه حکومـت را بایـد قیمـه قیمـه کـرد و شـخص دسـت         تفحصی ـ فتوا می 

فتـوا چنـین اسـت، چـون جـو       .گویـد  تقریبا هیچ کس کاري ندارد کـه آن شـخص واقعـا کیسـت و چـه مـی      
  . کند اقتضا می
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هـم چنـان   . انصـافی مـتهم کـنم    حکومـت را بـه بـی    خـواهم همـۀ منتقـدان    واضح است که مـن نمـی  
خـواهم بگـویم بـراي جـو زده      فقـط مـی  . داري کـرد  خواهم بگـویم همیشـه بایـد از حکومـت طـرف      که نمی

  . نبودن باید شجاعت و حکمت داشت؛ و این دو، کاالي ارزان و فراوانی نیستند
ایــد در فلســفۀ زنــدگی غــور کــرد؛ بایــد بــه رب داشــت ـ ب   ابــراهیمبــراي بــه دســت آوردن شــجاعت و حکمــت ـ آن چنــان کــه   

  . اندیشید؛ و باید خود را میان بهشت و جهنم دید
هــر . بــرایش نظرســازي کــرد ،تــوان هنگــام نظرسـنجی از او  رسـد کــه مــی  در غیـاب حکمــت و شــجاعت، کــار بشـر بــه جــایی مــی  

سـخن گفـتن   در چنـین فضـایی،   . دنیاسـت ؛ ایـن شـعار مشـهورترین مؤسسـات نظرسـنجی      نظرسنجی، در واقع نوعی نظرسـازي هـم هسـت   
. هـا ـ شـاید سـخن معقـولی باشـد کـه بـه گمـان مـن هـم هسـت             گیري از دمکراسی ـ به عنوان تنها چارة بیچارگی براي برخی تصمیم 

  . تر است شبیه 5هاي انسانی ـ بدون شک به یک جوك ترین ارزش اما سخن گفتن از دمکراسی ـ به عنوان یکی از اصیل
 ـ  مـی شـود  شـنیده  از او  ،مشـابه ایـن  هـاي فراوانـی    جـوك کـه امـروز   ــ   سـروش تر دکآقاي همین 

ــتم      ــور داش ــز در آن حض ــن نی ــه م ــی ک ــالس درس ــر ک ــر س ــک روز ب ــه    ،ی ــرد ک ــف ک ــاجرایی را تعری م
  . شنیدنیست

ـــــ مــثال ده نفــر ـ    اي عــدهگفــت مــن شــاهد آزمایشــی بــودم کــه در آن  مــی طــور تصــادفی ه را ب
نفـر  نـه  بـه  . بینیـد  اي نگـاه کنیـد و ببینیـد چـه رنگـی را مـی       گفتنـد در دریچـه   میکردند و به آنها  انتخاب می

کـه  قـبال گفتـه بودنـد کـه شـما ـ مـثال ـ رنـگ قرمـز را مشـاهده خواهیـد کـرد امـا بگوییـد                نفـر   این دهاز 
وقتـی از نفـر دهـم سـؤال     . فقط با نفـر دهـم ایـن تبـانی صـورت نگرفتـه بـود       . اید مشاهده کردهرنگ آبی را 

آنهـا بـا ایـن کـه رنـگ        بسـیار بـاالیی از  درصـد  کنیـد،   د شما چه رنگی را در این دریچـه مشـاهده مـی   ش می
در واقـع، ایـن   !! کنـیم  گفتنـد مـا هـم رنـگ آبـی را مشـاهده مـی        دیدند اما مثل نـه نفـر قبلـی مـی     قرمز را می

هــاي  نســتهداتـرین   رنـگ جماعــت کننــد و در ایـن راه حتــی از واضــح   کردنـد خــود را هــم  افـراد ســعی مــی 
شـاید حتـی بـه خودشـان هـم دروغ      . پوشـیدند  آگـاه ـ چشـم مـی     آگـاه ـ یـا خـود     خـود بـه صـورت نـاخود    

  ! گفتند می
ایـد   حاال شما بیایید و در این فضایی که القائات تبلیغاتی قادر اسـت شـما را حتـی نسـبت بـه آن چـه کـه بـا چشـمان خودتـان دیـده           

ـ اي نیسـت جـز    چـاره  ،از مـوارد  در بسـیاري : گـویم  بـاز هـم مـی   ! بلـه  .بزنید دمکراسیبه تردید افکند، دائم دم از  و رأي  دمکراسـی ن کـه از  ای
بـه عنـوان یـک ارزش اصـیل و      دمکراسـی تـرویج  از سـر ناچـاري و میـان     دمکراسـی اما فرق است میـان تـن دادن بـه    . اکثریت کمک بگیریم

  ؟ اسیدمکرحکمت یک ارزش اصیل است، شجاعت یک ارزش اصیل است، اما . ذاتی
ــه   ــی ک ــم آزمایش ــرات ده ــر آن نف ــروشاگ ــاي س ــجاعت   آق ــت و ش ــی حکم ــد، کم ــیح دادن توض

  . آمد داشتند، شاید جواب آزمایش چیز دیگري از آب درمی
  آن جا که گفت ؛آموخته که حکیم باشیمما به  حافظ

  من آن کنم که خداوندگار فرماید                    عشق ازجهانیان همه گر منع من کنند 
  نیز آن جا که گفت و

  نروند اهل نظر از پی نابینایی         نرگس ار الف زد از شیوة چشم تو مرنج                                          
  آن جا که گفت  ؛به ما آموخته که شجاع باشیم ،و به همین ترتیب
  گیر زمین لشگر  رويپشت مکن بخت گو                باش  دشمنهر دو جهان و یار شو دوست گو                                

  و نیز آن جا که گفت 
  بتی لشگرشکن دارم هالمن اهللا و بحمد         وبان به قصد دل کمین سازندگرم صد لشگر از خ                                
 گردویـی تـو  در دسـت  دانـی کـه    مـی اگـر  مودنـد  ـ بـه یکـی از یـاران خـود فر      ــ   امام جعفر صـادق رئیس مذهب ما، 

اگـر  ؛ و توسـت دانـی کـه فقـط گردویـی در دسـت       داري، تـو خـودت مـی   در دسـت   يمـردم گفتنـد کـه جـواهر     ۀحتی اگر هم ،ستا

                                         
5  (Joke تر یعنی همان لطیفۀ خودمان اما کمی بامزه!  
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دانـی کـه    توسـت، تـو خـودت مـی    در دسـت  گردویـی  مـردم گفتنـد کـه     ۀحتـی اگـر همـ    ،جـواهري اسـت  تـو  در دسـت  دانی که  می
گوینـد بایـد حکیمانـه زنـدگی      انـد و بـه مـا مـی     انگار امام مـا امـروز ـ در ایـن قـرن بیسـتم ـ در کنـار مـا نشسـته          . جواهري در دست داري

در غیاب حکمت و شـجاعت ناشـی از آن، دور نیسـت کـه جـواهري گـردو خوانـده شـود و گردویـی جـواهر، تنهـا بـه ایـن دلیـل کـه                . کنیم
  حافظ باز هم به قول !پسندد چیزي را میافکار عمومی چنین 

  در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد                 هماي گو مفکن سایۀ شرف هرگز                                           
تنهـا حـرف مـن ایـن اسـت کـه       . سـتیزي  دار اکثریـت  هسـتم و نـه طـرف    دمکراسـی مـن نـه مخـالف    . کنم براي هزارمین بار تکرار می

بـرد؛ هـر چنـد، گـاه بهتـرین و تنهـا روشـی اسـت کـه           ل است و نه لزوما ما را بـه مسـیري درسـت مـی    دمکراسی نه مالك حق و باط
  . گیري کرد توان بر پایۀ آن تصمیم می

 منطقـی بـود نـه تـابع رأي    دلیـل  بـراي کشـف حقیقـت بایـد تـابع      . توانیم به استناد رأي اکثریت، حرفـی را حقیقـت بـدانیم    هرگز نمی
از کســانی کــه بــراي . گیــري جمعــی اســت کــه در محــدودة معینــی قابــل اجراســت هــا ـ یــک روش تصــمیم  ـ تنهــا و تن  دمکراســی. مــردم

آتـش    آیا حاضـري بـر اسـاس رأي مـردم دسـت بـه کـاري بزنـی کـه یقـین داري تـو را بـه            : سؤال کنید ،شناسند محدودة معینی نمی دمکراسی
  داري بهشت را از کف تو خواهد ربود؟ کاري کنی که یقین  دمکراسیجهنم خواهد سپرد؟ آیا حاضري بر اساس 

کـه  بـریم، نبایـد فرامـوش کنـیم      گیـري جمعـی بـه کـار مـی      را به عنوان یـک روش محـدود در تصـمیم    دمکراسیتازه، حتی زمانی که 
دسـت کـم همـان قـدر کـه ممکـن اسـت حـق بـا دیگـران باشـد، ممکـن             . مثل بقیـۀ رأي دهنـدگان دیگـر   رأي دهنده هستیم یک م هخود ما 
کنـیم، امـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه اکثریـت لزومـا تصـمیم درسـتی گرفتـه              هر چند به حـرف اکثریـت عمـل مـی    . ق با ما هم باشداست ح

  . ممکن است روزي معلوم شود که حق با اقلیت بوده است. است
ن را سانسـور  گیرنـد ـ بـه نـوعی ـ خودشـا       رنـگ جماعـت شـوند، کسـانی کـه وقتـی در اقلیـت قـرار مـی          کسانی که عادت دارند هـم 

کسانی که مثل اغلب اطرافیان مـا، از حکمـت و شـجاعت خـالی هسـتند، بـدترین شـهروندان بـراي یـک جامعـۀ           کنند، در یک کالم،  می
بـی جهـت نبـوده کـه در اکثریـت قریـب       . تقلبـی شـود   دمکراسـی مـا هـم یـک     دمکراسـی شـوند   ها باعث می این. آیند دمکراتیک به شمار می

لحظـاتی فـرا   هـاي جهـان،    دمکراسـی بـاز بـی جهـت نیسـت کـه در اکثـر       . انـد  یافتهنقش کلیدي پول و تبلیغات  ،تاریخهاي  دمکراسیبه اتفاق 
  . کنند اي پیدا می نقش تعیین کننده ،رسد که فاحشگان و روسپیان می

 ینن مـن الضـال  و اغفـر البـی انـه کـا    در ادامـۀ سـخنانش بـا خداونـد گفـت       ابـراهیم . از بحث خودمان کمـی دور افتـادیم  . بگذریم
  . راهان است و بیامرز از براي پدرم همانا که او از گمیعنی 

از قـرآن  کـه   يایـن پـدر  دانیـد کـه بـر اسـاس روایـات مـا،        حتمـا مـی  . برانگیـزي اسـت   بسیار تأملو پدرش ماجراي ابراهیم  ماجراي 
خـوانیم، یعنـی ایـن کـه ایـن       مـی  وقتـی کسـی را    عربـی در زبـان  . کند، پدر حقیقی ابراهیم نبـوده بلکـه عمـوي او بـوده اسـت      او یاد می

شـود منظـور اصـلی     گفتـه مـی   وقتـی بـه کسـی    امـا   .فرزند از صـلب او بیـرون آمـده اسـت    اصطالحا، . شخص پدر حقیقی آن فرزند است
و  ،عرفـی پـدر  یعنـی   بـه عبـارت دیگـر،    . حتـی اگـر پـدر حقیقـی او نباشـد      ،و قـیم آن فرزنـد اسـت   سرپرسـت  این است که این شخص 

  خوانـده اسـت ـ یکـی      ابـی او را در ایـن آیـه    ابـراهیم ، همـان کسـی کـه    آزرـ یعنـی    ابـراهیم به هر شکل، پدر عرفـی  . پدر حقیقییعنی
گفتگوهـاي ـ و بهتـر بگـویم،     در آیـات متعـددي   قـرآن  . نیـز اشـتغال داشـته اسـت     يسـاز  بـت بـه شـغل   و بسـیار متعصـب بـوده     انمشـرک از 

هـر چنـد اختالفـات    ابـراهیم   شـود کـه    چنـین فهمیـده مـی   قـرآن  از آیـات  . را با پـدرش شـرح داده اسـت    ابراهیمي ـ  ها مشاجرات و محاجه
سـوزي و صـمیمیتی مثـال زدنـی در آرزوي هـدایت یـافتن پـدر خـویش          او بـا دل . منـد اسـت   اما سخت بـه او عالقـه   شتهشدیدي با پدرش دا

بـا   ابـراهیم ابـراهیم را در آتـش خواهـد افکنـد، بـاز هـم       کنـد کـه    تهدیـد مـی  د نمـوده و  او را از خودش طـر  ابراهیمحتی زمانی که پدر . است
. 6سـالم بـر تـو بـه زودي از رب خـود بـراي تـو طلـب آمـرزش خـواهم کـرد            : گویـد  مهربانی خاصـی بـا او سـخن مـی    

بـا اصـرار   اگـر  کـنم، و   مـن اگـر بـا تـو مشـاجره مـی      . تـو فـرود آیـد   خواهم هیچ آزار و اذیتی از جانب من بـر   هرگز نمیمن سالم بر تو یعنی 
درسـت بـه همـین دلیـل اسـت      مـن دوسـتت دارم و   . بـه اسـارت درآورم  خـواهم تـو را    مـی تو هستم و نـه  تحقیر نه در صدد  ،کنم می تدعوت
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یمانـه باشـد، دعـوتی کـه بـه      دعـوتی کـه حک   .عمـق جـان  سـر محبـت و برآمـده از    اسـت از  این دعـوتی  . کنم می تدعوتکه به سوي حقیقت 
  . خاطر بهشت و جهنم صورت گرفته باشد، دعوتی که ریشه در فلسفۀ زندگی داشته باشد، باید هم همین طور باشد

گـري خـود داشـته     اگـر چنـین نگـاهی بـه دعـوت     . نگـاهی از اعمـاق هسـتی مـا     ؛دیگران بایـد چنـین نگـاهی باشـد      نگاه ما به دعوت
درسـت  . دوسـتی خواهـد بـود   و شویم در راه دعوت خـود کسـی را بـه قتـل برسـانیم، بـاز هـم از سـر محبـت          باشیم، حتی اگر روزي مجبور 

ــ   طالـب  ابـی  بـن  علـی درسـت مثـل   . جنگیـد  نزدیکـان خـود مـی   بعضـی از  بـا  اما به ناچار بود ـ  7قرآن به تعبیر که ـ ما  مثل پیغمبر 

  اي، خصومت شخصی در دلش نبود اي و حتی به اندازة ذره حتی براي لحظه ها را کشت، اما که اگر چه خیلیـ . 

راهـی و   خواهـد بگویـد تـو احمـق و گـم      نمـی . کنـد انگیـزة تحقیـر کـردنش را نـدارد      توحیدي، وقتی کسـی را دعـوت مـی   گر  دعوت
آن روسـت کـه گـاه راهـی بـه جـز       از بلکـه   .هـاي شخصـی نیسـت    اگـر کسـی را بکشـد بـه خـاطر کینـه      حتی او . من هدایت یافته و باهوشم

و  هـا  محبـت به تمـام زوایـاي هسـتی مـا آگـاه اسـت، همـان خـدایی کـه آفریننـده همـۀ            همان خدایی که ما را آفریده و . جنگیدن وجود ندارد
هـاي اوسـت، گـاه     هـاي عـالم جلـوة کـوچکی از محبـت      همـان خـدایی کـه همـۀ محبـت     . مجنگـی دهد ب هاست، گاهی به ما دستور می مهربانی

چنـین خبـري، یـا اگـر چنـان       خـدا اگـر  . هـا وجـود نـدارد    گوید کـه دیگـر هـیچ امیـدي بـراي هـدایت و آمـرزش بعضـی از انسـان          ه ما میب
تـا  ابـراهیم  . معناست که بخـواهیم از خشـونت دسـت بکشـیم یـا بـاز هـم بـه دنبـال هـدایت و آمـرزش کسـی باشـیم              دستوري دهد، دیگر بی

امیـد نشـد و تـا جـایی کـه توانسـت بـراي پـدرش دعـا           فایـده دیـد، بـاز هـم نـا      دعوت را کامال بی وقتی. جایی توانست پدرش را دعوت کرد
محبـت پـدري و فرزنـدي در مسـیر     اهـل جهـنم اسـت و دیگـر     پـدرش ـ بـه طـور قطـع ـ       کـه بـرایش محـرز شـد     باالخره زمانی رسید . کرد

: این جا بـود کـه حتـی از دعـا کـردن بـراي پـدر هـم دسـت کشـید          . محبت رب نیست
  ــراي پــدرش مگــر از ســر وعــده ــود اســتغفار ابــراهیم ب ــود و نب ــاالخره،پــس  ؛اي کــه داده ب آن جــا  ب

  . 8سوزي بردبار بود هیم دلهمانا که ابرا ؛که برایش روشن شد او دشمن خداست، از او تبري جست
داده بـود کـه از رب    هبـه پـدر وعـد   . نظیـر همیشـه نگـران پـدر بـود      بـا عطـوفتی بـی   ابـراهیم   . را از پدر شوخی نگیریـد  ابراهیمتبري 

 ابـراهیم وصـف  اغلـب آیـاتی کـه    در . اش را فرامـوش نکـرده بـود    هـیچ وقـت ایـن وعـده    و ـ   براي او طلب آمرزش کنـد ـ   
اي دیگـر از اخـالق فطـري     ایـن نیـز نشـانه   . خـورد  مـی   بـه چشـم  و دعاهایی کـه بـراي پـدر داشـت،     اي به دل سوزي او براي پدر  ، اشارههآمد

اغفـر البـی انـه     و: محبـت پـدر و فرزنـدي را فرامـوش نکـرده اسـت       ابـراهیم بینیـد کـه    هـم مـی   شـعراء در همین آیات سورة . است ابراهیم
یعنـی گفـت مـن دیگـر بـا او و      . بـه یـک بـاره از او تبـري جسـت      ،محرز شد که پدرش دشـمن خداسـت  برایش اما وقتی  .کان من الضالین

همـه چیـز   ــ بـاز بـه خـاطر اخـالق فطـریش ـ         ابـراهیم بـراي  . پدرش وجـود نداشـت  و  ابراهیمتو گویی دیگر هیچ ارتباطی میان  ؛از او نیستم
ـ     در دل توحید و در ذیل توحید معنا می اي جـز ایـن بـاقی     چـاره  ،ابـراهیم  يتوحیـد فلسـفۀ زنـدگی   بال توضـیح دادیـم ـ    شد و ـ چنـان چـه ق

  . گذاشت نمی
خواهـد کـه حتـی     از مـا مـی  قـرآن  . شـوم  کـنم غـرق در حیـرت مـی     مقایسـه مـی  قـرآن  خودمان را بـا آیـات   امروز من وقتی وضعیت 

توحیــدمان را در جهــت اغلــب مــا امــا . زبــیهــاي سیاســی و ح چــه رســد بـه علقــه  ؛وحیــد قــرار دهــیممســیر تهــاي خــانوادگی را در  علقـه 
گویــد  بــه مــا خطـاب کــرده مــی  قــرآنشخداونــد در ! دهــیم هــاي حزبــی قــرار مــی علقـه 

  ــانی کــه ایمــان آورده ــدران   اي کس ــرادران خــود را دوســتان خــود    ایــد پ و ب
  . 9دارند و هر کس از شما که به آنها نزدیک شود پس همانا که آنانند ظالمان نگیرید اگر کفر را نسبت به ایمان دوست می

ــد  ــر  واضــحســخنی خداونــد از زبــان دوســت داری : بشــنوید ،باشــد؟ بشــنویداز ایــن ت

   هــایی کـــه   و ســرمایه  شــما  خویشــاوندان و همســران شـــما و   شــما  بــرادران شــما و   بگــو اگــر پـــدران
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ــد، تجــارتی کــه نگــران کســادي آن هســتید و مســکن ایــد و  اندوختــه ــزد شــما از خــدا و رســولش و   محبــوب هــایی کــه دل بســتۀ آنهایی تــر اســت در ن
  . 10کند خدا قوم فاسقان را جهاد در راه او، پس بنگرید تا خدا با امرش بر شما وارد شود و هدایت نمی

ــا  و بــراي بــه ر عمــومی افکــاجلــب بســیاري از مــا بــراي آیــات روشــن الهــی، ایــن همــه وجــود ب
. کنـیم  ابـا مـی  هـاي دینـی    آمـوزه شـفاف  بیـان  حتی از گفـتن کلمـۀ حـق و از    تر،  دست آوردن چند رأي بیش

ناســازگار  اسـالم بـا  عمیقـا  کــه ی یهـا  اندیشـه  نـد ده اجـازه مــی کســوتان ایـن انقـالب،    پـیش چـرا بعضـی از   
دهنـد   چـرا اجـازه مـی   تبلیـغ شـود؟   تـرویج و  آنهاسـت،  و از بلنـدگوهایی کـه متعلـق بـه     آنهـا  است، به نـام  

چـرا   ؟ي جمـع کننـد  أان رشـ برای ،آنهـا هـاي بـوقی مـنقش بـه اسـم       بـا کـاله  دخترهاي جوان و آرایش کـرده  
دهنـد نامشـان در کنـار کسـانی قـرار بگیـرد        اننـد، اجـازه مـی    د مـی  اسـالمی هایی که خـود را   برخی از انجمن

بـه بعضـی از   شـما  اگـر  . گـویم  هـا را مـی   مـذهبی ـ   یملـ که در عنوانشان ملیت مقدم بـر دیانـت قـرار دارد؟    
. شـود نگـاهی بیاندازیـد، خـالی از لطـف نخواهـد بـود        هـا برگـزار مـی    محافلی کـه توسـط ایـن قبیـل گـروه     

 اسـکار اهـداي جـوایز   مراسـم  کننـد، مـرا بـه یـاد      گاهی اوقات، سر و وضـع افـرادي کـه در آن شـرکت مـی     
   .اندازد می

یـک  و سـر و وضـع افـراد    ام کـه بخـواهم فقـط بـه نـام و عنـوان        هنه خیال کنید آن قدر احمـق شـد  
ـ آن چـه کـه   . کـم اهمیـت ماجراسـت     قسـمت   ایـن . گروه ایراد بگیرم و بـه  کنـد تفکـر باطـل     را نگـران مـی  م

  . شود ترویج میامروزه که گفتیم، کبراهاي باطلیست  احزابتعبیري که در مباحث سورة 
مـن درســت از  . ز ایــن کبراهـاي باطـل دقیقــا چیسـت   امیـدوارم کسـی از مـن نپرســد کـه منظـورم ا     

ــین جلســ ــد از  ۀاول ــاد و شــشدرســمان بع ــان   ،دوم خــرداد هفت ــا بی ــن کبراه نگرانــی خــودم را از بابــت ای
  . به تفصیل در این باره حرف زدم سورة احزابداشتم و بعدها در جریان گفتگوهاي 

ــال،  ــوان مث ــه عن ــنحط ب ــۀ م ــن از سیاســت نظری ــدایی دی ــدئولوژ ،ج ــلم جماعــت ای ــیي مس ـ    مل
ــراد آنهــا ـ   . تهاســ مــذهبی ــر و م ــویم کــه از بســیاري از اخالفــش  را مــی مرحــوم مهنــدس بازرگــانپی گ
هـر چنـد قبـل از    . ـ در اواخر عمرش بـه روشـنی آفتـاب از ایـن نظریـه دفـاع کـرد         گفت سخن میتر  مردانه

   11.ان روشنی آفتاب بودها را بزند، انحطاط طرز فکر این جماعت به هم آن که به صراحت آن حرف
مـا فکـر   گـویم کـه بایـد هـر کسـی را کـه مخـالف         نمـی مـن هرگـز نگفتـه و     :دانیـد  شما بهتـر مـی  

گـویم کـه مـا حـق داریـم بـا مخالفانمـان ظالمانـه          هرگـز نگفتـه و نمـی   . و زنـدانی کـرد  گیـر   دسـت کند،  می
ـ         ۀهمـ من نیـز معتقـدم   . رفتار کنیم بایـد در مسـیر قـانون و بـر      امـور ـ و مخصوصـا رفتـار مـا بـا مخالفـان 

  . صورت گیردعدالت و انصاف پایۀ 
ــه   ــیم ک ــا فرامــوش نکن ــد تحــت دشــمن دشــمن اســتام ــوان ؛ و نبای ــدالتعن ــانون و ع ــروج  ،ق م

نبایـد بـه اسـم آزادي بیـان، خودمـان را      . هایی شویم که آشکارا بـا دیـن و دیانـت مـا در تقابـل اسـت       اندیشه
کسـانی کـه بـه مبـانی     تمـام  اگـر  . تفـاوت حـس کنـیم    شـود، بـی   هاي بـاطلی کـه تـرویج مـی     در قبال حرف

تضـعیف رقیبـی کـه    گرفتنـد، اگـر بـراي     تـري در پـیش مـی     رفتـار خردمندانـه   ،ندمعتقد  این جمهوريفکري 
ــود دراز       ــري خ ــمنان فک ــوي دش ــه س ــتالف ب ــد، دســت ائ ــاوتی دارن ــلیقۀ متف ــا س ــترك ام ــر مش ــا او فک ب

ــا  ي خــود را در اختیــار کســانی قــرار نمــیهــا کردنــد، اگــر بلنــدگوها و روزنامــه نمــی دادنــد کــه از اســاس ب
ــا آنهــا مــواجهیم مطمئنــا مبــانی فکــري ایــن جمهــوري مخالفنــد،  اصــال بســیاري از مشــکالتی کــه امــروز ب

  . ندکرد موضوعیت پیدا نمی
در دوران انتخابـات ریاسـت جمهـوري سـال هفتـاد و      کـه  بودنـد  هـا، کسـانی    مـذهبی ـ   ملـی همین 

گیـري آنهـا حتـی بـه انـدازة       هـر چنـد ایـن موضـع    . دهـیم  ي سـفید مـی  أم کردنـد کـه مـا ر   رسما اعـال شش 
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بـه  امـا بـه هـر حـال اعـالم کردنـد کـه مـا          ،12تأثیري در نتیجۀ انتخابـات نداشـت   ،افتادن سوزنی در انبار کاه
ــاتمی  ــاي خ ــیي أر آق ــیم نم ــات   . ده ــرداي روز انتخاب ــی ف ــین ول ــا و بب ــا . را بی ــدیل آنه ــدند تب ــه ش ب

هـا   بـه ایـن سـادگی    آقـاي خـاتمی  وقتـی هـم کـه دیدنـد     ! آقـاي خـاتمی  زنـان علـم    تـرین سـینه   كچـا  سینه
جامعــۀ مــدنی از  ،آنهــا سکوالریســتیفروشــد و بــر خــالف آرزوهــاي  دیـانتش را بــه شــعارهاي آنهــا نمــی 

ن اهایشـان ـ کـه پـر بـود از شـعار آزادي بیـان و اندیشـه ـ سـخن           ابتـدا در روزنامـه  ، گویـد  میسخن  اسالمی
  . خود قرار دادند ژورنالیستیهاي  و سپس او را آماج اهانترا تحریف و سانسور کردند  او

دار  و طــرف امــام خمینــیدار  ، طــرفاسـالم دار  حـاال آیــا ســزاوار اســت کسـانی کــه خــود را طــرف  
دســت در  ،انــد روي سیاســی خــود را از همــین طریـق بــه دســت آورده  داننــد و همـۀ آب  مــی آقـاي خــاتمی 

  عتی بگذارند؟دست چنین جما
و التخزنـی یـوم یبعثـون    گفـت  . بـه پایـان بـریم    ابـراهیم اجـازه دهیـد گفتارمـان را بـا کلمـات      . وقت امروزمان رو به اتمـام اسـت  

  . رساند و نه فرزندان روزي که نه مال به کسی منفعت میبنون  یوم الینفع مال و ال. روز بعثت خوار و حقیر مکنو مرا در خدایا 
ــوان روزي کــه باعــث ذلــت و خــواري بســیاري از انســان قــرآن آیــات متعــددي در  هاســت، توصــیف  هســت کــه قیامــت را بــه عن

ــا بــده آن چــه بــه مــا وعــده کــردي بــر پیــام   :کننــد مــی ــا و بــه م آورانــت و  رب م
نگرانـی بسـیاري از ابـرار    بـه نظـر شـما چـرا چنـین اسـت؟ و چـرا        . 13کنـد  ات تخلـف نمـی   وعـده در که تـو   همانا ؛خوار مگردان ما را روز قیامت

هـم نگـران همـین موضـوع     ابـراهیم   امـا  . کـنم  این بحث را فعـال بـه خـود شـما واگـذار مـی       ؟استه خوار شدنین او نیکان در بارة قیامت از 
   .ن اال من اتی اهللا بقلب سلیمبنو الینفع مال و الکه بود نگران روزي  ابراهیم. بود

ـ      روزي مـی . خواهرانم و برادرانم، به هوش باشـیم  ـ  اي و هـر کـس کـه بـا او رابطـه      مرسـد کـه هـر چـه داری ن مـا دیگـر بـه درد   م،داری
ـ یـا خود . پـذیرد  صـورت مـی  ایـن دنیـا از دو طریـق    زنـدگی  جـویی هـاي مـا در     تمـام چـاره  . خـورد  نمـی  ـ  م بـه اتکــاي آن  و  مان چیـزي داری

روزي در پــیش اســت کــه نــه . قـادر اســت مشــکالت مــا را برطــرف نمایـد  کــه مــرتبطیم یـا بــا کســی  کنــیم؛ و  برطــرف مــیان را متمشـکال 
از  ،دیگـر کـاري نکننـد    اگـر پـدر و فرزنـد بـراي یـک     . و نـه فرزنـدان  مـال  هاي ما کاري براي مـا خواهـد کـرد و نـه ارتباطـات مـا؛ نـه         داشته

  . قلب سلیم :خواهد آمدقط یک چیز به کار فدر آن روز  ؟آید دوست چه کاري برمی
امـروز اجـازه دهیـد فقـط یـک روایـت       . تـر صـحبت خـواهیم کـرد     بـیش  قلـب سـلیم  معنـاي   ةدر بـار شاءاهللا در جلسـات بعـد    ما ان

ـ   ــ   امـام صـادق  گویـد از   راوي مـی . انـد  آن را نقـل کـرده   المیـزان نیـز در   عالمـه سـت و  ا کـافی برایتان بخوانم کـه در کتـاب   
  . کند جز خدا در آن نباشد قلب سلیم، قلبی است که وقتی خدا را مالقات می: حضرت فرمودند ؛قلب سلیم پرسیدم ةبار در

ـ با این حساب، قلب سلیم متعلـق بـه کسانیسـت کـه      تـا زمـانی کـه    . خـدا بداننـد   ةجلـو  ،خودشـان را بـه حقیقـت    ،علـم حضـوري   اب
تـوان گفـت کـه در قلـبش      جلـوة خـدا نبینـد، هنـوز نمـی     را قائل است، تا زمانی کـه همـۀ موجـودات    ترین استقاللی  کم ،انسان براي موجودي

  . چیزي به جز خدا نیست
؟ آن روز خداسـت  ةجلـو بیـنم   در دلمـان نمـی  تنهـا چیـزي کـه    ایـن کـه،   ؟ یـا  بینـیم  الهی می ةآیا ما این چنینیم؟ آیا ما خودمان را جلو

  .استدر سالمت  شبهمان که قل ؛سالمت استدر فقط یک نفر 
***  

  . بریم به پایان می فرخی سیستانیاي از  سخن را با یاد بهار آغاز کردیم و با بهاریه
  ید بیارببیا و روز مرا خوش کن و ن               بهار تازه دمید اي به روي رشک بهار

  همه سالمت روي تو و بقاي بهار                   یبارويدروي تو ماند بهار همی به                               

                                         
بـدون  طلبشـان ـ    وسـتان اصـالح  ـ بـه یمـن وجـود د   در ایـن انتخابـات    . بـه خـوبی آشـکار شـد     تهرانوزن سیاسی این جماعت بعدها در انتخابات دومین شوراي شهر )  12

  .ا از جـا برداشـت  ر تهـران تبلیغـات حزبشـان و کاندیـداي شهرداریشـان ابرشـهر      . صـالحیتی وارد میـدان شـدند    ردهیچ نظارت استصوابی و غیـر استصـوابی و بـدون هـیچ     
هـزار رأي ـ یـا چیـزي در همـین حـدود ـ بـه دسـت           تـر از ده  تـرین کاندیدایشـان کـم    نفسی را که بیست سال در سینه حبس کرده بودند به یک بـاره بیـرون دادنـد و موفـق    

  !!آورد
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  و رنگ و بوي نگار شیچو روي توست به خو              ه ز یک مادر است با تو چرابهار اگر ن                              
  زار گل ر دو رخبنفشه است و ه را دو زلفت                     هار تازه اگر داردي بنفشه و گلب                              
  مده به هیچ کس از باغ من گلی زنهار                 بان منی تو باغ من است و تو باغ رخ                              
  غریب روي که ماه اندر او گرفت قرار           یب موي که مشک اندر او گرفت وطنغر                              

  وار لم ز تافتنش تافته شود همد                 شه تافته بینم سیه دو زلف تو راهمی                              
  بار وگرنه از چه چنان تافته است و غالیه                  گاه مالی اندر او گه غالیه می مگر که                              
  به چه کار  مده تو نیز ترا مشک و غالیه              به غالیه بويرا شک نداد هرگز کس م                              

  
  و الحمد هللا و صلی اهللا علی محمد و آله                                                                                                         

  
  اسالمي هحلقه مطالعات فلسفه و انديش                                                                                                             

  سید محمد روحانی                                                                                                                           
                                                                                                                                  ٢٣/١/٨٠  

  ١٤٢٢/ محرم/ ١٧                                                                                                                   

  


