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 :، اميرالمؤمنينقال 

  )ت ـ نهج البالغهايالح(.فان رواه العلم کثیر و رعاته قلیل ؛ال عقل روایه اعقل الخبر اذا سمعتموه عقل رعایه و
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. ام آورده برایتــان تالحیــاکــه مــن آن را از  ج البالغــهنهــ حــدیثی اســت از کتــابخــوانم  مــیحــدیثی کــه امــروز برایتــان 

عقـل  «بـا  را  آنشـنوید،   وقتـی خبـري را مـی   فرماینـد   برانگیـز مـی   ـ در ایـن حـدیث تأمـل     ـ   امیرالمـؤمنین مـوالي مـا   
  . مآن ک ةعلم فراوان است اما رعایت کنند ةبه درستی که روایت کنند ؛»عقل روایت«تعقل کنید نه با  »رعایت

آیـد ـ بـا     هـاي اعـراب بـه حسـاب مـی      تـرین دانـش   معروف است که تـدوین دانـش نحـو ـ کـه بـی شـک یکـی از گسـترده         

. بـه یکـی از یـاران و شـاگردان بـا فضـیلت خـود فرمـود، آغـاز شـد          ـ   ــ   طالـب  ابی بن امام علیجملۀ ساده و نغزي که 

مورخـان اتفـاق نظـر دارنـد     . رسـد  مـی ـ   ــ   امـام علـی  بـه   سـالم ااش در جهـان   البته تنها دانشی نیست که ریشه ،نحو
هـاي صـوفیه نیـز خـود را بـه       قریـب بـه اتفـاق سلسـله    اکثریـت  . نـد ا بـوده  گذار علم تفسیر هم ایشان و شاگردان ایشـان  که پایه

جسـتجو   ـ  ــ   علـی  امـام بنـابراین آغـاز علـم عرفـان را هـم بایـد در تعـالیم        . کننـد  منتسب مـی  شانایشان و شاگردان
 گرفـت،  مـی   پـی  امـام از را  »عقـل رعایـت  «و  »عقـل روایـت  «شـد و بحـث در بـارة     داند؟ شاید اگر یکی پیـدا مـی   کسی چه می. کرد

  . تر داشتیم تر و عمیق اصیل اسالمیو یا حتی یک فلسفۀ  اسالمیشناسی  ما االن یک روان
خـالص   »گـر  عقـل رعایـت  «و  »گـر  عقـل روایـت  «فـتن در بـارة معنـاي دقیـق     ها را گفـتم تـا بلکـه خـودم را از سـخن گ      این

در نظـر اول ممکـن اسـت    بـه هـر حـال، آن چـه     ! بسط این دو مفهوم، بخت چنـدان بـا مـا یـار نبـوده اسـت      و گویا براي شرح  !کنم
عقـل روایـت   «، قـابال تم .شـود  منشـاء عمـل واقـع مـی    همـان عقلیسـت کـه     »رعایـت کننـده  عقـل  «به ذهـن بیایـد ایـن اسـت کـه      

بـا ایـن   . همان دانش و اطالعـاتی خواهـد بـود کـه ریشـه در عمـق وجـود مـا نداشـته و تنهـا بـر سـر زبـان مـا جـا دارد                »کننده
  . عمل خواهد بود ناظر به همان مسئلۀ قدیمی عالم عامل و عالم بی »عقل راوي«و  »عقل راعی«فرض، مسئلۀ 

ممکـن اسـت تفسـیرهاي دیگـري از ایـن حـدیث در نظـر مـا          ،تـر دقـت کنـیم    شبـی  اما اگر به عبارت 

در لغـت بـه معنـی در بنـد      »عقـل «. در نظـر داشـته باشـیم   نیـز  را  عقـل و   پررنگ شود؛ مخصوصا اگر ریشۀ لغـوي کلمـۀ   
را بـر    شـان صصوخچفیـۀ م  ،آنکمـک  بـا  هـا   عـرب شـود کـه    عقال، هنوز هـم در میـان اعـراب بـه طنـابی گفتـه مـی       . کردن است

و  ؛هـواي نفـس اسـت    نخـود عقـل نیـز ظـاهرا از ایـن جهـت عقـل خوانـده شـده کـه باعـث در بنـد شـد             . کنند روي سر محکم می

تـر   بـیش  تعبیـر   ،بنـابراین . کنـد انسان عاقل انسانیست کـه بتوانـد خـود را بـه درسـتی کنتـرل و هـدایت        
انـد کـه    تـو گـویی امـام از مـا خواسـته     . خواهـد داشـت   تمناسـب  ،معنـی تجزیـه و تحلیـل آنهـا    با تعقل دقیق اخبار و سخنان، بـه  

ـ ب. پـیچ کـرده در بنـد نمـاییم     شنویم، آن را طناب وقتی خبري را می اهـل  اسـت کـه   عقلـی   »گـر  قـل رعایـت  ع«، تفسـیر ایـن  بـه  ا ن
. کنـد  شـنود نقـل مـی    ن چـه را کـه مـی   آ عقلیسـت کـه بـدون دقـت و سـنجش،      »گـر  عقل روایت«و در مقابل،  ؛استتجزیه و تحلیل 

ـ اطالعـات و ا داشته باشیم،  »عقل راعی«اگر پس  داشـته  » عقـل راوي «کـه مـی شـنویم در چنـگ مـا خواهـد بـود امـا اگـر           يراخب
   .رسد باشیم، مثل این است که ما اسیر اخبار و اطالعاتی هستیم که به گوشمان می

در متــون دینــی مــا ، آنگــاه بایــد گفــت کــه مشــابه ایــن حــدیث  دباشــمعنــاي اخیــر همــین  »راويعقــل «اگــر منظــور از 
نیـز   الـوداع  حجـه رانـی مشـهور    سـخن کـه گویـا در    اکـرم پیـامبر  از ایسـت   جملـه روایـات  ترین ایـن   معروفیکی از  ؛1فراوان است

از عضـی  بدر  .بسـیار کسـانی کـه حامـل فقهنـد ولـی خـود فقیـه نیسـتند         چـه  یعنـی    :آن را فرموده باشند

ـ  چـرا کـه    ؛کردنـد کـه احادیـث مـا را بنویسـید      کیـد مـی  أگـاهی اوقـات بـه اصحابشـان ت    ـ   ـ مـا    ۀروایات آمده که ائم
  . خواهند فهمید که شما امروز قادر به فهم آنها نیستیدچیزهایی آیندگان شما از این احادیث 

ـ      ایـن بحـث جالــب   و عــالمی کـه بــه علمـش عمــل    »گـر  عقـل تحلیــل «ه میــان تـر خواهــد شـد اگــر بتـوانیم نشــان دهـیم ک
  . کنم اندیشیدن در این باره را به خودتان واگذار می. کند، ارتباط خاصی وجود دارد می
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  .هر چند اگر آن را به معناي عالم بی عمل هم بگیریم، باز احادیث فراوانی در این زمینه موجود است)  ١
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 ایکـه و اصـحاب   ثمـود ، قـوم  لـوط قـوم   ،عـاد ، قـوم  نـوح قـوم  داسـتان  شـود کـه میـان     چنین استنباط مـی  قرآنجلسۀ قبل گفتیم از بیان در 
ــع، ایــن داســتان قــرآنایــن ارتبــاط از آن روســت کــه . ی وجــود داردارتبــاط خاصــ ــار    هــا را ـ بــه طــرز معنــی    در بســیاري از مواق داري ـ در کن

بــه خــاطر برخــی از ایــن پــنج قــوم  ،قــرآناز نظــر کــه تــوان حــدس زد  بنــابراین مــی. کــرده اســتمشــابه، بیــان کــامال دیگــر و بــا عبــاراتی  یــک
  . گیرند میقرار رك مشتدر یک کالس خصوصیات فرهنگی، 

داسـتان ایـن پـنج قـوم، هویـت      د کـه مخاطـب انبیـاء در    آیـ  چنـین بـه نظـر مـی     ابـراهیم و  موسـی هـا بـا قصـۀ     گفتیم از مقایسۀ این داسـتان 
ــ   فرعـون حکومـت   ،سـورة شـعراء  از نقطـه نظـر    موسـی دعـوت  و ابتـدایی  اگـر مخاطـب اصـلی    . سـت بـوده ا  اجمعی و فرهنگ عمومی مردم آنه

روح جمعـی   ،در ایـن پـنج داسـتان   هـاي اطـراف او بودنـد،     انسـان تـک  تـک  ـ   ــ   ابـراهیم بود، و اگـر مخاطـب   ـ  اسرائیل یبنونه حتی 
  . کشید ها بود که دعوت انبیاء را به چالش می ـ و اگر دوست داري بگو هویت فرهنگی ـ این ملت

در بــارة معنــا و مفهــوم روح جمعــی و هویــت   ســورة شــعراءي هــایی از گفتگوهــا و نیــز در بخــش احــزاب ةســورمــا قــبال در مباحــث 
کمـا ایـن کـه    . شـود  اي از افـراد فـراهم نمـی    صـرفا از کنـار هـم جمـع شـدن عـده       ،اجتمـاع یـک  در آن جـا گفتـیم کـه    . یما ههایی زد فرهنگی حرف

یـک  گیـري   یـم کـه شـکل   سـپس توضـیح داد  . آیـد  بـه دسـت نمـی   صـرفا از جمـع جبـري خصوصـیات افـراد آن جامعـه       خصوصیات یـک جامعـه   
تـوان گفـت    زمـانی مـی  یعنـی،  . کننـد   توجیـه بـراي خـود   بـه نحـوي   را  دیگـر بـودن   در کنار یک ،افراد آن جامعهدر گرو این است که اجتماع، 

ـ ز. داشـته باشـد   یاسـتدالل بـا افـراد آن جامعـه،     زنـدگی مشـترك  داشـتن یـک   کسی به عضویت یک جامعه در آمده که بـراي   داشـتن   دگی مشـترك ن
 سـان  پاسـخی مشـترك و یـک   ، »؟هنگـام بـروز هـر گونـه اختالفـی چـه بایـد کـرد        «این سؤال کـه  براي  ،اي از افراد عدهیز بدان معناست که ن

  . داشته باشند
کنـد، وجـود دارد؛ هـر چنـد نسـبت بـه آن        در درون هـر انسـانی کـه در اجتمـاعی زنـدگی مـی       ،ه و این پاسـخ مشـترك  یاین توج

ایـن پاسـخ   بـا نگـاهی فیلسـوفانه و بعـد از تأمـل و تفکـر کـافی بـه         یـک جامعـه،    اعضـاي همۀ خواهم بگویم  نمی. اشدنداشته بکاملی  خودآگاهی
بـر اثـر تبلیغـات،    ـ نـه بـر اثـر تفکـر و اندیشـه بلکـه ـ        و ایـن پاسـخ مشـترك     ایـن توجیـه   ممکن است بـراي بسـیاري از افـراد،    . اند رسیدهمشترك 

  . ده باشد؛ اما این توجیه و این پاسخ مشترك، به هر حال وجود داردفراهم آمها،  و امثال این ها ، تربیتئاتالقا
زنـدگی  هـا   فـالن دسـته از انسـان   چـرا مـن بایـد در کنـار     «اتفاقا تفکـر منطقـی در قبـال ایـن مسـئله کـه       

ــروز اخــتالف ؟کــنم ــا دیگــران ه گونــچ ،و هنگــام ب هــاي رشــد فکــري  یکــی از نشــانه ،»کــنم؟ برخــوردبایــد ب
آگـاه ـ    هـایی ـ هـر چنـد نـاخود      هـا ناگزیرنـد بـراي ایـن گونـه سـؤاالت جـواب        با این که همۀ انسان .هاست نسانا

دقیــق پاســخی آگاهانــه و از ســر منطــق و اســتدالل  ســواالت،  بــه ایــناکثریــت آنهــا پاســخ داشــته باشــند، ولــی 
فلســفۀ  همــان طــور کــه قــبال اشــاره کــردم، ایــن ســؤاالت و پاســخ آنهــا در حقیقــت بخــش مهمــی از   . نیســت

ضـریب  ارتبـاط بـا    کـنم جـدي شـدن ایـن گونـه سـؤاالت، حتـی بـی         شخصـا احسـاس مـی    .هاسـت  زندگی انسان
تـري خـود را بـا ایـن      ـ در مقـاطعی از عمرشـان ـ بـه طـور جـدي      تـر    بـاهوش هـاي   آدمیعنـی  . نیستهوشی افراد 

قواعـد  فـالن  چـرا بایـد   و ؟ نمیـا آن افـراد زنـدگی کـ     ،چرا مـن بایـد در کنـار ایـن افـراد     « کهبینند  سؤال مواجه می
  . »را در ارتباط با دیگران رعایت کنم؟

تـوان تصـور کـرد کسـی از      مـی . شـود  افـراد فـراهم نمـی   صـرف نزدیکـی جغرافیـایی    هرگـز بـه   اجتماع انسانی خواهم بگویم  به هرحال، می
پاسـخ مشـترکی بـراي سـؤاالتی کـه گفـتم، نداشـته        آنهـا  بـا  یعنـی  . ، امـا عضـوي از اجتمـاع آنهـا نباشـد     قـرار بگیـرد  اي  نظر جغرافیایی در کنار عده

  . توان عضوي از جامعۀ اطرافشان دانست کما این که موسی و ابراهیم را نمی. باشد
حکـیم کـه در   خداونـد  وقتـی  بـه خصـوص   ــ   مـواجهیم یـا بـا یـک فرهنـگ     مـا بـا یـک قـوم     شـود   وقتی گفتـه مـی  خالصۀ سخن این که 

بلکـه منظـور مواجهـه    . آن جامعـه مـواجهیم   يهـا  تـک آدم  تـک ایـن نیسـت کـه بـا      مقصـود ف را زده باشـد ـ   راهی ندارد، این حـر   مسامحهکالمش 
تـک افـراد آن جامعـه نیـز بـه انحـاء گونـاگون بـروز          در رفتـار تـک  ذهنیتـی کـه طبیعتـا     ؛با آن ذهنیت مشترکیست که این افراد در درون خود دارنـد 

  . کند می
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را بایـد هویـت    بیشـع و  صـالح  ،هـود  ،لـوط ، نـوح مخاطـب دعـوت   گـوییم   از ایـن کـه مـی    مـا  با آن چه که گفتیم، امیدوارم منظـور 
هـاي اصـلی ایـن     مؤلفـه : بـه ایـن سـؤال بپـردازیم کـه     دارد اکنـون جـا   . کمـی روشـن شـده باشـد    ، آنهـا دانسـت  مردم جمعی و فرهنگ اجتماعی 

  س قرار داده است؟ ها چیست؟ و چه چیزي این پنج ملت را به هم نزدیک کرده و در یک کال فرهنگ
هـا وجـود    سـه اصـل اساسـی و مشـترك در تمـامی ایـن فرهنـگ        قـرآن رسـد از نگـاه    همان طور که قبال نیـز توضـیح دادیـم، بـه نظـر مـی      

 ،هـاي محسـوس مـادي، دوم، محـدود بـودن زنـدگی آنهـا بـه معیشـت مـادي، و سـوم            بینـی آنهـا بـه چـارچوب     نخست، محدود بـودن جهـان  : دارد
  .آنها به سود مادي محدود بودن اهداف

حتمـا بـه   . بینـدازیم  قـرآن در نـوح  قـوم    داسـتان بـه  اي  تـر بـاز کنـیم، نگـاه دو بـاره      را کمـی بـیش    هبراي این که ایـن سـه مؤلفـ   دهید اجازه 
ایـن   ».ردبینـیم، انگـار کـه وجـود نـدا      چیـزي کـه نمـی   «: کـه کردنـد   مـی تأکیـد  ایـن جملـه   بـر  نوح با  شانچگونه در گفتگوهاینوح خاطر دارید قوم 

  . اعتبار قائلندتنها در چارچوب حس و تجربه  ،معرفتبراي ترین توصیف از نگرش کسانیست که  جمله شاید بهترین و خالصه
امـا اجـازه دهیـد در ایـن جـا فقـط بـه یـک نکتـۀ سـاده امـا بسـیار مهـم              . تـوان زد  هـاي فراوانـی مـی    در خصوص ایـن طـرز فکـر حـرف    

و میـان ایـن کـه بگـوییم     » فـالن چیـز وجـود نـدارد    دانـم   مـن مـی  «ز نظر منطقی فرق اسـت میـان ایـن کـه بگـوییم      دانید که ا همۀ شما می. بپردازیم
  ».دانم فالن چیز وجود دارد یا نه من نمی«

تـوانیم بـا کمـک احساسـات و تجربیـات خودمـان بفهمـیم کـه چـه چیزهـایی در            شـود، مـا مـی    تا جایی که به حس و تجربـه مربـوط مـی   
اگـر چیـزي وجـود داشـته باشـد،      . دلیـل آن هـم واضـح اسـت    . تـوانیم بفهمـیم چـه چیزهـایی وجـود نـدارد       اما هرگز نمی. داردجهان هستی وجود 

چیـزي کـه نیسـت یعنـی      تـوان آن را احسـاس کـرد؟    چگونـه مـی  اشـته باشـد   چیـزي وجـود ند  امـا اگـر   . توان آن را احساس کرد یا تجربه نمـود  می
خواهد بـه احسـاس مـا درآیـد؟ اگـر چیـزي بخواهـد توسـط حـواس مـا احسـاس شـود، دیگـر               نه میهیچی، چگو. معدوم است، یعنی هیچی است

  . هیچی نیست؛ یک چیزي بوده که احساس شده است
نبـودن  مـا  مگـر   ایـم؟  کنـیم وجـود ندارنـد، از کجـا فهمیـده      پس این همـه چیزهـایی را کـه مـا حـس مـی      خواهید پرسید در این جا احتماال 

امـا مـا بـا همـین حـواس خـود        ؛در کـالس وجـود نـدارد    ،کسـی کـه غایـب اسـت    . کنـیم  حساس نمـی اتجربۀ مادي خود غایبین کالس را با کمک 
  . فهمیم که غایبین در کالس نیستند می

پـی  . کنـیم  در پاسخ باید گفت تا جایی که مستقیما به حس مربـوط اسـت، مـا فقـط کسـانی را کـه در کـالس حضـور دارنـد احسـاس مـی           
در حقیقـت ذهـن مـا    . بان کالس، نه از طریـق احسـاس مسـتقیم بلکـه از طریـق نـوعی اسـتدالل عقلـی بـه دسـت آمـده اسـت            بردن ما به غیبت غای

کنـد نـه ایـن کـه نبـودن آنهـا را        اطالعـاتی کـه از طریـق حـواس خـود بـه دسـت آورده، نبـودن غایبـان را اسـتنباط مـی            با تجزیه و تحلیـل منطقـی  
  . مستقیما احساس کند

بـا  . حکـم صـادر کنـد   چیـزي  رة نبـودن  در بـا  ،گانـۀ خـود   صرفا به اسـتناد حـواس پـنج   تواند  هیچ کس نمی: شود یاز این جا معلوم م
گویـد فـالن چیـز وجـود      کسـی مـی  وقتـی  . توان در بارة بـودن موجـودات حکـم صـادر کـرد نـه در بـارة نبـودن آنهـا          فقط میو تجربه، کمک حس 

امـا اگـر تنهـا دلیـل     . پـذیریم  اگـر اسـتدالل او درسـت باشـد، حـرفش را مـی      . زنـد  یـن حـرف را مـی   ا استداللیخارجی ندارد، باید ببینیم بر پایۀ چه 
توانـد بـه صـرف ایـن کـه       چـرا کـه هـیچ کـس نمـی     . کند، باید بگوییم که این اسـتدالل باطـل اسـت    او بر نبودن چیزي این باشد که آن را حس نمی

   .اردکند، حکم کند که آن چیز وجود ند وجود چیزي را احساس نمی
وقتـی  . »بیـنم، پـس نیسـت    مـن نمـی  «توانـد بگویـد    تـوان گرفـت ایـن اسـت کـه هـیچ کـس نمـی         اي که از این مقـدمات مـی   ترین نتیجه کم

یعنـی بـه   . مگـر آن کـه دلیـل منطقـی دیگـري ارائـه کنـیم       » دانـیم کـه هسـت یـا نیسـت      نمی«کنیم ـ باید بگوییم   بینیم ـ یعنی حس نمی  چیزي را نمی
  . توانیم حکم به نبودن آن کنیم کنیم نمی را حس نمی صرف این که چیزي

. تـوان هـیچ سـخنی در بـارة بـودن یـا نبـودن چیزهـاي غیـر مـادي بـه زبـان آورد             بر پایۀ حس و تجربه نمـی توان فهمید که  از همین جا می
آن را احسـاس کـرد؛ و چنـان چـه       تـوان  تواند چیزهاي مادي را حـس کنـد و اگـر فرضـا چیـزي غیـر مـادي باشـد، نمـی          چرا که حواس ما فقط می

شـود بایـد بگـوییم     تـا جـایی کـه بـه حـواس مـا مربـوط مـی        . توانیم بگوییم وجـود نـدارد   کنیم، نمی چند لحظه قبل گفتیم، وقتی چیزي را حس نمی
  . آورد  توان بودن یا نبودن آن باید ببینیم چه استدالالت دیگري می براي اثبات. دانیم وجود دارد یا نه نمی
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. انـد  هـاي روزگـار خـود مـا ـ در فهمیـدن همـین نکتـۀ سـاده امـا مهـم دچـار مشـکل بـوده               ـ و بسـیاري از انسـان  نوح رسد قوم  نظر می به
گـویی یـا دروغ؛ پـس     دانـیم تـو راسـت مـی     گفتنـد مـا نمـی    ـ قاعـدتا و منطقـا ـ  بایـد مـی     نوح هاي  اگر چنین مشکلی نداشتند پس از شنیدن حرف

امـا آنهـا نـه تنهـا ایـن حـرف را نزدنـد بلکـه حتـی حاضـر نبودنـد بـه اسـتدالالتی              . لیل بیاور تا ما آن دالیل را بررسی کنـیم براي اثبات ادعاهایت د
  . چرا که در نگاه آنها ندیدن معادل نبودن بود. آورد، گوش فرا دهند براي آنها مینوح که 

نـوح  هـایی از مـاجراي    سـر در آورد، الزمسـت بـه گوشـه     ییهـا چـه جا توانـد از   فـرو افتـادن در دام ایـن خطـا، مـی     براي این کـه بفهمـیم   
  . اي بیندازیم نگاه دو باره

صـدوپنجاه   ، مـردمش را دعـوت کـرد؛ بـه طـور دقیـق، نـه        بلکـه چنـدین قـرن   هـاي سـال    سـال نـوح   ،کنـد  قـل مـی  نبراي ما  قرآنچنان چه 
ــا کــه فرســتادیم   : ســال ــوح و همان ــومش پــس  ن ــه ســوي ق را ب

هـا،   در تمـام ایـن سـال   نـوح  . 2کـار بودنـد   درنـگ کـرد در میـان آنهـا هـزار سـال مگـر پنجـاه، پـس طوفـان آنهـا را فـرا گرفـت در حـالی کـه آنـان سـتم                 
 :بـراي مـردم پدیـد آورد، ابـراز دارد     توانـد  طـرز زنـدگی مـی   ایـن  الش کرد تـا نگرانـی خـود را از بابـت عـاقبتی کـه       ت

ک  آن   را بــه ســوي قــومش کــه انــذار کــن قومــت را پــیش از نــوح همانــا کــه مــا فرســتادیم
  . 3اي آشکار ه منم براي شما بیم دهندهگفت که اي قوم همانا کآنها وارد آید؛   که عذاب دردناکی بر

درد دل بــا ربــش  ،آنهــاو کــردار رفتــار چگونــه در بــارة  ،ســوزي بــراي مــردمش دل  الپــس از قریــب بــه هــزار ســنــوح اکنــون ببینیــد امـا  
ــی ــد م : کن

    ــومم را شــب و روز ــن ق ــه م ــا ک گفــت اي رب همان
ا بیــامرزي، انگشتانشــان را در و همانــا مــن هـر بــار دعوتشــان کــردم کـه تــو آنهــا ر   ؛پــس نیفــزود دعـوت مــن بــراي آنهــا مگـر فرارشــان را   ؛دعـوت کــردم 

ــوش ــی      گ ــتکبار کردن ــد، اس ــتکبار کردن ــد و اس ــیده و اصــرار ورزیدن ــر کش ــر س ــان را ب ــرده لباسش ــرو ک ــان ف ــکارا    ؛هایش ــن آش ــه م ــا ک ــاه همان ــس آنگ پ
  . 4پس آنگاه همانا که من اعالنشان کردم و نیز در پنهان و نهان دعوتشان نمودم ؛دعوتشان کردم

اي کـه فکـرش را بکنیـد ـ خصوصـی، عمـومی، فـردي، گروهـی، پنهـان و آشـکار ـ بـا ایـن مـردم                بـان و شـیوه  بـه هـر ز  نـوح  بینیـد؟   مـی 
ــت   ــه اس ــخن گفت ــود؟   . س ــه ب ــخنش چ س




      کنـد شـما را بـه امـوال و      فرسـتد آسـمان را بـر شـما ریزنـده و مـدد مـی        مـی  ؛انـا کـه اوسـت پرمغفـرت    پس به آنهـا گفـتم اسـتغفار کنیـد ربتـان را هم
شــود شــما را کــه بــراي خداونــد هــیچ شــکوهی را امیــد   چــه مــی ؛دهــد بــراي شــما رودهــایی هــایی و قــرار مــی دهــد بــراي شــما بــاغ فرزنــدان و قــرار مــی

ـ        بینیـد چگونـه خلـق کـرده خداونـد هفـت طبقـه آسـمان را؟ و قـرار داده مـاه را            آیـا نمـی   ؛اگونندارید؟ و به تحقیق کـه خلـق کـرده شـما را بـه انحـاء گون
ــروزان  ــرار داده خورشــید را در آن چراغــی ف ــورانی و ق ــین و خداســت کــه مــی ؛در آن ن ــد شــما را از زم ــدنی ،رویان ــازمی ؛رویانی ــد شــما را گ آنگــاه ب ردان

   .5ن که بپیمایید آن را به راهی پهنبراي ای ؛قرار داده زمین را براي شما بساطیو خداست که  ؛خارج کردنی ،کند در آن و خارجتان می
را نـوح  تـا چنـد دقیقـۀ دیگـر کـه طـرز فکـر قـوم         . کنم یـک بـار دیگـر آنهـا را بـه دقـت بخوانیـد        توصیه می. این آیات بسیار جالب است
و قـومش بـر سـر    نـوح  ین قـدر گفتـه باشـم کـه ظـاهرا تمـام اخـتالف        فعـال همـ  . یات را بهتر خواهیم فهمیـد آبهتر خواهیم شناخت، نکات نغز این 

کوشـد بـه مـردمش بگویـد در بـاطن قـوانین طبیعـت         مـی نـوح  . تـر ـ و درکـی بیـرون از محـدودة حـواس ظـاهري ـ از طبیعـت اسـت           درکی عمیق
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بـه  نـوح  یـد،  آ ن آیـات برمـی  همـی از چنـان چـه   . یمهایمـان از طبیعـت بایـد او را ببینـ     منـدي  توان و باید خدا را دید؛ همان طور که در باطن بهـره  می
ایـن تـأثیرات هـر چنـد واقعـی و       :د بـه مـردم بگویـد   یکوشـ  مـی لـیکن   .نبـود هیچ عنوان منکر تأثیراتی که ماه و خورشـید و آسـمان و زمـین دارنـد     

ــ . حقیقــی هســتند، امــا همــۀ واقعیــت نیســتند ۀ ظــاهري ماســت و آن در جهــان هســتی واقعیــت دیگــري هــم هســت کــه برتــر از حــواس و تجرب
گفتگـو پیرامـون چیـزي کـه از محـدودة      نـوح  قـوم  . بـود  همـین جـا  در  سـت و قـومش در نـوح  رسـد شـکاف اصـلی میـان      بـه نظـر مـی   . خداسـت 

نداشـتند و حتـی وارد بحـث و گفتگـو در     نـوح  تـرین تـوجهی بـه سـخنان      بـه همـین دلیـل کـم    . شـمردند  حواس ما بیرون باشد را پوچ و عبث مـی 
  . شدند نمینوح  غلطی سخنان خصوص درستی یا

ــا نــوح گفــت  ار بــه جــایی رســید کــه کــ اي رب همان
بعــد از ایــن . 6رگو مکــر کردنــد مکــري بــز ؛افزایــد مــال و فرزنــدش مگــر زیــانش را کــه آنهــا مــرا عصــیان کردنــد و تبعیــت کردنــد کســی را کــه نمــی 

: بـه نفـرین ایـن مـردم بـاز کـرد      لـب  نـوح  ماجراها بـود کـه   
  ــوح و گفــت ــر روي زمــین از کــافران احــدي را ن ــا کــه تــو اگــر بــاقی گــذاري آنهــا را  ؛اي رب بــاقی مگــذار ب ــدگان تــرا گــم ،همان راه  بن

احسـاس کــرد کــه از یـک جــایی بــه بعــد، نـه تنهــا امیــدي بـه هــدایت ایــن مــردم     نــوح . 7زاینــد مگـر فــاجرانی بسـیار ناســپاس   خواهنـد کــرد و نمـی  
اد دیگـر هـم   راهـی همـۀ افـر    هـا باعـث گـم    رود؛ از ایـن هـم بـاالتر، ایـن     رود، بلکه حتی امیدي به هدایت فرزندان به دنیا نیامدة آنهـا هـم نمـی    نمی

اگـر نهادینـه شـود، دیگـر هـیچ      ، نـوح ماننـد طـرز فکـر قـوم      يخواهد بگویـد طـرز فکـر    می قرآنانگار . این سخن بسیار عجیب است. خواهند شد
را مـورد تأئیـد قـرار داد و بـه او خبـر داد کـه دیگـر هـیچ کـس از ایـن مـردم            نـوح  این بود که خداونـد تشـخیص   . ها نیست امیدي به نجات انسان

کـه همانـا ایمـان نخواهـد آورد از قـوم تـو مگـر آن کـس کـه          نـوح  و وحـی کـردیم بـه     : ان نخواهد آوردایم
  . 8تا کنون ایمان آورده است

ایـن جـا بسـیار تکـان      در قـرآن تعبیـر  . پیکـرش شـد   ل سـاختن کشـتی غـول   پایان برد و به امـر خداونـد مشـغو    گفتگو با مردمش را بهنوح 
 :گفتـیم در بـارة ایـن مـردم دیگـر بـا مـن هـیچ حرفـی نـزن          نـوح  فرماید بـه   می. دهنده است

       اگـر  . 9غـرق شـدگانند   و خطـاب مکـن مـرا در خصـوص کسـانی کـه ظلـم کردنـد؛ همانـا کـه آنهـا            ،و بساز کشـتی را جلـوي چشـم مـا و وحـی مـا

یـاد  ـ یعنـی پـس یـاد کنیـد مـرا،        10ـ یعنـی دیگـر حـرف آنهـا را بـا مـن نـزن ـ را بـا آیـۀ             جمله 
ونـد در  کارشـان بـه جـایی رسـیده بـود کـه هـیچ یـادي و هـیچ ذکـري از خدا          نـوح  کنم شما را ـ مقایسه کنیم، فورا نتیجه خواهیم گرفـت کـه قـوم     

  . میان آنها نبود
هـر کدامشـان   . داشـتند  برنمـی نـوح  کـه دسـت از سـر    بودنـد  امـا حـاال آنهـا    . از آنها دست کشید و مشغول سـاختن کشـتی شـد   نوح باري، 

ــه  ــوح ک ــین ــددید را م ــخره ،ن ــی مس ــدکرد اش م  :ن
  پــس کنیــد مــا را  گفــت اگــر مســخره مــی ؛نمودنــد اش مــی کردنــد بــر او بزرگــانی از قــومش، مســخره کشــتی را و هــر بــار عبــور مــیســازد  مــیو

کشـتی عظـیم خـود را ـ کـه سـاختنش       نـوح  در روایـات هسـت کـه    . 11کنیـد  کنـیم شـما را همـان گونـه کـه شـما مسـخره مـی         همانا که مـا مسـخره مـی   
وفـانی عظـیم خواهـد آمـد و ایـن کشـتی در وسـط بیابـان اسـیر          تبینـی کـرده بـود کـه      پـیش و ا .سـاخت  در وسـط بیابـان مـی   ـ کشـید    ها طول  سال

اما مگر ایـن حـرف بـاور کردنـی بـود؟ بـا کـدام مبنـاي علمـی؟ ایـن حـرف بـراي قـومی کـه معرفتشـان منحصـر در                 . تالطم امواج آب خواهد شد
گفتنـد   مـی نـوح  در روایـات داریـم کـه بـه     توانسـت داشـته باشـد؟     چـه معنـایی مـی    ،شوخی مسخره هاي محسوس مادیست، بیش از یک چارچوب
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 ينجـار کنـی و   دیگـر از کسـی دعـوتی نمـی    زمـانی ادعـاي پیغمبـري داشـتی امـا حـاال       ! ، چه شد که کارت از پیغمبري بـه نجـاري کشـید؟   نوحاي 
اي کــه در اولــین تجربــۀ نجــاري بــه ســراغ  دم عاقــل، چــه کســی را دیــدهامــا اي آ! بــاش ،خــواهی نجــار باشــی مــی ،بســیار خــوب! اي پیشــه کــرده

 ،سـازي  بسـیار خـوب، کشـتی مـی    !! پیکرتـرین کشـتی تـاریخ    ـ بـرود؟ آن هـم چـه کشـتی؟ غـول       سـازي  ترین پدیـدة نجـاري ـ یعنـی کشـتی      پیچیده
سـازي؟ کشـتی را بایـد کنـار سـاحل سـاخت        یوسـط بیابـان مـ   را امـا عقـل کـل، چـرا کشـتی      ! پیکر هم باشد، باشد غول تدوست داري کشتی! بساز

  . نه در وسط بیابان
دیـدگاهی کـه همـۀ معرفـت را     . پیداسـت تـرین شـکل ممکـن ـ      تقابـل دو دیـدگاه ـ بـه واضـح     در ایـن گفتگوهـا،   کنیـد؟   خوب توجه مـی 

بـه هـیچ وجـه منکـر     نـوح  اد کـه  مـا بعـدها نشـان خـواهیم د    . نیـز معتقـد اسـت   دیگـري  بع اداند و دیدگاهی کـه بـه منـ    منحصر در تجربۀ مادي می
بـا  نـوح  تفـاوت دیـدگاه   . سـاخت  مـی  کشـتی درسـت بـه همـین دلیـل هـم بـراي مقابلـه بـا طوفـان،          . اعتبار محسوسـات و تجربیـات انسـانی نبـود    

گـري هـم   هـا بـه حقـایق دی    ایـن  عـالوه بـر  نـوح  تفـاوت در ایـن بـود کـه     . باید کشتی بسـازد  دریاقومش در این نبود که آدمی براي غرق نشدن در 
  . دیدند در همان محسوسات تجربی خود می منحصرولی قوم نوح، معرفت را  ؛اعتقاد داشت

نـه نجـار شـدنش در سـر پیـري عاقالنـه بـود و        . اي نبـود  اصـال کـار عاقالنـه   نـوح  واقعیت این است که بر مبناي نگاه صـرفا تجربـی، کـار    
تـر ایـن بـود کـه ابتـدا یـک مـدل آزمایشـگاهی          عاقالنـه  ،سـت کشـتی بسـازد   خوا حتـی اگـر مـی   نـوح  . کشتی ساختنش در اولین تجربـۀ نجـاري  نه 

پیکـر بـا کـدام مبنـاي علمـی       غـول بـراي یـک کشـتی     ،ایـن همـه صـرف هزینـه و وقـت     . تري بسازد اگر جواب داد، آنگاه کشتی بزرگ. طراحی کند
هـا کـه بگـذریم،     هـا خواهـد بـود؟ از همـۀ ایـن      گـوي ایـن هزینـه    ؟ اگر کشتی از نظر مهندسی مشـکلی داشـت، چـه کسـی جـواب     قابل توجیه است

فکـري   ،پیکـري تـا دریـا    آیا واقعا بهتر نیست کشـتی را کنـار سـاحل بسـازیم تـا در دل بیابـان؟ آیـا بـراي هزینـۀ حمـل و نقـل چنـین کشـتی غـول              
  شده است؟ 

باشـد، جوابتـان بـه طـور قطـع       کـرد؟ اگـر نگـرش شـما نیـز صـرفا یـک نگـرش تجربـی          اي مـی  کار عاقالنـه نوح آیا . پرسم از خود شما می
تـاریخ نشـان داد   . تردیـد جـواب دیگـري خـواهیم داشـت      بـی  میـزان اعتبـار معرفـت تجربـی تـا کجاسـت؟      : بپرسیم کـه  عقلماناما اگر از . منفیست

  . گفتتر سخن خواهیم  ما به زودي در این باره بیش. حداقل به این دلیل که زنده ماند. ترین مردم زمان خودش بود عاقلنوح که 
. بشـنویم کــه بـاقی داسـتان چـه شـد      قـرآن اجـازه دهیـد از   

         هــالك شـد مگــر آن   زوجـی دو کـس را و  تـا آن کــه آمـد امـر مــا و جوشـید تنــور، گفتـیم سـوار کــن بـر آن از هــر
برابـر چشـم مـردم عملـی     در نـوح   ةوعـد بـاالخره،  . 12که قـول بـر او پیشـی گرفتـه بـود و آن کـه ایمـان آورد؛ و ایمـان نیـاورد بـا او مگـر انـدکی قلیـل             

. کـرد  نمـی  اي آغـاز شـد کـه هـیچ کـس فکـرش را هـم        درسـت از جـایی و بـه گونـه    نـوح  فهماند که توفـان   میبه ما  با گفتن  قرآن. شد
توانـد سـر بـر کنـد ـ مخصوصـا اگـر حـدس او بـر پایـۀ محسوسـات و             بخواهد حدس بزند که چشـمۀ آب از کجـا مـی    یاگر کس: پرسم از شما می

آب پختنـد،   کـه در آن نـان مـی    هـایی از تنورگویـد   مـی  قـرآن تجربۀ متعارف بشري باشد ـ آخرین جایی کـه بـه ذهـنش خواهـد رسـید، کجاسـت؟         
   .جوشیدن گرفت

بـه   قـرآن چـرا  . بسـیار تأمـل برانگیـز اسـت     قـرآن تعبیـر  در ایـن جـا نیـز    . ، امر خدا فرا رسـید قرآنبه هر تقدیر، توفان آغاز شد؛ یا به تعبیر 
  .کند؟ پاسخ این سؤال به زودي روشن خواهد شد تعبیر می امر خداگوید توفان آغاز شد؟ چرا از آن به رسیدن  سادگی نمی

. چشـم هـم زدنـی همـه جـا غـرق آب شـود       گونـه نبـود کـه بـه      ایـن یعنـی  . همه جـا را گرفـت   ،ه آب آرام آرامکدهد  نشان می قرآنآیات 
ایـن کـار بـه زمـان قابـل تـوجهی نیـاز        . سـوار کشـتی کنـد   را دستور دادیم که از هـر حیـوانی یـک جفـت     نوح گوید بعد از شروع توفان به  می قرآن

بلکـه بــه  . آســا داشـته اســت  کـرد کــه ورود حیوانـات بـه کشــتی، شـکلی ناگهــانی و معجـزه     تـوان اســتنباط   دارد و از هـیچ کجـاي آیــات نیـز نمــی   
ایـن  . ، در حـالی کـه توفـان آغـاز شـده بـود، حیوانـات را سـوار بـر کشـتی کـرد           فـراوان با صبر و حوصـلۀ  نوح دهد که  عکس، ظاهر آیات نشان می

. وعـدة چنـین توفـانی را داده بـود    نـوح  هـا بـود کـه     سـال . دن داشـتند فرصـت کـافی بـراي فکـر کـر     نکته بدین معناست که مردم، بـا دیـدن توفـان،    
نـوح  از و د بـرو کـه  نیفتـاد  کـس بـه ایـن فکـر       هـیچ شـگفتا و حیرتـا، کـه    امـا  . کرد رفت، فوران جایی که حتی تصورش نمیاز مردم دیدند که آب 
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آیـا عجیـب   نـد؟  کرد مـی ناش  مسـخره آور،  نـی حیـرت  بی مگـر بـه خـاطر همـین پـیش      ؟کـرده بـود  نبینـی ایـن روز را    پـیش نـوح  مگر . کمک بخواهد
تـرین کـار ایـن نبـود کـه بـه        آیـا منطقـی  داد؟  اي آشـکارتر از ایـن ارائـه مـی     باید معجـزه نوح نرفتند؟ آیا نوح نیست که مردم با دیدن توفان به سوي 

  . استنوح کنم این یکی از نکات کلیدي داستان  من فکر میایمان بیاورند؟ نوح 
نـوح  حتمـا یادتـان هسـت کـه گفتـیم خطـاي اصـلی قـوم         . پاسـخ داده اسـت   تبا ظرافـت خاصـی بـه ایـن سـؤاال      قرآنسد که ر به نظر می

اگـر کسـی در گوشـۀ ذهـنش احتمـال بدهـد کـه بـه جـز روابـط تجربـه شـدة             . دانسـتند  این بود که معرفـت را منحصـر در محسوسـات مـادي مـی     
بینـی کـرده بـود، حتمـا بـه ایـن        پـیش نـوح  داشـته باشـند، آنگـاه بـا دیـدن توفـانی کـه        مادي، چیزهاي دیگري هم ممکن است در ایـن عـالم نقـش    

را نـوح  چنـین کسـی ـ دسـت کـم ـ خواهـد کوشـید تـا صـحت ادعاهـاي           . گفتـه و پیغمبـر خـدا بـوده اسـت      راسـت مـی  نوح که شاید  افتد میفکر 
نبـوده  تصـادف  چیـزي بـه جـز یـک     نـوح  بینـی   هـد گفـت پـیش   دانـد، احتمـاال خوا   اما کسـی کـه ندیـدن را معـادل نبـودن مـی      . یک بار بررسی کند

در برابـر  . تـر  تـر و نـه چیـزي کـم     نـه چیـزي بـیش    ؛توفـان توفـان اسـت   در هـر حـال،    .به هزاران دلیل ممکن است توفانی به وقـوع بپیونـدد  . است
. و منتظـر مانـد تـا فرونشـیند     گـاه رفـت   پنـاه بـه  لبـاس و غـذا برداشـت،    بایـد  . گویـد  توفان چه باید کرد؟ همان کارهایی را که علم و دانش مـا مـی  

. دلیلـی وجـود نـدارد کـه بـه مسـائل دیگـري فکـر کنـیم         . هـاي بلنـد باشـد    اگر آب در حال باال آمدن است، بهتـرین کـار شـاید پنـاه بـردن بـه کـوه       
نبـوده باشـد، بـه هـر حـال      اگـر هـم اتفـاقی    . اش سـخن گفـت   تـوان در بـاره   ؟ آن هم یک اتفاق است کـه بـا حسـاب احتمـاالت مـی     نوحبینی  پیش

  . اش دست به تحقیقات زد توان بعدها سر فرصت در باره می. چیزي وراي محسوسات تجربی و مادي ما نیست
نـوح   ،گویـد وقتـی کـه آب بـه انـدازة کـافی بـاال آمـد         مـی  قـرآن . از خـودش نشـان داد  نـوح  العملیسـت کـه پسـر     این درست همان عکـس 

: فریــاد کشــید همــه ســوار بــر کشــتی شــوند 


     غفـور مهربـان اسـت؛ و    شـک ـ    ـ بـی همانـا کـه رب مـن      ،بـه نـام خـدا روان شـود و لنگـر انـدازد       ،و گفـت سـوار شـوید بـر آن
بنـدم سـوار شـو بـا مـا و       اي فرزنـد دل  :اي ایسـتاده بـود   پسـرش را کـه در گوشـه   نـوح  گردانـد، و نـدا داد    مـی  آسـا  آن کشتی آنان را در میـان امـواجی کـوه   

گفـت امـروز محـافظتی از امـر خـدا نیسـت مگـر آن کـه خـدایش           ،ان مبـاش، گفـت پنـاه خـواهم بـرد بـه کـوه محافظـت خواهـد کـرد مـرا از آب           با کـافر 
  . 13شدگان بود پس از زمرة غرق ،و حائل شد میان آنها موجی ،رحم کند

تـر از غـرق شـدن او وجـود      زي جالـب چیـ نـوح  کـنم در مـاجراي پسـر     امـا مـن فکـر مـی    . انیـد  د این را همۀ شـما مـی   ؛غرق شدنوح پسر 
نیـز یکـی از همـان مردمیسـت کـه ندیـدن را معـادل        نـوح  فرامـوش نکنـیم کـه پسـر     . رد و بـدل شـد  و پدرش و امیان دارد؛ و آن سخنانی است که 

ه کشــتی کردنــد و بــ را مســخره مــینــوح از همــان کســانی کــه . را بــاور نداشــتندنــوح هــاي  از همــان کسانیســت کــه حــرف. گرفتنــد نبــودن مــی
دیـد کـه آب همـۀ بیابـان را فـرا گرفـت و کشـتی را بـه         . بـود هـم فـوران آب را از تنـور آتـش دیـده      نـوح  پسر . خندیدند ساختنش در دل بیابان می

در کنـاري  نـوح  ، پسـر  قـرآن بـه تعبیـر   . دید کـه بیابـان خشـک چنـان از آب مـتالطم شـد کـه امـواجی بـه بلنـدي کـوه پدیـد آمـد             . حرکت درآورد
تـوان سـراغ داشـت او را بـه سـوي کشـتی فـرا         بـا تمـام شـفقتی کـه از یـک پـدر مـی       نـوح  حـاال  . کـرد  ود و همۀ این چیزها را نظـاره مـی  ایستاده ب

پنـاه خـواهم گرفـت تـا     گفـت بـه بـاالي کـوه      : هاست در حیرت جوابی هستم کـه او بـه پـدر داد    من سال. خواند می
  !ن بمانماز خطر آب در اما

حــرف نــامعقولی نــوح فرزنــد از دیــدگاه حــس و تجربــه، بینیــد؟  گرایانــه را مــی جــویی مــادي چــارهمعرفــت منحصــر در محسوســات، و 
توانـد بـر سـر انسـان بیـاورد؟       بینیـد محـدود مانـدن در ایـن حصـار فکـري چـه بالیـی مـی          اما می. آب باال آمده پس باید به بلندي پناه برد. زند نمی

، توفـان ـ همـان توفـانی     نـوح بینـد امـا در نگـاه     جـز توفـان چیـز دیگـري نمـی     نـوح  پسـر  . و پسرش در همین جملۀ کوتاه اسـت نوح نگاه تفاوت 
  بــه تعبیــري. ایــن چیزیســت کــه پســر از درکــش نــاتوان بــود . : ســتامــر خدابینــد ـ مصــداقی از    کــه پســر هــم مــی
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هـیچ درکـی از روابـط    نـوح  امـا پسـر   بینـد   مـی  آنهـا را هـم     دیدن روابط عرضی در میان موجـودات، روابـط طـولی میـان    عالوه بر نوح تر،  فیلسوفانه
  . 14طولی ندارد

انـد   ــ و تمـام کسـانی کـه در قبـال معرفـت تجربـی و محسوسـات مـادي دچـار افـراط شـده            نـوح  خطاي اصلی قـوم  . این جان کالم است
در حـالی کـه واقعیـت جهـان هسـتی غیـر از       . ر میـان موجـودات، هـیچ رابطـۀ دیگـري را قبـول ندارنـد       ـ در این است که به جـز روابـط عرضـی د   

تـوان روابــط میـان ایـن موجـودات را بررســی کـرد و فهمیـد، موجـوداتی هــم         اگـر موجــوداتی در عـرض هـم قـرار دارنــد و اگـر مـی      . ایـن اسـت  
  . گرفته استهستند که همه چیز در طول آنها قرار 

گـوییم   وقتـی مـی  . در قبـال حـوادث جهـان، تقسـیرهاي طـولی هـم معتبرنـد       ند به ما بگوینـد کـه عـالوه بـر تفسـیرهاي عرضـی       ا انبیاء آمده
بـه  نـد،  بود شـده افـراط  ـ درسـت ماننـد بسـیاري از مـردم روزگـار مـا ـ در خصـوص اعتبـار محسوسـات و دانـش تجربـی دچـار نـوعی               نوح قوم 

عـالوه بـر تفسـیرها و روابـط     کـه  منظـور ایـن اسـت    . فاقـد اعتبـار اسـت   حـس یـا تجربـه    نیست که  منظور ما ـ به هیچ وجه ـ این  . همین معناست
همـین  بـه  . ه بـود تفسـیر عرضـی را فرامـوش نکـرد    هـم  نـوح  خـود  . هـم توجـه داشـت   میـان موجـودات   طـولی  ها و روابـط  باید به تفسیر ،عرضی

 ،نـوح امـا پسـر   . شـمردن همـۀ قواعـد علـوم تجربـی و مکانیـک سـیاالت       سـاختن کشـتی، یعنـی معتبـر     . ساخت »کشتی«دلیل، براي مقابله با توفان 
، نـوح فقـط توفـان اسـت امـا در نگـاه      نـوح  بـه همـین دلیـل، توفـان در نگـاه پسـر       . جز تفسیر عرضی از حوادث، هـیچ تفسـیر دیگـري نداشـت    به 

نقـش دارد، امـا   حقیقتـا  نجـات مـا   در ر چنـد  ، کشـتی هـ  نـوح بـه همـین ترتیـب در نگـاه     . هـم هسـت   امر خداتوفان عالوه بر این که توفان است، 
بـراي نجـات خـود چیـزي بـه جـز کـوه و پنـاه         نـوح  پسـر  در نقطـۀ مقابـل،   . اي از رحمـت خداسـت   اي کـه باشـد ـ جلـوه     نجات ما ـ به هر وسیله 

امـا  . ایسـتد  کنـد و بـه نـام خداسـت کـه مـی       ، کشتی بـه نـام خداسـت کـه حرکـت مـی      نوحباز به همین دلیل است که در نگاه . یابد بردن به کوه نمی
نظیـر میـان کسانیسـت کـه از حـوادث و موجـودات عـالم ـ فقـط و فقـط            اي بـی  ایـن مقایسـه  . چیزي وراي موج دریا وجـود نـدارد   ،نوحبراي پسر 
  . تري در بطن حوادث عالم باز شده است یق عمیقدارند و کسانی که عالوه بر تفسیرهاي عرضی چشمشان به روي حقاعرضی ـ تفسیر 

هـا   نجـات یافتنـد و بـاقی همـه غـرق در توفـان      نـوح  سـاکنان کشـتی   . پایان توفان، نکتۀ پنهانی ندارد که بخواهم بـراي شـما توضـیح دهـم    
، وقتـی  عـرب رگ تـاریخ  ، مفسـر و ادیـب بـز   زمخشـري . در همـین جـا نـازل شـده اسـت      قـرآن ترین آیات  جز این که بگویم یکی از عجیب. شدند

هرگـز   ،تمـام ادیبـان تـاریخ جمـع شـوند     ظـاهرا اوسـت کـه گفتـه اگـر      . خواهد از فرط هیجان فریـاد بزنـد   رسد، مثل این است که می به این آیه می
: اي ماننــد ایــن خلــق کننــد نخواهنــد توانســت جملــه

    و گفتـه شــد   جــودينشســت آب و جـاري شــد امـر و اسـتوار شــد بـر      ، و فـرو آسـمان فـرو بنــد    زمـین فــرو خـور آبــت را و اي  اي و گفتـه شــد کـه
سـمان یـا کنـار هـم قـرار گفـتن       البته از لطائف ادبی این آیه ـ مـثال کنـار هـم قـرار گـرفتن کلمـات زمـین و آ         زمخشري. 15کـار  دور باد براي قوم ستم

وجــود دارد ـ بــه وجــد آمــده اســت امــا شــاید مــا بتــوانیم از جهــات     و  در عبــارات کــه و یــا آهنگــی  و  کلمــات 
مـین گفتـه شـد    کنـد کـه بـه ز    براي توصـیف فـرو کـش کـردن توفـان از ایـن تعبیـر اسـتفاده مـی          قرآنچرا . دیگري هم در این آیۀ عجیب نظر کنیم

هـا دو   گویـد توفـان فـرو نشسـت و آب بـه زمـین فـرو رفـت و خشـکی          سمان گفته شد که بـس کـن؟ چـرا بـه سـادگی نمـی      آآب را فرو ببر و به 
بـه امـر خداونـد توفـان بـه پایـان       گویـد   خواهد حضور فرمان خدا را در این جا نشـان دهـد، چـرا بـه سـادگی نمـی       باره نمایان شدند؟ حتی اگر می

آیـا بـا   کنـد؟   گفتـه شـد بـه زمـین و بـه آسـمان ـ اسـتفاده مـی         یعنـی  ـ   و  زمین به حالت اولش بازگشـت؟ چـرا از تعبیـر     رسید و
بگویـد بـراي لحظـاتی، زمـین و آسـمان از وجـود کسـانی کـه همـه چیـز را فقـط در قالـب متعـارف تجربـی و تفسـیرهاي                خواهـد   این تعبیر نمـی 

گیـرد؟ در ایـن سـؤاالت     تـري بـه خـود نمـی     ، معنـاي عمیـق  شده بود؟ در این صـورت، عبـارت پـر طنـین      بینند، خالی  عرضی می
  . شاید به نکات دیگري هم دست پیدا کنید. خوب بیندیشید

در  قـرآن ي دیگـري کـه   هـا  را همـین جـا بـه پایـان ببـریم و کمـی هـم در بـارة مؤلفـه         نـوح  شناسانه در بارة قـوم   اجازه دهید بحث معرفت
تـرین   تـرین موضـوع، معیشـت و مهـم     کـه در نگـاه ایـن مـردم بـه زنـدگی، مهـم       گفتـیم  . دهـد، حـرف بـزنیم    گانـه ارائـه مـی    خصوص این اقوام پنج
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، افرهنـگ جمعـی آنهـ   در کردنـد، از آن رو بـود کـه     اگر وجـود مرسـلین را بـه طـور کلـی انکـار مـی       . هدف، رسیدن به سود قابل محاسبۀ مادي بود
کنـیم، دقیقـا بـه ایـن دلیـل       اگر انبیاء ناچار بودند در نخستین سخنانشـان بگوینـد کـه مـا اجـر و مـزدي از شـما طلـب نمـی         . نداشت یآسمان دخالت

کنـد، بـه    در عمق ذهنیـت آنهـا ایـن اصـل مسـلم بـود کـه هـر کـس کـاري مـی           . اقتصادي بودواره معطوف به مناسبات  بود که نگاه مخاطبان آنها هم
  . سود و منفعت مادي خویش است دنبال

و فرهنـگ غالـب در جوامـع انسـانی ـ       غـرب چنـین تفسـیري از انسـان و زنـدگی، مبنـاي تمـدن امـروز        . را شـوخی نگیریـد  این طرز فکر 
ۀ همـین  هـاي اجتمـاعی بـر پایـ     تمـام تحلیـل  . اسـت  هزینـه و فایـده  دنیـاي امـروز، دنیـاي    . ـ اسـت   ایرانیـان مسـلمان  مـا  بسیاري از و حتی در میان 

ســخن  هــا ارزشو  یفرهنگــریــزي  برنامــه ،تعلــیم و تربیــتحتــی زمــانی کــه در بــارة  ،امــروزبســیاري از مــا . گیــرد هزینــه و فایــده صــورت مــی
در بـارة مسـائل فرهنگـی، ایـن طـور        ام کسـانی را کـه هنگـام بحـث     فـراوان دیـده  . افتـیم  آگاه به فکر توجیه اقتصادي سخنانمان مـی  گوییم، ناخود می
  .  زند کنند که فالن وضعیت فرهنگی سالیانه فالن مقدار ریال ضرر به ما می دالل میاست

فهمـم کـه بـراي سـنجش      ایـن را هـم مـی   . هـاي کـالن تـا چـه حـد اهمیـت دارد       ریـزي  محاسـبات دقیـق بـراي برنامـه    فهمم که  من البته می
تـوانم نگرانـی خـودم را     امـا نمـی  . را بـر پایـۀ ریـال محاسـبه کنـیم      میان دو تصمیم متفاوت، گاهی بهترین معیار ایـن اسـت کـه نتـایج تصـمیماتمان     

رسـد در عمـق    هاییسـت کـه گـاه بـه نظـر مـی       بـدتر از افـراط، نگـرش   . شـود، پنهـان کـنم    از بابت افراطی کـه گـاه در ایـن خصـوص مشـاهده مـی      
  . ذهنیت افراد رسوخ کرده است

کـنم چــون   آن اسـتفاده مــی  انگلیســیمـن مخصوصــا از کلمـۀ   . ه باشـید را زیـاد شــنید  )Rational( راســیونالایـن روزهـا شــاید اصـطالح    
 ؛انـد  اي ایـن لغـت را عقالنیـت ترجمـه کـرده      چـرا کـه عـده   . معتقدم ترجمۀ این لغت به فارسی منشاء مغالطات خطرنـاکی در میـان مـا بـوده اسـت     

پیـدا کنـیم،    راسـیونال خـواهیم معـادل خـوبی بـراي     اگـر ب . هـاي مهمـی بـا عقالنیـت در فرهنـگ مـا دارد       تفـاوت  راسـیونال عقالنیـت  در حالی کـه  
  . بهترین ترجمه باشد »عقل معاش«شاید 

توانـد جهـان را بـه     یعنـی مـی  . توانـد بـه حقـایق ایـن عـالم دسـت پیـدا کنـد         عقـل موهبتیسـت کـه انسـان بـا کمـک آن مـی        ،در فرهنگ ما
وقتـی صـحبت از    غـرب امـا در فرهنـگ و فلسـفۀ    . تمیـز دهـد   ناصـحیح هـاي صـحیح را از افکـار     و اندیشـه  درستی و آن گونه که هسـت بشناسـد  

ایـن درسـت اسـت کـه بـراي محاسـبۀ دقیـق سـود         . شود، منظورشان طرز فکریست که به دنبـال محاسـبۀ سـود و زیـان مـادي اسـت       می راسیونالیزم
را عقالنـی ترجمـه کننـد ـ امـا       ونالراسـی اي  باید بتوان وضعیت موجود را به درسـتی شـناخت ـ و ظـاهرا همـین امـر باعـث شـده کـه عـده          و زیان 

اش قضـاوت کـرد، مصـون     تــوان بـا محاسـبات مـادي در بـاره      کـه تصـمیماتمان را از ورود آن چـه کـه نمـی     ایـن اسـت    راسـیونالیزم جوهرة اصلی 
کـه در بـارة   چـرا  . عملـی باطـل و غیرعقالیـی اسـت     ،طلبـی  شـهادت چیـزي مثـل   ، راسیونالیسـت غربـی  دلیـل، از نگـاه یـک    بـه همـین   . نگه داریم

اگـر بتـوان نشـان داد    ! بلـه . پـس نبایـد آن را بـه محاسـبات عقالنـی خـود در زنـدگی وارد کنـیم        . توان ـ نفیا یا اثباتا ـ حرف دقیقـی زد    شهادت نمی
طلبـی را   ادتتـوان شـه   گـذارد، و اگـر بتـوان مقـدار ایـن اثـر مثبـت را انـدازه گرفـت، آنگـاه مـی            طلب بودن در روحیۀ افراد اثر مثبتی مـی  که شهادت

در ایـن صـورت هـم، معنـایش ایـن نیسـت کـه واقعـا بهشـتی هسـت و سـعادتی؛ بلکـه معنـایش              . بـه حسـاب آورد   راسیونالیسـتی هم در عقالنیت 
طلبـی در بـه دسـت آوردن سـود اقتصـادي و اجتمـاعی ملموسـی کـه مـا بـه دنبـال آن هسـتیم، فـالن مقـدار اثـر مثبـت دارد؛                  این است که شـهادت 

  . همین
و مفهـوم عقالنیـت را در میـان مـا بیـان نکنـد، امـا بـه نظـرم مثـال            غـرب در  راسـیونالیزم هاي میان مفهـوم   که گفتم شاید همۀ تفاوت مثالی

گرایـی ـ کـه در آغـاز همـین جلسـه بـه آن پـرداختیم           و تجربـه  پراگمـاتیزم را بایـد در   راسـیونالیزم در حقیقـت ریشـۀ   . گریست بسیار گویا و روشن
  . ـ جستجو کرد

بــودن  راسـیونال عقالنـی بـودن را دقیقـا  همـان      ،اي در میـان مـا مسـلمانان و ایرانیـان     بینـی عـده   شـود کـه مـی    وضـوع زمـانی جالـب مـی    م
هـاي سیاسـی و اقتصـادي بـه میـان       گیـري  هـاي انسـانی در قبـال تصـمیم     بنـدي بـه دیـن و ارزش    به همین دلیل، مثال وقتی صـحبت از پـاي  . دانند می
مـن  . کننـد  هـا را معـادل خـارج شـدن از عقالنیـت تلقـی مـی        بنـدي  بـاور نکردنـی، ایـن پـاي    و شاید بهتـر بگـویم، وقـاحتی ـ      آید، با صراحتی ـ  می

بـه عمـق   خـوب  وقتـی  . در عرصـۀ دیپلماسـی یـا اقتصـاد نبایـد ایـدئولوژیک فکـر کـرد        کننـد   ام که گمـان مـی   مکررا با کسانی برخورد کرده
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تصـمیم گرفـت و نبایـد     راسـیونال ایـن اسـت کـه در عرصـۀ دیپلماسـی بایـد فقـط بـر مبنـاي عقالنیـت           منظورشـان  بینی  میبري،  پی میشان انسخن
  . هاي دینی قرار دهیم بر پایۀ آموزهرا تصمیماتمان 

گـر مـا    بندي به دین و در چارچوب تعالیم دینـی تصـمیم گـرفتن ـ ولـو ایـن کـه گـاهی اوقـات بـا عقـل محاسـبه             از نگاه یک مسلمان، پاي
توانـد انجـام دهـد؛ و صـد البتـه کـه نتیجـۀ نهـایی آن هـم پـر سـودترین نتـایج              ترین کاریسـت کـه یـک انسـان مـی      واره عاقالنه شد ـ هم سازگار نبا
، وارد کـردن بهشـت   یراسـیونال در حـالی کـه در عقالنیـت    . اسـت  16تـرین نتیجـۀ آن رسـیدن بـه      چرا که کـم . خواهد بود

بـودن   راسـیونال بنـابراین اگـر اصـرار داریـم کـه      . بـا ابزارهـاي ملمـوس مـادي نباشـد، بیهـوده و عبـث اسـت         هکه قابل محاسبو دوزخ و هر چیزي 
باشـد کـه عارفـان و حکیمـان مـا ـ هـم چـون موالنـا ـ آن را در           » عقـل جـزوي  «را عقالنیت ترجمه کنیم، شاید یک ترجمـۀ مناسـب دیگـر همـان     

  . گیرند به کار می» عقل کلی«برابر 
دعـوا بـر سـر    . نیسـت  ینـزاع مـا نـزاع لفظـ     ،بـه اصـطالح  . کنم، از نظر من دعواي اصلی بر سر ترجمـۀ یـک لغـت نیسـت     باز هم تکرار می

  . دانند و این البته یک انحراف خطرناك است بودن می راسیونالاي از ما ـ آرام آرام ـ عاقل بودن را معادل  این است که عده
جوانـان مـا از یـک سـو،     نواین گونـه انحرافـات هسـتید، بـد نیسـت بـه برخـی از گفتگوهـایی کـه گـاه میـان             اگر به دنبال نمونۀ دیگري از

جـوانی ســنین اوج  نودانیـد کـه سـنین     همـۀ شـما مـی   . بیندازیـد  ینگـاه  ،گیـرد  صـورت مـی   از سـوي دیگـر   ،و پـدران و مـادران و افـراد بـا تجربـه     
کنـد،   چیـزي کـه گـاه مـرا غـرق در حیـرت مـی       . سـفۀ خلقـت و فلسـفۀ زنـدگی اسـت     عـدالت، فل ، یهخـوا  آرمـان هاي مهمـی چـون    گرفتن اندیشه

ترهــا ـ بــا فرزندانشــان در قبــال ایــن     هــا و عموهــا ـ و در یــک کلمــه، بــزرگ   برخوردیســت کــه بســیاري از پــدران و مــادران و گــاه پــدربزرگ 
کوشـند بـه آنهـا حـالی      مـی  ،گیرنـد  ن قـرار مـی  اسـوي جوانانشـ   هـایی از  در برابـر چنـان پرسـش   وقتـی  ترها  ام که بزرگ فراوان دیده. ها دارند دغدغه

سـرت بـه    ؛بـاش  عاقـل ! بچـه جـان  گوینـد   گـاه بـا صـراحت مـی    . سـت نیجـوانی  پر شور نودوران هاي  بافی ها چیزي به جز خیال کنند که این حرف
ات بـوي   گیـر شـوند، کلـه    رت جـاي شـود؛ تنهـا خاصیتشـان ایـن اسـت کـه اگـر در سـ         هـا بـراي تـو آب و نـان نمـی      کار خودت باشد؛ ایـن حـرف  

آیـا بـه نظـر شـما،     . هـا  درآمـد؛ تحصـیالت و نظـائر ایـن     ؛شـغل تو باید به فکر مسـائل عینـی و ملمـوس زنـدگی باشـی؛       ؛سبزي خواهد گرفت قرمه
ر چــه بــود، ام آمـدنم بهــ  نیســت؟ آیــا اندیشـیدن بــه فلســفۀ زنـدگی، اندیشــیدن بــه ایــن کـه از کجــا آمــده    راســیونالایـن جلــوة واضــحی از عقـل   
  هاي پوچ و بیهوده است که نباید مبناي زندگی روزمرة ما واقع شود؟  بافی روم آخر ننمایی وطنم، خیال اندیشیدن به این که به کجا می

اصـال همـین عقـل و    . جـواب روشـن اسـت   جـو بپرسـید،    به گمان من، اگر پاسخ این سـؤاالت را از فطـرت پـاك انسـانی و عقـل حقیقـت      
شـود، و هـر چقــدر    در گـذار عمـر، هـر چقـدر روح مـا آلـوده       . ورة نوجـوانی بـوده کـه ایـن سـؤاالت را بـه بـار آورده اسـت        آالیـش د  فطـرت بـی  

امـا اجـازه دهیـد یـک لحظـه صـادقانه از خودمـان سـؤال         . تـر از یـاد خـواهیم بـرد     هـا را نیـز بـیش    شـویم، ایـن دغدغـه    تر دچار خودفراموشی  بیش
معنــاي رویـم، در کجــا هسـتیم، و حقیقتـا چـه چیــز مایـۀ آرامـش وجـود ماســت، زنـدگی چـه           ، بـه کجــا مـی  ایـم  کنـیم، اگـر نـدانیم از کجــا آمـده    

همانـا کـه    : دانـد  زنـدگی دنیـا را چیـزي بـیش از یـک بـازي نمـی        قـرآن جهـت نیسـت کـه     خواهـد داشـت؟ بـی    خردپسندي
. ة حدیـد بـه معنـاي ایـن آیـه اشـاره کـردیم و گفتـیم کـه بـازي لزومـا چیـز بـدي نیسـت              در مباحـث سـور  . 17حیات دنیا، تنها بازي است و سرگرمی

امـا اگـر فراموشـمان شـود کـه      . پـدري کـه بـا فرزنـدش بـازي نکنـد، پـدر خـوبی نیسـت          ،به همین دلیل. بلکه گاهی اوقات الزمۀ رشد انسان است
شـود، اگـر اهـدافمان را از بـازي زنـدگی فرامـوش کنـیم، آن وقـت         و تربیـت، اگـر بـازي بـراي مـا تبـدیل بـه هـدف         ایست براي رشـد   وسیلهبازي 

ـ یعنـی  کننـد    کـنم حـدس زدن آینـدة کسـانی کـه اندیشـیدن بـه فلسـفۀ زنـدگی را فرامـوش مـی            چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود؟ گمان نمـی 
  . کار سختی باشدپیچند ـ  را براي ما می راسیونالهمان کسانی که نسخۀ عقل مدرن 

خواهنـد عاقـل باشـیم     اي از مـا مـی   وجه نفوذ این طرز فکر در میان خودمـان شـده باشـیم، دیگـر تعجـب نخـواهیم کـرد وقتـی عـده         اگر مت
رنـگ جماعـت شـدن را ـ صـرف نظـر از ایـن کـه جماعـت بـه چـه             ایـد کسـانی را کـه هـم     ندیـده . و هرگز در جهت خالف رودخانه شـنا نکنـیم  

گانـه و   هـاي بچـه   بـازي نکـردن و رشـوه نگـرفتن و رشـوه نـدادن را حماقـت        ایـد کسـانی را کـه پـارتی     داننـد؟ ندیـده   رنگی هستند ـ شرط عقل می 
  خوانند؟  می آلیستی ایدههاي  اندیشه
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اگـر در میـان   . دانـد  مـی  راسـیونال همـین عقالنیـت    خاسـته از بررا  غـرب ـ بنیـان تمـدن جدیـد      آلمـانی شناس معـروف   ـ جامعه  ماکس وبر
ت ایـن بـود کـه عرصـۀ سیاسـ      ماکیـاولی سـخن اصـلی   . هـاي جدیـد سیاسـی لقـب گرفتـه از همـین روسـت        نوان پدر فلسفهبه ع ماکیاولی، ها غربی

چیزهـایی ماننـد آن   و هـاي زنـدگی    فلسـفه  ،هـاي اخالقـی   ارزش؛ پـس نبایـد   سیاست یعنـی منـافع قابـل محاسـبه    و عقالنیت است؛ بینی  عرصۀ واقع
  .ممحاسبه کنیآن که بتوانیم آنها را نیز با کمک ابزارهاي ملموس مادي  مگر ؛هاي سیاسی دخالت داد گیري را در تصمیم

ــان   مــن نمــی ــگــاهی ندار هــاي اخالقــی هــیچ جــاي  ارزش هــا غربــیخــواهم بگــویم کــه در می در تمــدن مــدرن، خــواهم بگــویم  مــی. دن
و فایـدة اقتصـادي آنهـا     هیرنـد کـه بتـوان هزینـ    گ تنها زمـانی در مسـائل اجتمـاعی مـورد مالحظـه قـرار مـی       و چیزهایی مانند آن، هاي اخالقی  ارزش

چــرا کـه معتقدنــد محاســبات  . قائلنــدهــاي اخالقـی اهمیــت خاصـی    ارزشمواقــع نیـز بــراي  بسـیاري از  در از ایــن منظــر، اتفاقـا  . را محاسـبه کــرد 
بـه ثمــر رسـیدن یــک پــروژة   گـاه بــراي  . نیســتندهــم نظـر   تنــگ ،در محاسباتشـان آنهــا . اسـت اخـالق بــراي رشـد اقتصــادي مفیــد   نشـان داده کــه  

آنهـا بـه آمـوزش و    نگـاه  . کننـد  هـا وقـت و هزینـه صـرف مـی      سـال تـري انجـام دهـد،     افزاري که بتواند محاسبات دقیـق  یا براي تولید نرم ،تحقیقاتی
  . و بهداشت نیز از همین زاویه استسالمت حتی به و  ،پرورش

نـه بـه ایـن دلیـل کـه مـا را بـه حقـایق هسـتی          . اصـال چیـز بـدي نیسـت    هـاي فلسـفی،    ، پـرداختن بـه اندیشـه   غربـی از منظر تمدن مـدرن  
شناسـانی کـه معتقدنـد اعتقـاد بـه       کـم نیسـتند روان  . حتـی خـدا هـم توجیـه اقتصـادي دارد     . بلکه به این دلیـل کـه توجیـه اقتصـادي دارد    . رساند می
. ع بـراي ثبـات اجتمـاعی و رشـد اقتصـادي مفیـد اسـت       چـرا کـه در مجمـو   . پـس بایـد آن را تقویـت کـرد     ؛بخشی اسـت  اعتقاد مفید و آرامش ،خدا

بـازاري کـه پـر از تولیـدات گونـاگون بـراي       . نگرنـد  هـاي فلسـفی، بـه چشـم یـک بـازار مهـم و پـر رونـق مـی           کم نیستند متفکرانی که بـه اندیشـه  
ایــن بــازار  .لســفه هــم داشــتفتــوان بــازار فکــر و  مــی. باشــداتومبیــل لبــاس و کفــش و ضــرورتی نــدارد کــه بــازار فقــط متعلــق بــه . مغزهاســت

  . اي دارد اهمیت ویژه ،ترهاست باهوشمخصوصا از آن جهت که بازار 
. انـد بـا دیانـت و انسـانیت و هـر چیـزي کـه نـام خـدا بـر روي آن باشـد، آشـکارا مبـارزه کننـد               تصمیم گرفتهآنها نباید تصور کرد که پس 

  . تنها چیزي که برایشان اصالت دارد، منفعت قابل محاسبۀ مادیست. چیزي که هست، براي این گونه حقایق اصالتی قائل نیستند
ی، دیانـت  مابعـدالطبیع هـاي   اندیشـه  ،حیـات  ۀاهـداف متعـالی زنـدگی، فلسـف    لزومـا مخـالف   تمـدن غـرب   ام،  بنابراین، چنان چه بارها گفتـه 

و سیاسـی و اقتصــادي   یاجتمــاعهـاي   گیــري آنهـا مخـالف وارد کــردن ایـن موضــوعات بـه عنــوان مبـانی تصـمیم      . هـا نیســت  و امثـال ایـن حــرف  
از نظـر آنهـا فلسـفۀ    . هـاي اجتمـاعی قـرار داد    گیـري  هـا را نبایـد مبنـاي تصـمیم     گوینـد ایـن حـرف    مـی . وجود نـدارد  ییگویند خدا آنها نمی. هستند

ین دلیـل فلسـفۀ زنــدگی را   بــه همـ . ایســت کـه در درجـۀ دوم اهمیـت قـرار دارد     زنـدگی در مقایسـه بـا ثبـات اجتمــاعی و رشـد اقتصـادي، مسـئله       
خواهـد در بـارة ایـن     اجـازه دارد، مـادامی کـه سـر بـار دیگـران نشـده، هـر چقـدر کـه مـی           هـر کـس   . کننـد  موضوعی شخصی و فردي قلمـداد مـی  

  . گونه موضوعات فکر و مطالعه کند
پـذیرفت دیـن خـود را بـه      مـی  نـوح اگـر  بعـدها خـواهیم دیـد کـه     . فکـر را داشـتند   زطـر   همـین دقیقـا  هـم  نـوح  قوم جالبست بشنوید که 

گفتنـد ایـن کسـانی کـه دور تـو جمـع        مـی نـوح  آنهـا بـه   . نداشـتند نـوح  عنوان یک اعتقاد فردي، در درون دلـش نگـه دارد، آنهـا هـیچ مشـکلی بـا       
هـا   اضـر نبـود پابرهنـه   حنـوح  امـا  . شـویم   اند؛ اگر تو آنها را از دور خودت برانی، شـاید مـا بتـوانیم بـه تـو نزدیـک       اند یک مشت فقیر و گرسنه شده

ــد  ــود بران و مــن  : را از خ
ورزیـد؛   م شـما را قـومی کـه جهالـت مـی     بیـن  مـی کننـد ولـیکن    انـد؛ همانـا کـه آنهـا رب خودشـان را مالقـات مـی        نیستم طرد کنندة کسانی که ایمـان آورده 

نـوح  در واقـع آنهـا آمـادگی داشـتند دعـوت       18شـوید؟  و اي قوم کیست یاري کنـد مـرا در برابـر خداونـد اگـر طـرد کـنم آنهـا را، آیـا پـس متـذکر نمـی            
خنانش ثبـات اجتمـاعی و نظـم    بـا سـ  نـوح  مشـکل آنهـا ایـن بـود کـه      . را بپذیرند، مشروط بر این که این دعوت نظام اجتماعی آنها را به هـم نزنـد  

سـعی داشـت همـۀ زنـدگی آنهـا را تحـت تـأثیر قـرار دهـد و ایـن پـذیرفتنی             بـا گفـتن   نـوح  . بوداقتصادي جامعۀ آنها را بر هم زده 
  . نبود
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شـوري مثــل  بـا ک  غـرب اگـر مـی بینیـد کـه دنیــاي     . کنــد مشـکل درسـت مـی    هــا غربـی امـروز هـم همـین تلقـی از دیــن اسـت کـه بـراي        
تـر از مـا    خـوان  نمـاز هـم  اتفاقـا آنهـا خیلـی     .خواننـد  مـی  قـرآن تـر از مـا نمـاز و     هیچ مشکلی ندارد، نه از آن روست کـه آنهـا کـم    سعودي عربستان
شـیدن  بـه چـالش ک  و ایـن یعنـی    ؛ایـم  ن را بـه صـحنه اجتمـاع آورده   آایـم و   را سیاسـی کـرده  معتقدنـد مـا دیـن    آنها با ما مشکل دارند چون . هستند

  . آنها دنمبانی تم
رانـی خـود پـس از کسـب عنـوان خالفـت گفـت اي         در اولـین سـخن  معاویـه  در تاریخ آمـده اسـت کـه    

خواهـد نمـاز بخوانیـد و روزه     قـدر دلتـان مـی   هـر چـه   . من بـه دیـن شـما و عباداتتـان هـیچ کـاري نـدارم        ،مردم
  . با شمشیر خواهم داداما اگر در کارهاي سیاسی با من مخالفت کنید جوابتان را . بگیرید

خواننـد،   مـی  کاریزماتیـک را یـک رهبـري    امـام خمینـی  اي از روشـنفکران بـه اصـطالح دینـی مـا، رهبـري        شـنوید کـه امـروز عـده     اگر مـی 
ایـن اسـت کـه حرکـت      کاریزماتیـک منظـور آنهـا از رهبـري    . اسـت  یراسـیونال تلقـی  دقیقا به ایـن خـاطر اسـت کـه تلقـی آنهـا از عقالنیـت یـک         

از نگـاه  . شـده بودنـد   امـام خمینـی  آنهـا بـه دالیلـی غیـر عقالیـی مجـذوب       . یک حرکت عقالنـی نبـوده اسـت    ،امام خمینیمردم به دنبال  اجتماعی
بـودن معـادل عقالیـی نبـودن اسـت و البتـه عقالنیـت نیـز          کاریزماتیـک اسـتفاده کـرد ـ     کاریزماتیـک وبر ـ کسی که براي نخسـتین بـار از اصـطالح     

کنـد کـه    ی نمـی چنـدان  اگـر بـر پایـۀ محاسـبات ملمـوس مـادي تصـمیم نگیـري، دیگـر فـرق          . بودن، معناي دیگري ندارد سیونالرادر نظر او به جز 
، ایـن  زده غـرب از نظـر روشـنفکران   . بر پایۀ جادو و جمبل تصمیم بگیري یا بـر پایـۀ اعتقـادات دینـی، هـر دو بـه یـک انـدازه غیـر عقالیـی اسـت           

درسـت بـه همـین دلیـل     . بـوده اسـت   کاریزماتیـک داشـته، رهبـري همـۀ پیغمبـران هـم یـک رهبـري         کاریزماتیـک  نبوده که رهبري امام خمینیتنها 
آغــاز رشــد عقالنیــت در میــان مســلمانان و  ســقیفهمــاجراي : گفتنــددر جــایی دیگــري  ،بــود کــه همــان روشــنفکران بــه اصــطالح دینــی

   !!پیغمبر بود کاریزماتیکرهایی از رهبري 
و اسـم طـرز فکـر     کاریزماتیـک خواهـد اسـم رهبـري پیغمبـر را      اگـر کسـی دلـش مـی    . ما با کسی بحث لفظی نـداریم  کنم باز هم تکرار می

کننـد و آن   داري مـی  طـرف  راسـیونال امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن افـراد ـ عمـال ـ از عقالنیـت            . را عقالنیت بگـذارد، بحثـی نیسـت    سقیفهاهل 
بـه همـین دلیـل اسـت کـه از مـا       . هسـتند  جـدایی دیـن و سیاسـت   دار  همـین دلیـل اسـت کـه طـرف     درست بـه  . دانند رفت جامعه می را شرط پیش

ــدگی د    مــی ــاگون زن ــئون گون ــیم و آن را در ش ــی تلقــی کن ــري شخصــی و درون ــن را ام ــد دی ــدهیمخخواهن ــت ن ــه  . ال ــل اســت ک ــه همــین دلی ب
هـاي   زننـد، منظورشـان منفعـت    ی از منـافع ملـی حـرف مـی    داننـد و وقتـ   اي مـی  سیاست خـارجی را کـار احمقانـه   عرصۀ ایدئولوژیک فکر کردن در 

بـه   شتـوان از کنـار   بینـی دینـی مـا در تضـاد اسـت و ایـن اسـت چیـزي کـه نمـی           این است آن چیزهایی که با سر تا پـاي جهـان  . ملموس مادیست
  . عبور کردسادگی 

نی هـم چـون   کسـا . داشـته اسـت   کاریزماتیـک نبـوده کـه رهبـري     امـام خمینـی  از نگاه ایـن طایفـه، فقـط    
فیـدل  و حتـی  ـ   آمریکـاي التـین  ـ قهرمـان محبـوب مـردم      گـوارا  چـه  الـ   چـین ــ رهبـر فقیـد     تونـگ  تسـه مائو

  . همین اتهامندمتهم به هم ـ  ـ  کاسترو
کشـور   میهمـان  کاسـترو شـاید فقـط بـه ایـن دلیـل کـه ایـن روزهـا         . افتـادم  کاسـترو دانم چرا به یـاد   نمی

امـروز  . احتـرام خاصـی قـائلم    کاسـترو امـا دوسـت دارم ایـن جملـه را بگـویم کـه مـن ـ شخصـا ـ بـراي           . ماست
بـه   کاسـترو دانـم   نمـی . بمیـرد، مـن بـرایش طلـب آمـرزش خـواهم کـرد        کاسـترو گفـتم اگـر روزي    به همسرم می

خواننــد، زیــاد تعجــب  مــی بهشــتســوي امــا اگــر در روز قیامــت ببیــنم کــه او را بــه . دیـن اعتقــادي دارد یــا نــه 
اگـر بـراي بهشـت رفـتن     !! بـاالخره درجـات پـایین بهشـت هـم بایـد یـک طـوري پـر شـود دیگـر           . نخواهم کـرد 

هـر گـاه پـس از مـرگ کســی،     انــد  مگـر نگفتـه  ! حجـت شـرعی هـم بخواهیـد، شــاید بتـوان پیـدا کـرد        کاسـترو 
ــ    ــود، آن ش ــد او انســان خــوبی ب ــد و بگوین ــا کنن ــرایش دع ــده خواهــد شــد ص آمرزخچهــل مــؤمن ب ؟ ی

درسـت همـان طـور    . گـین خواهنـد شـد    انـدوه  کاسـترو تـر از چهـل مـؤمن، از مـرگ      بـیش کنم خیلی  بنده فکر می
او و تـرور  سـالی چنـد بـار نقشـۀ قتـل      هاسـت آرزو دارد کـه او بمیـرد و بـه همـین دلیـل        سـال که شیطان بـزرگ  
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بـرود و کشـور کـوچکش را     آمریکـا زور  زیـر بـار   هبه ایـن دلیـل کـه او هرگـز حاضـر نشـد      فقط . کند را اجرا می
  . ه استهایش حفظ کرد با همۀ سختی ،در همسایگی یک ابر قدرت قلدر

یـادش بـه   . انداختنـد  نگـاهی مـی   کاسـترو کشـور مـا بـه زنـدگی     هـاي دانشـجویی    جریـان کاش بعضی از 
ن مـا  ـ شخصـیت محبـوب دانشـجویا     کاسـترو ـ دوسـت صـمیمی دوران جـوانی      گـوارا  چـه خیـر آن دورانـی کـه    

هــاي  ـ مشخصــۀ اصــلی جنــبش  جنــوبی شــدة کــرة غربــی سراســر دنیــا ـ حتــی در   عجیــب اســت کــه در . بــود
ــا استکبارســتیزي و دانشــجویی،  ــارزه ب ــا امپریالیســم آمریکــامب ــد  ســت، ام ــان در بن ــا، چن ــبش دانشــجویی م جن

برگزیــدن ـ هدیــۀ روشــنفکران مــا بــه نســل جــوان ـ گرفتــار اســت کــه افتخــار خــود را        راســیونالعقالنیــت 
  . داند می آمریکانسبت به مالیم موضعی نرم و 

هـاي تبلیغـاتی مـا در قبـال رابطـه یـا عـدم رابطـه          بلـه قبـول دارم؛ اسـتدالالت ـ گـاه ـ نارسـاي دسـتگاه         
جمهــوري بـازي بــا   اي از افـراد بــه خـاطر لــج   یعنـی عــده . نقـش نبــوده اســت  ، نیـز در ایــن مـاجرا بــی  آمریکــابـا  

اي نیــز، هـم فــال اسـت و هــم تماشـا؛ هــم بــا     بــراي عـده . شــوند ل مـی متمایــ یکـا آمرکــه بـه ســوي   اسالمیسـت 
گیرنـد، و هـم دمـی بـه      بـه خـود مـی   خـوانی   مخـالف کننـد و از ایـن طریـق ژسـت      مقابلـه مـی   جمهوري اسالمی

و رفتـه  یـک سـفر دور دنیـا    بـه   هـا  آمریکـایی زننـد و هـر از گـاهی بـا پـول       مـی  آمریکـایی خمرة جانانۀ دالرهاي 
ـ قـ دســتگاه تبلیغـاتی مــا هـر چ  امـا  . کننـد  رانـی مــی  ي مختلفـی ســخن در جاهـا  جنــبش اســتدالل کنـد،   ددر هــم ب

بـازي ایـن    آدم کـه از سـر لـج   . هـم داشـته باشـد   یـک عقـل و شـعوري از خـودش     باید قاعدتا  ،دانشجوییمحترم 
ــی  ــدر مزخــرف نم ــد ق ــا نمــی  ! گوی ــجویی م ــبش دانش ــی جن ــد  یعن ــت و فهم ــم و جنای ــدري ظل ــاقل ــا  آمریک ت

  است؟ کج
هــم  آمریکـا رابطـه بـا    ةبـار  در. داشـته باشـد نجـس اسـت     آمریکـا گـویم هـر چیـزي کـه اسـم       مـن نمـی  
ام  تـر متوجـه شـده    ام، بـیش  همـان حرفـی کـه هـر بـار آن را شـنیده      . م گفتـه اسـت  زنم که رهبر همان حرفی را می

. کنـد  اشـته باشـید ـ حفـظ مـی     کـه از منـافع ملـی د    ریفـی ـ بـا هـر تع  را  بهتر از هر نظریۀ دیگري منافع ملی مـا  که 
چـون در دنیـاي   . ایـد  همـان حرفـی کـه یقـین دارم اغلـب شـما ـ حتـی یـک بـار ـ بـه دقـت آن را گـوش نـداده               

هـایی را بشـنوید کـه صـاحبان رسـانه دوسـت        هـا را ببینیـد و تحلیـل    ایـد فقـط تیتـر روزنامـه     عـادت کـرده   ،مدرن
، آمریکـا ، هـم چنـین مـذاکره کـردن یـا نکـردن بـا        آمریکـا ن بـا  رابطه داشتن یـا نداشـت  ام،  بارها گفته. دارند بشنوید

گیـري در بـارة آن    تصـمیم . بـریم  شـرایط خاصـی کـه در آن بـه سـر مـی      و مربـوط بـه     بحثی است کامال صـغروي 
 هم محتاج آگـاهی و محاسـبۀ جزئیـات بسـیار ریزیسـت کـه نـه عالقـۀ خاصـی بـه آن دارم و نـه آگـاهی کـاملی             

اي ـ اگــر نگــویم    ک بحــث مســلم کبــروي وجــود دارد کــه اغلــب بــه طــرز احمقانــه امــا در ایــن میــان یــ. از آن
یـک قلـدر مسـتکبر اسـت و نبایـد تسـلیم او        آمریکـا شـود؛ و آن ایـن کـه     اي ـ بـه فراموشـی سـپرده مـی      مزورانـه 

نکنیـد کـه غـرور    فرامـوش  خواهیـد نداشـته باشـید، امـا      د، مـی رابطـه داشـته باشـی    آمریکـا بـا  خواهید  شما می. شد
در تـاریخ  کشـوري کـه   . تفـاوت عبـور کنـیم    بـی  آمریکـا دهـد از کنـار ظلـم و زور     عزت انسانی ما اجـازه نمـی  و 

کشی سه نژاد سـیاه و سـرخ و زرد را بـه ثبـت رسـانده، بـه چـه حقـی بایـد خـود را آقـاي جهـان              نسل ،کوتاهش
  و رهبر آزادي و حقوق بشر بداند؟ فقط به این دلیل که پول و اسلحه دارد؟ 

؛ امـا  آمریکـا صـلح بـا   ، و نـه  آمریکـا لزومـا عیبـی دارد، نـه رابطـۀ بـا       آمریکـا مذاکرة بـا  نه . کنم می تکرار
کـنم در منطـق    ، گمـان نمـی  در برابـر آنهـا   مـرگ سـر تسـلیم فـرود آوردن    از تـرس  و ذلیل شدن در برابر قلـدرها  

  . باشدعیب  بیاي  هیچ انسان آزاده
ـ خواهم شعار  نمی قـوم  آوري شـبیه نگـاه    بـه طـرز حیـرت   ـ یعنـی همـان نگـاهی کـه       راسـیونال عقالنیـت   خـواهم بگـویم خطـر    مـی . دهمب

دانـد کـه متعلـق بـه      بـراي عـزت و سـرافرازي را شـعارهایی مـی       مبـارزه ایـن طـرز فکـر،    . ـ در میان ما بسـیار جدیسـت  است  نسبت به زندگی نوح 
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هـا را   حـرف بعضـی  . مفهـوم قابـل دفـاعی نیسـت     آنهـا داراي معنـا و  از نگـاه    شـهادت بـه همـین دلیـل،    . اسـت  یتهمدرندوران ما قبل فضاي فکري 
د و درسـت  نشـو  منتشـر مـی   جمهـوري اسـالمی ایـران   هـایی اسـت کـه در     از روزنامـه عجـب   ؛بزننـد چنـدان عجیـب نیسـت     غربـی هاي  اگر رسانه

ــااز  ،شــهادتدر حــالی کــه ؛ 19خواننــد ، عملیــات استشــهادي را عملیــات انتحــاري مــی غربــیهــاي  ســانهرمثــل  پرســودترین  ،منظــر عقالنیــت م
همانـا کـه    : فرمایـد  مـی  اسـت کـه   قـرآن ایـن سـخن   . تـوان بـه آن دسـت زد    ایست کـه مـی   معامله

 راســیونالداران عقــل  واهــد از طــرفخ دلــم مــی .20باشــد هــاآنآن در ازاي ایــن کــه بهشــت از و اموالشــان را هایشــان  مؤمنــان جــان زخــرد ا خداونــد مــی
تـوان سـراغ گرفـت؟ حتـی اگـر بـه دنبـال سـود          مـی شـهادت  حتی اگر به دنبال سود و زیانمان در زندگی باشـیم، چـه کـاري سـودآورتر از     : بپرسم

چـرا بایـد   . 21ت آنهـا پـس سـود نکـرد تجـار     شـود کـه خداونـد فرمـود      و زیان باشیم، چه کاري پرضررتر از کفر و نفـاق پیـدا مـی   

نفرمـود   قـرآن مگـر  . طرز فکر ما طرز فکـري خـالی از عقالنیـت تلقـی شـود، در حـالی کـه مـا نیـز بـه دنبـال سـود هسـتیم و از ضـرر گریـزان               
              ـ ؟ پـس چـرا شـما    22دهمانـا کـه انسـان در زیـان اسـت مگـر آنـان کـه ایمـان آورده عمـل صـالح انجـام دادن

چـرا بایـد سـخنان خداونـد را از صـحنۀ محاسـباتمان       : پرسـم  از همـۀ روشـنفکران بـه اصـطالح دینـی مـی      باید عاقل نامیده شوید و ما دیوانـه؟  
کردنـد؟ آیـا ایـن همـان نگـاه       نیسـت کـه بـه محاسـبات ملمـوس و ظـاهري اکتفـا مـی        نوح آیا این همان نگاه قوم  در زندگی حذف کنیم؟

   یست که همۀ هدفشان در زندگی منفعت مادي، و همۀ تعریفشان از انسان، یک حیوان اقتصادي بود؟ننوح قوم 
و  غربـی افـتم کـه امـروزه در میـان متفکـران       هـایی مـی   پـارادایم با پیغمبرشان دقیق مـی شـوم، فـورا بـه یـاد      نوح وقتی در مجادالت قوم من 

ام تـا ایـن موضـوع را بـا بینـاتی کـه در دسـت دارم بـه اثبـات           گفـت مـن پیغمبـرم و آمـاده     یآنهـا مـ    بـه نـوح  وقتـی  . شرقی آنها رواج داردهواداران 
در واقـع اثبـات درسـتی یـا نادرسـتی ادعاهـاي تـو از قـدرت         . ما چیزي در دست نـداریم کـه ادعاهـاي تـرا تأییـد کنـد       گفتند میبرسانم، در جواب 

حـق نـدارد   نیـز  هـیچ کـس    .دیگـران نـدارد  هـیچ فضـیلت خاصـی بـر      کـه  همـۀ مـا  هسـتی مثـل   انسـانی  تو هـم  پس . دانش تجربی ما خارج است
نـه ایـن   ایـن اسـتدالل بـراي شـما آشـنا نیسـت؟       . گـویی مـا بایـد پیرویـت کنـیم      پس تو به چـه حقـی مـی    .دتحمیل کندیگري بر را  اعتقادات خود

در عرصــۀ و نشـانده   دیگــر  رابـر بــا یـک  اسـت کــه امـروز ژســت روشـنفکري گــرفتن در گـرو ایــن اسـت کــه همـۀ اعتقــادات را در کنـار هــم و ب       
توانـد بـه راسـتی حقیقـت را کشـف کنـد؟ نـه ایـن اسـت کـه در            و هیچ کـس فکـر نکنـد کـه مـی     کرده اجتماع، همۀ سخنان را به یک اندازه احترام 

بگـذریم  نتی دارد؟ متحجرانـۀ سـ   اتادبانـه کـه ریشـه در تفکـر     محافل روشنفکري، تالش براي نشـان دادن باطـل بـودن یـک اندیشـه، کاریسـت بـی       
واره  هـاي رقیـب دانسـته و هـم     تـر از اندیشـه   از این که همـین مـدعیان روشـنفکري، چـه بخواهنـد چـه نخواهنـد، اندیشـۀ خـود را بهتـر و درسـت           

ایـن همـان تنـاقض الینحلیسـت کـه بنیـان فکـري تمـدن غـرب را          . کوبنـد  زیر نقاب آزادي اندیشه، چماق روشـنفکري را بـر سـر مخالفانشـان مـی     
  . ایم به تفصیل در بارة آن سخن گفته ایستاده در بادلرزاند و ما در کتاب  یم

 .پی خواهیم گرفتاین موضوع را دنبالۀ بعد  ۀدر جلس

*** 
  به جز از سخن نشانی نشنیدم از دهانت                    به جز از کمر ندیدم سر مویی از میانت

                                         
 اج عمـاد مغنیـه  حـ اي را بـه   دانـد ـ ویـژه نامـه     ـ نسخۀ ژنریک نشریاتی که وظیفـۀ خـود را نشـر افکـار روشـنفکران بـه اصـطالح دینـی مـی           شهروند امروزچندي پیش مجلۀ )  19

، شـناخت خـودم   پـوپري اي  وقتی که روي جلد مجله را دیدم، با خـودم گفـتم بگـذار بـراي یـک بـار هـم کـه شـده بـه شـیوه           . داد صاختصا حزب اهللا لبنانفرماندة رشید و شهید 
ـ        بنابراین، پیش از خوانـدن مجلـه فرضـیه   . مایمزاین نشریه بیا زرا ا . گیـرد  شـود یـا مـورد تأییـد قـرار مـی       س از خوانـدن مجلـه ابطـال مـی    اي سـاختم تـا ببیـنم آیـا ایـن فرضـیه، پ

  . با این فرض شروع به خواندن نشریه کردم .را شهید بخواند، ابا خواهد داشت حاج عماد مغنیهنشریۀ شهروند امروز از این که : اي که ساختم این بود فرضیه
خواسـت   امـا در عـین حـال دلـم مـی     . رار گرفتـه بـود  قـ جـا داشـت لبخنـد بـزنم چـون فرضـیۀ مـن مـورد تأییـد          . بخندم دانستم باید گریه کنم یا به خاطر نتیجۀ تحقیقاتم نمی      

 حـاج عمـاد مغنیـه   آیـد ـ در تمـام صـفحاتی کـه در بـارة        بـه حسـاب مـی    دوم خـردادي ، از بزرگـان  فـر  محمـد عطریـان  ـ که مـدیر مسـئولش     ایرانیچرا که یک نشریۀ . گریه کنم
و همـۀ لغـات   مـردن  مـرگ، قتـل، تـرور، کشـتن،     هـم چـون   هـا از کلمـاتی    در ایـن نوشـته  . یک بار ـ حتی یـک بـار ـ از عنـوان شـهید اسـتفاده نکـرده بـود         گفت، حتی  سخن می

  . و شهید و مانند آن ترادفش استفاده شده بود، به جز کلمۀ شهادتم
  111سورة توبه آیۀ )  20
  16سورة بقره آیۀ )  21
  3و  2سورة عصر آیات )  22
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  ام بیانت تو چه آیتی که هرگز نشنیده                 ام به کنهت که هرگز نرسیده تو چه معنیی                               
  چه کنم که مرغ فکرت نرسد به آشیانت                         بازي که ندانمت نشیمن تو کدام شاه                               
  که اگر دلت نجویم ندهد دلم به جانت                     ك پایترم هزار جان هست فداي خاگا                               
  تو که ناتوان نبودي چه خبر ز ناتوانت                    چه بود گرم به پرسش قدمی نهی ولیکن                               
  برویم و رخت هستی ببریم ز آستانت                        تواند که ببوسد آستینت چو کسی نمی                               
  بانت نهیب باغ که دمی برآرد از دل ز                          چه گلی که بلبلی را نبود مجال با تو                               
  دل خسته زنده دارد به نسیم بوستانت                   نوایی که زند دم از هوایت چه شود که بی                               
  تچو کمر شدست راضی به کناري از میان                  خواجوبه چه رو کناره گیري ز میان ما که                                

  
  و الحمد هللا و صلی اهللا علی محمد و آله                                                                                                         

  
  اسالمي هحلقه مطالعات فلسفه و انديش                                                                                                             

  سید محمد روحانی                                                                                                                           
                                                                                                                                   ٢٠/٢/٨٠  

  ١٤٢٢/ صفر/ ١٦                                                                                                                   

  

  


