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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

  :قال ـ ـ ) امام الصادق (عبداهللا ابيعن ، قره ابي بن الفضلعن 
ا حتـی اعلـم    اللهـم انـی اسـئلک ایمانـا تباشـر بـه قلبـی و یقینـ        :الی رسول اهللا، کان اذا اصبح یقـول  دم حتی وصلنآ من ء االنبیا هاثالث تناسخ 
   )القول عند االصباح و االمساء ـ باب اصول الكافي( .رضنی بما قسمت لی کتبت لی و انه الیصیبنی اال ما

ـ شـوند     مـی سـخنانی کـه در هنگـام شـب و روز گفتـه      فـصل مربـوط بـه    از و  اصول کـافی باز هم از کتاب 
   ـ     .ه شـاید مـتن آن بـراي شـما بـسیار آشـنا باشـد        کام را برایتان آورده  حدیثی  ـ  سـحرهاي  ۀکـسانی کـه بـا ادعی

: ماه رمضان انسی دارنـد، احتمـاال بـا شـنیدن عبـارات ایـن حـدیث، احـساس آشـنایی خواهنـد داشـت                   
 ت کـنم کـه مباشـر     مـن از تـو ایمـانی طلـب مـی     اونـد  یعنـی خدا

 و مـرا راضـی گـردان    اي؛ گـر آن چـه تـو بـراي مـن نوشـته      مشـود   بـدانم نـصیب مـن نمـی    که جا  ه آن  و یقینی تا ب؛ قلب منکند با 

مـالت  جکـه   ـ نقـل کـرده    ــ   امـام صـادق  راوي ایـن حـدیث، از   کـه  جالب اسـت بدانیـد   . اي چه تو قسمتم ساختهبه آن 
، تمـامی پیغمبـران خـدا، ایـن دعـا را از      خـاتم  تـا   آدمتـر، از      بـه تعبیـر دقیـق     . این دعـا ورد زبـان تمـام انبیـاء الهـی بـوده اسـت               

آدم هــم . اي را بایــد آمــوزة مــشترك تمــام ادیــان الهــی دانــست  بــه ایــن ترتیــب، چنــین جملــه . انــد  برداشــتهنــسخهدیگــر  یــک
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برسـد بـه پیـامبر مـا، ایـن      تـا  ؛ لـوط  و هـم  یـونس ؛ هـم   موسـی  و هـم     ابـراهیم ؛ هـم    نوح با این جمله مأنوس بود و هم         ابوالبشر
  .  گشته است،سینه به سینه و دست به دستدعا میان انبیاء خدا 

مـن  . بسیار جالب است که در دعایی ایـن چنـین قـدیمی، ذومراتـب بـودن هـستی انـسان مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت                   
ایمـان،  . شناسـی دینـی، عمیقـا بـر پایـۀ همـین ذومراتـب بـودن هـستی انـسان اسـتوار اسـت             ام کـه انـسان   بارها براي شما گفته   

.  را داراي درجـات و مراتـب دانـست   هـا کـه بایـد آن  هـستند  اي  کفر، تقوي، گناه ـ و شـاید تمـامی اوصـاف روح انـسان ـ بـه گونـه        
سـت و گـاهی قـوي، گـاهی کـم      ایمـان گـاهی ضـعیف ا      . شـوند   شـدت و ضـعف متـصف مـی        و  یعنی همۀ آنها بـه کمـی و زیـادي           

مباشـر یعنـی کـارگزار و بـه     .  و بـه تعبیـر ایـن روایـت، ایمـان گـاهی مباشـر قلـب ماسـت و گـاهی نیـست                     ؛است و گـاهی زیـاد     
معناسـت کـه گـاهی    شـاید بـه ایـن    ایمـانی کـه مباشـر قلـب مـا باشـد،       طلب کـردن   .ترین کارگزار به رئیس تر، نزدیک  تعبیر دقیق 

ایمـان هـست، امـا نـه بـدان حـد کـه اداره کننـدة         . یعنـی کـارگزار اول روح مـا نیـست      . ا مباشـرت نـدارد    ایمان هست، اما با قلب م     
هـیچ چیـز   : کنـیم کـه بـه واسـطۀ آن بـدانیم      بـه همـین معناسـت وقتـی یقینـی طلـب مـی       .  و تصمیمات ما باشـد همۀ امور زندگی 

ـ   . کند مگر آن که خدا آن را بـراي مـا نوشـته باشـد                به ما اصابت نمی    اهی یقـین هـست، امـا نـه آن قـدر کـه متوجـه شـده          یعنـی گ
و حـضور و  حکومـت و قـدرت   گـاهی بـه وجـود خـدا یقـین داریـم امـا نـه تـا آن حـدي کـه            .  چیز ما در دست خداسـت     همهباشیم  

  . را در متن همۀ اتفاقات عالم لمس کنیمحکمت و مهربانیش 
 قـسمت و  قـضا و قـدر  مفهـوم  شـود ـ    بـد فهمیـده مـی   از اوقـات   يبـسیار اتفاقـا در  کـه  دینـی ـ   مفاهیم بسیار مهم یکی از 

اي  بهـره  هـیچ  ،کنـد  مـی کـسی کـه قـضا و قـدر الهـی را انکـار       : آمـده روایـات  در اهمیت این مفهوم همین بس کـه در برخـی        . است
 انــد کــه جــز قلیلــی از افــراد، در برخــی دیگــر از روایــات، قــضا و قــدر را از زمــرة اســرار الهــی شــمرده. اســتنبــرده از توحیــد 

از همـین روایتـی کـه برایتـان خوانـدم نیـز اهمیـت ایـن موضـوع قابـل اسـتنباط                 . کسی را یاراي اندیـشیدن در بـارة آن نیـست          

، قبـل از هـر   همـان طـوري کـه    . اي مستقیم به مفهـوم قـسمت الهـی اسـت     ، اشاره . است
همـۀ   سـازد کـه   خـاطر نـشان مـی   چـرا کـه ایـن عبـارت بـه صـراحت بـه مـا         . کند  الهی میچیز ذهن ما را متوجه مفهوم قضا و قدر  

 . ، تنها و تنها، به امر و دستور خداوند استزندگی ما اتاتفاق
چیـز دیگـري    ،اراده و اختیـار و تـالش و کوشـش انـسان    عـالوه بـر    :گویـد  بـه مـا مـی   قـضا و قـدر    مفهوم  از  رایج  تصور  

بـا تقـدیر الهـی    در زنـدگی،  هـاي مـا     هخواسـت آرزوهـا و  اگـر  . زنـد   کـه سرنوشـت مـا را رقـم مـی           به نام تقدیر الهـی وجـود دارد       
هـاي مـا تعـارض داشـته باشـد، هـیچ کـاري از دسـت مـا سـاخته نیـست             تقدیر الهـی بـا خواسـته   اگر اما سازگار باشد، که هیچ؛  

ـ          . و این تقدیر الهیست که بر ما غلبه خواهد کرد          قـدر  مـا هـر چ  ه بـر سرنوشـت مـا حـاکم اسـت و        در واقـع ایـن تقـدیر الهیـست ک
  . خواهیم آمدهم تالش و کوشش کنیم، از پس آن برن

دقـت   مـشروط بـر ایـن کـه یـک نکتـۀ کلیـدي بـه             ؛درسـت باشـد   تـا حـدودي     توانـد     چنین تصوري از قضا و قدر الهی می       
بلکـه ارادة مـا و تقـدیر    . رفتـه اسـت   اختیـار و خواسـت مـا قـرار نگ    عـرض مورد مالحظه قرار گیرد؛ و آن این کـه تقـدیر الهـی در               

   1.اند  هم واقع شدهطولالهی در 
ـ درسـت بـه همـین دلیـل،     . تصور عامیانـه، معمـوال از درك رابطـۀ طـولی در میـان موجـودات نـاتوان اسـت                   ضاي الهـی  ق

گــر اثــر دی کنــد کـه بــر روي یـک   یعنـی آنهــا را دو واقعیـت جــدا از هـم تــصور مـی    . بینــد و اختیـار انــسان را در عـرض هــم مـی   
طبعــا هــر وقــت میــان . اي داریــم  مـا هــم بــراي خــود اراده ،اي دارد و در کنــار آن تــو گــویی خــدا در ایــن عــالم اراده. گذارنــد مـی 

همـین تـصور عامیانـه از    . خواست خدا و خواست مـا تعارضـی رخ دهـد، ایـن خواسـت و ارادة خداسـت کـه محقـق خواهـد شـد                           
  . شود تهی میمفهوم قضا و قدر است که معموال به جبر من

تــر، در عــرض هــم دانــستن تقــدیر الهــی و  هــم دانــستن تقــدیر الهــی و ارادة انــسان ـ و بــه تعبیــري وســیع  عــرض در 
ـ  بدهاي  اتفاقات عالم ـ یکی از بارزترین جلوه  بحـث  نیازمنـد   ، قـضا و قـدر الهـی   فهـوم متـر   بررسـی دقیـق  .  توحیـد اسـت  دنفهمی

 ثابــت فلــسفۀ اســالمیهمــین قــدر اشــاره کــنم کــه در . لــت و معلــول اســتو رابطــۀ میــان ععلیــت در موضــوع عمیــق فلــسفی 
ـ ایـست کـه    بـه گونـه  قضا و قدر الهی    کنند که     می تقـدیر الهـی   . شـود  مـی در طـول آن واقـع   موجـودات و همـۀ اتفاقـات عـالم      ۀهم

                                                                            
 .ایم ، در بارة رابطۀ طولی و عرضی میان موجودات توضیحاتی دادهایستاده در بادما در کتاب ) ١
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هـیچ   ،همـین جهـت  بـه  . بلکـه وقـایع عـالم ـ بـی کـم و کاسـت ـ تجلـی تقـدیر الهـی هـستند            . گیـرد  در کنار وقایع عالم قرار نمـی 
اراده و اختیـار انـسان   . قابـل تـصور نیـست   اراده و اختیـار انـسان   قـضا و قـدر الهـی و ـ مـثال ـ       میـان  و تعارضـی  تـضاد  گونه 

معنـا  بنـابراین، معارضـه و مقابلـه میـان تقـدیر الهـی و ارادة انـسان اساسـا             . اسـت قـضا و قـدر الهـی        هـاي     خود یکـی از جلـوه     
اگـر بنـشینید بـه تقـدیر     . ارادة مـا و شـما هـم بـه قـضا و قـدر الهیـست         . عالم، بـه قـضا و قـدر الهیـست         هر اتفاقی در این     . ندارد

ـ ، رهـا شـوید   از قـضا و قـدر الهـی    تـا تـالش کنیـد   ـ فرضـا ـ   حتـی اگـر    . به تقـدیر الهیـست  هم  باز ،الهیست و اگر برخیزید ین هم
   !تالشتان هم به قضا و قدر الهی اتفاق افتاده است

ـ . مفهـوم قـسمت الهـی     :  ترتیب است  درست به همین   خداونـد بـراي هـر انـسانی        کـه   کننـد     مـردم ممکـن اسـت گمـان          ۀعام
درسـت اسـت کـه مـا بـراي رسـیدن بـه بعـضی از چیزهـا دسـت بـه تـالش و کوشـش              . ی را در نظر گرفته است    قسمتپیشاپیش  

ـ         . دهـد   اما در نهایت هر چه قـسمت باشـد، رخ مـی           . زنیم  می هـا، هـر کـس در نهایـت تنهـا       سانصـرف نظـر از تـالش و کوشـش ان
 مـشروط بـر ایـن کـه     ؛تواننـد درسـت باشـند    ایـن جمـالت نیـز مـی    . رسد که خداوند از قبـل قـسمت او نمـوده اسـت     به چیزي می  

  . رابطۀ میان قسمت الهی و تالش و کوشش موجودات را یک رابطۀ طولی بدانیم نه یک رابطۀ عرضی
اگــر بنــا باشــد قــسمت و تقــدیر الهــی، چیــزي جــداي از تــالش و  : بــا ایــن حــساب، جــاي یــک پرســش مهــم بــاقی اســت 

خواهـد داشـت؟ بـه عبـارتی     بـراي مـا   کوشش و ارادة ما نباشد، دیگر بود و نبود تقدیر ـ یـا بـود و نبـود قـسمت ـ چـه تفـاوتی          
طـراف مـا   اعتقاد به قـضا و قـدر الهـی و اعتقـاد بـه قـسمت الهـی چـه تـأثیري در نگـرش مـا نـسبت بـه زنـدگی و جهـان ا                     دیگر،  

  خواهد گذاشت؟ 
داشـتن یـک    بـه معنـی   ، اولجـۀ  در در،و قـضا و قـدر الهـی    بایـد بگـویم کـه اعتقـاد بـه قـسمت            در پاسخ بـه ایـن سـؤال       

واقعیت این اسـت کـه بـر جهـان هـستی تقـدیر الهـی حـاکم اسـت؛ و ایـن تقـدیر الهـی منافـاتی بـا اراده                     . بینی صحیح است    جهان
اگـر کـسی دنیـا را بـا ایـن نگـاه       .  کوشـش انـسان هـم خـود بخـشی از قـضا و قـدر الهیـست           و تالش انسان ندارد؛ بلکه تـالش و       

وجـود همـۀ موجـودات عـالم در طـول وجـود خداونـد قـرار دارد و هـیچ موجـودي در عـرض                  . ننگرد، آن را درست ندیـده اسـت       
و معنــاي  2ایــن اســت معنــاي . تقــدیر او قابــل فــرض نیــستو  هاو و در کنــار او و خــارج از اراد

3    و معناي 4  و معنـاي 5     کـه در بیـان توحیـد    قـرآن   و معنـاي خیـل کثیـري از آیـات
 وگرنـه بایـد تـا شـب ـ شـاید هـم تـا         ؛کـنم  صـرف نظـر مـی   شـده  وارد کـه در ایـن بـاب     یروایـات آیات و شرح من از . آمده است

پـس اگـر کـسی بـه قـضاي الهـی و بـه قـسمت الهـی اعتقـاد نداشـته باشـد، اصـال               . بخـوانم و آیـه    ـ برایتـان حـدیث      ! بحفردا ص 
  .اما این همۀ ماجرا نیست. توحید را نفهمیده و جهان هستی را ـ و حتی وجود خودش را ـ درست نشناخته است
 توحیـدي، چـشم مـا را بـه روي حقــایق     بینـی  درك درسـت معنـاي قـضا و قـدر و قـسمت الهـی، در پـی ایجـاد یـک جهـان          

شـود کـه بـه زودي آثـار آن را در زنـدگی عملـی خـود         مـا بـه هـستی چنـان متحـول مـی         نگـاه   در واقـع    . کنـد   دیگري هم باز مـی    
شـویم کـه همـۀ اتفاقـات عـالم       به عنوان مثال، وقتی به قـضا و قـدر الهـی اعتقـاد پیـدا کنـیم، متوجـه مـی                   . مشاهده خواهیم نمود  

اتفاقــات ایــن عــالم را در ایــن صــورت دیگـر  . زرگـی و پیچیــدگیش ـ محــصول یــک اراده و یـک تــدبیر واحــد اسـت    ــ بــا تمــام ب 
ـ  ،دهـد  چـه در ایـن عـالم رخ مـی     فهمـیم کـه تمـام آن    مـی . نخـواهیم دیـد   دیگـر   یـک  از   ۀبیگانهایی گسسته و      پدیده  ی وجـوه مختلف

ـ    طـ این. استپیوسته به هم   واحد و   یک نظام   از    بـادي بـراي خـود بـوزد، بـارانی بـراي خـود ببـارد،         ،ن عـالم ور نیـست کـه در ای
ـ  کودکی براي خود گریه کنـد، مـردي بـراي خـود دل             . کنـد را  بـراي خـود عـزم گـرفتن کـشوري       6 زنـی شـود و امپراطـوري       ۀباخت

  . این عالم زنجیروار به هم متصل استهمه اتفاقات 

                                                                            
 11سورة شوري آیۀ ) ٢
 4سورة اخالص آیۀ ) ٣
 3سورة جن آیۀ ) ٤
 111سورة اسراء آیۀ ) ٥
امـا پـس از حملـۀ آمریکـا بـه عـراق، بایـد بگـویم ایـن          . کننـد  کـردم تنهـا امیراطورهـا هـستند کـه لشگرکـشی مـی        ها فکر مـی  انی ر در زمان ایراد این سخن  ) ٦

 !!جمهورها هم برآمدنیست کارها از دست رئیس
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ــث از ضــرورت  فالســفۀ اســالمی ــام بح ــول هنگ ــت و معل ــی ،عل ــت م ــستی کن ثاب ــان ه ــه جه ــد ک ــانی ،ن ــت جه  و هپیوس
کننـد، داراي ضـرورت دیگـري     همـۀ موجـودات عـالم، عـالوه بـر ضـرورتی کـه از ناحیـۀ علـت خـود کـسب مـی                      . پارچه است   یک

بــه جــز ـ یعنــی وقتــی موجــودي را بــا موجــود دیگــري   . خواننــد مــیضــرورت بالقیــاس  آن را فیلــسوفان اســالمیهــستند کــه 
مـستلزم وجـود همـۀ موجـودات دیگـر        در ایـن عـالم،  شـویم کـه وجـود هـر موجـودي       متوجه میمقایسه کنیم،ـ علت مستقیمش  

به عبـارت دیگـر، فـرض موجـود نبـودن یکـی از موجـودات ـ یـا یکـی از اتفاقـات ـ عـالم، مـستلزم فـرض موجـود نبـودن                  . است
. عـدم تحقـق کـل اتفاقـات عـالم      مـساوي اسـت بـا    ، اتفـاق در ایـن عـالم   یـک عدم تحقـق حتـی   در واقع،   .  موجودات دیگر است   همۀ

وجـود شـما همـان قـدر کـه      . ایـن عـالم بـه شـکلی ناگسـستنی بـا هـم مرتبطنـد        ـ اتفاقـات   و تمـام  ـ موجـودات   تمـام  کـه  چـون  
سـنگ کـوچکی   و بـه آن  خوانـد،   در گوشـۀ جنگلـی دور افتـاده مـی    کـه  پرنـدة کـوچکی    بـه آن   ،وابسته به غذا و مـسکن شماسـت       

اگـر آن پرنـده نخوانـد یـا اگـر آن سـنگ جـا بـه جـا نـشود، شـما هـم وجـود              . نیـز وابـسته اسـت    شود،  جا به جا می مریخدر  که  
  . نخواهید داشت

. وزیـدن بـادي در ایـن عـالم همـان قـدر ضـرورت دارد کـه بعثـت انبیـاء                  ! شاید بـاور کردنـی نباشـد، ولـی حقیقـت دارد           
تـرین   بـه قـوي  گیـرد،   تفکـري کـه در ذهـن شـما شـکل مـی      بـارد بـا    اتفاقات این عالم گسسته از هم نیستند، بارانی که مـی      چرا که   

عـالم ـ بـا تمـام بزرگـی و پیچیـدگیش ـ از یـک جـا          تمـام اتفاقـات   دلیـل اصـلی آن هـم ایـن اسـت کـه       . شکل ممکن مـرتبط اسـت  
آن واقعیــت خداســت و آن اراده همــان قــضا و  .نــدیــک اراده و یــک واقعیتموجــودات جلــوة گریزناپــذیر  ۀهمــ. گیــرد نــشأت مــی

  . الهیستقدر 
 رسـد، جـز در   هـر موجـودي بـه هـر چیـزي کـه مـی            .کنـد   روشـنی پیـدا مـی     در این جاست کـه قـسمت الهـی هـم معنـاي              

شـما چـه بنـشینید، چـه بایـستید،      .  و کوشـش مـا هـم بخـشی از همـین نظـام اسـت       هاراد. چارچوب قضا و قدر الهی امکان نـدارد  
تــالش و کوشــش شــما هــم بــه قــسمت . الهیــستقــسمت بــه ، چــه بمیریــد، چــه زنــده باشــید، چــه بخوابیــد، چــه بیــدار شــوید

اي از  همان طور که وجود شما واقعیـست، تـالش و کوشـش شـما هـم واقعیـست؛ و همـان طـور کـه وجـود شـما جلـوه                           . الهیست
پـس هـر چـه روزي مـا     . اي از تقـدیر اوسـت   هـم جلـوه  ـ دقیقـا تـالش و کوشـش شـما ـ      وجود خداست، تـالش و کوشـش شـما     

 امــا نــه بــدان معنــا کــه ؛بنــابراین همــه چیــز وابــسته بــه قــسمت الهیــست. اي از ارادة اوســت ، و جلــوه اوبــه دســتشــود،  مــی
  . معناست چنین فرضی از اساس بی. قسمت الهی با خواست و ارادة ما در تضاد و تعارض قرار داشته باشد

 بارهـا  سـورة شـعراء  مباحـث   کـه در طـول   و توحیـد ربـوبی اسـت   عـالم  نظـام طـولی   ها، بیـان دیگـري از     همۀ این حرف  
گـاه خـواهیم دانـست کـه سـر و      گـاه او را در زنـدگی پیـدا کنـیم، آن     اگـر خداونـد را بـشناسیم و معنـا و جـاي       . ایـم   به آن پرداخته  

  . و آن موجود خداستما در این عالم فقط با یک موجود طرفیم . کار ما در این عالم، تنها و تنها با یک موجود است
چطـور؟ آیـا مـشکالت زنـدگی مـا هـم ناشـی از ارادة خداسـت؟ مـن در ایـن جـا قـصد نـدارم در بـارة                  زندگی  ما مشکالت   ا

کـنم کـه بـراي حـل ایـن مـسئله بایـد ابتـدا در معنـا و مفهـوم آن                همین قـدر اشـاره مـی      . پاسخ این سؤال به تفصیل سخن بگویم      
هـایی بـدانیم کـه بـراي مـا نـامطلوب        یتاگـر مـشکالت را عبـارت از وضـع     . شـود، کمـی دقـت کنـیم         چه که مشکالت خوانـده مـی      

مـا   مـشکل  .بلکـه فقـط یـک مـشکل داریـم     توان نشان داد کـه مـا در ایـن عـالم مـشکالت نـداریم؛              است، آنگاه با تحلیلی فلسفی می     
پنـداریم، وقتـی درسـت تحلیـل کنـیم، بـه یـک         همـۀ آن چـه را کـه مـشکالت زنـدگی مـی      . ما هستیم  بلکه خود  ،خدا نیست هم البته   
هـاي   ایـن مـشکل اگـر حـل شـود ـ کـه تمـام آمـوزه         . نقص وجـودي و ضـعف هـستی مـا    : آن نقطه عبارت است از. رسیم ینقطه م

  . نداریماصال مشکلی در این عالم ما که دینی و اصال تمام زندگی براي همین منظور است ـ خواهیم دید 
گــاهی از اوقــات ، یمــانها دودیتمحــنقــائص و  ایــن مــاییم کــه بــه خــاطر .زنــد ســر نمــیو رحمــت از خداونــد جــز خیــر 

گـاهی هـم بـه خـاطر همـین نقـائص وجودیمـان، بـه دنبـال چیـزي هـستیم کـه بـه                  . ایم  کنیم که به شري گرفتار آمده       احساس می 
. اي بـراي حـل همـۀ مـشکالت در ایـن اسـت کـه وجودمـان کامـل شـود           بنـابراین، راه حـل ریـشه   . پنداریم اشتباه، مطلوب خود می   

بـه بیـانی دیگـر، اگـر     . ود، آنگاه نسبت بـه هـر آن چـه کـه قـسمت ماسـت، احـساس رضـایت خـواهیم کـرد          اگر وجودمان کامل ش 
پـس اگـر   . چـرا کـه همـۀ عـالم محـصول قـسمت الهیـست       .  دیـد اي از خیـر مطلـق خـواهیم    وجودمان کامل شود، همۀ عالم را جلوه  

ـ ز ایـن کـه راضـی بـه قـسمت الهـی شـویم         خودمان را، و جهان را، درست بشناسیم، خـواهیم دیـد کـه مـا آرزویـی نـداریم جـ       
  یعنی وجودمان کامل شودـ .  
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چـه وقـت بـه حقیقـت     . تـر شـویم   اما چه وقت وجـود مـا بـه کمـال خواهـد رسـید؟ وقتـی کـه بـه حقیقـت توحیـد نزدیـک                  

هـر چـه بـراي    کـه   بفهمـیم عمیقـا  کـه  زمـانی  یعنـی  . یقین کنـیم    تر خواهیم شد؟ وقتی که        توحید نزدیک 
ـ       خـدا   جـز دسـت     . سـت خدادهد، اراده      رخ می  ام ـ   و هـر دسـت دیگـري را کـه مـی        ؛میرا در ایـن عـالم نبین او م در طـول دسـت   یبین

   .ببینم

دل مـا و در  مباشـر  ایمـانی کـه    ؛تـوان بـه ایـن یقـین رسـید؟ وقتـی ایمـانی داشـته باشـیم کـه            چه وقـت مـی   
  . رة زندگی ما باشدهمه کاواقع 

 .  ـ  ایـن نـسخه ست بـراي رفـع   ای
هـر پیغمبـري کـه    . انـد  همـۀ انبیـاء، ایـن نـسخه را بـراي بـشر پیچیـده               ،پیـامبر مـا    تـا    ابوالبـشر آدم   از   .مشکالت همۀ ابناء بشر   

  . استنساخ کرده استـ خودش خط به ـ البته مده این نسخه را از روي دست پیغمبر پیشین آ
***  

  
درت قـ چگونـه دعـوت خـود را در برابـر حکومـت پر     موسـی  دیـدیم کـه   . گـري ـ بـود    ـ سورة دعـوت و دعـوت   ءشعراسورة سخن ما در 

ارائـه داده بـود، تحلیـل کـردیم؛ و نـشان دادیـم کـه        موسـی   را در برخـورد بـا فلـسفۀ زنـدگی جدیـدي کـه      فرعـون   طـرز فکـر     . عرضه کـرد  فرعون  
آنگــاه دیــدیم کــه ســاحران چطــور بعــد از شــنیدن  . گــرد آوردموســی چگونــه و بــر پایــۀ چــه مالحظــاتی، ســاحران را بــراي مبــارزة بــا  فرعــون 

ــان    موســی اســتدالالت  ــایی می ــد؛ و چــه گفتگوه ــه او ایمــان آوردن ــدن معجــزاتش، ب ــدي اینــک . ادو ســاحران رخ دفرعــون و دی ــصل جدی از ف
  . شود آغاز میفرعون و موسی ماجراي 

  
ان هـؤآلء  ) 53(فـی المـدائن حاشـرین     فرعـون   فارسـل   ) 52(ان اسـر بعبـادي انکـم متبعـون        موسـی    الی   و اوحینا 
و کنـوز و  ) 57(فاخرجنـاهم مـن جنـات و عیـون    ) 56(و انـا لجمیـع حـاذرون   ) 55(و انهم لنا لغـائظون  ) 54(لشرذمه قلیلون 

انـا  موسـی   ا الجمعـان قـال اصـحاب        فلمـا تـراء   ) 60(فـاتبعوهم مـشرقین   ) 59(اسرائیل  ثناها بنی رکذلک و او  ) 58(ریممقام ک 
  )62(سیهدینقال کال ان معی ربی ) 61(لمدرکون

پـس فرسـتاد   ) 52(ایـد   همانـا کـه شـما دنبـال شـده       ؛کـه شـبانه سـیر بـده بنـدگان مـرا           موسـی   و وحی کـردیم بـه سـوي         
 بـدون  ،و همانـا کـه ایناننـد بـراي مـا     ) 54(مانـدگان قلیلـی هـستند    کـه همانـا اینـان پـس      ) 53(دگان را کنندر شهرها جمع    فرعون  
ــد ــدگان،تردی ــضب ش ــا  ) 55( غ ــی م ــا همگ ــاده و و همان ــدهآم ــذر کنن ــم ح ــاغ  ) 56(ای ــا را از ب ــودیم آنه ــارج نم ــس خ ــا و  پ ه
پـس دنبـال کردنـد    ) 59(اسـرائیل  را بـه بنـی  چنـین بـود و بـه ارث دادیـم آن         ) 58(مگـاه کـری     ها و جاي    و گنج ) 57(هایشان  چشمه

همانـا کـه بـه تحقیـق مـا گرفتـه       موسـی  گفـت اصـحاب   دگـر را دو گـروه،       پـس تـا آن کـه دیدنـد یـک          ) 60(گاهان  آنها را صبح  
  ) 62(گفت هرگز؛ همانا که با من است رب من؛ به زودي هدایتم خواهد کرد) 61(ایم شده

روي  شـب بـه معنـی   فعـل امـر و مـصدر آن     ،اسـر . اسـر بعبـادي  ان وحـی کـردیم    موسـی    بـه    ن ماجراها، آتمام   بعد از    فرماید  خداوند می 
 ـ هـم بـه همـین     7 ـ  معـراج پیـامبر  کلمـۀ اسـري در آیـۀ مـشهور     . سـیر شـبانه اسـت   و 

حرکـت شـبانه   . کـه بنـدگان مـرا شـبانه کـوچ بـده      کنـد   امـر مـی  موسـی  داونـد بـه     خ. اسـت داشـته    نیـز سـیري شـبانه        معراج پیـامبر  یعنی  . معناست
 ـ و مـثال   ان اسـر بعبـادي  از ایـن کـه فرمـود    . مانـد  بـاقی نمـی  اسـرائیل   بنـی ؛ وگرنه وجهی براي تأکید بـر شـبانه بـودن کـوچ     حکایت از فرار دارد

ــ  موسـی  انـد؛ و ایـن فـرار شـامل همـۀ اصـحاب         نبـوده هـا  اسـرائیلی  بنـی ا تنهـ موسـی  توان احتمـال داد کـه یـاران     ـ می نفرمود  
  . شده است ، نظیر ساحران و غیره ـ میها اسرائیلی بنیحتی غیر 

                                                                            
 1سورة اسراء آیۀ ) ٧
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 ـ  عبـاد عنـوان بنـدگان ـ    بـه  را آنهـا  بـه خـودش منـسوب کـرده و     را  موسـی و دیگـر یـاران   اسـرائیل   بنـی این کـه خداونـد در ایـن آیـات     
گویـد شـما بنـدگان مـن هـستید و مـن         آنهـا مـی   تـو گـویی خداونـد بـه    .  باشـد شان ایـ گرمی براي  باعث نوعی آرامش و دلتواند  می ،خواند میخود  

چـرا کـه وقتـی خداونـد تنهـا      . اسـت فرعونیـان  از خـدا   يبیـزار  دهنـدة     نـشان تعبیـر   ین   همـ  ،متقـابال . رب شما هستم؛ پس جاي هیچ نگرانی نیست       
هـا در واقـع بنـدة     ـ بـا ایـن کـه همـۀ انـسان     دهد طرف مقابل در نظـر خـدا چنـان مطرودنـد کـه خداونـد          مینشان ،خواند یک دسته را بندة خود می

  . خواند آنها را حتی بندگان خود نمیاو هستند ـ 
 ـ ایـن   متبعـون توجـه داریـد کـه تعبیـر آیـه ـ        .آینـد  مـی ـ بـه تبـع شـما ـ     هـم بـه دنبـال شـما      فرعونیـان  شما برویـد،  یعنی انکم متبعون 

وقتـی هـم کـه فـرار کنیـد، آنهـا       . گویـد شـما اصـوال تحـت تعقیـب هـستید         بلکـه مـی   . کنند یـا دنبـال خواهنـد کـرد           که آنها شما را دنبال می      نیست
  .  نیز تأکید دیگري بر این وضعیت استانکملفظ . بدون شک به دنبالتان خواهند آمد

مـن بـراي اجتنـاب از طـوالنی شـدن بحـث،       .  دوران سـاخت تـوان تـصویري از اوضـاع و احـوال آن     مـی قـرآن  با توجه به مجموعـۀ آیـات        
اسـرائیل   بنـی شـدیدا  فرعونیـان  ، موسـی خالصـۀ مـاجرا ایـن کـه، بعـد از ایمـان آوردن سـاحران بـه         . این آیات صرف نظر مـی کـنم  تک تک  از ذکر   

هـا ادامـه    رسـد ایـن وضـعیت مـدت     بـه نظـر مـی   . حکـم فرمـا شـد   اي  ویـژه را تحت نظر گرفتنـد و وضـعیت امنیتـی و پلیـسی             موسی  یاران  کلیۀ  و  
مــثال دچــار حملــۀ . نــازل شــدفرعونیــان بالهــاي فــراوان و عجیبــی بــر . رخ دادجــالبی هــم اتفاقــات البتــه در طــول ایــن مــدت، . داشــته اســت

مراجعـه  موسـی  بـراي رفـع ایـن بالهـا بارهـا بـه       فرعونیـان  جالـب آن کـه   . ها شدند؛ یا این که آب در مذاقشان طعم خـون گرفـت       ها و ملخ    قورباغه
گفتنـد اگـر دعـا کنـی و مـا را از ایـن مـصیبت خالصـی دهـی، بـه تـو             مـی موسـی  بـه  . گاه ربش دعا کرده آنها را رهایی بخـشد  کردند تا در پیش       می

 اسـت  در همـین دوران . 8گـشتند  شـد، دو بـاره بـه سـر خانـۀ اول بـازمی        رفـع مـی  ءاما هر بـار کـه بـال     . کرد  هم چنین می  موسی  . ایمان خواهیم آورد  
قاعـدتا  . شـود  کنـد؛ امـا بـه دالیلـی ـ کـه قـبال توضـیح دادیـم ـ از آن منـصرف مـی             را هـم بـه طـور جـدي مطـرح مـی      موسی گزینۀ قتل فرعون که 

. کـرد  و دیگـر یـارانش را فـراهم مـی    اسـرائیل   بنـی شـاید هـم مقـدمات فـراري دادن      . در طول این مـدت دسـت از تـالش و دعـوت نکـشید              موسی  
تــوان یــک جمعیــت بــزرگ را ـ کــه دربــست تحــت ســلطه و مراقبــت حکومــت     چگونــه مــی. کــار آســانی نبــوده اســتبــدون شــک ایــن فــرار 

در آن شـب موعـود،   موسـی  و فـرا رسـید   اسـرائیل   بنـی ایـن وضـعیت ادامـه داشـت تـا ایـن کـه زمـان فـرار          هستند ـ فـراري داد؟   فرعون مند  قدرت
   .را کوچ داداسرائیل  بنی

اي را بـه شـهرهاي گونـاگون     د، عـده سـاز سـره   را یـک اسـرائیل   بنـی و موسـی  که گویا منتظر فرصـتی بـود تـا کـار     فرعون  ،به دنبال این فرار   
 یعنـی  حاشـرین  جمـع مدینـه بـه معنـی شهرهاسـت و      مـدائن ال. فارسـل فـی المـدائن حاشـرین     : وري کنـد  آ فرستاد تا لشگري بزرگ را جمـع      

ته باشـید در آیـات قبلـی هـم وقتـی صـحبت انتخـاب و گـرد هـم آوردن سـاحران            اگـر بـه خـاطر داشـ       . شوند  کسانی که باعث جمع شدن مردم می      
و یـارانش ـ از جهـات    موسـی  رسـد فرصـت پدیـد آمـده ـ فـرار        بـه نظـر مـی   . و ابعـث فـی المـدائن حاشـرین    : بود، همین تعبیر بـه کـار رفـت   

پـس زمینـه بـراي قتـل عـام آنهـا       . شـدند  ي محـسوب مـی   بردگـانی بودنـد کـه اینـک فـرار     هـا  اسـرائیلی  بنـی اوال . مغتـنم بـود  فرعون گوناگونی براي  
  . شدند ـ شناخته میفرعون هاي حکومت  ـ نفوذيموسی در ثانی، در این فرار ـ احتماال ـ همۀ یاران ناشناختۀ . فراهم بود

 لجمیـع   و انـا ان هـؤآلء لـشرذمه قلیلـون؛ و انهـم لنـا لغـائظون؛       :به طرز غریبی دسـت بـه تهیـیج افکـار عمـومی زد      فرعون  بنابراین،  
و موسـی  بـراي بـسیج عمـومی بـر علیـه      ــ  فرعـون   و از طـرف  حاشـرین ــ و یـا توسـط      فرعـون   توسـط    سخنانیست کـه     این جمالت،  .حاذرون

                                                                            
 ادامـه دارد ـ بـه بررسـی و تحلیـل ایـن بخـش از رفتـار         حلقـۀ مطالعـات فلـسفه و اندیـشۀ اسـالمی     ه هـم اکنـون در جلـسات     ـ کـ  سـورة نمـل  ما در گفتگوهایمان در اطـراف  ) ٨

ایـم کـه اگـر امـروز هـم       در آن جـا گفتـه  .  بـه زنـدگی جـستجو کـرد    پراگماتیـستی رسد ریشۀ این رفتـار را بایـد در همـان نگـرش      به طور خالصه، به نظر می. ایم  پرداخته فرعونیان
 در میـان مـردم   پراگماتیـستی آیـد، دقیقـا بـه دلیـل نفـوذ همـین نگـرش          درمـی سـکوالریزم  و لیبرالیـزم  بـه محاصـرة     ـ و آرام آرام در میان خود ما مسلمانان ـ دیـن   غرب دنیاي در

نگـرد نـه یـک      هـم بـه چـشم یـک ابـزار سـودآور مـی       بنـابراین، بـه دیـن   . شـمارد  یابی به یقین، و رسیدن به یک فلسفۀ زندگی را امـري موهـوم مـی      نگرشی که اساسا دست   . است
زدایـی از آن ـ محـصول همـین نگـرش       هـاي زنـدگی اجتمـاعی و سیاسـی بـه بهانـۀ ایـدئولوژي         افراطی ـ و در نتیجه خـارج کـردن دیـن از  صـحنه     پلورالیزمترویج . حقیقت الهی

گیـز نظیـر ایـن کـه آیـا اعتقـادات بـراي خـدمت بـه بـشر اسـت یـا بـشر بـراي خـدمت بـه اعتقـادات                  ان طرح مسائلی نظیر انتظار بشر از دین یا مطرح کردن سؤاالتی مغالطه      . است
  .همه از نتایج همین نگاه به زندگی است) آیا دین براي خدمت به بشر آمده؟ یا بشر براي خدمت کردن به دین؟: بخوانید(

 CD ـ و نیـز   صـورتی در زیـر دارد آن چـه در باالسـتی    بـا عنـوان    ـ  سـورة قـصص  گفتگوهـاي   CD و ایـستاده در بـاد  توانیـد بـه کتـاب      تر در این زمینه، مـی       براي بحث بیش
 .  ـ مراجعه نماییدهزار سال تنهایی ـ با عنوان سورة مریم گفتگوهاي CD ـ و آمدي بر فلسفۀ حقوق بشر در ـ با عنوان سورة ناسگفتگوهاي 



 10جلسۀ    رآن ـ المیزان فی تفسیر القبر اساس کتاب سورة شعراء نگاهی به                                                                حکم جلودار است بر هامون بتازید
 

 7

اسـرائیل   بنـی در حـالی کـه   فرعـون  . مانـد  ارزشیـست کـه از چیـزي ـ مـثال غـذا ـ بـه جـا مـی          بی ةماند  به معنی پسشرذمه. یارانش گفته شده است
در آغـاز  ) ل( و الم تأکیـد  انضـمنا سـخن خـود را بـا دو تأکیـد ـ        .خوانـد   مـی شـرذمه  ـ آنهـا را   هـؤآلء دهـد ـ    رة نزدیک قـرار مـی  مورد اشارا 
بـا ایـن   . ضمیر اشـارة نزدیـک بـراي کـسانی کـه هـم اینـک در برابـر گوینـده قـرار ندارنـد، نـوعی تحقیـر کـردن آنهاسـت               . کند  ـ بیان می شرذمهل

بـا  فرعـون  ارزش ـ معمـوال چیـز اندکیـست امـا       مانـدة بـی    ـ پـس  شـرذمه . قلیلـون  :کنـد   در وصف آنهـا اضـافه مـی   همدیگري چیز فرعون  ،حال
ایـن بـوده کـه مـا قـبال      فرعـون   منظـور قاعـدتا  . رسـاند  را بـه اوج خـود مـی   اسـرائیل   بنـی تحقیـر  کم و اندك ـ  جماعت  ـ یعنی  قلیلوناضافه کردن 

دیگـر چیـزي از   تـصاحب کـردیم؛   پسرانـشان را کـشتیم و دخترانـشان را    آنهـا را بـردة خـود سـاختیم؛        . ایـم   را بلعیـده  هـا     بـدبخت   همۀ هـستی ایـن    
. غـضب مـا هـستند    و خـشم مـورد  آنهـا  یعنـی   انهـم لنـا لغـائظون   و  : دهـد   مـی سـپس ادامـه     . اي اندکنـد    مانده  پسها تنها     این ؛ها باقی نمانده است    این

غـضب  هـا   نگفـت مـا بـه ایـن    هـم چنـین   . لغـائظون  در لو ، لنـا  در ل، انهـم  در ان: کنـد  مـی ان کیـدات بیـ  أاي از ت  را با سلسله  مطلب  این  باز هم   
سـپس  . شـود  دیـده مـی  فرعـون  ایـن هـم تأکیـد دیگریـست کـه در نحـوة بیـان            . هـا مغـضوبین مـا هـستند         بلکه گفـت ایـن      یا خواهیم کرد؛   یما  هردک

یـار و   برحـذر بـودن یعنـی هـوش    .  هـم ایـن لغـت را داریـم    فارسـی  در مـا .  اسم فاعل از ریـشۀ حـذر اسـت   حاذرون .لجمیع حاذرونو انا   گفت  
یعنـی نگفـت مـا بایـد برحـذر باشـیم؛ بلکـه گفـت         . به کار بردن اسم فاعل باز هم نشان دهنـدة تأکیـد فـراوان گوینـده در کـالم اسـت         . مراقب بودن 

ـ مراقـب باشـیم    یـار و   هـوش بایـد   ـ  لجمیـع مگـی مـا ـ     ـ همانـا کـه ه   انـا این است که همانـا کـه مـا ـ     فرعون معنی سخن پس . ما برحذر هستیم
  . که هستیم ـ حاذرون

بـراي تهیـیج    ؛ و تحریـک پـشت تحریـک   ؛کیـد أکیـد پـشت ت  أت: ر کـرد یتـصو ــ یـا تبلیغـات او ـ را     فرعـون  رانـی    سـخن انوتـ  میبه خوبی 
.  ایـن بـسیج عمـومی کـامال موفـق بـوده اسـت       درفرعـون  همـه چیـز حکایـت از ایـن دارد کـه          . موسـی و یـاران    موسـی   علیه   رمردم و سپاهیانش ب   

مانـدة انـدك را    انـد تـا ایـن پـس     آنهـا ایـن بـود کـه آمـده     احـساس   . پرداختنـد ب دشـمن    اي فراوان به تعقیـ      اي قوي و انگیزه     لشگر بزرگش با روحیه   
  .گفته بود که آنها حتما به تعقیب شما خواهند آمدموسی خدا هم به . ببلعند

شــد تــا   همــه چیــز فــراهم مــی،از نگــاه خداونــد.  کــه بــسیار تکــان دهنــده اســتیــر دیگــري از مــاجرا داردتعبخداونــد در ایــن جــا امــا 
تـو گـویی ایـن    . و یـارانش بـه ارث گذارنـد   موسـی  بیـرون شـده ایـن همـه را بـراي         هایـشان    گنجینـه  و   سـارها  چشمه و   ها کاخو  ها   از باغ فرعونیان  

گویـد در واقـع ایـن     خداونـد مـی  . دار تمـدن بـزرگ آنهـا شـوند       میـراث اسـرائیلیان  بنـی کـت افتـاده   بـه هال فرعونیان اي از جانب خداوند بود تا    نقشه
هایـشان بیـرون شـده و     هـا و بـاغ    رخ داد تـا آنهـا از سـرزمین   مـا همـۀ ایـن اتفاقـات توسـط     . را از سرزمینشان بیـرون کـردیم     فرعونیان   بودیم که    ما
 کـذلک و  ؛ و کنـوز و مقـام کـریم   ؛فاخرجنـاهم مـن جنـات و عیـون    : سـپردیم نـی اسـرائیل   برا بـه عنـوان میـراث بـه      فرعونیان   همۀ دارایی    ما

   .اسرائیل اورثناها بنی
در طـول  هـا   ایـن در ابتـداي همـین جلـسه در بـارة نـسبت میـان خواسـت خـدا و ارادة موجـودات عـالم صـحبت کـردیم و گفتـیم کـه                         ما  

ممکـن اسـت کـسی گمـان کنـد      . ایـن آیـات فـراهم خواهـد بـود     منظـور  روشـنی از  اگر این موضوع به خوبی درك شـود، تـصویر   . دیگر واقعند  یک
اي  چنـین شـبهه  اگـر رابطـۀ طـولی بـه درسـتی فهمیـده شـود،        امـا  . دهـد   را مـورد تأئیـد قـرار مـی    جبریـون طـرز فکـر   که چنین آیاتی ـ به نـوعی ـ    

  . هرگز به وجود نخواهد آمد
اي  مانـدة انـدك را لقمـه    بـه دنبـال آنهـا روانـه شـدند تـا ایـن پـس        فرعونیـان   کـوچ داد و  را شـبانه اسـرائیل   بنیبه امر خداوند،    موسی  باري،  

  .  آفتاب یعنی هنگام اشراق و زمان طلوعمشرق. فاتبعوهم مشرقین :گاهی به هم رسیدند در صبحاین دو گروه . کنند
انــا گفتنــد موسـی  اصــحاب یدنـد،  دیگــر را د یـک هنگــامی کـه دو گــروه   انــا لمـدرکون موســی فلمـا تــراءا الجمعـان قــال اصـحاب    

درك کـردن یـک مطلـب    .  و بـه چنـگ آمـده باشـد    گرفتـه شـده  گوینـد کـه کـامال     اسم مفعول از ریشۀ درك و بـه چیـزي مـی         مدرك .لمدرکون
قتـی  بنـابراین، و . گیـریم  آورده و انگـار در چنگمـان مـی   بـه دسـت   کنـیم، در واقـع آن را کـامال         مـی درك  وقتـی مطلبـی را      . هم بـه همـین معناسـت      

  . و لشگرش افتادیمفرعون  و کامال به چنگ کار تمام شدگویند درك شدیم، منظورشان این بود که  میموسی اصحاب 
را، بـا توجـه بـه قرائنـی کـه در همـین آیـات وجـود دارد، بـراي خودمـان            موسـی   اجازه دهید بـراي لحظـاتی سـعی کنـیم وضـعیت یـاران               

انـد، لـشگري بـسیار بـزرگ و تحریـک شـده در پـشت سرشـان، و          شـبانه بـه قـصد فـرار کـوچ کـرده      که ار بردگان   اي    چاره  جمعیت بی . تجسم کنیم 
را انتهـا، سـاحل مقـابلش      چـرا کـه مثـل یـک دریـاي بـی      ؛اي که خداونـد آن را دریـا خوانـده اسـت           اي خروشان در برابر رویشان؛ رودخانه       رودخانه
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کـرد،    مـی  اي از آنهـا فـراهم   تـرین امیـدي بـراي فـرار عـده      ده بـود، و تـاریکی کـم     اگر تا دقایقی پیش خورشـید طلـوع نکـر         .  ببیند ستتوان  کسی نمی 
هنـوز بـه لـشگرش دسـتور حملـه      فرعـون  . البتـه هنـوز لحظـۀ مواجهـه و دیـدار دو گـروه اسـت       . اینک با طلوع صبح حتی این امید اندك باقی نبود         

بـه همـین دلیـل نگفتنـد بـه زودي گرفتـار خـواهیم شـد، بلکـه          . ام اسـت ترین تردیـدي ندارنـد کـه کـار تمـ      کمموسی با این حال یاران     . استنداده  
 فرعـون مـا را بـه چنـگ آورد، بلکـه گفتنـد مـا از همـین االن در چنـگ         فرعـون  به عبـارتی دیگـر، نگفتنـد االن اسـت کـه         . گفتند همین االن اسیریم   

در نقـل کـالم آنهـا، عـالوه بـر آن کـه بـه جـاي         قـرآن  بـه همـین جهـت،    . یعنی براي آنها تردیدي وجود نداشـت کـه کارشـان تمـام اسـت              . هستیم
حتـی یـک نفـر وجــود    موسـی  ظـاهرا در میـان اصـحاب    . لمـدرکون  در ل و انـا : فعـل، اسـم مفعـول بـه کـار بـرد، آن را بـا دو تأکیـد بیـان کـرد          

د بگویـد   در حـالی کـه ممکـن بـو    ؛ اصـحاب موسـی  قـال گویـد    مـی قـرآن   بـه همـین دلیـل       . نداشت که امیدي به فـرار داشـته باشـد         
 .اند  این جمالت را به زبان آورده، مانند شخصی واحد،همه یک صداموسی آید که تو گویی اصحاب  از این تعبیر چنین برمی .  

 تـر از آن بـود   خـواهم بگـویم ـ ظـاهرا ـ شـرایط بحرانـی       امـا مـن مـی   . شـود  خیـره  موسـی  ها باید بـه   در چنین شرایطی ـ قاعدتا ـ همۀ نگاه 
. تـرین امیـدي بـه نجـات وجـود داشـت، جـا داشـت خداونـد بـه نحـوي از آن یـاد کنـد              کـم اسـرائیل   بنـی اگـر در دل    . که کسی به کسی خیره شود     
موسـی  فریـاد اسـتغاثه سـر دادنـد کـه اي      موسـی  اکنون چه بایـد کـرد؟ یـا ایـن کـه بگویـد یـاران         : از او پرسیدند  موسی  مثال جا داشت بگوید یاران      

البتـه، در  . هـیچ امیـدي در دل هـیچ کـس نیـست     یعنـی  . امـا هـیچ خبـري از ایـن گونـه سـخنان نیـست       . دهدما را از این ورطه رهایی از خدا بخواه  
  .موسیدل هیچ کس، به جز 

،  همانـا رب مـن بـا مـن اسـت     !گفـت هرگـز   قـال کـال ان معـی ربـی سـیهدین     . آور اسـت  در ایـن لحظـات، حقیقتـا حیـرت     موسی  روحیۀ  
موســی چــرا : را در ایــن لحظــات بهتــر درك کنیــد، از خودتــان بپرســیدموســی خواهیــد اوج تنهــایی  اگــر مــی. خواهــد کــردمــرا بــه زودي هــدایت 

رب اگـر هـست، رب همـه    . رسـد  تـري بـه نظـر مـی     ؟ با ایـن کـه جملـۀ دوم ظـاهرا جملـۀ درسـت      ؟ و چرا نگفت ان معی ربی  گفت  
موسـی  را نجـات دهـد، نـه فقـط شـخص      اسـرائیل   بنـی بـه عـالوه، رب قـرار بـود همـۀ       . موسی  نه فقط با   ،؛ و با همه است    موسیاست نه فقط رب     

   است ـ و نگفت رب ما با ماست؟ من با رب منپس چرا گفت . را
خـداي مـن بـا مـن اسـت و مـرا       نگفـت  موسـی  . اسـت  فعـل مـستقبل      سـیهدین .  اسـت  سـیهدین عبـارت   در  جان کالم   به گمان من،    اما  
موسـی  کـه حتـی خـود    معنـاي ایـن جملـه ایـن اسـت      . اي نزدیـک ـ مـرا هـدایت خواهـد کـرد       خداوند در آینده ـ آینـده  بلکه گفت . کند هدایت می
هــم تــصوري از سرنوشــت موســی یعنــی حتــی . او هــم منتظــر بــود تــا خداونـد راهــی پــیش پــایش بگــذارد . دانــست چــه خواهــد شــد هـم نمــی 

تـرین تزلـزل و تشویـشی     بـا ایـن همـه، بـدون کـم     . اي او و یـارانش پیـدا شـود      دانست چگونه ممکـن اسـت راه فـراري بـر            اش نداشت و نمی     آینده
چـرا؟ چـون رب مـن بـا     . انـم کـه مـا نجـات خـواهیم یافـت       د دانـم چگونـه، فقـط مـی      نمـی ؛نخواهیم افتـاد فرعونیان هرگز ما به چنگ ! گفت هرگز 
: او را بــه پیــامبري برگزیــد، بــه او آموخــتایــن همــان حقیقــت بلندیــست کــه خداونــد در نخــستین روزي کــه  . ان معــی ربــی: مــن اســت

  بــه اتکــاي همــین معرفــت بــود کــه بــرادرش و عــصایش را موســی . 9بیــنم شــنوم و مــی  مــی؛هــستمدو تــن بــا شــما همانــا کــه مــن
 و اکنـون بـه اتکـاي همـین     بـر خیـل جـادوگران مـاهر قـرار گرفـت؛      بـه اتکـاي همـین معرفـت بـود کـه در برا      . وارد شـد  فرعون  برداشت و به کاخ     

  . داند که خدا راهی در پیش پایش خواهد گذاشت ایمان، می
مـا چقـدر از ایـن سـرمایه     : از خودمـان بپرسـیم   . در زنـدگی اسـت    موسـی   ، تمـام سـرمایۀ      ان معی ربـی   

اش   آیـا خـدا بنـده   ؟شـنود؟   بینـد یـا نمـی    مندیم؟ آیا خدا بـا مـا نیـست؟ آیـا رب مـا نمـی            بهره
 اگر خدا با ماسـت، و اگـر خـدا بـراي بنـدگانش کافیـست، بـه چـه چیـز دیگـري جـز رضـایت             10را کافی نیـست؟  

اگــر او بایـد اندیـشید؟ اگـر خـدا بــا ماسـت، بـه چـه چیــز دیگـري جـز امـر و فرمــان او بایـد همـت گماشـت؟              

                                                                            
 46سورة طه آیۀ ) ٩
 36سورة زمر آیۀ ) ١٠
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 تمـام دنیـا در برابـر    خواهـد، پـرواي چـه چیـز دیگـري را بایـد در سـر داشـت؟ بگـذار                  دانیم خدا از ما چه می       می
  انیم خدا از ما چه خواسته است، دیگر چه باك؟  د ما بایستد؛ اگر می

؟ شـاید تلقـی   توانـد بکنـد   هـیچ غلطـی نمـی   آمریکـا   چـرا بـا شـجاعت نگـوییم کـه      اگر خـدا بـا ماسـت،        
امـا مـن   . ، تنهـا یـک رجزخـوانی پرشـکوه سیاسـی باشـد          انقـالب اسـالمی   برخی از شما، از ایـن جملـۀ تـاریخی           

رجزخـوانی سیاسـی بـر علیـه     . داد ، بـا گفـتن ایـن جمـالت بـه مـا درس توحیـد مـی        امـام مـا  ام کـه   بر این عقیـده  
، بـه مـا   موسـی ، هـم چـون شـاگردي از شـاگردان     امـام مـا  . تـرین قـسمت مـاجرا بـود         اهمیـت  ، اگر بود، کم   آمریکا

ایـن جملـه را گفـت،     امـام مـا  همـان روزي کـه   . آموخت کـه وقتـی خـدا هـست، از هـیچ کـس نبایـد ترسـید              می
ــی  ــه م ــه   هم ــستیم ک ــا دان ــش دارد؛   آمریک ــلحه دارد؛ ارت ــول دارد؛ سیاســت دارد؛ اس ــسزور دارد؛ پ  دارد؛ و آواک

هـاي   توانـست کـشتی   مـی آمریکـا  . هـا بکنـد   ممکـن اسـت خیلـی غلـط    آمریکـا  دانستیم کـه   همه می. بمب اتم دارد  
هـاي نفـت مـا را آتـش بزنـد؛        توانـست چـاه      مـی  توانـست هواپیماهـاي مـا را سـرنگون سـازد؛            ما راغرق کند؛ مـی    

هـا کنـد    توانـد خیلـی غلـط    مـی آمریکـا  هـیچ کـس در ایـن کـه     . هاي ما را بر سر مـا خـراب کنـد    توانست خانه   می
هـیچ  آمریکـا  ؛ و فرعـون منـد اسـت کـه     همـان قـدر قـدرت    آمریکـا    به ما آموخـت کـه        امام ما اما  . تردیدي نداشت 

منـدیم؛ نـه بـه ایـن دلیـل کـه محاسـبات سیاسـی نـشان داده             دلیـل کـه مـا قـدرت       نه به این    . تواند بکند   غلطی نمی 
را از پـا درآورنـد؛ بلکـه تنهـا بـه      آمریکـا  انـد تـا    ناتوان است؛ نه بـه ایـن دلیـل کـه فرشـتگان مـأمور شـده               آمریکا  

 شـنود؛ و جـایی کـه رب مـا     بینـد و مـی   ؛ همـه چیـز را مـی   بـا ماسـت  ـ رب همـۀ عالمیـان ـ    این دلیل که رب مـا   
  . تواند بکند هیچ غلطی نمیآمریکا هست، 

اگـر مـصلحت او ـ و در واقـع مـصلحت مـا ـ ایجـاب کنـد          . ما بنـدگان ربـیم و سـر در فرمـان او داریـم     
اگـر مـصلحتش    که بجنگیم، خواهیم جنگید؛ اگـر مـصلحتش ایجـاب کنـد کـه صـلح کنـیم، صـلح خـواهیم کـرد؛                  

گـر مـصلحتش ایجـاب کنـد پیـروز شـویم، پیـروز خـواهیم         ایجاب کند که مـذاکره کنـیم، مـذاکره خـواهیم کـرد؛ ا          
امـا هرگـز جـز بـه فرمـان او سـر فـرو نخـواهیم آورد؛              . شد؛ و اگر مصلحتش ایجاب کنـد بمیـریم، خـواهیم مـرد            

  .تواند بکند هیچ غلطی نمیآمریکا و 
  

ـ     )63(فانفلق فکان کـل فـرق کـالطود العظـیم         ان اضرب بعصاك البحر     موسی  فاوحینا الی    ) 64(م االخـرین  و ازلفنـا ث
و ان  ) 67(ان فـی ذلـک الیـه و مـا کـان اکثـرهم مـؤمنین               ) 66(ثم اغرقنـا االخـرین    ) 65(و من معه اجمعین   موسی  و انجینا   

  ) 68(ربک لهو العزیز الرحیم
اش هـم    پـاره کـه بـزن عـصایت را بـه دریـا؛ پـس شـکافت؛ پـس چنـان شـد کـه هـر             موسـی  پس وحی فرستادیم به سوي     

و همگــی کـسانی کــه بــا او  موســی و نجــات دادیـم  ) 66( آنگـاه دیگــران را ؛نزدیــک ســاختیمو ) 63(چـون کــوهی عظــیم گـشت  
و همانـا  ) 67( اکثـر آنـان مؤمنـان   بـود همانـا کـه در ایـن آیتـی اسـت؛ و ن       ) 66(پس آنگاه غـرق گردانیـدیم دیگـران را        ) 67(بودند

 )68(ناپذیر مهربان  به یقین اوست شکست،که رب توست
ان موسـی  فاوحینـا الـی    :وحـی کـردیم کـه عـصایت را بـه دریـا بـزن        موسـی   بـه   یـد   فرما خداوند مـی  . دهد   می اي جدید رخ    اکنون صحنه 

شـود، دریـا خوانـده شـده      هـایش دیـده نمـی    امـا بـه خـاطر آن کـه از فـرط بزرگـی کرانـه       با این که نیل یک رودخانه است،     .اضرب بعصاك البحر  
 بـه  طـود انفـالق بـه معنـی پـاره شـدن و شـکافته شـدن اسـت و         . ق کـالطود العظـیم  فانفلق فکان کـل فـر  :  زد نیلعصایش را به    موسی  . است

ازلفنـا ثـم    و. بـاز شـد  دریـا  اي در میـان   جـاده . چـون یـک کـوه بلنـد شـد     هـم   شهـر یـک از دو طـرف   و  شـکافت   از هـم     نیـل . معنی کـوه اسـت    
و موسـی  فرمایـد مـا    خداونـد مـی  :  مـن معـه اجمعـین   وموسـی  و انجینـا    .به دریـا نزدیـک شـدند      فرعونیان  و سپس   موسی  ابتدا یاران   : خریناال

ــ را در دریـا غـرق    فرعونیـان  آنگـاه مـا دیگـران ـ یعنـی       ثـم اغرقنـا االخـرین   . همۀ کـسانی کـه بـا او بودنـد را ـ بـدون اسـتثناء ـ نجـات دادیـم          
  . کردیم
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انگـار دو دیـوار بلنـد     .ریـا شـکافت  تـوان تجـسم کـرد کـه د     همـین قـدر مـی    . کنـد   از مـاجرا را نقـل نمـی       تـري     بـیش جزئیات   سورة شعراء 
 آسـانی   توانـستند بـه   نمـی موسـی  آور بـود کـه یـاران     صـحنه چنـان حیـرت   . نامرئی جلوي آب را سد کردند، به طـوري کـه کـف دریـا نمایـان شـد               

احتیـاط قـدم بـه    ، ولـی بـا آهـستگی و     و جـا داشـت کـه بـا سـرعت تمـام بگریزنـد       را داشـتند فرعونیـان  با این که قصد فرار از دست . حرکت کنند 
نیـز  فرعونیـان  .  یعنـی آنهـا را آهـسته بـه دریـا نزدیـک کـردیم       ازلفنـا گویـد   مـی قـرآن  به همـین دلیـل   . اي گذاشتند که در دل دریا باز شده بود    جاده

ثـم  : دریـا نهادنـد  دل خـشکی فـراهم آمـده در    بـه  قـدم  موسـی   بـه قـصد تعقیـب یـاران     ،بـا همـان احتیـاط و آهـستگی    و  ،حیـرت با نوعی بهت و   
و در خـود گرفـت   و سـپاه بـزرگش را   فرعـون  بـاره بـه هـم پیوسـت و      دریـا دو  ـ نجـات یافتنـد،    اجمعـین ــ  موسـی  وقتی همـۀ یـاران   . خریناال

  . جملگی آنها را در خود غرق کرد
خـورد گفـت    در حـالی کـه در میـان آب غوطـه مـی     فرعـون  دهـد کـه وقتـی دریـا بـه هـم پیوسـت،         دیگري توضیح می جاي  در  قرآن  

11  بــسیار جالـب اســت  . بــه او ایمـان آوردنـد  اسـرائیل   بنـی کـه خــدایی نیـست مگـر آن کــس کـه     ایمـان آوردم  یعنــی
بـر سـر رب   فرعـون  بـا  او دعـواي  و تمـام  موسـی  دعـوت  در حـالی کـه تمـام    . رب العـالمین ایمان آوردم بـه  نگفت فرعون که حتی در این جا هم      

   .امنا برب العالمینگفتند موسی معجزه پس از مشاهدة فرعون  ةسحرهم چنان که  .المین بودالع
مـا کـان اکثـرهم     ان فـی ذلـک الیـه و    :دسـ ر بـه پایـان مـی    ءسـورة شـعرا  بنـد   عبـارت ترجیـع  همان با  موسی  و  فرعون   ۀقصدر این جا    

 بــه تحقیــق ، و اکثــر آنــان از مؤمنــان نبودنــد و همانــا کــه پروردگــار تــو  و آیتیــست در ایــن مــاجرا نــشانه  و ان ربــک لهــو العزیــز الــرحیم؛منینؤمــ
. گـین مبـاش   انـد، غـم   دهـد کـه اگـر اکثـر مـردم بـه تـو ایمـان نیـاورده          داري مـی   با گفتن این عبارت باز به پیغمبرش دل       . ناپذیر  اوست مهربان شکست  

 تـو  .ت ایـن مـردم بـه یـک فلـسفۀ زنـدگی مـأمور کـرده اسـت         رب تو از سـر رحمـت و مهربـانیش تـرا بـراي دعـو              . این سنت همیشۀ تاریخ است    
بـا لـشگرش و نـه    فرعـون  نـه  . ناپـذیر هـم هـست     عزیـز و شکـست  ،نباید به خاطر ایمان نیاوردن آنها دق کنی؛ و بـدان کـه همـین رب مهربـان تـو         

  . تواند او را شکست دهد هیچ کس دیگري، نمی
کـه  همـین زمینـی   در . هـاي الهـی در همـه جـا هـست      کنـد کـه نـشانه    زد مـی  مـا گـوش   به ان فی ذلک الیه   قبال گفتیم که خداوند با گفتن       

هـا آیتـی هـست؛     اطـراف مـا آیتـی هـست؛ در زنـدگی تـک تـک انـسان        در دنیـاي  .  ـ آیتـی هـست   مکنـی   آن نگاه نمی زیر پاي ماست ـ و ما حتی به 
چـرا کـه از آیـات     ؛اکثـر مـردم ایمـان نخواهنـد آورد     امـا  ؛هـست ، آیتـی  اسـرائیل  بنـی  در ،موسـی  در   ،فرعوندر تاریخ و حوادث آن آیتی هست؛ در         

ـ  ما: کنند  خدا اعراض می   د آیـ  یمـ بـراي آنهـا هـیچ ذکـر جدیـدي از رحمـن ن       عنـه معرضـین   اال کـانوا محـدث  تیهم مـن ذکـر مـن الـرحمن         أی
  . نندگاناعراض کبودند از آن مگر آن که 

مردمـان صـدر   ؟ یاناسـرائیل  بنـی  ؟فرعونیـان ؟  چـه کـسانی هـستند      اکثـرهم ز  اقـرآن   منظـور   در ایـن آیـات اخیـر،        : سـؤال کنـیم   اجازه دهید   
هـاي عمـوم    هـا و مخالفـت   چـرا کـه ظـاهر ایـن آیـات، نـاظر بـه چـالش        . ایـن آیاتنـد  منظـور نظـر   کنم همۀ این افراد  خود ما؟ من فکر مییا ؟  اسالم

چـه بـود؟ بـراي    فرعونیـان  اي هـست، ایـن نـشانه بـراي      را نـشانه اگـر در ایـن مـاج   : میپس اجازه دهیـد دو بـاره سـؤال کنـ    . مردم با دعوت الهی بود    
  اي هست؟   چه بود؟ آیا در این ماجرا براي ما هم نشانهاسرائیلیان بنی

کردنـد، شـاید اتفاقـات     توجـه مـی  آنهـا  هـایی وجـود داشـت کـه اگـر بـه         چـه نـشانه   فرعونیان  و  فرعون   براي   .برویمفرعونیان  اول به سراغ    
گـوش  موسـی   هـاي  بـه حـرف  بـا جـدیت   ، رو شـد  روبـه موسـی   بـا  کـه  يآن روزدر فرعـون  اگـر   ؟یر تاریخ عـوض مـی شـد    مسافتاد و     میدیگري  

هـاي   اگـر فـارغ از منـافع شخـصی و حفـظ حکـومتش، در بـارة درسـت یـا غلـط بـودن حـرف                ،کـرد   توجـه مـی   موسـی   به اسـتدالالت    اگر   ،داد  می
گرفـت، اگـر بـه انـدازة تالشـش بـراي هـدایت          بـه بـاد اسـتهزاء نمـی    ، رب العـالمین را در بـارة موسـی  کرد، اگـر سـخنان فلـسفی        اندیشه می موسی  

العمـل   خـود یـک نـشانه نبـود؟ آیـا عکـس      موسـی  آیـا معجـزة   افتـاد؟   چـه اتفـاقی مـی   کـرد،   تالش مـی واقعیت  و  یقتافکار عمومی، براي درك حق    
هـیچ تـوجهی بـه اسـتدالالت سـاحران خـودش هـم        ون  فرعـ جمعـشان کـرده بـود، یـک نـشانه نبـود؟ چـرا               فرعـون   ساحران، سـاحرانی کـه خـود        

  ها هیچ توجهی نکرد؟ ها و آیت به این نشانهفرعون  یک نشانه نبود؟ چرا نیلنکرد؟ آیا شکافتن 
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وقتـی   گرایـی  عمـل . بـود فرعـون  ی صـل  مـشکل ا گرایـی  عمـل رسـد   بـه نظـر مـی   . ایـم  هایمـان را زده  قبال حرفپاسخ این سؤاالت ما در بارة  
توانــد گــوش انـسان را از شــنیدن همــۀ   مـی . رفــتفرعــون توانـد انــسان را بــه جـایی ببــرد کـه     راه شــود، مــی ثــروت فــراوان هـم کـه بــا قـدرت و   

 بـود کـه ثـروت و    پراگماتیـستی . گـراي بـاهوش و موفـق بـود     یـک عمـل  فرعـون  . ها کر، و چشم او را در دیـدن همـۀ معجـزات کـور کنـد          استدالل
آن را قـرآن   دیـدیم ـ   سـورة شـعراء  ین دلیـل دچـار چیـزي شـده بـود کـه ـ چنـان چـه در آیـات نخـستین            بـه همـ  . کرانی فراهم کرده بود قدرت بی

  . کشی خواند تکبر و گردن
صـمیمانه  البتـه امیـدوارم بـالء همیـشه بـه دور باشـد؛ امـا         از مـا خیلـی بـه دور اسـت؟       را گرفـت،    فرعـون   ، بالیـی کـه دامـان        به نظر شـما   

 . و ماننـد او مرتکـب اشـتباه نخـواهیم شـد      او هـستیم ءو مـال فرعـون  تـر از    بـاهوش مـا   ور کنـیم    تـص اگـر    این کمال بالهـت اسـت        :بگویم
ي و نظـر شـما اداره   أ بـا ر مـصر رفـت   ایـد؛ تمـدن بـزرگ و رو بـه پـیش      نشـسته فرعـون  و در کـاخ  فرعـون  یک لحظه تصور کنید که شما در جـاي      

شـود؛ بـا تیزهوشـی و زکـاوت خاصـی کـه         توسـط شـما مـدیریت مـی    ،امسـاختن اهـر  هـاي ـ    ـ در واقـع ابـر پـروژه   هـاي بـزرگ     می شـود؛ پـروژه  
، در نـوزادي او را کنـار جـوي    زاد شماسـت  ال قبـاي بـی همـه چیـزي کـه خانـه        یـک ،کنیـد؛ اکنـون   هـا را مهندسـی مـی        دارید، فرهنگ و افکار انسان    

 و از شـما  ؛شـود  یگـر هـیچ، بـه کـاخ شـما وارد مـی      و یـک عـصا و د  راه بـا بـرادرش     و بـر اثـر ارتکـاب قتـل فـراري شـده، هـم           ،ایـد   آب پیدا کرده  
هـاي او را جـدي خواهیـد گرفـت؟ چقـدر بـه اسـتدالالت فلـسفی          شـما چـه خواهیـد کـرد؟ چقـدر حـرف      . خواهد که حکومتتان را تسلیم کنیـد    می

اي نـشان   ما معجـزه اگـر بـه شـ   گفـت؟   در جـوانی هـم مـی   کـه  هاي بی سـر و تـه سیاسیـست     او توجه خواهید کرد؟ نخواهید گفت این همان حرف      
  دهد، او را به جادوگري، یا چیزي شبیه به آن، متهم نخواهید کرد؟ 

گرایانـه غالـب باشـد، و در کنـار آن احـساس موفقیـت و برتـري داشـته باشـیم،           به نظر من، هر چقدر که در زنـدگی امـروز مـا نگـاه عمـل            
آیـا مـا متوجـه ایـن آیـات هـستیم؟ آیـا مـا         . کـه در اطـرافش بـود توجـه نداشـت     هـایی   به آیات و نـشانه فرعون . تریم شبیهفرعون به همان اندازه به    

زوج کـل  نـا فیهـا مـن    تاولـم یـروا الـی االرض کـم انب    تـرین تـوجهی داریـم؟       هایی که در همین زمـین زیـر پـاي مـا وجـود دارد، کـم                  به نشانه 
   ؟کریم

وقتـی بـه بعـضی از حـوادث     انـسان  . انـد  نـام نهـاده   ـ  ــ   طالـب  ابـی  بـن  علـی سـال  را امـسال  
امــا حیــرت مــن وقتــی . شــود کنــد، غــرق در حیــرت مــی نگــاه مــی ـ  ـــ  طالــب ابــی ابــن علــیدوران 

آیـا اگـر مـن در آن دوران بـودم، موضـع درسـتی را در برابـر ایـن همـه          : پرسـم  گیـرد کـه از خـودم مـی       فزونی می 
  .  حقیقتا آسان نیستکردم؟ پاسخ این سؤال، گاهی  میذانگیز اتخا حوادث فتنه

 عمـار یاسـر  بـراي ایـن کـه بـدانیم      . را بعـضی از شـما شـنیده باشـید          عمـار یاسـر   شاید ماجراي شـهادت     
 یکـی از نخـستین کـسانی بـود     عمـار یاسـر  . چنـد سـالی بـه عقـب برگـردیم          اسـالم کیست، الزم است در تـاریخ       

ـ  وقتــی کـه ایمـان آورد بـسیار جــوان بـود    .کـه بـه پیـامبر ایمـان آورد     ر اثـر ایمــان او، پـدر و مـادرش نیـز بــه      و ب
ــد  ــان آوردن ــامبر ایم ــکنجه مــی   . پی ــشان ش ــاطر ایمان ــه خ ــسلمانان را ب ــار م ــه کف ــی ک ــد،  در دوران ــارکردن  و عم

 ایـن خـانواده مثـل یـک فرصـت         ، شـکنجۀ  قـریش بـراي کفـار     . گیـر شـدگان بودنـد       اش هـم جـزو دسـت        خانواده
آنهـا  .  بـه انـدازة کـافی جـوان    عمـار  ـ هـر دو پیـر بودنـد و     اسـر ی و سـمیه  ـ  عمارچرا که پدر و مادر . طالیی بود

 بـشوید تـا ابهـت از    اسـالم هـا دسـت از    کردند باالخره یک نفر از این خـانواده بایـد بـر اثـر ایـن شـکنجه                 فکر می 
  . ها آغاز شد بنابراین شکنجه.  اندکی ترمیم شودقریشدست رفتۀ 

ــشمان   ــر چ ــاردر براب ــکنج  ،عم ــرش را ش ــادر پی ــدر و م ــی پ ــال  ه م ــان ح ــد و در هم ــی را در  ،دادن بت
چهـار اسـب آوردنـد    اثـر نکـرد،   هـا   نقـشه وقتـی ایـن   . خواستند بـه آن بـت احتـرام کنـد          گرفته و از او می     شبرابر

 عمـار مـادر  هـا را رم دادنـد تـا بـدن      سـپس اسـب  .  بـستند  سـمیه ي  هـا  و پا  ها  دستیکی از   به  و هر یک از آنها را       
رفــت و گویــا در آن حالــت  از هــوش عمــاردر ایــن جــا بــود کــه .  شــوددر برابــر چــشمان پــسرش چهــار تکــه

آمـد، دیـد کـه پـدر و مـادرش هـر دو       بـه هـوش   چـرا کـه وقتـی    . هـا را بـه زبـان آورد    حالی، نام یکـی از بـت        بی
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 خـوراك تبلیغـاتی خـوبی فـراهم     قـریش قاعـدتا بـراي کفـار     .  او را رهـا کـرده بودنـد        قـریش انـد، امـا       شهید شـده  
  . آمده بود

بـه خـاطر   ظـاهرا  امـا  .  هجـرت کـرد  مدینـه  بـه  مکـه  جزو کسانی بود کـه بـه دسـتور پیـامبر از       یاسر رعما
ها، به خـاطر از دسـت دادن پـدر و مـادرش، بـه خـاطر جـوان بـودنش، بـه خـاطر تنهـائیش و بـاالخره              آن شکنجه 

بـه همـین دلیـل    . مـود ن مـی گـین   غـم شـکننده و  اش بـسیار   روحیـه به خاطر این که نام بتی را به زبـان آورده بـود،              
اي در  حتـی وقتـی کـه پیـامبر بـه او مـژده داد کـه خداونـد آیـه             . کـرد   گیـري مـی     گوشـه گرفـت و      کناره می از همه   

  . بارة او فرو فرستاده و او را جزو مؤمنان حقیقی خوانده است، این حاالت او تغییر چندانی نکرد
هایــشان  نان او را هــدف شــوخیاي شــده بــود تــا مــسلما  ســوژهعمــارگیــري  حجــب و جــوانی و گوشــه

اي دیگــر از مــسلمانان هیــزم یــا   مــشغول کــار بــود و گویــا بــه اتفــاق عــده عمــارروزي از روزهــا، . قــرار دهنــد
ـ ک بـا او شـوخی مـی   کـارانش ـ مثـل همیـشه ـ       و هـم دوسـتان  بعـضی از   .کـرد  سنگ جمع می یعنـی هیـزم و   . دردن
چیـزي   هـم  عمـار . سـنگین شـده و بـار خودشـان سـبک شـود      نهادند تـا بـار او          می عمارروي بار   بار خودشان را    

 نـد، ایـن مـاجرا بود   دهشـا کـه  پیـامبر  . کـرد  اش همـۀ بارهـا را حمـل مـی          گیرانـه   با همان حالـت گوشـه     . گفت  نمی
 را اذیــت کنــد جــایش در عمــارهــر کــس  نــدفرمودبــا همــان مهربــانی همیــشگی . نــد جلــو آمدهلبخنــدي زد

هـاي   سـال  تـو  .اي بـدهم  مـژده بـه تـو   هم اخـو  مـی  عمـار : گفتنـد  رعمـا بعـد رو بـه    . آتش جهنم خواهد بـود    
ســفید شــده ریــشت کــه   روزي شــهید خــواهی شــد، در حــالیامــا بــاالخره . ســال زنــدگی خــواهی کــرد

 را عمــارقــومی کـه  ! آگـاه باشـید  : نــدآنگـاه رو بــه دیگـران فرمود  .  باشـد  و موهایـت روي پیـشانیت ریختــه  
  12.ري نیستندگا رستحق و در طریق  ،کنند شهید می

در امــا . راه پیــامبر و بعــد از پیــامبر شــرکت کــرد  هــا هــم  در بــسیاري از جنــگعمــار. هــا گذشــت ســال
دیگـر تقریبـا مـوي سـیاهی در ســر و     جنگیـد،   مـی  ـ  ــ   امیرالمـؤمنین وقتـی در کنـار   ، صـفین جنـگ  
بلنــدش ابــروان  بــود تــا اي بــه پیــشانیش بــسته بــراي ایــن کــه بتوانــد خــوب بجنگــد، پارچــه.  نداشــتشصــورت

 عمـار یاسـر   نبـود تـا ایـن کـه     عمـار کـسی بـه یـاد آن مـاجرا و جملـۀ پیـامبر در بـارة         . جلوي چشمش را نگیـرد    
. ندهـاي قـدیمی از نـو زنـده شـد         وقتـی ایـن صـحابی پیـر بـه شـهادت رسـید، انگـار همـۀ آن صـحنه                    . شهید شد 

ــود   ــوده ب ــامبر فرم ــاه باشــیدپی ــه ! آگ ــومی ک ــارق ــد، ک  را شــهید مــیعم ــق نن ــاري  رســتحــق و در طری گ
  .  ستندنی

 کــه لــشگرش را بــه انگیــزة اي معاویــه.  تنــگ شــدمعاویــهعرصــه بــر . اي در میــان دو ســپاه افتــاد ولولــه
گــرد آورده بـود، حـاال بــراي افکـار عمــومی چـه جـوابی داشــت؟ مثـل همیــشه       خلیفــۀ رسـول اهللا  خـواهی   خـون 

کـه او را در سـن پیـري      را کـسی کـشته   عمـار یاسـر   ه  گفـت جـار بزنیـد کـ       .  شـتافت  معاویه به کمک    عمروعاص
ــ   طالـب  ابـی    بـن   علـی . جـواب ایـن ترفنـد تبلیغـاتی البتـه چنـدان مـشکل نبـود                !اسـت   به جبهۀ جنگ آورده   

   هــم ءالــشهدا  ســیدةحمــزقاتــل البــد  پــس ،گونــه اســت  اگــر ایــنبــه آنهــا بگوییــد  :جــواب داد ـ 
  . ثر افتادؤم عمروعاصحیلۀ  اما ! آورداحدري به جنگ  است که او را در سن پیاهللا رسول

ــه خــاطر ممکــن اســت برخــی از شــما،   ــاران ب ــهبالهــت ی ، آن دورانافکــار عمــومی حماقــت  و معاوی
ــد ــست  . تعجــب کنی ــدان جــاي تعجــب نی ــه نظــر مــن چن ــا ب ــه   . ام ــن ب ــصیرت و فهمــشان از دی ــه ب ــسانی ک ک

بجنگنـد، دور نیـست کـه چنـین تـوجیهی را از       ـ  ــ   طالـب  ابـی  بـن  علـی ایست کـه حاضـرند بـا     اندازه

                                                                            
روحـش  .  شـنیدم آبـادي  مرحـوم آیـت اهللا سـید مـصطفی موسـوي خـرم      آورم که روزي ایـن داسـتان را در محـضر اسـتاد فقیـدم         نویسم، به خاطر می     اکنون که این سطور را می     ) ١٢

 .گاهش بهشت برین باد شاد و جاي
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بردیـد، قـادر بودیـد تـصمیم درسـتی       کنیـد اگـر در همـان دوران بـه سـر مـی       آیا شما فکر مـی  .  بپذیرند عمروعاص
ـــ  طالــب ابــی ابــن علــیدیدیــد، عــدة قابــل تــوجهی از اصــحاب پیــامبر در صــف مقابــل   بگیریــد؟ اگــر مــی

  ــ   علـی اي بـا خـود    گرفتیـد؟ همـین مـسئله را عـده      باز هم بـه راحتـی جانـب او را مـی    اند، ایستاده ـ
   ــد  ـ ــان نهادن ــی . در می ــواب م ــت او در ج ــی : گف ــد از روي آدم شــما م ــل را   خواهی ــق و باط ــا، ح ه

اول حــق و باطــل را بفهمیــد، بعــد ببینیــد چــه کــسی در صــف  . ایــن غیــر ممکــن اســت. تــشخیص دهیــد
هــاي   ایــن اســت کــه بایــد مــالكحــضرتتــرین معنــاي کــالم  کــم. سی در صــف باطــلحــق اســت و چــه کــ

هــاي سیاســی  هــاي اصــولی بــیش از ـ و پــیش از ـ اختالفــات صــغروي و قــضاوت     منطقــی، کبراهــا، و اندیــشه
  آیا ما چنینیم؟ . مورد توجه ما قرار گیرد

 بــا لــب تــشنه شــهید  کــهکــرد معرفــی مــی خــواهی از خلیفــۀ مظلــومی دار خــون پــرچم  خــود را معاویــه
بـراي قـانع کـردن افکـار عمـومی      . کـرد   مـی عثمـان را مـتهم بـه دخالـت در قتـل      ـ  ـ  علی. شده است

.  نفـع بـرد؟ آن کـس کـه بعـد از او بـه حکومـت رسـید        عثمـان چـه کـسی از مـرگ    . دالیل خوبی در دست داشت    
ز دنیـا رفـت، ادعـاي خالفـت داشـت؟ مگـر       از همـان روز اولـی کـه پیـامبر ا     ـ  ــ   علیچه کسی جز 

ــدان عثمــاننــه ایــن کــه در هنگامــۀ شــلوغی قتــل   ــ  علــی، فرزن ــده   ـ   ـ هــم در میــان جمعیــت دی
اي بـه قـدرت نـدارد، خالفـت را رهـا کنـد تـا         گویـد کـه عالقـه    راسـت مـی   ـ  ــ   علـی اگـر  اند؟  شده

بــا حکمیــت مخــالف  ـ   ـــ  علــیچــرا . ننــدفکــري کشــان ددر کمــال آزادي بــراي خوهــا  مــسلمان
  است؟ 

بـه   ـ  ــ   طالـب  ابـی  ابـن  علـی گفـتم کـه    خواهم براي شـما تـاریخ بگـویم؛ وگرنـه مـی      من نمی
ایــن شــبهات همگــی در ســطح همــان حرفیــست کــه  . داد هــر کــدام از ایــن شــبهات چــه جــواب محکمــی مــی 

ــه ــاص و معاوی ــهادت عمروع ــارة ش ــار در ب ــریا عم ــ س ــی. دزدن ــا م ــما در آن دوران : خــواهم بپرســم ام ــر ش اگ
ــی     ــضاوت خــود را از دســت نم ــدرت ق ــبهاتی ق ــین ش ــر چن ــد، در براب ــد؟  بودی ــسیاري از  دادی ــروز، ب ــین ام هم

هـا در   چـرا ایـن گونـه حـرف    ؟ نیـست هـا   بـافی  ها، شـبیه بـه همـین آسـمان و ریـسمان       روزنامهسیاسی  هاي    تحلیل
فرعـون   درسـت همـان چیـزي بـود کـه      ،ادارة افکـار عمـومی  : ؟ فرامـوش نکنـیم  افتـد  نزد افکار عمـومی مـؤثر مـی      

فرعــون هــم در آن تبحــر داشــت؛ و مــا قــبال در ایــن بــاره صــحبت کــردیم کــه افکــار عمــومی مــردم در زمــان   
  . اداره کندبه این شکل توانست آنها را  میفرعون دچار چه نقصی بود که 

 جهـان هـدایت افکـار عمـومی را بـر عهـده ندارنـد؟ آیـا             هـاي تبلیغـاتی     گـاه   ، دسـت  روزگار مـا  همین  در  
اي دیگـر   عـده و  ،میرنـد  گرسـنگی مـی  بـه خـاطر   اي از مـردم دنیـا      عـده داننـد کـه       مردم کشورهاي مرفه جهان نمی    

پـس چـرا بــسیاري از آنـان، چنــین نظـم نـوینی را ـ عمـال ـ            ؟شــوند هــاي زورمـداران دنیـا لــه مـی    زیـر چکمـه  
هـاي خبیثـی هـستند؟ مـن ایـن طـور فکـر         دلیـل کـه مـردم کـشورهاي مرفـه جهـان آدم      انـد؟ آیـا بـه ایـن        پذیرفته

اي هـدایت شـده کـه نـسبت بـه ایـن موضـوعات حـساسیت          به نظر من، افکـار عمـومی جهـان بـه گونـه       . کنم  نمی
گرفـت و افکـار مـردم     را بـه سـلطه مـی   اسـرائیل   بنـی کـه  فرعـون  درسـت مثـل   . دهـد  چندانی از خـود بـروز نمـی      

  . کرد ز اداره میزمانش را نی
زیـاد  فرعـون  بـه یـاران و لـشگریان    : خـواهم بگـویم   مـی . بیـنم  را در همـین نکتـه مـی   فرعـون  هـاي مـاجراي    نـشانه هـا و   آیـت من یکـی از   

حـرف مـن   ! معلـوم نیـست وضـع امـروز مـا خیلـی بهتـر از آنهـا باشـد         . زیـاد سـرزنش نکنیـد   فرعـون   فحش ندهید و آنها را به خاطر تبعیتـشان از           
 بـا  .سـاخت  هـا مـی    اهـرام شا بـا کمـک قـدرت پیـشرفته    فرعـون   .کـرد  آنهـا را اداره مـی    فرعـون   توان جزو افرادي بود کـه          که به آسانی می    این است 
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عجیـب نیـست اگـر کـسی بگویـد مـردم       . کـرد   افکـار مـردم را اداره مـی   شبـا تیزهوشـی وافـر     و   ؛ را شـکل داده بـود      مـصر  تمـدن    شکران  ثروت بی 
مـا  آیـا  . و فلـسفۀ زنـدگی اندیـشه کننـد    حـق و باطـل   کردنـد تـا در بـارة     پیـدا نمـی   یزندگی دنیا بودند که اصـال فرصـت    چنان غرق در    فرعون  زمان  

هـاي پدیـد    تـر فکـر کنـیم؟ زنـدگی روزمـره و مـشغله       فلسفۀ مرگ، مبـدأ هـستی و منتهـاي آن، کمـی جـدي         در بارة فلسفۀ زندگی،     فرصتی داریم تا    
وز، براي مـا وقتـی هـم بـاقی گذاشـته تـا در بـارة خودمـان، ربمـان، و تکلیفمـان در قبـال رب، تـأملی کنـیم؟                     رفتۀ امر   آمده از زندگی در تمدن پیش     

  بینید؟ آیا اکثر مردم جهان جزو مؤمنانند؟ هایی نمی نشانهها  اینآیا شما در 
تـوان یافـت، پایـانی     یهـایی کـه در ایـن داسـتان مـ      خـود یـک حـدیث مفـصل دیگـر اسـت؛ و بـه گمـان مـن، نـشانه             اسـرائیل     بنیاما قصۀ   

ـ    چـه وضـعیتی داشـتند؛    موسـی  پـیش از آمـدن    اسـرائیل     بنـی دانیـد کـه       همـۀ شـما مـی     . ندارد ـ  شانبردگـی، کـشته شـدن پسران شان، ، اسـارت دختران
ســرزمین و زنــدگی  گذشــتند و وارد نیـل از بـه طــرزي بــاور نکردنــی  .  شــدعــوض، همـه چیــز  موســیبــا آمــدن . یــک بــدبختی مجـسم  ،خالصـه 

بـر  هـدایت معنـوي و رهبـري اجتمـاعی ایـن قـوم را       ــ بـه امـر خداونـد ـ      موسـی  . و در کمـال آزادي فرعونیـان  فـارغ از اسـارت    ؛جدیدي شـدند 
هـاي اعجـازآمیزي کـه از سـوي خداونـد       کمـک . نظیـري از سـوي خداونـد رب العـالمین بـه کمکـشان آمـد        در این راه، امـدادهاي بـی    . عهده گرفت 

شناسـید   ، ملتـی را مـی  اسـرائیل  بنـی آیـا بـه جـز    .  براي هـیچ ملـت دیگـري در ـ تمـام تـاریخ ـ فـراهم نـشده باشـد         فرود آمد، شایداسرائیل  بنیبراي 
 معلـق  یکـوه را بـاالي سـر ملتـ    ایـد کـه خداونـد     ، در جـایی خوانـده  اسـرائیل  بنـی آیا جـز در تـاریخ   که غذاي روزانۀ آنها از آسمان نازل شده باشد؟    

  د؟ نک
ظـاهرا نبایـد زمـان    . رانـی کـردن اسـت    بیـنم کـه در حـال سـخن     را مـی موسـی  مـن  . بـرویم اسـرائیل   بنـی میـان  اجازه دهید براي دقایقی بـه      

ــت   ــاجراي هالک ــادي از م ــانزی ــور فرعونی ــی و عب ــرائیل بن ــل از اس ــد نی ــته باش .  گذش
  ــه مــردمش گفــت موســی و آنگــاه کــه ــوم: ب ــاد  ! اي ق ــه ی ــر خــود ب نعمــت خــدا را ب

ــامبرانی  وریــدآ ــان شــما پی ــداد   آنگــاه کــه در می ــه شــما چیــزي داد کــه بــه احــدي از عالمیــان ن ــرار داد و شــما را پادشــاهان کــرد و ب در ایــن موســی . 13ق
: کنـد  هـاي معنـوي یـاد مـی     هـا از نعمـت   کنـد و در صـدر همـۀ نعمـت     آوري مـی  یـاد اسـرائیل   بنیکران خدا را بر    هاي بی   رانی تاریخیش، نعمت    سخن

پادشـاهی و عـزت و خالصـه، چیزهـایی کـه خداونـد بـه هـیچ کـس جـز           : گـشاید  هـاي مـادي لـب مـی     آنگاه به ذکـر نعمـت  . نبوت و هدایت الهی   
.  از جانــب خــدابــراي بیــان دســتوري موساســت  چینــی هــا همــه مقدمــه ایــن. نــداداســرائیل  بنــی

  نگردیــدپیـشینتان باز وارد شــوید و  بـه زنــدگی  برایتـان نوشـته    کـه خــدا  یبــه ایـن سـرزمین مقدســ  ! مـن اي مــردم 
هـاي معنـوي و مـادي ـ و بعـد       منـدي از ایـن همـه نعمـت     تـی بعـد از بهـره   ملممکـن اسـت   آیـا بـه راسـتی    . 14کار شوید تا دو باره واژگونه شده زیان

در واقـع نگرانـی   .  و مثبـت اسـت  ،نـاك   وحـشت ،ن این همه معجزات و آیـات ـ بـاز بـه سـوي گذشـتۀ تاریـک خـود متمایـل شـود؟ پاسـخ           داز دی
. دادنـد موسـی  چـه جـوابی بـه    اسـرائیل   بنـی ببینـیم   اکنـون   . بوداز همین   موسی  

  هرگـز بـه آن جـا وارد نخـواهیم شـد تـا آن کـه آنهـا         مـا  همانا کـه در ایـن سـرزمین مـردم زورمـداري هـستند و همانـا کـه         ! موسیاي گفتند
چـه چیـز در درون ایـن مـردم بـود کـه بـا        . 15مـا داخـل شـوندة در آن جـاییم    از آن سرزمین خارج شوند؛ پس اگـر از آن خـارج شـوند، پـس همانـا کـه          

. فکـر و بـاادبی هـم بودنـد     در میانـشان افـراد خـوش   . گفتند؟ این البتـه وصـف حـال تمـامی آنهـا نبـود       ادبانه سخن می  پیغمبر این قدر بی    موساي
  ــرد ــه دو مـ ــسانی کـ از کـ

ید، پــس بــه تحقیـق شــما پیــروز خواهیــد  دخـوف داشــته خــدا بــر آنهـا نعمــت داده بــود گفتنــد از در مخـصوص آن وارد شــوید؛ پــس آنگــاه کـه وارد شــ    
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 امـا پاسـخ چـه بـود؟       . 16بود؛ و بر خـدا توکـل کنیـد اگـر هـستید مؤمنـان              
 بـا آنهـا بجنگیـد کـه مـا همانـا ایـن         خـودت، ربو ما هرگز و تا ابد وارد نخواهیم شـد مـادامی کـه آنهـا در آن جـا هـستند؛ پـس بـرو تـو                موسی  گفتند اي   
  . 17ایم جا نشسته

گوینـد تـو و     قـومش بـه او مـی   ،موسـی حـاال در حـضور      . رب العـالمین  ! چـه بـود؟ بلـه     موسـی   عـوت   تـرین عنـصر د      اساسییادتان هست   
ــگوی  کــه نمــیرب العــالمین !رب خــودت ــجا یکــی از  ایــننــد یگو  بلکــه مــی؛گوینــد نمــیهــم  ، حتــی د هــیچن موســی ست کــه هایی

گفـت اي رب همانـا کـه مـن مالـک نیـستم مگـر خـودم و           .کنـد   را نفـرین مـی    اسـرائیل     بنی
  . 18پیشه گناهقوم میان ما و این جدایی بینداز پس برادرم را؛ 

کـنم ـ    ـ مـن از خوانـدن آیـاتش صـرف نظـر مـی      ایـد    همـۀ شـما شـنیده   . مـردمش گـشود  نفـرین  لـب بـه   موسی این البته تنها باري نبود که 
 رفـت ـ و ایـن میقـات سـی روزه، چهـل روز بـه درازا کـشید ـ هنگـام بازگـشت متوجـه شـد کـه               طـور راي میقات ربش بـه کـوه   بموسی که وقتی 

بـر سـر رب   فرعـون   کـه بـا   موسـایی تـوان حـدس زد    مـی . انـد  مردمش در غیـاب او، مجـسمۀ طالیـی یـک گوسـاله را قبلـۀ عبـادت خـود سـاخته                
ایـن  . خوانـد  او اقـال خـودش را رب مـی   ! فرعـون صـد رحمـت بـه    (! صـحنه بـه چـه حـالی افتـاد     کـرد، از دیـدن ایـن     العالمین بودن خدا دعـوا مـی     

ـ را   گـین شـد کـه سـوغاتی میقـات       وضـعیت چنـان خـشم   ایـن  از موسـی   ،قـرآن طبـق روایـت   .) کننـد  عبادت مـی جماعت مجسمۀ یک گوساله را 
. رفـت  هـارون  اغسـر بـه  بعـد  . بـه زمـین زد و شکـست    ـ    بـود نوشـته اسـرائیل   بنـی هاي گلـی کـه در آن دسـتورات خـدا را بـراي       یعنی همان لوحه

سـر  خـونم ـ    بـا لحنـی تـرحم برانگیـز بـه او گفـت اي پـسر مـادرم ـ یعنـی اي بـرادر هـم             هارون.  را گرفتهارونگویا از شدت خشم یقۀ پیراهن 
 میـان  ۀاي نداشـت کـه شـکاف و تفرقـ     دهزدم، نـه فقـط فایـ    مـن اگـر هـر حرفـی مـی     . از دست من هـیچ کـاري سـاخته نبـود    . و گریبان مرا رها کن   

بــار دیگــر بــراي خــودش و بــرادرش بــه درگــاه خداونــد دعــا کــرد و لــب بــه نفــرین  موســی ایــن جــا بــود کــه . کــرد را افــزون مــیاســرائیل  بنــی
  . گشوداسرائیل  بنی

دهــان بــه ســرزنش بــس اســت و نیــازي نیــست تــا مــا هــم پــا روي پــا انداختــه  اســرائیل  بنــیبــراي موســی کــنم نفــرین  مــن گمــان مــی
بـود کـه کارشـان بـه ایـن جـا کـشید؟        اسـرائیل   بنـی  در ي چـه چیـز  :به جاي این کار شاید بهتـر باشـد از خودمـان سـؤال کنـیم     . باز کنیم اسرائیل    بنی

در هـر دوي ایـن   اسـرائیل   بنـی جـز ایـن بـود کـه مـشکل اصـلی       . رس نباشـد    ، جـواب چنـدان دور از دسـت        قـرآن به گمانم با کمی دقت در آیـات         
 مـا ـ بلـه مـا مـسلمانان ایـن روزگـار        ،بـه نظـر شـما   : کـنم  توجهی به عمق و حقیقت معناي رب العالمین بود؟ حـاال دو بـاره سـؤال مـی     ماجراها، کم

بـه گمـان مـن، بـراي پاسـخ ایـن سـؤال کافیـست بـه گفتارهـاي قبلیمـان نگـاهی دو              ؟ـ چقدر به عمق و حقیقت معناي رب العالمین توجـه داریـم         
  هایی نیست؟ و آیا اکثر مردم از مؤمنانند؟ نشانهاسرائیل  بنیآیا در . یمباره بینداز

ــگ شــدن   اعــراض از ذکــر رحمــان، خــود فراموشــی، زنــدگی عمــل  ــه، کــم رن نداشــتن ،  و باطــل و حقیقــت جــویی حــقۀدغدغــگرایان
خـالی بـودن از اسـتحکام عقالنـی،     تکبـر،  کـشی و   گـردن  ،مـرگ نیندیـشیدن بـه    ، و معـاد ء مبـدا ۀدغدغـ اي متقن بـراي زنـدگی، از یـاد بـردن       فلسفه
، فرعونیــانهــایش را در زنـدگی   تــوان جلـوه  هـاي مشترکیــست کـه مـی    پـر از مــسخرگی و اسـتهزاء، ایـن هــا همـه نــشانه     پـر از تنــاقض،  انیزنـدگ 

  .  و زندگی خود ما پیدا کرداسرائیلیان بنی
 زدیــم و گفتــیم همــۀ مــا ـ چــه بخــواهیم و چــه   گــري حــرف و دعــوتدعــوت مــا در جلــسات نخــستین درســمان بــه تفــصیل در بــارة 

آیـا بـه چنـین شـناختی از     : کـنم  امـروز دو بـاره سـؤال مـی    . نخواهیم؛ و چه بدانیم و چه ندانیم ـ در حال دعوت کردن بـه چیـزي یـا کـسی هـستیم      
و بـه چـه چیـزي دعـوت     بـه چـه کـسی    امـروز  بـریم؟ مـا    فراموشـی بـه سـر مـی    خـود  ایم؟ یا ایـن کـه هـم چنـان در غفلـت و          هستی خود رسیده  

  به خدا؟ به رب العالمین؟ آیا به راستی فلسفۀ حیات ما، دعوت به سوي رب العالمین است؟کنیم؟  می
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. دانـد، هرگـز از کـم بـودن یـارانش احـساس خلجـان نخواهـد کـرد          کسی که فلـسفۀ حیـات خـود را دعـوت بـه سـوي رب العـالمین مـی                  
 آیـا  :کـنم  امـا سـؤال مـی   . رسـیده بـود  موسـی  اي رسـیده باشـیم کـه     یم همـۀ مـا بایـد بـه مرتبـه        گـو   آیا ما این چنینیم؟ مـن نمـی       . موسیدرست مثل   

 شــدن نیــست، پــس چــه فرقیــست میــان مــا و  موســایی اگــر حتــی جهــت زنــدگی مــا بــه ســمت  ؟ســتو سوجهــت زنــدگی مــا بــه آن ســمت 
  ؟ ایم  ما همین جا نشسته؛گفتند تو و رب خودت بروید و بجنگیدموسی که به اسرائیل  بنی

. شـود  فـضاي رایـج نمـی    ةو جـوزد افکـار عمـومی   اسـیر  دانـد، هرگـز    کسی که فلسفۀ حیات خـود را دعـوت بـه سـوي رب العـالمین مـی                
اي در  گـویم بـراي کـسی کـه فلـسفه      مـن مـی  . یـست و همیـشه بایـد بـا آن مخالفـت کـرد      بدچیـز  گویم افکار عمومی      من نمی : کنم  باز هم تکرار می   

 نـه حـق و باطـل    ،سـنجد  چنـین کـسی افکـار عمـومی را بـا حـق و باطـل مـی        : ساده بگـویم  . مالك حق و باطل نیست    زندگیش دارد، افکار عمومی     
آیـا مـا ایـن    . اندیـشد نـه بـه کـم یـا زیـاد بـودن طـرف مقابـل          کسی که براي خودش استداللی دارد، به استدالل طرف مقابـل مـی  . را با افکار عمومی 
  ؤمنان؟ یا نشانۀ اکثریتی از مردم تاریخ که جزو مؤمنان نبودند؟ ها در ماست؟ نشانۀ م چنینیم؟ کدام نشانه

چیـست؟ اگـر از مـن بپرسـید، خـواهم گفـت یکـی        کننـد،    مردمی که خود را فرامـوش کـرده بـدون یـک فلـسفۀ محکـم زنـدگی مـی          نشانۀ
 ـ در میـان مـا شـده     اسـرائیلی  بنـی ادهـاي   ـ ایر اسـرائیل  بنـی همـان صـفتی کـه ضـرب المثـل      . گیریـست  و بهانـه  عادت به نق زدن ،هاي مهم از نشانه

مـان در زنـدگی ـ و در قبـال رب ـ بیندیـشیم، دائـم بـه دنبـال کـسی و چیـزي            تکلیـف و وظیفـۀ خود  نـق زدن یعنـی بـه جـاي ایـن کـه بـه        . است
نـق زدن یعنـی خـود    . یمبـه آن متهمـ  عینـا  خودمـان  کـردن دیگـران بـه چیـزي کـه      مـتهم  نق زدن یعنی   . باشیم تا همۀ تقصیرها را به گردنش اندازیم       

رقیــب چــه کــسی اســت؛ ایــن دیگــران مهــم نیــست کــه . انــداختنرا بــه گــردن دیگــران مــشکالت و را فرامــوش کــردن، رب را فرامــوش کــردن 
ایـد کـسانی    ندیـده . مهـم ایـن اسـت کـه بتـوان تقـصیر را بـه گـردن او انـداخت و خـود را تبرئـه کـرد            .  خارجیدشمنیا    خودي، سیاسی، حکومت 

بازیـست؛ واي کـه همـه     واي کـه همـه جـا پـارتی     ؛خورنـد  رشـوه مـی  واي کـه همـه    ؛اسـت شـده   يواي که چه وضـع بـد  : زنند ئم فریاد می  را که دا  
بازیـست    بینـی خـود آن شـخص، هـم اهـل پـارتی       مـی کنـی   خـوب کـه نگـاه مـی    . رسد ساالري به مشام نمی   گویند؛ واي که بویی از شایسته       دروغ می 

زنـد تـا بـه نـوعی      هـا را مـی   هـا ایـن حـرف    خیلـی وقـت  . کنـد  دارد؛ وقتش که برسد، دست در جیب رشوه هم فـرو مـی     و هم از دروغ گفتن ابایی ن      
کننـد، از دسـت مـن     هـاي وجـدانش ـ خـود را تبرئـه کنـد و بگویـد جـایی کـه همـه از ایـن کارهـا مـی              ـ یا در برابر مردم و یا در برابر آخرین رمق

  . شود معرفت نفس است، فلسفۀ زندگیست و رب چیزي که همیشه فراموش میتنها چه کاري ساخته است؟ در این میان 
خـواهم بگـویم دروغ و    نمـی . خـواهم معـضالت جامعـۀ خودمـان را انکـار یـا توجیـه کـنم         هـا نمـی    واضح است که من با گفتن این حـرف        

خـواهم بگـویم همـۀ مـا ـ طبعـا        امـا مـی  . دارنـد مـردان مـا در قبـال ایـن وضـع مـسئولیتی ن       خواهم بگـویم دولـت   حتی نمی. تقلب در میان ما نیست
اش را  توانـد بـا نـق زدن، شـانه     دیگـر ـ مـسئولیم؛ و هـیچ کـس نمـی       هر کس به اندازة قـدرت و امکانـاتش ـ در برابـر رب ـ و حتـی در برابـر یـک        

. ه زنـدگی خـود نخواهـد کـرد    مایـۀ توجیـ   کـسی کـه فلـسفۀ زنـدگی داشـته باشـد، زنـدگی دیگـران را دسـت         . این مـسئولیت خـالی کنـد    زیر بار   از  
اگـر  .  فکـر کننـد  تـري  هـاي اساسـی   اي این قبیل مـشکالت اجتمـاعی هـستند، شـاید بتواننـد از همـین جـا بـه راه حـل             کسانی که به دنبال حل ریشه     

سـت،   اهنـگ  مـشکل اصـلی در ایـن مـوارد فر    :گوینـد  کـه مـی  را  منظـور کـسانی   مفهمـی شـاید ب ما بـاقی گـذارد،   کردن گرایی فرصتی براي فکر      عمل
  . نه اقتصاد یا چیزهاي دیگر

ـ و نداشـتن فلـسفۀ متقنـی بـراي زنـدگی، دل خـوش کـردن بـه         هـاي خـود فراموشـی     دیگر از نـشانه   یکی را ایـن خـصلت    .ان اسـت قهرمان
اگـر در نـق زدن بـه دنبـال کـسی هـستیم کـه تقـصیرها را بـه گـردنش           . بـه شـمار آورد  روي دیگـر خـصلت پیـشین ـ نـق زدن ـ       شاید بتوان 

هـاي بـسیار     ایـن نیـز اتفاقـا از ویژگـی    . انجـام دهـد  ،بـه جـاي مـا کارهـایی را کـه بایـد          گردیم تا     سازي به دنبال کسی می     در قهرمان  ،ندازیما
وقتـی کـه قـومی بـه     . اي کـه چنـد لحظـه پـیش بـراي شـما تعریـف کـردم، چنـین خـصلتی کـامال هویداسـت                 در همین قصه  . استاسرائیل    بنیبارز  

  ؟ چه معناي دیگري دارد ،د تو برو و به جاي ما بجنگ، این کار به جز دل خوش کردن به یک قهرمانگوین رهبر خود می
مـن  .  اسـت جـالوت  و طـالوت ، مـاجراي  واضـح یـک نمونـۀ    . نمایـان اسـت   خـصلت   هـم ایـن     اسـرائیل     بنـی از تـاریخ    در جاهاي دیگـري     

در آن دهـد ـ    شـرح مـی  قـرآن  ـ چنـان چـه   امـا   . کـنم  خـودداري مـی  ن و خوانـدن آیـات آ  براي پرهیز از طوالنی شدن بحث، از شـرح ایـن داسـتان    
 مبـارزه  جـالوت برایـشان تعیـین کـرده بتواننـد بـا      را کننـد تـا پادشـاهی     به سـراغ پیغمبرشـان آمـده و از او تقاضـا مـی           اسرائیل    بنیبنیم که     جا هم می  

پرسـند کـه مـا چـه       بـه سـراغ پیغمبرشـان مـی رونـد، از او نمـی        وقتـی . در این جا بـسیار جالـب توجـه اسـت          اسرائیل    بنیهمین طرز برخورد    . کنند
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کننـد،   تعیـین تکلیـف مـی   ـ بـه نـوعی    ـ یعنـی عـالوه بـر ایـن کـه بـراي پیغمبـر خـدا          . گویند پادشاهی براي ما تعیـین کـن   بلکه به او می. باید بکنیم
  .  نه انجام وظیفۀ خود در زندگیدر واقع امر به دنبال یک قهرمان هستند

در شکـستن قهرمانـان خــود   هــم یـد طـوالیی   ، در عـین دل خـوش کـردن بــه قهرمانـان،     اســرائیل بنـی ایــن کـه همـین     جالـب ار نکتـۀ بـسی  
کنـد، فـورا بـه      را بـه عنـوان پادشـاه انتخـاب مـی     طـالوت ، بعد از این کـه پیغمبرشـان ـ بـه امـر خـدا ـ        جالوت و طالوتدر همین ماجراي . اند داشته

 روا طــالوترونــد، اذیتـی و آزاري نیــست کـه بــه     مــیجـالوت  بـه مــصاف  طــالوتراه  اي هــم ی بعـدها کــه عـده  حتــ! خیزنــد مخالفـت بــا او برمـی  
دانیـد   حتمـا مـی  . داودایـن قهرمـان جدیـد کـسی نیـست جـز       . بندنـد   را رها کرده به قهرمـان دیگـري دل مـی          طالوتدست آخر هم به ناگاه      . ندارند

: کـرد دارانـش قـرار گرفـت کـه دسـت آخـر مـردمش را لعنـت          آن قـدر مـورد آزار طـرف   سـید ـ   ـ که بعدها به مقـام پیغمبـري هـم ر    داودکه همین 
19 .  

زمـانی کـه بـه دنبـال یـک قهرمـان بودنـد قـصدشان ایـن نبـود کـه کـسی را             اسـرائیل   بنـی شاید الزم باشد شما را به این نکته توجه دهم که   
. انـد  کردنـد کـار درسـتی کـرده     شکـستند، فکـر مـی    وقتـی هـم کـه او را مـی        . بستند حقیقتا دوستش داشـتند      وقتی به قهرمانی دل می    . سر کار بگذارند  

آمدنـد و بـراي ایـن کـار حاضـر       برخـی اوقـات حقیقتـا در صـدد جبـران خطاهایـشان برمـی            . چنین نبود که ایـن مـردم ذاتـا افـرادي خبیـث باشـند              
بـه فرمـان   موسـی  . در همـین مـاجراي گوسـاله پرسـتی، بـراي تنبیـه آنهـا حکـم عجیبـی صـادر شـد           . تحمـل کننـد  بودند هر مجـازات و تنبیهـی را        

دیگـر را   کـه یـک    هایتـان را بپوشـانید و بـدون ایـن     در فـالن روز و فـالن سـاعت صـورت    بایـد    ،خواهیـد توبـه کنیـد        به آنها گفت اگر مـی      ،خداوند
توبـۀ  وحـی شـد کـه    موسـی  بـه  خواسـتند ایـن کـار را آغـاز کننـد،       یرفتنـد و درسـت زمـانی کـه مـی     پذآنها . دیگر کنید  شروع به کشتن هم  ،بشناسید

بـه  . هایـشان مـورد عنایـت خـاص خداونـد بودنـد       بینـیم ایـن قـوم بـا تمـام خـصلت           به همین دلیل است که مـی      . دنبخشیده شد آنها پذیرفته شده و     
در بـسیاري از مـوارد هـم موفـق شـده و      . کردنـد  تی بـراي ارشـاد آنهـا تـالش مـی     شد؛ و همـین پیغمبـران بـه راسـ      راستی برایشان پیغمبر مبعوث می    

همـین فرهنـگ البتـه باعـث     . یـک فرهنـگ و یـک طـرز فکـر دارد      اسـرائیلی حکایـت از        هـاي بنـی     بنـابراین، خـصلت   . کردنـد   اي را هدایت مـی      عده
درسـت بـه همـین دلیـل اسـت کـه آموزنـده        اسـرائیل   بنـی قـصۀ  . سـاخته بـود  اسـرائیل   بنـی شد که دو باره دست بـه کارهـایی بزننـد کـه تنهـا از             می

  . باید این طرز فکر و این فرهنگ شناسایی شود. است
آور  ، آن قـدر تعجـب  اسـرائیل  بنـی ایـن سـنت در میـان    . ، سـنت پیغمبـر کـشی اسـت     اسـرائیل   بنـی هاي بسیار عجیـب در میـان          یکی از سنت  

کنـد کـه    تـصریح مـی  قـرآن  . ر آیـات فراوانـی بـر روي ایـن سـنت دسـت گذاشـته اسـت        دقـرآن  امـا  . است که ممکن است شما حتی باورش نکنید     
مـن  . 20 :کردنـد  کـشتند و حتـی بـه ایـن کـار افتخـار هـم مـی         پیغمبرانـشان را مـی  اسرائیل   بنی

. ان اســتقهرمانــشکــستن و ســپس  ســاختن  قهرمــانفرهنــگ ن ااي بــارز از همــ جلــوهاســرائیل  بنــیکــنم ســنت پیغمبــر کــشی در میــان  فکــر مــی
اي دیگـر دالیلـی موجـه بـراي شکـستن آن قهرمـان و حتـی کـشتن او پیـدا           به دنبال یـک قهرمـان اسـت و در برهـه         از زمان   اي    فرهنگی که در برهه   

انه خـالی کننـد، طبیعیـست کـه قهرمانـشان را دق مـرگ        از بـار تکلیـف شـ   تـا خواهنـد   مردمی که قهرمان را براي ایـن مـی      در واقع   . کند  می
 اگر به راستی یک قهرمان در میان این مـردم ظهـور کنـد، و اگـر ایـن قهرمـان ـ درسـت بـه ایـن دلیـل کـه قهرمـان اسـت ـ بـراي پـیش بـرد                    .کنند

  بینی است؟ پیشبرایش قابل به دست این مردم، ، آیا در نهایت سرنوشتی به جز کشته شدن کندپافشاري بلندي اهداف 
، اتفاقـا سـنت آشـنایی    ایرانیـان سـنت قهرمـان سـاختن و سـپس ضـایع کـردن قهرمانـان، امـروز در میـان مـا                   : اکنون اجازه دهید سؤال کـنم     

  نیست؟ 
ـــ و  سـازمان اســتعدادهاي درخــشان مــن در همــین اگـر ایــن درد دل را ایــن جـا نگــویم، کجــا بگـویم؟    

رئـیس جمهـور سـابق ایـن کـشور ـ       تقـدیر از  بـراي  کـه  را  کـسانی  دیـدم در میـان تیزهوشـان ایـن مـرز و بـوم ـ       
کـف زدنـد و هـورا    او حـضور یافتنـد، بـرایش    در مجلـس  ــ لـوح یـادبود آمـاده کردنـد،            هاشمی رفسنجانی آقاي  

هـایی در بـارة    هفتـه، وقتـی فـضاي سیاسـی کـشور انـدکی تغییـر کـرد، حـرف            چنـد    ۀبه فاصـل  درست   و   ؛کشیدند

                                                                            
 78سورة مائده آیۀ ) ١٩
 61سورة بقره آیۀ ) ٢٠
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هـایی کـه گـاه دل     تهمـت .  برخی از آنهـا هـیچ تفـاوتی بـا یـک تهمـت آشـکار نداشـت        او گفتند که ـ دست کم ـ  
  . لرزاند من را می

ام و آن قــدر از بهــرة هوشـی برخــوردار هــستم کـه بــاور نکــنم    مـن هــم در همـین ســازمان بــزرگ شـده   
ده در فاصلۀ این چنـد هفتـه، بـه ناگـاه حقـایق پنهـان دوران ریاسـت جمهـوري ایـشان آشـکار شـده و باعـث شـ               

  .  پشیمان شوند،اند اي از هوراهایی که کشیده عده
یــک رئـیس جمهــور   ،هاشــمی رفـسنجانی آقـاي  خـواهم بگــویم   خـداي مـن شــاهد اسـت کــه مـن نمــی    

 زنـدگی  ةشـیو بـا بررسـی   خـواهم   مـن مـی  . بوده یا این که کـسی حـق انتقـاد از ایـشان را نـدارد        بی عیب و نقص     
 .را تحلیــل کــنم ـ خطاهــاي فکــري و فرهنگــی مــردمم   رآنــیقهــاي  ـ بــا کمــک آمــوزهاجتمــاعی و سیاســیمان   

  . شدم ها هم منصرف می  نبودیم، حتی از گفتن همین حرفبیست و دوم بهمنشاید اگر در آستانۀ 
هـاي   کـنم دلیـل ایـن امـر، ریـشه      مـن فکـر مـی   .  دارداسـرائیلیان  بنـی هـاي تأمـل برانگیـزي بـا رفتارهـاي         رفتار ما در برخی مواقـع، شـباهت       

اگـر چـه مـورد عنایـت خـداییم، اگـر چـه        ــ  اسـرائیل   بنـی ـ درسـت مثـل   مـا   . بینـی مـا و آنهـا وجـود دارد     یست که میان طرز فکـر و جهـان  مشترک
اسـرائیل   بنـی کنـیم، امـا ـ بـاز هـم درسـت مثـل         هـاي فراوانـی مـی    گاه دین در این جهان پر آشوبیم، اگـر چـه در راه دیـن تـالش     ايترین پ امیدبخش

بـه  . گیـر نـشده اسـت     جـاي نحیـدي، ایمـان بـه رب، معرفـت نفـس، و خیلـی چیزهـاي دیگـر، آن چنـان کـه بایـد در درونمـا                     ـ فلسفۀ زنـدگی تو    
شـویم؛ و بـه همـین دلیـل، بـه جـاي        جـوگیر ـ مـی   : به همین دلیل جـوزده ـ یـا بـه قـول جوانـان امـروزي       . شویم همین دلیل دچار خودفراموشی می

درسـت بـه همـین دلیـل اسـت کـه       .  فلـسفۀ زنـدگی باشـیم، اغلـب در آرزوي بـزرگ کـردن یـک قهرمـانیم        این که به فکر انجام تکالیفمان در قبـال      
 و در هـر  ؛کنـیم و گـاه او را بـسیار کوچـک     گـاه طـرف را بـسیار بـزرگ مـی     . بینانـه نیـست   هاي ما در بـارة افـراد در بـسیاري از مـوارد واقـع       دیدگاه

  . افتیم حال از وادي انصاف به دور می
هــاي افراطــی در میــان مــا، وضــعیت رئــیس  ســازي  یــک نمونــۀ آشــکار دیگــر از قهرمــانبــه گمــان مــن،

انیـد کــه مــن بــراي او  بــه عنــوان رئــیس   د همــۀ شــما مــی. ـــ اســت آقـاي خــاتمی جمهـور امــروز کــشور مــا ـ    
چنـدان   یـشان ممکـن اسـت بعـضی از نظـراتم بـا نظـرات ا      هـر چنـد   . صـمیمانه احتـرام قـائلم     جمهور این کشور،    

ــازگار نب ــدس ــردن      .اش ــشق ک ــت م ــضارب آراء و اهمی ــرورت ت ــصوص ض ــخنان او را در خ ــر س ــیاگ  دمکراس
ــی      ــهروندانی م ــرین ش ــی از بهت ــودم را یک ــن خ ــورت م ــن ص ــریم، در ای ــدي بگی ــارش را   ج ــه او انتظ ــم ک دان

. گـویم راه ب دانـم کـه همیـشه بـه او بـد و بـی       نـه خـودم را ملـزم مـی       کـشم و      جهت برایش هورا می    بینه  . کشد  می
ضــایع بــه زودي او را زننــد،  ســنگ او را بــه ســینه مــیبــه شــکلی افراطــی معتقــدم کــسانی کــه امــروز دا جــامــا 

اي، نــه از ســر اســتدالل و تفکــر کــه از ســر   عــدهنــزد بیــنم بــزرگ پنداشــتن او در  چــرا کــه مــی .خواهنــد کــرد
 بعیــد چنـان سـخیف اســت کـه بـه نظـر مـن،      بعـضا   شــعارهایی کـه  21.تبلیغـات و شـعارهاي پـوچ و توخالیـست    

  .  آنها داشته باشد اي به ترین عالقه است حتی خود ایشان کم
معیـاري  منـشاء چنـین رفتـاري، قبـل از هـر چیـز نداشـتن        . خواهـد زد بـه زمـین   او را جهـت هـم     کنـد، بـی      کسی را بلند     مالك قومی که بی  

. ت یـافتن تبلیغـات بـه جـاي تفکـر و اسـتدالل اسـت       ، اهمیـ پراگمـاتیزم قبال گفتـیم کـه یکـی از آثـار نفـوذ       . متقن براي تشخیص حق و باطل است      
هـا اسـارت ـ تحـت تـأثیر همـین فرهنـگ قـرار           ـ بـه خـاطر سـال    اسـرائیلیان  بنـی هـم وجـود داشـت و گویـا     فرعونیـان  همان خصلتی که در میـان  

  . اند داشته
فــارغ از کننـد کــه   تــشویق مــیرا ا جوانــان مـ هـا،   هــا و روزنامــه برخــی از تریبـون بیـنم کــه   مـن امــروز بـا چــشمانی ترســان و نگـران مــی   

ــر هیجــان  قــدم در صــحنه  در خــصوص فلــسفۀ زنــدگی،تفکــرات عمیــق ــسیاري از ایــن روزنامــه. بگذارنــدسیاســی و اجتمــاعی هــاي پ هــا ـ    ب

                                                                            
هـاي کـسانی قـرار گرفـت کـه روزي        بعـد از چنـد صـباحی، آمـاج اهانـت     آقـاي خـاتمی  همـۀ مـا دیـدیم کـه چگونـه      . بینی را به اثبـات رسـاند    گذشت زمان درستی این پیش    ) ٢١

 . تندشکس برایش سر و دست می
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از آنهـا   پراگمـاتیزم  و گرایـی  عمـل  بـراي تـرویج   هـا  غربـی روزگـاري  کننـد کـه    آگـاه ـ دقیقـا از همـان شـعارهایی اسـتفاده مـی        خودآگـاه یـا نـاخود   
؛ همـین  سـخن گفـت  حـق و باطـل   بینـی و یـک ایـدئولوژي، در بـارة      تـوان بـدون داشـتن یـک جهـان           همین که بپرسی چگونه مـی     . اند  استفاده کرده 

ایـن   تـرا بـه بـاد اسـتهزاء خواهنـد گرفـت کـه        ؛هـاي سیاسـی نهـاد    تـوان قـدم در عرصـه       بدون داشتن تعریفی از حق و باطل، چگونه می        که بپرسی   
تکلیــف خودشــان در قبــال وظیفــه و گذشــت آن زمــانی کــه مــردم بــه دنبــال .  دنیــاي مــدرن امــروز، دیگــر خریــداري نــداردتفکــرات در

زنــد و  حقــوق بــشر اســت کــه حــرف اول را مــی امــروز . گذشــت آن زمــانی کــه انــسان در خــدمت عقیــده بــود . حقیقــت زنــدگی بودنــد
 آیـا ایـن   .ت کننـد نـه از ایـن جهـت کـه معلـوم شـود درسـتند یـا غلـط          گیرنـد کـه بـه بـشر خـدم         عقاید از این جهت مورد توجه قرار مـی        

  22 معنایی جز این دارد؟پراگماتیزمشعارها براي شما آشنا نیست؟ آیا 
دلیـل ایـن مظلومیـت هـم     . هـاي دوران ماسـت   تـرین اندیـشه   کـنم اندیـشۀ والیـت فقیـه یکـی از مظلـوم       در چنین فضاییست که من فکر می     

در حـالی کـه دیـن    . و بـر پایـۀ دیـن در عرصـۀ اجتمـاع تـصمیم گـرفتن       مدارانـه زنـدگی کـردن     یـه عبارتـست از دیـن   والیت فق . بسیار روشن است  
طــرز زنــدگی بــسیاري از مــا ـ در   . اي از زنــدگی و یــا حــداکثر بخــش کــوچکی از زندگیــست پوســته ؛بــراي بــسیاري از مــا مــدار زنــدگی نیــست

هـایی از زنـدگی ربطـی بـه دیـن       کنـیم بخـش   فکـر مـی  . هـاي دینـی را نـداریم    ف و آمـوزه در بسیاري از مسائل دغدغـۀ اهـدا  . عمل ـ سکوالر است  
جـدایی  شـعار  تـر از قـبح    کوشـند تـا هـر چـه بـیش      آنهـا مـی  .  در میـان مـا هـستند     لیبرالیـزم به دنبال تئوریزه کردن     اي هم به طرز عجیبی        عده. ندارد

تـر از   دیـن فربـه  گوینـد   مـثال مـی   .کننـد  ن شـعار را بـا الفـاظ دیگـري مطـرح مـی       گـاهی همـی   . ، در میان اقشاري از مردم ما بکاهنـد        دین از سیاست  
  . زدایی کرد باید از دین ایدئولوژي. آنست که در قالب یک ایدئولوژي بگنجد

گوینـد کـه انـسان     گـاه چنـان در بـارة ایـدئولوژي سـخن مـی      . چیـست ـ دقیقـا   ـ فهمم منظور این افـراد از کلمـۀ ایـدئولوژي      نمیگاهی من 
 کلمـۀ ایـدئولوژي را بـراي بیـان نـوع خاصـی       کـارل مـارکس   شـاید روزي    23.تـرین نـوع مغالطـۀ لفظـی هـستند           کند به دنبال استفاده از ساده       ر می فک

امـا  . مـن در ایـن بـاره بحثـی نـدارم     . از اعتقادات ـ اعتقاداتی که مسبوق به علل و عوامل اجتمـاعی هـستند نـه دالیـل منطقـی ـ بـه کـار بـرده باشـد          
ایــدئولوژي یعنــی نظــام فکــري خاصــی کــه بــر . بــرد  بــه کــار مــیشــهید مطهــري ایــدئولوژي در جامعــۀ امــروز مــا همــان چیزیــست کــه مــراد از
  . کند بینی خاصی استوار بوده و تمامی بایدها و نبایدهاي زندگی ما را تعیین می جهان

   م یا نرویم؟آیا براي تعیین بایدها و نبایدهاي زندگی به سراغ دین بروی. رو راست باشیم
اگـر چـه کوشـیده بـود دامـن خـود را       خوانـدم کـه    اهللا سـحابی  عـزت مهنـدس  آقـاي  اي از  اخیرا مـصاحبه  

مـا  گفتـه بـود   . از اعتقاد بـه جـدایی دیـن و سیاسـت پـاك کنـد، امـا عمـال بـه دنبـال تـرویج همـین اعتقـاد بـود                  
مـردم قـرار    اخـالق  در مـتن بلکـه معتقـدیم کـه اگـر دیـن      . بـه جـدایی دیـن و سیاسـت نیـستیم       معتقد  

اگـر   ، بـه عبـارتی دیگـر   .خواهـد گذاشـت  بـه جـا    بگیرد، خود بـه خـود تـأثیرات مثبـت خـود را در سیاسـت                 
سیاســت خــوبی خــود   بــه سیاســت مــا هــم خــود و بــا مرامــی باشــیم، هــاي خــوب مــسلمانمــا  ۀهمــ

   .خواهد شد؛ و همین کافیست
، امـا همـان تـز جـدایی دیـن و       بـدي بـه نظـر نیایـد       حـرف اگـر چـه ممکـن اسـت در آغـاز             حـرف این  

کـسی تردیـد نـدارد کـه دیـن بایـد در مـتن اخالقیـات             . تـر بیـان شـده اسـت         سیاست است که البته کمی مزورانـه      
تـوان در    بـودن نظـام اجتمـاعی و سیاسـی مـا کافیـست؟ آیـا مـی        اسـالمی گیر شود، اما آیا ایـن بـراي         همۀ ما جاي  

                                                                            
بـه تفـصیل در بـارة ایـن گونـه      ) ایـستاده در بـاد  کتـاب   (سـورة احـزاب  و نیـز در گفتگوهـاي   )  حقـوق بـشر  ۀدرآمـدي بـر فلـسف   هـاي  CD ( سـورة نـاس  مـا در گفتگوهـاي   ) ٢٢

  .ایم سخن گفتههاي آن  نقطه ضعفتفکرات و 
کننـد   ایـن افـراد هـم گـاهی چنـان اسـتدالل مـی       ! یک پرنـده اسـت؛ در نتیجـه در یـک پرنـده اسـت      در باز است؛ باز : ترین نوع مغالطۀ لفظی این است که ـ مثال ـ بگوییم   ساده) ٢٣

 بیـان کـرده بـا دیـن سـازگار نیـست؛ پـس ایـدئولوژیک شـدن دیـن سـخن            مـارکس  بیان کـرده؛ آن چـه کـه    مارکسخواهند بگویند ایدئولوژي همان چیزیست که     که تو گویی می   
 .  نداردمارکساساسا هیچ ربطی به سخن ) دکتر شریعتی و استاد مطهرينظیر (اند   ایدئولوژي دینی حرف زدهدر حالی که مراد کسانی که از. باطلیست
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وقتـی بخـواهیم نظـام سیاسـی مـا بـر پایـۀ دیـن و بـا توجـه بـه                  ؟  التزام به دین نداشت    ،گیري سیاسی   نظام تصمیم 
خـود را بـه کوچـۀ    ها و اهداف دینی ما عمل کنـد، چـه راهـی بـه جـز رجـوع بـه فقـه قابـل تـصور اسـت؟               آموزه

توانـد ادعـا کنـد     چـه کـسی مـی   .  در ایـن جـا کارسـاز خواهـد بـود         دمکراسـی ،  بگـوییم علی چپ زدن است اگـر       
؟ آیـا  اسالمیـست  و در جهـت اهـداف    اسـالم  تـصمیمی کـه گرفتـه شـود مطـابق بـا               عام، هر  دمکراسیکه در یک    

هـاي دینـی هـستند کـه بتـوان       همۀ رأي دهندگان ـ دقیقـا در هنگـام رأیـشان ـ متوجـه و مراقـب احکـام و آمـوزه         
   چنین ادعایی کرد؟

محـدود  . تـري بیـان کـرده بـود     زهوشـانه  قـبال ایـن حـرف را شـاید بـه طـرز تی        آقاي دکتـر سـروش    . نیست جدیدي   ان البته سخن  اناین سخن 
مـا بارهـا   . شـود   اسـت کـه امـروز بـه انحـاء مختلـف تـرویج و تبلیـغ مـی         لیبرالیـستی هـاي   ترین آموزه ساختن دین در حوزة اخالق فردي، از قدیمی    

 ، حـوزة اخـالق فـردي   دیـن در بـراي محـصور و منـزوي سـاختن         لیبرالیـزم داران    طـرف تـالش   . ایـم   صـحبت کـرده   این اندیشه   در بارة نقاط ضعف     
ایـن التـزام معـادل ماهیـت و     . دانـد  خـود را در تمـامی اعمـال فـردي و اجتمـاعی، نـسبت بـه دیـن ملتـزم مـی           انسان متـدین    یک  که  است  در حالی   

. التـزام بـه دیـن، در هنگـام اخـتالف آراء     : کنـد  دیگـري هـم ضـرورت پیـدا مـی     در مـسائل اجتمـاعی چیـز        عالوه بر این،    . استداري   دینمعناي  
بنـد   پـاي  ـ بـه دیـن خـود     نیـست اخـتالف نظـر   ي از یـر گزمعمـوال  کـه  هـاي اجتمـاعی هـم ـ      گیـري  داننـد تـا در تـصمیم    داران خود را ملزم می دین

  . یعنی هم در اجتماع تصمیم بگیرند و هم شیوة تصمیم جمعی آنها نیز منطبق بر دین باشد. باشند
عمـل اجتمـاعی   ایـم کـه    مـا در جـاي خـود ثابـت کـرده       . شـود   آشـکار مـی   دینـی    از این جاست که اهمیت مـسئلۀ والیـت فقیـه و رهبـري             

بنـابراین، اعتقـاد بـه والیـت فقیـه نـه معـادل معـصوم          .معنـا نـدارد  جـز بـا فـرض رهبـري     گیـرد،     تصمیم مـی   شبراي انسانی که بر اساس ایدئولوژی     
حتـی مـستلزم آن اسـت کـه میـان مـن نـوعی و رهبـر دینـی،          نـه  دهنـد ـ و    بودن رهبر است ـ چنان چه بعضی متعصبان جاهل، در عمل نـشان مـی   

  . هرگز هیچ گونه اختالف نظري وجود نداشته باشد
هـر چنـد در بعـضی    معناي والیت فقیه ایـن اسـت کـه تـا وقتـی کـسی ـ بـر مبنـاي معیارهـاي دینـی ـ صـالحیت رهبـري جامعـه را دارد،               

فقـط تـا   ـ رئـیس یـک اداره    تبعیـت مـا از یـک رهبـر ـ یـا حتـی        اگـر قـرار باشـد     .نـیم تبعیـت ک مسائل با او اختالف نظر داشته باشـیم، بایـد از او   
! دیگـر چـرا تعـارف کنـیم؟ در واقـع ایـن مـنم کـه رهبـرم ـ یـا رئـیس اداره ـ نـه او             در ایـن صـورت   جایی باشد که اختالف نظري میان ما نیـست،  

ممکـن  . میکنـ   از او تبعیـت  ،اخـتالف بـروز  در هنگـام  رهبـري،    یتصـالح توان به کسی رهبر ـ یا رئـیس ـ گفـت کـه در صـورت داشـتن         زمانی می
امـا مـن، در عمـل بـه حـرف رهبـرم عمـل خـواهم کـرد نـه بـه حـرف             .  وجود داشته باشـد  اتیاست در خیلی از مسائل میان من و رهبر من اختالف          

 او شـرایط و صـالحیت رهبـري را دارد، حـرف     حتی اگر رهبر به من بگویـد کـه در فـالن موضـوع ابـراز عقیـده نکـن، مـادامی کـه معتقـدم                  . خودم
روزي اخـتالف نظـرم را بـا او بیـان کـنم، بـاز بـه معنـاي آن نیـست کـه او را بـه              اگـر هـم      .او را مالك عمل قـرار داده ابـراز عقیـده نخـواهم کـرد              

 از او بـه خـاطر التـزام مـن بـه      چـرا کـه پیـروي مـن    . او هـست، مـن از او پیـروي خـواهم نمـود           مادامی که شـرایط رهبـري در      . رهبري قبول ندارم  
تنهـا زمـانی بـه حـرف او عمـل نخـواهم کـرد کـه ـ          . هـا  دینم ـ یعنی همان فقه ـ فراهم آمده نه به خاطر منفعت یـا سـلیقه یـا چیزهـایی ماننـد ایـن        

  .  صالحیت و شرایط رهبري را نداردهاي دینی و فقهی خود ـ تشخیص دهم او دیگر بر اساس مالك
حــضور سیاســی بــراي یــک مــسلمان، حــل مــسئلۀ شــرط اول گــویم  ت، بایــد روشــن شــده باشــد کــه وقتــی مــیبــا ایــن همــه توضــیحا

مـداران مـا بـه ایـن شـرط وفادارنـد؟ آیـا مـا متوجـه عمـق و اهمیـت مـسئلۀ              آیـا سیاسـت  : پرسـم  اکنـون از شـما مـی      . رهبریست، منظـورم چیـست    
  ش مظلوم نیست؟ داران و دشمنان آیا این نظریه در میان طرفوالیت فقیه هستیم؟ 

 تمـام ذهنیـت بـشر را پـر کـرده اسـت،       پراگماتیـستی هـاي   اي کـه اندیـشه   گویم که ولـی فقیـه بـودن در زمانـه      اگر از من بپرسید، به شما می      
  .ها و آیات، فراوانند نشانه. بخوانیم و از تاریخ پند بگیریمقرآن .  استاسرائیلیان بنیتر از پیغمبري کردن براي  به مراتب سخت

***  
 ـ  اي حـضرت آیـت اهللا خامنـه    بـه رهبـر مظلـوم ایـن روزگـار ـ       ، سـروده شـده  امـام مـن ایـن مثنـوي مـشهور تـاریخ انقـالب را کـه بـراي         

  .از نوادر قرون و اعصار بودمردیست که بی شک ابر همانا جانشینی ،ترین دلیل بر مظلومیتش کسی که روشن. دارم تقدیم می
  دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم                      وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم                                  
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  بانگ از جرس برخاست واي من خموشم                      د به گوشماز هر کران بانگ رحیل آی                                  
  وار خویش دارند پا در رکاب راه                            سفر در پیش دارندریا دالن راهد                                  
  منزل به منزل حال ره را یاد کردند                             گاه سفر را چاوشان فریاد کردند                                  
  گوید که ما را وقت تنگ است چاووش می                         نگ استگاه سفر آمد نه هنگام در                                  
  آرام برداراز چشم از هوس از خورد                                  گام بردارگاه سفر آمد برادر                                  
  ساز است  همت چاره بشتابروا مکنپ                            گاه سفر آمد برادر ره دراز است                                  
  گاه وادي ایمن برانیم تا بوسه                             اه سفر شد باره بر دامن برانیمگ                                  
  از هفت وادي در طلب باید گذر کرد                      ي نه ایمن هان مگو باید سفر کردواد                                  
  یارند بیم حرامی نیست یاران هوش                          گذارند زنان در ره وادي نه ایمن ره                                  
  امید بر عزم جلودار است ما را                       وار است ما را وادي نه ایمن جاده هم                                  
   اندر میان استنیلجلودار است و موسی                          استقبطیانو فرعونیان وادي پر از                                   
  ارندپس ایان ره به مقصد میره آشن                         ام دارندگ صد دام در هر کریتیانت                                  
  ن نیزاز غم نیست او خسران برد از این و                    بسته راه و ز آسمان نیز شیطان ز دریا                                  
   کارشان دشوار داردغم نیست یزدان                        ان هزاران فتنه گر در کار داردشیط                                  
  امید را ره توشه بهر راه دارم                              توشه باید کو بیاور کوله بارمره                                  
   گو باشتهفتاد وادي پیش رو گر هس                        وار پو باش هممن ره توشه باید پاي                                   
  گه به رفتن بار بندم دل بر خدا آن                            توشه باید عزم را در کار بندمره                                  
  وادي به وادي باره تا منزل کشانم                           ه توشه باید صبر را در دل نشانمر                                 
  ره توشه ما را شوق دیدار حرم بس                         کس ره توشه باید مرغوا مشنو ز هر                                 
  بر جاي ما بیگانه ننگ است اي برادر                  تنگ است ما را خانه تنگ است اي برادر                                 

  تاراج و باج و فتنه را گردن نهادن                       گ است ما را خانه بر دشمن نهادننن                                 
  خفتیم غافل خانه بر دشمن نهادیم                           اج و باج و فتنه را گردن نهادیمتار                                 

  مداد بردی پس داوري بر محضر بی                              م غافل رزم را از یاد بردیمخفتی                                 
  خاموش شد هر نغمه کاندر نایمان بود                              تاراج هر کاالیمان بودج شداارت                                 
  تاوان خورد و خفت و مستی را طلب کرد                 خامش و او هر طرف شور و شغب کردما                                  
   را همقدسما خفته و او در تهاجم                                را بلعید با همغزه و طور و انسی                                 
  تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید                      ین خانه از دشمن بگیریدن رسید افرما                                 
  اي یاوران باید ولی را یاوري کرد                           کردسامري آهنگ جان کلیمیعنی                                  
  کش چاووش بندیم دل بر پیام دل                       دیمقت است تا زاد سفر بر دوش بنو                                 
  دل بر طنین این صالي عام بستند                           روان احرام بستند سواران ره چابک                                 
  رد استدرد است داین کاروان وا ماندن از                    ست فرد ا آهنگ رفتن کن که ما را چاره                                 
   آرمیدنننگ است از میدان رمیدن                         باید سفر کردن خطر کردن رسیدن                                 
  ل به منزل رفت باید تا سحرگاهمنز                         ر راهبوادي به وادي سینه باید سود                                  
   محملمحکم جلودار است بر بندی                         خاره و خارا و گر دور است منزلگر                                 
  گر نیستعزم سفر کن فرصت بوك و م                      هنگ سفر نیستما را گزیري جز که آ                                 
  راه باید شد در این ره کاروان را هم                                گران را باور مکن افسانۀ افسون                                 
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  نیستگامی فرا نه تا حرم جز یک قدم                              باور مکن امید دیدار حرم نیست                                 
  گاه و گاه و روز و شب باید گذشتن بی                        ز دشت و دریا در طلب باید گذشتنا                                 
  حکم جلودار است سر در پیش داریم                      صد خطر در پیش داریمگر صد حرامی                                 

  هامون اگر دریا شود از خون بتازید                            حکم جلودار است بر هامون بتازید                                 
  گر تیغ بارد گو ببارد نیست دشوار                      ض است فرمان بردن از حکم جلودارفر                                 

  گر تیغ بارد گو ببارد جان سپر کن                             جانان من برخیز و آهنگ سفر کن                                 
   برانیملبنانن جا به جوالن تا خط از                               برانیمجوالنن برخیز بر جانان م                                 

  ور صیداستصزعتر گاه  جا که قربان آن                            داستیهوگاه اوالد  ا که جوالنج ن  آ                               
  جا که هر کویش غمی بنهفته دارد آن                        جا که هر سو صد شهید خفته دارد نآ                                 
   پشت ما رادیر یاسینبشکست داغ                                کشت ما رالبنانن من اندوه اناج                                 
   راندملاحکم است باید باره تا دشت                              نان من برخیز باید بر جبل راندجا                                 
  بارگی نه  قدم یکنایس زي قدسزي                            رخیز و زین بر بارگی نهنان من بجا                                 
   دیگر گرفتنخیبري فکندن مرحب                                   کیفر گرفتنسامريباید ز آل                                  
  فلسطینجا تا  باید به سینه رفت زین                       طور سینیناز  به مژگان رفت گرد باید                                 
  باید به راه دوست ترك جان و سر کرد                        سفر کردمسجداالقصیید به سر زي با                                 
  اینک امام ما علم بگرفته بر دوش                        نان من برخیز و بشنو بانگ چاووشجا                                 
  پاي جلودار  همقدسمقصد دیار                                وار گو بنشین به ره تکبیرزن لبیک                                 

  
          و الحمد هللا و صلی اهللا علی محمد و آله                                                                                                 

  
   اسالميه        حلقه مطالعات فلسفه و انديش                                                                                                     

                      سید محمد روحانی                                                                                                       
                                                                                                                                  ٢٠/١١/٧٩  

  ١٤٢١ /ذيقعده/ ١٤                                                                                                                 

 


