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  قرآن از انسان و خدا تصویر 
  (سیري در سپهر قرآن ـ جلسه اول) 

  
  31/3/94شده در سایت ملی ـ مذهبی، روز شنبه، مورخ: کار 

  
                          1سیري در سپهر قرآنمجموعه درسگفتارهاي 

                                    آیه اول سوره بقره 10، توحید ،  جلسه اول: سوره علق 
 نکات هســتی شــناســانه و را با ذکر مقدمه اي آغاز می کنیم و ســپس قرآنجلســه اول مجموعه درســگفتارهاي ســیري در ســپهر 

    آیه اول سوره بقره مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 10انسان شناسانه سوره هاي علق و توحید و هم چنین 
ه اي که ولیدرباره تصـویري است که قرآن از انسان و خدا دارد هم چنین درباره نکات ا  بحثکلی این درسـگفتارها ،  موضـوع   

  بدانیم سخن خواهیم گفت.الزم است  براي مواجهه با این متن الهی
  :  بر  سبیل مقدمه ذکر چند نکته الزامی است 

اشد که باور نداشـته ب  براي مواجهه با متون الهامی و آثار ماندگار در طول تاریخ مانند تورات، انجیل و قرآن ( حتی اگر کسـی ما 
الهامی دیگري هم چون کمدي الهی دانته و مثنوي که شأن الهامی  و شـاهکارهاي   متون) و آمده اسـت از جانب خداوند ن واین مت

بهتر اسـت با یک مفروضات و پیش فرض هایی به سراغ   ها به دسـت آورد، دي از آن بصـیرت هاي متعد دارند و شـخص می تواند  
 ترسیمد و در دل چه جهانی آموزه هاي خود را نب خود دارچه انتظاري از مخاط ن چه تصـویري و وآن مت یمتا بفهم،  یمروها ب آن

 اند.کرده 

ز جانب خدا کتاب را اکســی که ادعا کرده  آورنده قرآن و ،قرآن نیز از این حیث اســتثنا نیســت و ما باید ببینیم در وهله نخســت
   نود.ناً به سمع قبول بشگوید و احیادعیات دعوت او لبیک بمدر وهله بعد شخص به  تاچه تصویري از جهان و انسان دارد  آورده

د و آورنده خداونهسـتی شـناسـانه و انسـان شـناسانه      می گیرد متضـمن تصـویر و تلقی   آیاتی که در این بحث مورد بررسـی قرار  
    قرآن است.

ــی و کُ     ــیر قرآنـ ــوم تفاسـ ــا عمـ ــابق بـ ــه مطـ ــد کـ ــی دانیـ ــده     مـ ــته شـ ــرآن نوشـ ــع آوري قـ ــرآن و جمـ ــاره قـ ــه دربـ ــی کـ تبـ
ــت.       ــق اسـ ــوره علـ ــد سـ ــازل شـ ــامبر نـ ــر پیـ ــه بـ ــوره اي کـ ــین سـ ــوره  واولـ ــن سـ ــرآن    ایـ ــی قـ ــاي مکـ ــوره هـ ــداد سـ در عـ

ــه اســـت. ــی کـ ــه    قرآنـ ــی نیســـت کـ ــوانیم قرآنـ ــا مـــی خـ ــاظ مـ ــه لحـ ــانیبـ ــوره   ، کانالوژیـــک و زمـ ــوره آن ، سـ ــین سـ اولـ
ــه  ــامبر نـــازل شـــده باشـــد  اي باشـــد کـ ــه قـــرآن     بـــر پیـ ــند کـ ــاور باشـ ــان قـــرآن بـــر ایـــن بـ ــا جمـــع مفســـران و  مورخـ و یـ

ــت.    ــته اسـ ــی داشـ ــین نظمـ ــان  چنـ ــوم بازرگـ ــرآن مرحـ ــول قـ ــیر تحـ ــاب سـ ــان  کتـ ــرآن پژوهـ ــر قـ ــد   و دیگـ ــی دهـ ــان مـ نشـ
 ــو ــري از سـ ــه کثیـ ــات کـ ــار و آیـ ــه از قضـ ــاي  کـ ــزء هـ ــد  30و  29در جـ ــده انـ ــرآن آمـ ــات و قـ ــین آیـ ــایی ، اولـ ــوره هـ  سـ

ــد ــوده انـ ــامب  بـ ــر پیـ ــه بـ ــده کـ ــازل شـ ــدر نـ ــق .انـ ــوره ي علـ ــزء    از سـ ــاي جـ ــه در انتهـ ــالت کـ ــوره ي مرسـ ــا سـ ــرار  29تـ قـ
ــده  ــرآن،   داده شـ ــک قـ ــور کوچـ ــراز سـ ــی دیگـ ــه و برخـ ــیر    کـ ــداي مسـ ــم در ابتـ ــتند و هـ ــی هسـ ــاي مکـ ــوره هـ ــم از سـ هـ

  ــو ــدند .  در سـ ــازل شـ ــامبر نـ ــر پیـ ــوت بـ ــدنینبـ ــاي      ،ر مـ ــال هـ ــاً در سـ ــم عمومـ ــود و هـ ــی شـ ــدتر مـ ــات بلنـ ــول آیـ ــم طـ هـ
  عثت نازل شده اند.  بعدي ب

                                                             
  1391 سال  سلسله دروس سیري در سپهر قرآن برگزار شده در تورنتو کانادا .1
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  دارد. و انسان شناسانه علق چند نکته هستی شناسانه هسور
 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیم

ــمِ ربِّک الَّذي خَلَقَ ــانَ منْ علَقٍ		﴾1﴿		اقْرَأْ بِاس ــانَ ما لَم 		﴾4﴿		الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ		﴾3﴿		اقْرَأْ وربک األکْرَم		﴾2﴿		خَلَقَ اإلنْس علَّم اإلنْس
لَمعی		﴾5﴿		طْغَىانَ لَیــ ــتَغْنَى		﴾6﴿		کَال إِنَّ اإلنْسـ عبـدا إِذَا  		﴾9﴿		أَرأَیـت الـَّذي ینْهى  		﴾8﴿		إِنَّ إِلَى ربـِّک الرُّجعى 		﴾7﴿		أَنْ رآه اس

ــلَّى کَال 		﴾14﴿		أَلَم یعلَم بِأَنَّ اللَّه یرَى		﴾13﴿		أَرأَیت إِنْ کَذَّب وتَولَّى		﴾12﴿		بِالتَّقْوىأَو أَمرَ 		﴾11﴿		أَرأَیت إِنْ کَانَ علَى الْهدى		﴾10﴿		ص
  ﴾19﴿	تُطعه واسجد واقْتَرِب کَال ال	﴾18﴿	سنَدع الزَّبانیۀَ	﴾17﴿		فَلْیدع نَادیه	﴾16﴿	نَاصیۀٍ کَاذبۀٍ خَاطئَۀٍ	﴾15﴿	لَئنْ لَم ینْتَه لَنَسفَعا بِالنَّاصیۀِ

  
  مهربان بخشنده خداوند نام به

  (	1	) .گارت که خداي آفریننده عالم استبه نام پروردبخوان 
  (	2	) .آن خدایی که آدمی را از خون بسته (که تحول نطفه است) بیافرید	
  (	3	) .ترین کریمان عالم استبخوان و (بدان که) پروردگار تو کریم	
  (	4	) .آموخت را به وسیله قلم نوشتنآن خدایی که بشر 	
  (	5	) .دانست تعلیم دادبه آدمی آنچه را که نمی	

  (	7	) .ببیند بی نیازيکه خود را در غنا و هرگاه  (	6	) شودراستی که انسان سرکش و مغرور می	به
  (	8	) .باز گشت به سوي پروردگار تو خواهد بود به راستی که

  (	9	)	کرد؟را که منع (و تمسخر) می دیدي آن کس	
  (	10	) آن بنده خداي را که به نماز مشغول شد؟	
  (	11	) بینی اگر آن بنده (یا رسول) به راه راست باشدآیا چه می	
  )12دارد چگونه خواهد بود) (و خلق را به تقوا و پرهیزکاري امر کند (حال آنکه او را از نماز باز می	

  (	13	)		دهید؟گرداند چه رأي میکند و (از رسول او) رو مین کس که حق را تکذیب میآیا شما مردم بر ای
14	) .بیندآیا او ندانست که خدا (اعمال زشتش را) می	 )  
  (	15	) .بگیریمرا  هرگز (این را نداند)، اگر او (از کفر و ظلم و تکذیبش) دست نکشد البته ما موي پیشانیش	
  (	16	) .دروغزن خطا پیشه را (به خاك هالك کشیم) آن پیشانی	
  (	17	) .آن گاه او هر که از قبیله و عشیره خود را خواهد بخواند (که از هالکش برهانند و هیچ کس نتواند)	

  (	18	) .خوانیماند، بر گرفتن او) میما هم زبانیه دوزخ را (که فرشتگان قهر و عذاب و مأموران آتش جهنم
  (	19	) .گرامی) چنین نیست  تو هیچ از او اطاعت مکن و به نماز و سجده خدا پرداز و به حق نزدیک شو(اي رسول 	

  
  
  

  از آیات سوره علق نکاتی را می توان استخراج کرد:
انتظاري ن چنی ونده قرآن از آن پرده بر می گیرد آور که در آیات ابتدایی قرآن، خداوند یامؤلفه انسان شناختی است آن  نکته اول:

  را از مخاطب دارد و یا با چنین پیش فرضی با مخاطب سخن می گوید.
 ودشمی کند، نفسی دارد که تا مجالی پیدا  سـرکشـی   آن پیش فرض چیسـت؟ اوالً به لحاظ انسـان شـناسـانه ، انسـان کسـی اسـت که       

دارد، کوس استغنا بستگی به کسی نواگر انسـان تصورش این باشد که  ا. 	أَنْ رآه استَغْنَى		.	کَال إِنَّ اإلنْسـانَ لَیطْغَى  طغیان پیشـه می کند. 



3 
 

این یکی از نکاتی اسـت که در آیات دیگر قرآن نیز به آن اشـاره شـده اسـت که انسان نفس سرکشی دارد  و به اصناف علل و      می زند.
  ید:موالنا  در مثنوي می گو عوامل و دواعی می کوشد تا این  سرکشی هاي خود را محقق سازد.

                           فــراق  بــرف  در  دار را  اژدهــا
                        اســت مرده اوکی اژدرهاســت نفس

  

  عراق خورشــید به را او مکش هین  
ــرده آلتی بی و  غم از ــت افس   1اس

  

  
ــس   ــی، نفـ ــان فارسـ ــا در زبـ ــر مـ ــه تعبیـ ــد   ،بـ ــر آب ببینـ ــت و اگـ ــاهري اسـ ــناگر مـ ــایی   شـ ــناگري هـ ــه شـ ــه چـ ــد.کـ ــی کنـ  نمـ

ــه ،  ــارگیر    قصـ ــن مـ ــه ایـ ــوي کـ ــت در مثنـ ــارگیري اسـ ــه ي مـ ــتان   ،قصـ ــاري را در کوهسـ ــا و مـ ــور   اژدهـ ــه تصـ ــد و بـ ــی یابـ مـ
غافـــل از  ، ایـــن کـــه اژدهـــا مـــرده اســـت ، آن را بـــا خـــود بـــه شـــهر مـــی بـــرد تـــا بـــه نمـــایش بگـــذارد و امـــرار معاشـــی کنـــد   

ی در معـــرض خورشـــید ســـوزان عـــراق قـــرار     و وقتـــکـــه در ســـرماي کوهســـتان یـــخ زده بـــود     ایـــن کـــه مـــار نمـــرده بل   
ــه          ــی را کـ ــپس مردمـ ــارگیر را و سـ ــود مـ ــدا خـ ــت و ابتـ ــان گرفـ ــه جـ ــه رفتـ ــت رفتـ ــحنه   گرفـ ــن صـ ــدن ایـ ــراي دیـ ــده  بـ آمـ

  بودند، بلعید.
ــه نکات متعددي  ــته اي هســتند و این    اولین نکته را ذکر می کند.مولوي در این قص این که، این آدم ها چه انســان هاي بخت برگش

ه جاي این ب انسانی که  کوه ها مفتون او هستند و در درون خود مناظر زیبایی را دارد . قصه بر عکس است و در معوج اسـت تصـویر چق 
    . مفتون یک مار و مارگیر شده است خود او ،که در درون انسان است موجودات نظر کنند در منظره هایی  و دیگر که مار و کوهستان

یکــی از نکــانی کــه مــارکس مــی  .شــد گونــه اي الیناســیون و از خــود بیگــانگی را بــه تصــویر مــی کموالنــا  ،بــه تعبیــر امــروزي هــا 
بــه ایــن معنــا کــه انســان رابطــه اي بــا کــاال  .انســان را الینــه و از خــود بیگانــه کــرده اســت ،گویــد ایــن اســت کــه جهــان ســرمایه داري

ــ     ــن ک ــیش ازای ــتفاده  کــاال و پ ــیش از اس ــد کــه پ ــی کن ــرار م ــدي شــود ه انســان واربرق ــبات تولی ــاال  د مناس ــویري را از ک ــین تص ، چن
 اي ســاده مناســباتتوضــیح مــی دهــد کــه فکــر نکنیــد مناســبات و روابــط مــا بــا کــاال   یــا ســرمایه در کتــاب کاپیتــال . مــارکس نــدارد

ــبات پیچ   ــیار مناس ــه بس ــت بلک ــاس ــارکس   اي دهی ــر م ــه تعبی ــت و ب ــان   اس ــی در جه ــا وقت ــان ه ــدرن و  ، انس ــرمایه داري وارد م ــن س ای
از نظــر مــارکس ایــن کــاال در یــک لــوپی مــی افتــد و انســان مصــرف   . الینــه شــده و از خــود بیگانــه مــی شــوند،  مناســبات مــی شــوند

در اینجــا توضــیح مــی دهــد کــه شــما   وي مــداوم دارد وســپس از یــک جــایی بــه بعــد ایــن کــاال شــما را بــه دنبــال خــود مــی کشــاند  
ــبات و و ــد مناس ــک  بای ــادي را  در ی ــط اقتص ــه رواب ــرد    جامع ــداع نک ــارکس اب ــیون را م ــوم الیناس ــد. مفه ــوب بفهمی ــرمایه داري خ ه س

امــا مــارکس ایــن  مطــرح کــردانســان بــا خداونــد  هبلکــه فوئربــاخ ایــن مفهــوم را جعــل کــرد . البتــه فوئربــاخ ایــن مفهــوم را در رابطــ  
ــرد   ــه کــار ب ــه اي مفهــوم را گرفــت و در عرصــه اجتمــاع و اقتصــاد ب ــل هــاي  و گون ــه تحلی ــه دســت داد  جامع شــناختی و ســاختاري ب

ــه   ــن ک ــا ای ــه ب ــان در دل  در رابط ــه انس ــام   چگون ــک نظ ــود.     ی ــی ش ــیون م ــار الیناس ــرمایه داري دچ ــده س ــاعی پیچی ــن اجتم ــد  م قص
ــه اي کــه مــی خــواهم از آن اســتفاده کــنم همــین مفهــوم الیناســیون یــا از خــود بیگــانگی      ارزیــابی تحلیــل مــارکس را نــدارم امــا نکت

    است.
کـــی مـــرده اســـت  و  چـــون اژدهـــایی مـــی مانـــداشـــاره دارد ایـــن اســـت کـــه ، نفـــس هم  ی کـــه مولـــوي بـــه آننکتـــه دومـــ

إِنَّ  :. اگـــر اکنـــون کـــاري انجـــام نمـــی دهـــد مجـــالی نیافتـــه اســـت. ایـــن تصـــویري اســـت کـــه مـــا در قـــرآن هـــم مـــی بینـــیم    
لَّــذینَ هــم علَــى صــلَاتهِم    . ا إِلَّــا الْمصــلِّینَ .  مســه الْخَیــرُ منُوعــا  وإِذَا .  ذَا مســه الشَّــرُّ جزُوعــا  . ا الْإِنســانَ خُلــقَ هلُوعــا  

ــونَ ــه .1	دائمـ ــه انســـان ســـخت آزمنـــد   بـ ــریصراســـتى کـ ــده  و حـ ــون اســـت. خلـــق شـ ــه او رســـد  شـــريچـ ــزعبـ ــزع و فـ  جـ
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ــه او رســــد بخــــل ورزد  . کنــــد ــر از نمــــازگزاران.  و چــــون خیــــرى بــ ــان . غیــ ــه بــــر نمازشــ ــانى کــ ــدارى  همــــان کســ پایــ
  .کنندمى

از انسان دارد. خیلی نگاه خوشبینانه اي نسبت به انسان ندارد انسان را آمیزه اي از پلشتی ها و زشتی  یک چنین تصویري قرآن هآورند
وي خودش شخص ر اما به هر حال معتقد است تا این نفس پرورده نشود و تا نیکی ها باشد، می بیند. هها و اموري که می تواند آفرینند

ه قره توضیح دادب هسوراساساً در باطن نکند و این طغیان را از بین نبرد نمی تواند مخاطب پیام این کتاب باشد.تفقد احوال کار نکند ، 
  شیند.ن ون دینی و پیشا دینی نیز نیاز داریم و تا کسی این تقوا را نداشته باشد این سخنان به گوشش نمیبه یک تقواي بیرمی شود که ما 

  2تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي                     گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش
  

ان شناسانه پیام هاي این کتاب باشد؛ یعنی این تصویر انس درست نفس سـرکش خود فائق نیاید نمی تواند مخاطب بر بنابراین تا انسـان  
    تظاري را از مخاطب دارد.چنین ان می دهد وما  کتاب به صاحباي است که 

 نمی توانیم و نفس فربه فائق نیاییم این نفس سرکشبر حقیقت توسـط انسـان می شـود و تا زمانی که     دیدنسـرکشـی هاي نفس مانع   
ــین ما برف پاك کن  ببینیم. حقیقـت را  ــیم و ماشـ ــب بارانی در حال رانندگی باشـ در مقام تمثیل می توان این مثال را زد که در یک شـ

طغیان می  دشنمی توانیم جلوي خود را ببینیم . تصـویر قرآن این اسـت که عموم انسـان ها تا فضـا مستعد     در آن صـورت  نداشـته باشـد   
از مراجعه به  آراستگی و تهذیب پیشیک پیراستگی،  قرآن از کتاب قرار نمی گیرد و کنند و انسـان اگر طغیان کند دیگر مخاطب این 

ــان طغ این متن  ــخن می گوید و انس ــفات خداوند م .ی از این کتاب ندارد یانگر هیچ حظّس ــِّیکی از ص ــت. از این قرآن عده اي ض ل اس
تقوا یعنی  د.دینی ندارننفس تهذیب شــده و تقواي پیشـا ، تعبیر من ندارند و یا به  "ســوداي سـرباال   "زیرا به قول موالنا گمراه می شـوند  

     یعنی انسـان سـالمت نفس داشـته باشـد اگر انسـان این سالمت نفس را نداشته باشد حتی اگر به سراغ قرآن هم بیاید نصیبی ندارد.      ؛ترمز
تن نیسـت که هر کسـی و با هر پیشـینه اي به سراغ این م    بنابراین مهم اسـت که بدانیم قرآن چه انتظاري از مخاطبین خود دارد. این گونه 

ان شــناســانه بصــیرت مکفی به ســراغ این متن برود. این نکته انســ دید و نیاز به پاالیش دارد و باید با یکانســان بیاید حظ و نصـیبی ببرد.  
  قرآن بود.

آن  وتفاریق در آیات و سوره هاي دیگر قرآن آمده است از این سـوره مستفاد می شود و به   اي که هسـتی شـناسـانه   مؤلفه  دوم :نکته 
ی ماند ید و کف او بیرون نمهیچ چیز از  ست وا مسـتولی  هسـتی  و بر همه بر همه چیز خداوندیسـت که مهیب اسـت.   کشـیدن تصـویر به 

ــوي او بر می گردند.  در نهایت همهو  		إِنَّ إِلَى ربِّک الرُّجعى ــت. نه او بر ما مااراده قاهربه س ــتولی اس ى وجه ویبقَ.  منْ علَیها فَانٍ کُلُّ س
هللا و  همه موجودات فانی شـونده اند. هیچ اسـتثنایی وجود ندارد همه این ها ذیل اراده قاهرانه خداوند است.   . ربک ذُو الْجلَالِ والْإِکْرَامِ

شـرِ المثَوا فَولََّاینما تَب فَغرِق والمم وجه نَّاهللا ا  اهللا واسـع مغرب و مشـرق از آن خداوند اسـت . به هرسویی که رو کنید متعلق به   1لیمع
  خداوند است.

ــتی شناســانه    ــن تصــویر هس ــرآن ای ــاب ق ــت کــه در کت ــده اســت.   ،اي اس ــه دســت داده ش ــد ب ــتی و خداون ــر  از هس ــر دیگ ــه تعبی  ،ب
. هــیچ کــس گریــزي از او نــدارد و رجعــت همــه بــه ســوي  3قــدرت علــی االطــالقو هــم  دارد 2طــالقحضــور علــی االهــم خداونــد 

  خداوند همه چیز را می بیند و همه چیز تحت اراده اوست. .أَلَم یعلَم بِأَنَّ اللَّه یرَىدر جاي دیگر می گوید:  واوست. 
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د خداشـناسی خودشان و  نه ااسـت که عرفا روي آن سـرمایه گذاري کرده اند و سـعی کرد    از قرآن از قضـا این گونه فقرات و آیات 
 یسلَ	،آیات دیگري نیز در این زمینه وجود دارند مانند بندي کنند. از همین حیث صورت را به لحاظ وجود شـناسانه  به هسـتی  نگاه خود

  هیچ چیزي مثل خداوند نیست ، خداوند شبیه و نظیري ندارد.   ، 4ءیه شَثلمکَ
ــَیء علیمهو الْأَولُ والْآخرُ والظَّاهرُ  ــتا.  5والْباطنُ وهو بِکُلِّ ش ــت اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزى داناسـ موالنا در  وسـ

  می گوید: کمثله شیءلیس تناسب با آیه 
  6ماند یماند به ک یماند به ک یماند به ک یدل من هر دو جهان گشت و نیابید مثالش                    به ک

  
ین که ا ایسـت از قرآن که هم عرفا روي آن سرمایه گذاري کرده اند و هم متکلمان و فقها از منظر خود به آن پرداخته اند. این مؤلفه 

ــیطره بر همه او همه ــتی دارد  چیز را می بیند ، س و هیچ جنبنده اي بدون اذن و اراده او نمی تواند بجنبد و هیچ چیزي از ید با کفایت هس
  او بیرون نیست.

انتهایی ســوره علق نیز ناظر به عذاب کردن کســی اســت که می خواهد انســان نمازگزار و کســی را که کارهاي نیکو انجام می آیات 
  دهد را از راه به در کند که فعالً محل بحث نیست.  

    ی است.این متن الهامی تعلیم براي ورود به قرآن و فهمبه مثابه نکات اولیه و بنیادین اي که عرض کردم  این دو نکته
  سوره توحید را نیز از این زاویه مورد بحث قرار می دهیم تا ببینیم متضمن چه نکات هستی شناسانه اي است.

 سمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمبِ

دأَح اللَّه وقُلْ ه		1﴿﴾		دمالص اللَّه	2﴿﴾	ولَدی لَمو دلی لَم		﴾3﴿	ا کُفُو کُنْ لَهی لَمودأَح		4﴿﴾		   
  مهربان بخشنده خداوند نام به

  )	1	( .بگو: خدا یکتاست
  )2( .آن خدایی که بی نیاز است	
  )3( .نه کسی فرزند اوست و نه او فرزند کسی است	
  )4(.و نه هیچ کس مثل و مانند و همتاي اوست	

ــورهبا اســالم  تقابل ایده هاي هســتی شــناســانه  ــهور از آیین از قرآن پر رنگ  مســیحیت در این س اســت. بنا بر قول رایج و قرائت مش
ــیحیـت ما با تثلیث (اب، ابن و روح القدس) مواجهیم این قرائت ارتد  ــت وومسـ  گرنه قرائت هاي متفاوت دیگري نیز از تثلیثکس اسـ

 ؛ایســتر اکهارتم، براي مثالاز تثلیث دارند. متفاوتی تصــویر  هســتند که دیگري هم  تکلمان ، فالســفه و عرفاي مســیحیوم وجود دارد
و یا حکماي امروزي مانند جان هیک و  یه ترین چیز به خداوند سـکوت اسـت  میالدي می گوید شـب  14در قرن مسـیحی آلمانی،   عارف

واحد  آنِ واقعاً از خدایی ســخن بگوید که در مســیحیت دیگران که معتقدند تثلیث نقش عاریتی واســتعاري دارد و این گونه نیســت که
توحید آشکارا از وحدانیت خدا سخن به  سـت. اما به هر حال در آیات سوره بلکه از تجلیات مختلف خدا سـخن رفته ا  سـه مؤلفه اسـت  

  . لم یلد و لم یولد و که متضمن نقض ایده هاي مسیحیت است. خدایی که واحد استاست میان آمده و این وحدانیتی 
ــیم کــه مطــابق    ــا مــا مــی دان ــا پســر خــدا  son of God  ، حضــرت مســیح تقرائــت رایــج مســیحیب ــه ممکــن اســت   اســت.ی البت

ــدي              ــا فرزن ــا ب ــري دارد و م ــد پس ــه خداون ــت ک ــن اس ــی آن ای ــت الفظ ــاي تح ــی معن ــود ول ــده ش ــن ای ــی از ای ــاي مختلف ــل ه تأوی
ــه   ــواجهیم ک ــد  incarnatedم ــا متجس ــم ی ــت. و مجس ــا   incarnation اس ــده ی ــد ای ــم تجس ــیحیت  و تجس در مس

                                                             
  11. سوره شوري، آیه  4
  3سوره حدید، آیه . .5
  765غزل شماره دیوان شمس ، غزلیات، .  6



6 
 

ــر برخــی از      ــه تعبی ــین اســت وب ــر روي زم ــد ب ــه ایــن معناســت کــه مســیح تجســم و تجســد خداون ــا مســیح  متأب لهــان مســیحی، خــدا ب
ــ     ــد خداونــد کــه مســیح باشــد پ ــر روي کــرهوارد تــاریخ شــده اســت و بــه همــین دلیــل تــاریخ مســیحیت قدســی اســت چــون فرزن  ا ب

ــن ســوره از آ   ــی از    خــاکی نهــاده اســت. مفهــوم وحــدت در ای ــد. وقت ــاره آن بحــث کــرده ان ــی درب ــا خیل ــاهیمی اســت کــه عرف ن مف
بــه ایــن مثــال توجــه  آن ایــن اســت کــه خداونــد یکــی اســت.   و متعــارف یــک معنــاي ابتــدایی صــحبت مــی شــود وحــدت خداونــد

ــد  ــته باشــد   فرمایی ــوان وجــود داش ــن یــک لی ــل م ــت در مقاب ــن وجــود دارد ،   ممکــن اس ــل م ــوان در مقاب ــویم یــک لی ــن بگ ــن ا و م ی
وقتــی مــی مهــم و قابــل تــأملی کــه هــر مســلمان  و موحــدي بایــد از خــود بپرســد ایــن اســت کــه مــن   نکتــه اســت امــا گــزاره درســت

آیـا بـه ایـن معناسـت کـه  خـدا دوتـا        خـدا یکـی اسـت     بـراي مـن مهـم اسـت؟    وجـه سـلبی آن    ،گویم خدا یکیست آیا بـه تعبیـر عرفـا   
ــا نیســت ــا ؟ وســه ت ــا مثــ ؟وحــدت ابــدي اســت وحــدت،آی ــا دوتاســت ل آی ــودن   صــندلی کــه یکــی ی ، منظــور از وحــدت و یکــی ب

جسـم   نـه خـدا  مطـابق آمـوزه هـاي دینـی مـا ،       . اسـت  خداونـد  و ابتـدایی از وحـدت    ظـاهري ایـن معنـاي    خداوند نیـز همـین اسـت ؟   
ــه   ودارد  ــاده  ن ــنخ م ــتااز س ــت؟    ،  س ــد چیس ــدانیت خداون ــاي وح ــس معن ــدت   پ ــه وح ــاي اولی ــدتمعن ــت.  ، وح ــددي اس یعنی ع
 ی مهـم تـر و عمیـق تـر از وحـدت ابـدي مـد نظـر اسـت.         یامـا عرفـا بحـث کـرده انـد کـه معنـا        خـدا. یـک  نمکـدان  یـک  کتاب ، یک 

ایــن احــدیتی کــه در قــرآن قاعــدتاً تأمــل کنــیم  کــه قــدري در تقابــل بــا آمــوزه هــاي مســیحیت ایــن معنــاي اولیــه مــد نظــر اســت امــا 
 پــسایـن کــه گفتـه مـی شـود خــدا یکـی اسـت       لیـوان و کتــاب نیسـت.    زیــرا خـدا از سـنخ  احــدیت ابـدي نیسـت   آمـده اسـت ، فقـط    

  دوتا و سه تا نیست سخن خطایی نیست ولی به همین جا ختم نمی شود بلکه این ابتداي کار است. 
ــه     ــدي مرتب ــدت اب ــا وح ــد ی ــدانیت خداون ــهاوح ــت.   ولی ــد اس ــم و درك خداون ــیر فه ــه     مس ــد ک ــی رس ــی در م ــدي وقت ــب بع مرات

ــو   ــدي عب ــدت اب ــخص از وح ــد وش ــد  ر کن ــخن بگوی ــدایی س ــرد  از خ ــراغ بگی ــه  و س ــه هیمن ــت او او ،  ک ــام   هیب ــر تم ــت او ب و مهاب
را  هســتی مهابــت و عظمــتفــرد . نــه وحــدت ابــدي حقیقیــه اســت هحقّــوحــدت او وحــدت  تعبیــر عرفــا ،هســتی ســایه افکنــده و بــه 

در  تفســیر عرفــا از خداونــد و معــانی عمیقــی کــه از وحــدانیت خــدا مــی فهمیدنــد ایــن بــود.  کنــد و در آغــوش او بــه ســر بــرد. تجربــه
ــان نظــري ر ــه هســتی و سلســله مراتــب آن ،  عرف ــد از مقــام اســماء و صــفات   اجــع ب ــه ان ــا کــم ســخن نگفت ــثالً   آغــازعرف مــی کننــد م

ــت  ــد رحــیم اس ــار اســت،  خداون ــتقم و جب ــد من ــ خداون ــا از    نای ــد اســت . ام ــا اوصــاف خداون ــنه ــه ای ــا مرتب ــدب ــی آین ــی  و التر م م
نـاظر بـر ایـن اسـت کـه مــا       کـه  و دیگـر مراتبـی کــه عرفـا بـر مـی شـمرند       داریـم  واحـدیت داریـم بعـد مقـام احـدیت     گوینـد مـا مقـام    

  باید مرتب تصویر خود را از خداوند منقح کنیم. سپهري می گوید:
  

 "1میوه ي کال خدا را آن روز می جویدم در خواب "

ــه کــه لیــوان       میــوه ي  ــد ایــن باشــد کــه مــا فکــر کنــیم خــدا یکیســت همــان گون کــال خــدا یــا تصــاویر ابتــدایی از خــدا مــی توان
 و دل انگیزتــري از خــدا بــه دســت دهــیم ، جــذاب تــرتــر مهیــبز ایــن رود بایــد تصــویر پختــه تــر ، یکیســت امــا شــخص بایــد فراتــر ا

ــا ایــن امــر  اتجربــه هــاي نــاب عو  مــا بــا هســتی عمــق مواجهــه ســت ازعبارتکــه  اســت و آن حیرتــی رفانــه و دینــی کــه در مواجهــه ب
زبــان مــا  لقلقــه دینــداري ایــن نیســت کــه پــاره اي از معتقــدات و امــور  .و ایــن تجربــه هــا نبایــد از دســت بــرود  مهیــب رخ مــی دهــد

ا امـور بــاطنی و  ایـن تجربـه هـا، بـ      .و گـوهر دینداریسـت کـه شـخص را نگـه مــی دارد     مــخ  ،. بلکـه تجربـه هـاي عرفـانی و دینـی     شـود 
    وقتی درك ما از وحدانیت خداوند عمیق تر و ذوابعاد شود. و وجودي در می رسد وقتی شخص سراغ امر بیکران برود

  
   "2دچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست اگر ماهی کوچک دچار آبی دریاي بیکران باشد. "

                                                             
  . سهراب سپهري ، شعر صداي پاي آب1
  سهراب سپهري، شعر مسافر .2



7 
 

ما به سـان آن ماهی کوچکی هستیم که به   .باشـد واقعی از وحدانیت خداوند می برد که دچار آبی دریاي بیکران  زمانی شـخص حظّ 
ــر ــویم. وقـت امر بیکران می رویم یا به تعبیر دقیق تر  سـ ــت ما از وحدانیت خداوند، همان  دچار امر بیکران می شـ بنابراین درك نخسـ

  ف ماند.  وحدانیت ابدي است اما نباید در این جا متوق
ــور ــمن معانی عرفانی  هس ــکافته اند آن هاو عمیق توحید متض ــت که عرفا خوب آن را ش ــتیال و مهابت خداوند براجع به  تري اس ر اس

آن است  هؤلفه انسان شناسانهسـتی شناختی قرآن مکمل م  همؤلفهسـتی سـخن گفته اند و روي آن خیلی سـرمایه گذاري کرده اند. پس    
را  تصویريیک چنین  حضـور همه جایی دارد و با وجودي که  ه ما با چه موجودي در هسـتی مواجه هسـتیم.  براي ایضـاح این مطلب ک 

  جه شویم.اصاحب کتاب به ما می دهد تا بتوانیم با این کتاب مو
ــوره ي بقره ــدتاکنون به مثابه تأییدي بر آنچه  می پردازیم به آیات ابتدایی س ــروط ابتدایی براي درك و گفته ش این کتاب  احراز ش

  مقدس و الهامی.  
  

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیم
ــالةَ ومما رزقْنَاهم ینْفقُونَ  ﴾2﴿ذَلـک الْکتـَاب ال ریب فیه هدى للْمتَّقینَ    ﴾1﴿لم ا والَّذینَ  ﴾3﴿الَّذینَ یؤْمنُونَ بِالْغَیبِ ویقیمونَ الص

إِنَّ  ﴾5﴿أُولَئک علَى هدى منْ ربِّهِم وأُولَئک هم الْمفْلحونَ  ﴾4﴿یؤْمنُونَ بِمـا أُنْزِلَ إِلَیـک ومـا أُنْزِلَ منْ قَبلـک وبـِاآلخرَةِ هم یوقنُونَ      
 لَم أَم متَهأَنْذَرء هِملَیع اءوــ ــَاوةٌ ولَهم   ﴾6﴿تُنْذرهم ال یؤْمنُونَ الَّذینَ کَفَرُوا س ــارِهم غش ــمعهِم وعلَى أَبص خَتَم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى س

  یمظع ذَابینَ    ﴾7﴿عـنؤْمبِم ما همرِ ومِ اآلخوبِالْیو نـَّا بِاللَّهقُولُ آمنْ ینَ النـَّاسِ ممونَ  ﴾8﴿وعخَادونَ إِال یعخْدا یمنُوا وینَ آمالَّذو اللَّه
    ﴾10﴿فی قُلُوبِهِم مرَض فَزَادهم اللَّه مرَضًا ولَهم عذَاب أَلیم بِما کَانُوا یکْذبونَ  ﴾9﴿أَنْفُسهم وما یشْعرُونَ 

  
  مهربان بخشنده خداوند نام به

 )1الم (از رموز قرآن است). (

 )2کتاب که هیچ شک در آن نیست، راهنماي پرهیزگاران است. (این 

 )3آن کسانی که به جهان غیب ایمان آرند و نماز به پا دارند و از هر چه روزیشان کردیم به فقیران انفاق کنند. (

 )4ارند. (الم آخرت یقین دها خود به عچه به (پیغمبران) پیش از تو فرستاده شده و آنچه به تو و آنو آنان که ایمان آرند به آن

 )5ها به حقیقت، رستگاران عالمند. (آنان از لطف پروردگار خویش به راه راستند و آن

 )6ي رسول ما) کافران را یکسان است که ایشان را بترسانی یا نترسانی، ایمان نخواهند آورد. ((

 )7فتاده، و ایشان را عذابی سخت خواهد بود. (هاي ایشان پرده اهاي ایشان، و بر چشمها و گوشخدا مهر نهاد بر دل

 )8اند. (که ایمان نیاوردهایم به خدا و به روز قیامت، و حال آنو گروهی از مردم (یعنی منافقان) گویند: ما ایمان آورده

 )9دانند. (که فریب ندهند مگر خود را، و این را نمیخواهند خدا و اهل ایمان را فریب دهند و حال آنمی

که ها بیفزاید، و براي ایشان است عذابی دردناك، به سبب آنهاي ایشـان بیماري (جهل و عناد) است، خدا بر بیماري آن در دل
  )10گفتند. (پیوسته دروغ می

  
  

  .چند نکته در این آیات آمده که به اختصار به آن می پردازیم
ــه ــن کــه  نکت ــت   اول ای ــاب نیس ــن کت ــدي در ای ــه شــک وتردی ــین  هــیچ گون ــراي متق ــراي چــه کســانی ؟ ب ــا ب ــه  ام ــی نکت ــن خیل . ای

ــراي همــه        ــه آن اشــاره شــد. ایــن کتــاب قــرار نیســت کــه ب ــان اســت کــه در ســوره علــق ب ــا مفهــوم طغی مهمــی اســت و در تناســب ب
ــاورد امــا ایــن تقــوایی کــه در      بلکــه رهگشــا باشــد بــراي متقــین رهگشاســت. ممکــن اســت بگــوییم ایــن کتــاب آمــده کــه تقــوي بی

ــا ا ــابق      اینج ــت. مط ــادینی اس ــواي پیش ــی رود، تق ــخن م ــیه  ز آن س ــا توص ــد ب ــود  هآورن ــابخ ــد،    ، کت ــس نباش ــالمت نف ــا آن س ت
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ــخص ــرد.    ،ش ــی گی ــرار نم ــالم ق ــن ک ــب ای ــی مخاط ــر یعن ــتی  اگ ــژي و پلش ــی ک ــتی  کس ــت  در اوو ناراس ــاب   اس ــن کت ــب ای مخاط
شــوند. تقــواي پیشــادینی همــان ســالمت نفســی   . در اینجــا تقــواي پیشــا دینــی و تقــواي پســا دینــی از یکــدیگر تفکیــک مــی   نیســت

ــد مخاطــب کتــاب قــرار بگیــرد.   اســت کــه ــا بتوان ــ  شــخص بایــد داشــته باشــد ت ، ســالمت نفــس باشــد و  داگــر تقــواي پیشــادینی باش
ــه کــار       ــه ســخنانی بعــد از آن گفتــه شــده اســت کــه اگــر شــخص آن هــا را ب ــرد البت بنــدد ، بشخصــی مخاطــب ایــن کــالم  قــرار بگی

معرفتـی و تربیتـی بـه سـراغ ایـن کتـاب بیایـد         هونـه نیسـت کـه هرکسـی بـا هـر پیشـین       پـس ایـن گ   اي پسـادینی مـی شـود.   تبدیل به تقـو 
    بهره مند شود.

زان که از قرآن بســی گمره شدند                  
                 عنود اي جرمی نیســت را رسـن  مر

  

  زین رسن قومی درون چه شدند  
  1نبود چون تو را ســوداي ســر باال

  
  

ند . سالمت نفس نداشتسوداي سرباال نداشتند  آن رسـن نداشتند و   زیرامولوي می گوید از همین قرآن یک عده اي گمراه شـدند    
ــود . مگر خیلی از این بنیادگران دینی  بـه همین دلیل  ــان گمراه می شـ ــرمانند القاعده و طالبان  انسـ مگر  ؟متن نمی آیند همیناغ به سـ

  ؟نمی کنند این متن استشهاد به
ــیحیت و بودا نیز بنیادگرایی وجود دارد .  البته قصــه  ــالم ندارد در آیین مس ــاص به اس ــم هم ما در آی بنیادگرایان دینی اختص ین بودیس

ــد که مبدع عملیات هاي انتحاري. بنیادگرایی داریم  ه ک که در جنگ جهانی دوم به دلیل اینژاپنی ها بودندخلبان هاي  ، به نظر می رس
اضع آمریکایی ي خود را به کشتی ها و موهابنابراین با تمام قوا هواپیما براي برگشت نداشتند،د صـله زیاد بود و سـوخت کافی نداشـتن   فا

بعضــی از این خلبانان آیین بودایی داشــتند. عده اي هم گفته اند که بنیادگرایی دینی نه تنها در   تا آن ها را منفجر کنند. ها می کوبیدند
 ، و ژاپنی ها و قساوت هایی که به خرج می دادند نزاع هاي میان چینی ها به شما در میان دیگران نیز دیده می شـود.  ن مسـلمانان بلکه میا

فتند که در این را می گ دقیقاًآن ها هم من دو سـال پیش ژاپن بودم و با بعضـی از اسـاتید دین پژوه ژاپنی صحبت می کردم     توجه کنید.
ه چند دهه اخیر مربوط بو متأخر است  بنیادگراییدر اسالم ،  از اسـالم دیده شـده است.   پیش تربنیادگرایی  ، بودیسـم  آیین مسـیحیت و 

  ده است .  ش بزرگنمایی بنیادگرایی اسالمیدر رابطه با  ،اسالم سیاسی در خاورمیانه سر برآورده و به مدد رسانه . از زمانی کهاست 
ــوند چون    ــراغ متن می آیند اما چرا گمراه و الینه می ش ــانی نیز س ــت که چنین کس ــود این اس نکته مهمی که بر روي آن تأکید می ش

ــت   ــر باال را ندارند. وجودي که پر از کژي ها و اعوجاجات درونی اس ــت که مقدس  ســراغ متن وقتی به  ســوداي س ــلم اس می آید مس
ــیاري از آن ها دچار  ،نشــناختی آنهافارغ از خطاهاي روا گمراه می شــود. خطاي خیلی از این ها در متن خوانی دچار خطا هســتند و بس

تصــورشــان این اســت که یهودي هایی که در قرآن از آن ها ســخن به  ناهمزمانی تاریخی هسـتند یا تعمیم هاي بال جهت می دهند . مثالً 
آن گونه تلقی از قراین  دیان در آن عصـر خطاب همیشـگی است.  یهومیان آمده یهودي هاي همیشـگی تاریخ هسـتند و خطاب قرآن به   

حت خوانند و آیات را تبســیار کژ می  ،تأویل متن خطاهاي روش شــناختی شــان و متن خوانی شــان اســت. چنان که طبق علمِ مربوط به
ــناف خ  ــازد و تعمیم هاي بالجهت می  ها انشوالفظی معنـا می کنند و در آن اصـ در می آورند که به نظر می آید با ظواهر متن نمی سـ

باطل ســیر می کنند زیرا  به   رآن را می خوانند و بر نهج به ما می گوید عده اي قدهند. خطاهاي معرفت شــناســی این ها به کنار. قرآن  
  واي بیرون دینی است نه تقواي درون دینی.توجه کنید این تقو سوداي سرباال ندارند. متقی نیستند تعبیر قرآن 

ــد:    ــونَ   متقــین چــه کســانی هســتند و چــه ویژگــی هــایی دارن ــاهم ینْفقُ ــا رزقْنَ ممــالةَ و ــونَ الص یمقیــبِ و ــونَ بِالْغَی ــذینَ یؤْمنُ  .الَّ
و کلنْ قَبا أُنْزِلَ ممو کا أُنْزِلَ إِلَینُونَ بِمؤْمینَ یالَّذنُونَووقی مرَةِ هبِاآلخ.  
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ــ  لزومــاً چنــین  ؟ دینان اهــل انصــافندمتقــین کســانی هســتند کــه از آنچــه بــه آن هــا داده شــده اســت انفــاق مــی کننــد . مگــر فقــط مت
  کسانی را می شناسیم که اهل انفاقند و از سالمت نفسی برخوردارند که می توانند مخاطب چنین کتابی باشند. نیست.

إِنَّ الَّـذینَ کَفَـرُوا سـواء      آیـات هـم آمـده   نیـز در ایـن آیـات آمـده کـه بـه آن مـی پـردازیم. مفهـوم کفـر درایـن            یک تعبیر دیگر 
  .خَتَم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشَاوةٌ ولَهم عذَاب عظیم .علَیهِم ءأَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذرهم ال یؤْمنُونَ 

ــالزم و       ــین تـ ــوم متقـ ــا مفهـ ــوم بـ ــن مفهـ ــت ایـ ــی نیسـ ــومی فقهـ ــات مفهـ ــن آیـ ــر در ایـ ــوم کفـ ــممفهـ ــوزه  .دارد تالئـ ــق آمـ طبـ
ســی اســـت کـــه ایمــان بـــه کتـــاب نیــاورده اســـت. بـــه    هــاي فقهـــی مســـلمان کســی اســـت کـــه ایمــان آورده اســـت و کـــافر ک   

ــاي         ــه معنـ ــت بـ ــر در لغـ ــد. کفـ ــلمانان کافرنـ ــاب مسـ ــه کتـ ــان بـ ــدم ایمـ ــل عـ ــه دلیـ ــز بـ ــان نیـ ــیحیان و یهودیـ ــی مسـ ــاي فقهـ معنـ
پوشــــاندن اســــت و کــــافر یعنــــی پوشــــاننده . در ایــــن آیــــات گفتــــه مــــی شــــود کســــانی کــــه پــــرده اي ضــــخیم روي دل  

ــر    ــت دیگـ ــه اسـ ــرا گرفتـ ــان قـ ــخنان هایشـ ــو را سـ ــنوند تـ ــی شـ ــد      و  نمـ ــرو بیاورنـ ــلیم فـ ــر تسـ ــی سـ ــه حقیقتـ ــد بـ ــی خواهنـ نمـ
عامــداً نشــنوند و نبیننــد     انــد کــه  تصــمیم گرفتــه  ایــن افــراد  یعنــی   بنــابراین بــا ایــن هــا ســخن مگــو چــون فایــده اي نــدارد.        

ــر    ــه اگـ ــا کـ ــن معنـ ــه ایـ ــی در بـ ــنوند. حقیقتـ ــت را نشـ ــخنان اسـ ــن سـ ــواب    در ایـ ــه خـ ــی کـ ــه کسـ ــم کـ ــی داریـ ــان فارسـ  در زبـ
  است را می شود بیدار کرد اما کسی که خود را به خواب زده است را نمی توان بیدار کرد.

کتاب در این آیات از یک تقواي پیشـادینی و کفر پیشـادینی سخن می گوید که کفر پیشادینی به معناي پوشانده شدن قواي    هآورند
کسی که خود کاذب او فربه شده باشد. چنین  و شده باشددماغی و روحی کسـی اسـت که روح خود را فروخته باشـد و نفسـش پروده     

راي هدایت بو تالش کردن   خَتَم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشَاوةٌ ولَهم عذَاب عظیمکسـی مصـداق این آیه است:   
م و قصه دلی است که نمی خواهد سر تسلی ، باشـد که نخواهد قانع شـود قصه   قصـه عقلی  ، او فایده اي ندارد .این گونه نیسـت که قصـه  

ــویري از مخاطب خود دارد و تقواي    تمکین فرود آورد. ــت و چنین تص ــت که کتابی آمده اس این به مثابه یک امر تنبیهی قابل تأمل اس
به نسبت  تلخی کم و بیش نگاهآورنده آن  کتابی که . فهمیده شـدن درسـت سخن خود در نظر می گیرد    ضـروري  پیشـا دینی را شـرط  

ــان دار ــانی که بهانه می گیرد براي طغیان کردن براي کوس د،انس ــتغنا وکوس انس ــتقالل زدن اس ــانی که اهل  .اس ع کردن جزع و فزانس
وجود  وننهد  عراق . و اگر این اژدها را در برف  اسـت و بی تاب است و اگر مجالی پیدا کند کژي ها و پلشتی هاي او سر بر می آورند 

م قرار دهیم و پیش چشمتن را  نسـان شـناسانه  ا هتا مؤلف این به ما کمک می کند رامی پیدا نکند نمی تواند مخاطب چنین سـخنانی باشـد.  
  .نفس مهذّب ومزکّی و نفس پیراسته و آالیش شده وقتی به سراغ متن می رود دستاوردهاي دیگري داردالبته 

ــ  ــا ایــن مؤلف چــه تصــویري از مبــدأ عــالم داده   انســان شناســانه بایــد آن مؤلفــه هســتی شناســانه نیــز مــد نظــر مــا باشــد کــه    ههمــراه ب
ــت        شــده ، ــه اس ــه حقیقی ــدت حقّّ ــه وح ــدي بلک ــدت اب ــا وح ــه تنه ــت و وحــدت او ن ــالم مستولیس ــر ع ــی کــه ب ــداي مهیب ــه  خ ــه مثاب ب

ــ  و موجــود مهیبــی کــه همــه جــا حاضــر اســت  کــه وقتــی خــوب نگــاه مــی کنــد   ،د بــادشــخص مثــل پــر کــاهی اســت در مصــاف تن
  را در چنبره خود گرفتار کرده است همان گونه که سهراب سپهري می گوید: آن موجود مهیب اوگویی

 باشد.بیکران  دریاي که دچار آبی ماهی کوچکاگر که دچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست 

رد آهویی که در مصـاف شیر قرار می گی مانند  ک موجود مسـتسـبع اسـت ،   مثل ی به تعبیر موالناخداوند در این فضـا عارف در مقابل  
ــویري عارف ازمبدأ عالم دارد و   تا لحظاتی دیگر تمام وجودش را ترس برمی دارد و فکر می کند که ــیر اورا می بلعد. یک چنین تص ش

  فهمیده می شود.چنین سعاً تووحدتی که در سوره اخالص  از آن سخن به میان آورده است 
   1روپوش شد هست اوپیش شیري آهویی مدهوش شد                              هستی اش در 
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در این فضا شخص خود را در کام خداوند می بیند و در این تصویر در تصـویر عرفانی، وحدت حقّ حقیقیه خداوند به این معناسـت.   
رابطه ي دیگریست . شخص اگر تقواي پیشادینی داشته باشد و بتواند در معرض آموزه  ،رابطه براي کسـی که این باور را دارد ،  عرفانی

و اگر مهتدي به هدایت خداوند شـود و بخت با او باشـد تقواي پسادینی نیز در می رسد و مراتب کمال را نیز در    هاي قرآنی قرار گیرد 
  می یابد.

تست که پیام اصلی قرآن عبار بر آن تأکید کرده اند این اسـت ژوهانه خود مرحوم بازرگان در فعالیت هاي قرآن پاز نکات مهمی که 
ر عمرشان ایشان در آخ آنقدرکه بر این دو مقوله انگشـت تأکید گذاشـته شـده بر آبادانی دنیا تأکید نشـده اسـت.     آخرت ،  از خداوند و

رار دوستان با اص قصد انتشار این مطالب را داشتند ، .البته زمانی که تنها هدف بعثت اسـت ، مقاله مهمی نوشـتند که خدا و جهان آخرت  
که  در قرآن به این نتیجه رسیدندتأمل بعد از یک عمر مبارزه سـیاسـی و قرآن پژوهی و   ایشـانئ    .نزدیکشـان واژه تنها را حذف کردند  

درصد آیات قرآن ناظر به احکام فقهی  5از  و قرآن نیز چنین تصـویري دارد. کم تر  ما در دین در ابتدا باید در پی آبادانی آن دنیا باشـیم 
شما توجه  اسـت و حجم کثیري از آیات قرآن مربوط به آموزه هاي اخالقی ، نگاه هسـتی شـناسـانه ، معاد و جهان پس از مرگ اسـت.     

و معطوف  می شود گفتهقصه معاد سخن  مانند سـوره هاي قیامت، مدثر و معارج و ... را که چه قدر از  30و  29کنید به سـوره هاي جزء  
  .ندکمک می ک ،نظر کردن به معاد و آخرت عطف ذیل د. این نوع مواجهه با متن الهامی درتنظیم مناسبات این جهانی ما به آن جهانن

ــد کارد هرکه ــدش گندم قص   باش
ــد ــت دید معراج از قص                        بود دوس

  

                               چونکاه خود اندر تبع می آیدش  
  1دنمو هم مالئک و عرش تبع در

  

 ت. وقتی تبدیل مزاج ما بوده اس و آخرت و  به مقوله توحید اصلی خداوند و بعثت پیامبر متوجه کردن ما مطابق با این تصویر هدف
این بنابر می پردازند.  امور دنیوي خود نیز یآباداناد البته مردم به تنظیم و رخ د 2یک تحول گشتالتی این تبدیل مزاج صورت گرفت و

ز این دید نیز ابا توجه به این مؤلفه هاي هستی شناسانه و انسان شناسانه کسی آمده و قرار است که سوي ما را عوض کند . ما می توانیم 
را  صورت گیرد و اگر جهان هستیبه قرآن نگاه کنیم که قرآن یک پیام محوري دارد وآن این است که یک تحول گشتالتی در ما 

  ببینیم. دیگريمنظر می دیدیم حال از منظر این تاکنون از
در حقیقت، نماز من و عبادات من و زندگى و مرگ من، براى خدا،  گوب 3 قُلْ إِنَّ صالَتی ونُسکی ومحیاي ومماتی للّه رب الْعالَمینَ

   .پروردگار جهانیان است
را ابداع کرده که از یک  4. یک روانشناس انگلیسی تصویريبه زندگی انسان می دهد اي یک سوگردانی و محور تازهاین نگاه ،  

  دیده می شوددیگر اردك  از زاویههمان تصویر ه خرگوش دیده می شود وزاوی
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وش می می دیده پس آن را خرگخرگوش را تصویرفقط  تاکنونکه شخصی  و صورت گیردمی گویند اگر یک تحول گشتالتی 

   و اگر نگرش شخص تغییر کند، می تواند اردك را نیز ببیند. بیند
دیان و کتب آسمانی نیز این گونه بحث کرد که این ادیان اآنچه که مهم است نگرش فرد است که باید عوض شود . می توان درباره 

تلقی  یک تلنگري اگر به فرد بخورد و نگرش و ببینند. نیز جهان را از زاویه دیگري تا اینهستند ن تحول وتبدیل مزاج انسان ها خواها
  اش نسبت به جهان هستی  عوض شود جهان را به نحو دیگري تفسیر خواهد کرد.

  1بعد از این ما دیده خواهیم از توبس               تا نپوشد بحر را خاشاك و خَش
  

همه این کارها را انسـان انجام می دهد ولی با یک سوگیري دیگري. اگر   . ومحیاي ومماتی للّه رب الْعالَمینَقُلْ إِنَّ صـالَتی ونُسکی  	
ــواي بعثت   این اتفاق بیفتد و ــی این گونه زندگی خود را تنظیم کند مخاطب قرآن و آموزه هاي قرآنی قرار گرفته و به غایت قصـ کسـ

  عبارتست از تحول مزاجی که در او پدید می آید. پیامبران دست یازیده که آن
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