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  )1(مضامین اخالقی و اگزیستنسیلِ قرآن
 

  3/8/99شنبه، مورخ: آنالین، روز سایت دین :منبع
  

ام. در این مباحث عموماً به سور مکّی قرآن عنایت گذاشته» مضامینِ اخالقی و اگزیستنسیل قرآن«عنوان بحث را 
کردم. مباحثی بود که در سالیانِ گذشته در مرکز شناسی سایتم نگاه میدارم. پیش از طرح این بحث، به بخش قرآن

 ام؛ همرا داشته» مومنون«ام. مالحظه کردم که هم توفیق شرح سوره ه مناسبت ماه رمضان انجام دادهولیعصر(عج) ب
اي دیگر از سور قرآنی. در آن مباحث، تأکید را بر روي مضامین اخالقی و اگزیستنسیل و پاره» حدید«، »واقعه«سوره 

 .گذاشته بودم

هم تحت » یوسف«المثل به سوره فی .عتاً به همه آیات پرداختیمهاي قرآن بوده، طبیالبته چون بحث از کل سوره
 در پنج شب پرداختیم. در ماه رمضانِ یک سالی از همین سالهایی» داستان یوسف پیامبر«یا » قصه یوسف پیامبر«عنوان 

ر جاي دکه -ام، آن را به بحث گذاشتیم. به همین علت ترجیح دادم به جاي شرح یک سوره که تورنتو نشین شده
 .هاي اخالقی و اگزیستنسیل است بپردازم، به شرحِ مضامینی از قرآن که متضمن مؤلفه-خود مبارك و نیکو است

که از جمله آیاتی است که در سالهاي آخرِ بعثت در مکه بر پیامبر(ص) -» اَسرا«اي از آیات سوره بحث امروز را با پاره
این سوره بلند است. من هم بنا ندارم به همه آیات آن بپردازم. همه  کنیم. البته مستحضرید کهآغاز می -نازل شد

بنده جهت ایضاحِ بیشترِ  .آیندآیات آن هم مضامینِ اخالقی و اگزیستنسیل ندارند. اما آیات این سوره به کارِ ما می
 .ن داشته باشمو برخی دیگر از آیات مکی قرآ» عبث«عرایضم شاید حین بحث، استشهادي هم به آیات سوره 

  
 روش شناسیِ قرآنی

در ابتدا توضیحی به لحاظ روش شناختی ذکر کنم که نوع مواجهه من و امثال من با قرآن چگونه است؟ و احیاناً 
  .رویمچه تفاوتی با متدها و روشهاي دیگران دارد؟ بعد به سروقت آیات می

اند که عددي طی قرون گذشته به شرحِ قرآن پرداختهمفسرانِ مت .ایم و داریمما روشِ سنتی در تفسیر قرآن داشته
شود اند. از مهمترین این تفاسیر میاند، یا فقراتی از آن را خواندهشان شنیدهعزیزان الجرم با آنها آشنایی دارند و درباره

 .دمرحوم طباطبایی اشاره کر» المیزان«و از معاصران تفسیر » مجمع البیان«، تفسیر »زمخشري«به تفسیر 

ام طی سالیانِ متمادي هم مضامین قرآنی و هم تفاسیر را در مطالعه بگیرم و درباره آنها از بخت بلندم توفیق داشته
اي بود که داشتم که جلسات دهگانه» سیري در سپهر قرآن«تأمل کنم. چند سال قبل هم سلسله جلساتی تحت عنوان 

منتشر شد. در واقع آنچه که امروز » وقت لطیف شن«در کتاب صورت منقح آن در قالب مقاالتی منتشر شد. بعد هم 
کنم از حیث روش به نوعی با آنچه که در آن مباحث آمده است و در این سلسله جلسات خدمت عزیزان عرضه می

 .با قرآن است که شایسته توضیح مختصري است» فنومنولوژیکال«یا » پدیدارشناسانه«شباهت دارد. نوعی مواجهه 

کند، شناسی سالهاست که کار مینوان یک اهل فلسفه و کسی که با هرمنوتیک آشنایی دارد و در حوزه دینمن به ع
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تی دارد و هاي زیبایی شناخکه البته سویه -یعنی یک متن کالسیک-» آرکائیک«کنم قرآن به مثابه یک متن عرض می
شناختی هاي انساناي کیهانشناختی، هم آموزههچندالیه است و هم مضامین اخالقی و هم مضامین حقوقی، هم گزاره

دارد؛ متنی است که در یک زمینه و زمانه دیگري شکل گرفته است. چهارده قرن قبل، در روزگاري که هیچیک از ما 
 .ایمنبوده

شد. آنچه این متن در ابتدا به صورت شفاهی بوده است. در قالب آیات و متونی بر روي پوست حیوانات نگاشته می
هاي مختلف. تا اینکه در سال ؛ البته با قرائتها و لهجه»مصحف عثمان«که امروزه به ما رسیده است موسوم شده به 

یک جماعت و کمیته شکل گرفتند. از آن پس قرآنِ واحدي براي کل جهان اسالم رقم خورد. آنچه که ما  1924
  .له داردامروزه در دست داریم همان قرآن است که قدمتی حدوداً صد سا

ها و قرائت بعضی از آیات است. فی گویم این قرآن با مصحف قرآن تفاوت زیادي دارد، نه. بحث از لهجهنمی
 .هم داریم. از این سنخ اختالف در قرائات نُسخِ پیشین وجود دارد» مالک یومِ الدین«داریم » ملک یومِ الدین« المثل ما

هایی دارند که از حیث لهجه و اعراب گذاري با قرآنی که ما امروزه راجعه کنید، قرآنتر مالمثل به دو نسل قبلاگر فی
ا براي ما سازي رکنیم تفاوتهاي اندکی دارد. عل اي حالٍ این تصمیم، تصمیم مبارکی بود و نوعی یکساناستفاده می

. اما نکته مهم این است که شاید کثیري کنیمبه ارمغان آورد و همه ما در جهان اسالم امروزه از این قرآن استفاده می
اند که از مفسرانِ سنتی مواجهشان با قرآن مواجهه پدیدارشناسانه نبوده است. به این معنا که تفطنی به این امر نداشته

متن در یک زمینه و زمانه دیگري در دل یک دنیاي رازآلود شکل گرفته است. حجاب ستبري میان ما که در این زمینه 
  .کنیم و آن دورانی که متن شکل گرفته، وجود داردنه راز زدایی شده زندگی میو زما

بندد، چون ما تخته بند زمان و البته این حجاب پس نزدنی است، این حجاب ستبر هیچگاه از میان رخت برنمی
ه عهد جدید میالدي شکل گرفته است. اگر بخواهیم راجع ب 7هستیم و آن متن هم در قرن  21مکانِ خود در قرن 

سخن بگوییم، براي اینکه با متن هم افق شویم، باید تالش خود را بکنیم که با آن زمینه و زمانه، متن را درك کنیم. 
  .این همان لب لباب مواجه پدیدارشناسانه است

ته فتوانم مخاطب متنی باشم که فرسنگها دورتر از من در یک زمینه و زمانه دیگري شکل گریعنی من چگونه می
اي هم نیست؛ ولی در عین حال شدنی است. به تعبیري که برخی از فیلسوفان یهودي زاده به است؟ البته کار ساده

در روزگار کنونی و بازخوانی سنت و مشخصاً متن مقدس در این روزگار » استفاده از امکانات سنت«اند، کاربرده
  :گفتحافظ شیرین سخنِ ما می .است

  ه گیسوي تو بوددوش در محفلِ ما قص
  بود تو موي سلسله از سخن شب دلِ تا

  
اي شود، یعنی یک قصه گیسویی گفته شده است. در زمینه و زمانهمواجهه پدیدارشناسانه در واقع از همینجا آغاز می

خواهیم تالش کنیم غبار و حجاب معاصریت را کنار که من و شما نبودیم. اکنون خبرِ آن قصه به ما رسیده و می
  .زنیم. حتی المقدور فضا را درنوردیم و بتوانیم خود را مخاطب آن متن قرار دهیمب
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اي که نماید، اما امر مهمی است. چرا که زمینه و زمانهاین قصه مخاطب، به رغم اینکه در مرحله نخست ساده می
انه ت. رویکرد پدیدارشناسکنیم متفاوت اساي که ما در آن زیست میقرآن در آن شکل گرفته است با زمینه و زمانه

کوشد ما را مخاطب آن متن قرار دهد. این البته اختصاصی به قرآن هم ندارد؛ راجع به دیگر متون آرکائیک هم می
  .توانید این را ببینیدمی

 
 پریشیخطاي زمان

که ممکن  دامهایی دیگري را هم مایلم که قبل از ورود به تفسیر سوره اسرا اشاره کنم. در تفسیر قرآن یکی از نکته
تعبیر  Anachronism است پیش روي ما باشد، این است که دچار خطاي زمانپریشی شود. به این معنا که آنچه

  .شودمی
این که من با مدنظر قرار دادن مالك و محکهاي امروزین به سر وقت متن بروم. اینکه بخواهم دستاوردهاي امروزي 

است جستجو کنم. در مباحثی که در مرکز ولیعصر(عج) سالیان  گرفته شکل گريدی ◌ٔرا در متنی که در زمینه و زمانه
ا متذکر ام و اهمیتش رام، در همین ایام هم به اقتضاي بحث، پیش از روزگار کرونایی، این را توضیح دادهگذشته داشته

 .دس استخراج کندخواهد که علم جدید را از دل متن مقام، که در خطاي زمانپریشی، فی المثل کسی میشده

اینکه  گیرند برکه در قرآن آمده است را داللتی می» موسعون«اي از نویسندگان راکه فی المثل تعبیر ام پارهمن دیده
اي از ه پارهاند کاست. یا از آن سو خواسته» بیگ بنگ«شود و این مؤید تئوري کیهان و هستی بزرگتر و بزرگتر می

  .سم بشمارند. یا در جهت نقضِ این تئوري استشهاد کنندآیات را مؤید نظریه داروینی
هفته گذشته برنامه الیو اینستاگرامی داشتم راجع به نواندیشی دینی و نظریه تکامل. برخی از مضامین را هم آنجا 

کند که شقوق مختلف آن را از سعی کردم توضیح بدهم. بیان کردم که تصویر درست از زبان دین به ما کمک می
گر تفکیک کنیم و انتظارمان را از متن تصحیح نماییم و انتظارات زیادي نخواهیم. اکنون هم به اختصار ذکر یکدی

  .گذرمکنم و درمیمی
ام و دارم، تصورم این است که مفروض نامنقح این با همه ارادتی که به مرحوم بازرگان و مرحوم سحابی داشته

انِ علم است. پیش فرضشان این بود که اگر زبان علم، کاشفیت از عالم واقع بزرگواران این بود که زبانِ قرآن همان زب
ها و آیات قرآنی را اوالً مطابق با واقع بگیریم و ثانیاً توانیم عیناً گزارهکند، زبان دین هم همینطور است. پس ما میمی
  .اي از دستاوردهاي علم جدید را از آیات قرآن استخراج کنیمپاره

ع تفسیر است که در جهان جدید صورت گرفته است. اما با عنایت به توضیحاتی که ذکر کردم، به لحاظ این یک نو
یعنی آنچه که متعلق به دنیاي رازآلود -روش شناختی باطل است و مشکل جدي دارد. از سوي دیگر در روش سنتی 

و ذهن و ضمیر و زبانشان متفاوت کنند زندگی می 21، شاید براي کسانی که در جهان دیگري یعنی در قرن -است
  .شده است، مقنع نباشد

این امور شاید به کارِ کسانی که دینداري متعارف و معیشت اندیش دارند بیاید. اما براي کسانی که در دلِ یک 
کرد یاند، شاید آن تفاسیر کمتر به کار بیاید، یا کمتر چنگی به دل بزند. به همین خاطر روگفتمان دیگري زندگی کرده
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توان پیشنهاد داد. این رویکرد نه از منظر مدرنیستی متضمن خطاي روش پدیدارشناسانه رویکرد سومی است که می
  .زیدشناختی است؛ نه مثل نگاه سنتی صرفاً در دلِ دنیاي رازآلود می

انیم توات بعدي میاي سؤال هم عزیزان داشته باشند که در ادامه یا در جلساین مقدمه را ذکرکردم، ممکن است پاره
مبداء  کنم؟ وبه آنها بپردازیم. مقدمه مهمی بود. البته من فشرده ذکرکردم براي اینکه توضیح بدهم از کجا آغاز می

را بفهمیم و خود را مخاطب آن بیابیم، نه اینکه » قصه گیسو«کوشیم عزیمت من چیست؟ در این مبداء عزیمت ما می
رحوم بازرگان بگوییم: آیا قوانین ترمودینامیکی در قرآن هست یا نه؟ یا بر خالف در وهله نخست فی المثل مانند م

  .تلقی سنتی توجه نداشته باشیم که در متن مقدس عرف زمانه ریزش کرده است
ه به معناي زدن نبود» ضَرَب«اگر فی المثل سخن از زدنِ زنان در قرآن آمده است، نخواهیم متکلّفانه بگوییم این 

دنی به المثل زدنِ باي متن شکل گرفته است. بدانیم که آیا فی! بلکه این را بفهمیم که در چه زمینه و زمانهاست، نه
کنیم مصداقی از نقض کرامت انسانی در آن زمان بوده است یا نه؟ در رویکرد این معنایی که ما امروزه فکر می

ه سوي شناختی، مهم این است که ما بفلسفی و روش به مثابه یک مکتب و مبناي» هوسرل«پدیدارشناختی به تعبیر 
خواهیم آن را بفهمیم که در وهله اول در نهیم. یعنی بین الهاللین و میمی» اپوخه«رویم و امور را در خود چیزها می

  .چه سیاقی شکل گرفته است؛ تا بعد نوبت به داوري برسد
شناختی، اخالقی و اگزیستنسیلی که تی، مضامین انسانکوشم با وام کردنِ روش پدیدارشناخمن از این حیث می

در آن متن به ودیعت نهاده شده است، به سر وقت قرآن بروم. هرچند آن متن متعلق به زمینه و زمانه دیگري است 
ی بتوانم مخاطب آن واقع شوم و از آن استفاده کنم و بهره مند گردم. این مبنا و مشراما همچنان من در این روزگار می

بندم و به همین سبب هم آن شعر حافظ را خواندم. تالش براي کنم و آن را به کار میاست که از آن استفاده می
که گفته شده است؛ به رغم این محدودیتهایی که من و شما را تخته بند زمان و مکان » قصه گیسویی«فهمیدن آن 
  .کرده است

توان ن میکنم که عرایضم روشنتر شود. همچنیر باب آنها فکر میبا خواندن بیشتر آیات و توضیحات اگزیستنسیل د
  شود از این امکانات استفاده کرد؟درك کرد که چگونه می

توانند یک نکته که به آیین یهودیت اشاره کردم، ذکر کرده و بعد عرایضم را ختم کنم. دوستان اگر مایل بودند می
که -و آخرین اثر منتشر شده من است، این نوع مواجهه با سنت  که اشاره کردم» وقت لطیف شن«در مقدمه کتاب 

را ببینند. هم مقدمه نسبتاً مبسوطی دارد و هم آن مقاالت دهگانه  -ماحصل تأمالت یکسال اخیر من در آن آمده است
من  یکه گفتم در کتاب گنجانده شده است. البته فصلی از آن کتاب معطوف به تأمالت قرآن» سیري در سپهر قرآن«

 .است

  
 اي به بحث تفقه در دیناشاره

د توضیح کوشیکی از آن مقاالت است. آن مقاله می» طایفه فقها و تفقه در دین«المثل مقاله در پرانتز عرض کنم فی
نت ستبري کنیم ستعبیر می» فقیه«بدهد که تفقه در دین با فقه اصطالحی، مشترك لفظی است. آنچه که ما از آن به 
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قرآن از فقه و تفقه این معنا مراد نشده است؛ بلکه مراد تتبع در دین است. نهاد رسمی دیانت که فقاهت و در  .دارد
روحانیت باشد، مستندات قرآنی ندارد و از این حیث من قرآن را با انجیل و عهد عتیق مقایسه کردم. از قضا در عهد 

نقش محوري دارند، اما از » هارون»و » موسی«عهد عتیق عتیق از کاهنان به تفاریق یاد شده است. به رغم اینکه در 
اسفار  _ طبقه و طایفه کاهنان هم به عنوان مفسران رسمی شریعت یاد شده است. بارها در سفر الویان و دیگر اسفار

  .است این مباحث مطرح شده است Old Testament که مقوم عهد عتیق یا _ خمسه
گر شما صدر و ذیل آیه را ببینید، تفقه به معناي تدبر و تأمل در دیانت است که البته اما ما در قرآن این را نداریم. ا

توانند مشارکت و مساهمتی در آن امر اي نیست. همگان به قدر وسع و به شرط تمهید مقدمات میمختص طایفه
به نظرم مقوله مهمی است. که » روایات در ترازوي قرآن«یا در جستار دیگري در آن کتاب تحت عنوان  .داشته باشند

شناختیِ مهم است که روایات را عدل قرآن ندانیم؛ هم کُفو و گویم بلکه به مثابه یک امر روشنه اینکه این را من می
همسنگ قرآن ندانیم. بلکه روایات را ذیل آیات قرآن در نظر بگیریم. چون مهمترین منبع و سند مسلمانی قرآن است 

» اوراخالقِ ب«شناختی و با وام کردن مفهوم ام به لحاظ روشن نیست. بدین معنا توضیح دادهو هیچ چیزي هم کُفو آ
  .ام برخی ایرادهاي فقها را نشان دهمکوشیده -که در معرفتشناسی جدید بحث شده -

و  تاي از مواقع، آراء فقها مستندات قرآنی ندارد. یا در برخی مواضع، متن سکوت کرده استوضیح دهم که پاره
اي موضع و رأي فقها موجه نیست. ممکن است سخن بنده از موضع یک نواندیش چندان مسموع فقها نباشد. اما اشاره

ام به مرحوم آیت اهللا صادقی تهرانی که از فقها و مراجع مسلّم قم بود. ایشان گله کرده است که برخی از فقها، کرده
اند که چرا کار برخی از اند و گله کردهکتاب ایشان که توضیح داده ام ازفقهشان قرآنی نیست. من نقل قول آورده

روحانیونِ ما آنچنان که باید قرآن محور نیستند. به نظرم این خیلی تشخیص صائبی است. چون که ما مسلمانیم و 
ن بگویید، ما به ممهمترین سند مسلمانی، قرآن است و این تعارف بردار نیست. نه اینکه این را من به شما بگویم یا ش

براي اینکه دلم خوش باشد. بعد به روایتی ارجاع بدهید، روایتی که متضمن نقض قرآن است، یا شواهد قرآنی ندارد 
  .و این را برکشید

ام دهیم. علی توانیم گفتگوي بیشتري انجتوانند در آن مقاله ببینند یا به وقتش میحاال بحث بیشتر را دوستان می
اي هم شد که مقدمه نسبتاً طوالنی-کتاب تأمالت قرآنی من آمده است و این روشی که االن ذکر کردم حالٍ در آن اي

 .شویمبراي این است که ببینیم از کجا ما وارد مواجهه با مضامین اخالقی و اگزیستنسیل قرآنی می ـ، اما مهم بود

  
 استفاده از امکانات سنت

را  »هانا آرنت«ام. شاید نام کردم این است که اخیراً به آن تفطن پیداکردهاي هم که اشاره به سنت یهود آن نکته
 -بیستمی قرن مشهور فیلسوف دیگر –» هایدگر«زاده و شاگرد یهودي 20شنیده باشید. فیلسوف سیاسی مشهور قرن 

 ا ترك کند. یکیشد، مجبور شد اروپا راو جدا شد و به خاطر حضور نازیست و رفتاري که با یهودیان می از راهش
از برگهاي درخشان زندگی او حضور در دادگاه ردلف آیشمن در اورشلیم در اسرائیل بود. وقتی که آلمان نازي 

اي دیگر از افسران بلند مرتبه هم گریختند. آیشمن به آرژانتین گریخت. سقوط کرد، هیتلر که خودکشی کرد و پاره
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عملیات پیچیده موساد او را از آرژانتین ربود و به اسرائیل آورد و چند سال پس از پایان جنگ جهانی دوم طی یک 
  .دادگاهی براي او برگزارکرد و نهایتاً او را اعدام کردند

یکی از کارهاي درخشانی که هانا آرنت کرد این بود که در آن دادگاه شرکت کرد و تأمالت خودش را در قالب 
  .ها را منتشرکردآن» رشلیمآیشمن در او«مقاالتی نوشت و بعداً در کتاب 

اش اند این سلسله مقاالت و کتابها دشمنان زیادي براي او پدید آورد. خیلی از دوستانِ یهوديباري! چنانکه گفته
یفش مفصل ، اما توص-که البته اینچنین نبود-کند او را ترك کردند و فکرکردند دارد به نوعی این کشتار را تطهیر می

ل بودند ام. اگر عزیزان ماینتابیدند. من به تفصیل در گفتار فلسفه هانا آرنت آن را توضیح دادهاست که آنها چرا بر
  .توانند آن را بشنوندمی

ذ کرده اخ» والتر بنیامین«اي است که او از شود نکتهیکی از نکاتی که او آورده است که به کار االن ما مربوط می
خواست از اروپا به امریکا فرار کند، دوست او بود. هنگامی که می -ادهزشاعر مارکسیسیت یهودي-است. بنیامین 

شبی دم مرز مشکلی پیدا کرد و برگشت و خودکشی کرد. آن سخنِ بنیامین که بصیرتی در آن هست و آرنت آن را 
نت یعنی با سزاده مارکسیست بود؛ خود او یهودي». ما باید از امکانات سنت استفاده کنیم«پرورانده این است که 

ها د از ایدهشویهودیت آشنایی نیکویی داشت. هرچند مارکسیست بود، اما معتقد بود براي گشودن راهی به آینده می
  .و امکانات سنت استفاده کرد

تعبیر بنیامین این بود که ما نه کارمان تقلید سنت گذشته است. به این معنا که نباید از آنچه در گذشته رخداده 
فاً تقلید کنیم. و نه اینکه دست رد به سینه آن سنت زدن امري روا و پسندیده است. آن سنت یک میراث است، صر

شود از آن عدول کرد، ولو اینکه شخصی به آن باور نداشته است که با ماست. ما را در چنبره خود گرفته است و نمی
 .باشد

 Legacy زاده یا دیگر روشنفکران این بود کهنفکران یهودياي از روشاش به پارهبنیامین مارکسیست بود و شاید گله

شود از امکانات سنت استفاده کرد. گفت براي گره زدن گذشته به آینده، میگیرند. او میو میراث خود را جدي نمی
  .امخیلی این تعبیر بنیامین که در آراء هانا آرنت خواندم را پسندیده

دهد، کنند، متد و روش پدیدارشناسی پیش چشم ما قرار مینواندیشان دینی میکنم یکی از آن کارهایی که فکر می
زنیم. همین است که براي دیالوگ رهگشا و خالقانه با سنت، بکوشیم از امکانات سنت استفاده کنیم. و اال درجا می

شی شناختی زمانپریروشکوشند انجام دهند. یا اینکه مرتکب خطاي مانند آنچه که مفسران سنتی در این روزگار می
 .گشایدشویم که چندان راهی به دهی نمیمی

  
 بررسی آیات سوره اسراء

کنم در جاي خود مهم و رهگشا بود، اجازه دهید با این روش و رویکرد بعد از این توضیحات مقدماتی که فکر می
  .آن باشیمتوانیم مخاطب آیاتی از قرپدیدارشناختی که ذکرش آمد ببینیم تا چه میزان می
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و بعد  15تا آیه  13کنم که مضامین اگزیستنسیل و اخالقی دارد. امروز از آیه من با آیاتی از سوره اسراء آغاز می
کنیم که این آیات مضامین اگزیستنسیل و اخالقی و جالبی دارند و از این حیث قابل سوره اسرا را بررسی می 30آیه 

  .تطبیق با عهد عتیق هستند
» سفر خروج«یا بگوییم فقراتی از » ده فرمان«رسیم اتفاقاً قرابت قابل تأملی با به بعد می» صیام«آیات  وقتی که به

یعنی هنجاري، باید و نبایدهاي اخالقی در آن به کار رفته است.  normative هايدر عهد عتیق دارد. آنجا هم گزاره
را » اسفار خمسه«. از جمله اسفاري که روي هم دومین سفر، پس از سفر پیدایش است exudusسفر خروج یا 

  .دهندتشکیل می
گوید که: وکلَّ إِنْسانٍ أَلْزَمنَاه طَائرَه فی آورم. میکنم و نکات تکمیلی خود را میخوانم. معنا میرا برایتان می 13آیه 
 هنُقۖع◌ نُخْرِجو لَه میو هیاما الْقکتَاب نْشُورم ک کفَی13ا(یلْقَاهاقْرَأْ کتَاب (ٰ◌ کبِنَفْس ملَیک الْیوع )ایبسي) 14حتَدنِ اهم ٰ◌ 
 رسولًا نَبعثَ ◌ٰحتَّی معذّبِینَ کنَّا وما ◌ۗ ◌ٰأُخْرَي وِزر وازِره تَزِر ولَا ◌ۚضَلَّ فَإِنَّما یضلُّ علَیها  ومنْ ◌ۖ لنَفْسه یهتَدي فَإِنَّما

)15(  
 

گوید که کارنامه هر انسانی را به گردن می 13کنم. در آیه کنم. ترجمه قابل فهمتر امروزي میرجمه تحت لفظی نمیت
ها هم مصافحه و هم معانقه را به عرب .است» گردن«عنُق به معناي  ◌ۖایم وکلَّ إِنْسانٍ أَلْزَمنَاه طَائرَه فی عنُقه او بسته
ت کنند و با همدیگر دسکنند، این واژه را استفاده میرسند و مصافحه میتی که به کسی میبرند. اعراب وقکار می

زنند. این در میان اعراب رسم بوده است که وقتی احوالپرسی دهند. معانقه وقتی است که گردن به گردن میمی
  .گویند معانقهزنند، به این میکنند، گردن را به گردن میمی

است از دست دادن و دست یکدیگر را فشردن. این را گفتم تا توضیح داده باشم، عنُق که  مصافحه، هم عبارت
گوید کارنامه هر انسانی را به گردن او بستیم و روز به کار رفته است، به همان معناي گردن است. می 13اینجا در آیه 

 .خْرِج لَه یوم الْقیامه کتَابا یلْقَاه منْشُوراآوریم: ونُبیند، بیرون میاي که آن را گشاده میقیامت براي او نامه

توانید در نظر بگیرید. یعنی به اصطالح سعه معنایی ببخشید. بریم، میکتاب را هم به معناي آنچه امروزه به کار می
اش و هم کارنامههر آنچه از جنس کتابت است را مراد کنید. یعنی آنچه که فرد یکان یکان و تنهایی انجام داده است 

بیند: ونُخْرِج لَه یوم الْقیامه کتَابا یلْقَاه اي را که گشاده است میایم و هم روز قیامت براي او نامهرا به گردن او بسته
  .آوریم تا مشاهده کندبیند، بیرون میمنْشُورا آن را که گشاده می

کافی است که امروز خودت  .گوید خودت این نامه را بخوانتري دارد. میآیه بعدي مضمون اگزیستنسیل پررنگ
الْیوم علَیک حسیبا. خودت کافی هستی براي اینکه این نامه را  بِنَفْسک ◌ٰحسابرس خودت باشی: اقْرَأْ کتَابک کفَی

 .بخوانی

، کنم در قرآن آمده استنقل می» آروین یالوم«این نکته را عرض کنم. اگر من بگویم در پی اینم که مضامینی که از 
خواهم مواجهه پدیدارشناسانه خواهم اینها را به خورد قرآن بدهم. بلکه میروشن است که حرف باطلی است. نمی

تواند با این آیات مواجهه اگزیستنسیل پیدا کند و حدیث نفس خودش کنم. یک انسان قرن بیست و یکمی چگونه می
  .را در آنها ببیند
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کند. ذیل این مسلّمات چهارگانه هستی، اي دارد که از آن به مسلّمات هستی تعبیر میاصول چهارگانه» آروین یالوم«
یکی از آنها قصه مرگ است. یکی  .دهداساس رنج و اضطراب آدمی و پریشانی او در این روزگار را توضیح می

 .معنایی استیکی هم قصه معنابخشی یا بی . isolation یا loneliness تنهایی انسان. به تعبیرِ خود او

اي یکی دیگر از این مفاهیم عبارت است از آزادي و مسئولیت. از این اصول چهارگانه یالومی، این دو آیه و سه آیه
  .گیردکه اکنون قرائت کردم را در بر می

ا در متن آمده است و نشان خوانم. جالب است دوتاي آنها نسبت وثیقی دارد با آنچه که اینجسومی را هم می
  .دهد که قصه همیشگی انسان بوده است و خواهد بودمی

اي که گشاده ایم و روز قیامت نامهاش را به گردنش بستهگوید که هر انسانی کارنامهدر آیه اول که خواندم می
 راي اینکه حسابرس خودتگوید که خودت این نامه را بخوان که کافی است بآوریم. آیه دومی میاست را بیرون می

بینم. یعنی مسئولیت کارهاي خودت را خودت باشی. من قصه حسابرس خود بودن را نوعی مسئولیت پذیري می
باید به دوش بکشی و در برابر آنها پاسخگو باشی؛ به جاي اینکه بخواهی به گردن این و آن بیاندازي. مسموع و 

  .بیندازي یگريد ◌ٔمقبول نیست اگر مسئولیت خود را به شانه
که از هولناکی  »عبس«ممکن است تو اینکار را بکنی و بخواهی از این قضیه پا پس بکشی. به تعبیر قرآن در سوره 

 ﴾34﴿اي را آورده است: یوم یفرُّ الْمرْء منْ أَخیه گوید. در وصفش ببینید چه تعبیر تکان دهندهروز قیامت سخن می
ّهأُمو أَبِیه35﴿ و﴾ هتباحصو یهنبگریزدروزي که برادر از برادر می ﴾36﴿ و.  

رکشیده را ب» تنهایی«در باب هولناکی روز قیامت است. این استعاره را در کار بیاورید جهت توضیح این امر؛ که هم 
ودت ست که خپذیري را. تو مسئول کُنشهاي خودت هستی، براي همین هم کافی او مصور کرده و هم قصه مسئولیت

 :کنندحسابرس خودت باشی. نهایتاً نه همسر نه فرزند، نه دوست، نه مادر، نه پدر هیچکدام به تو کمک نمی

  )14( حسیبا علَیک الْیوم بِنَفْسک ◌ٰاقْرَأْ کتَابک کفَی
ه به زمینه و زمانخیلی تکان دهنده است. دست کم براي من که اینچنین است. مواجهه پدیدارشناسانه با آن در این 

ود به ششود را میگوید که قصه تنهایی ابدي انسان و مسئولیت پذیري او که هیچ چیزي جایگزین آن نمیمن می
  .نحو روشمند نه به نحو متکلّفانه از دل این مضامین استخراج کرد

ن راه آمده است و هرکس گوید: هرکسی که به راه آمده تنها به سود خود به ایآیه سوم هم مکمل این معناست. می
هیچکسی بار  .گوید: ولَا تَزِر وازِره وِزر أُخْرَيهم که به بیراهه رفته، تنها به زیان خودش به بیراهه رفته است. بعد می

  .کشدگناه دیگري را بر دوش نمی
وانش را بدهد اکسی متکفل بردوش کشیدن بار گناه یا خبط و خطاي دیگري نیست. خودش باید پاسخگو باشد؛ ت

اي که داشته است؛ آزاديِ کُنشهایی که داشته است، خوب مسئولیت آن را هم یا مسئولیتش را بپذیرد. در برابر آزادي
 .باید بپذیرد. هرچند سخت باشد

 مکانیزم دفاعی فروید
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ر جاي ست که بروانکاو برجسته اتریشی ذکر شده و جزء میراث او» فروید«یکی از مکانیزمهاي دفاعی که در آثار 
  .است defensive mechanism مانده قصه مکانیزمهاي دفاعی

مکانیزمهاي دفاعی بالغ و مکانیزمهاي  .گوید ما دو نحوه مکانیزم دفاعی داریماو بنا به یک تفسیر و تقسیم بندي می
خواهم نمی ام ونجام دادهدفاعی غیر بالغ . یکی از مکانیزمهاي دفاعی غیربالغ فرافکنی کردن است. یعنی من یک کاري ا

آن را  کشم، براي اینکه باردانم، یا پاي دیگري را وسط میمسئولیت آن را به گردن بگیرم. تماماً دیگري را مقصر می
یا فرافکنی. این رویکرد مطابق است  Projection گوینداز دوش خود بردارم و رنجش را نکشم و نپذیرم. به این می

این از ضمیر ناخودآگاه انسان هم نشأت  .دي که یونگ هم در ادامه آن توضیح داده استبا نگاه و نگرش فروی
آن تَنشن  گیرد،گیرد لزوماً اینکار را بکند، ولی وقتی تحت فشار روانی قرار میگیرد. یعنی شخص تصمیم نمیمی

  .گیردروانی شکل می
افکند لغانه فرد این است که تنش را به دوش دیگري مییکی از راههاي درآمدن از این بن بست، البته به نحو غیر با

حل کارم؛ ام، مگوید تو مقصر بودي، فالنی مقصر بود، بهمانی مقصر بود، مادرم، پدرم، مدرسهکند. میو فرافکنی می
ان ها ممکن است براي لحظاتی فرد را آرام کند، اما بسها نگذاشتند من رشد کنم و آن خطا از من سرزد. ایناین

مرهمی است که روي زخمی که عفونت کرده بگذاریم. گرمش کنیم. به اصطالح، بدون اینکه از پی درمان برآیم و 
، -رم کردنالبته که تزریق دردناك است در قیاس با گ -پماد آنتی بیوتیک استفاده کنیم؛ یا اگر الزم باشد تزریق کنیم،

  .اما درمان از این طریقست
د و مسئولیت کنشهاي خود را به گردن گرفتن، کار سختی است. من این مضامین را از این البته مواجه شدن با خو

کنم خوانش موجهی است و به کار یابم و فکر میام، درمیاي که خواندم و بارها در آن تأمل کردهآیات سه گانه
طابق شوم میامت هم که مبعوث میآید. تنهاییِ خود را برکشیدن، تنهایی ابدي، یعنی اینکه من روز قامروزین ما می

  :گفتبا روایت قرآن تنها هستم. سهراب می
  .آدم اینجا تنهاست /و در این تنهایی/ سایه نارونی/ تا ابدیت جاري است

  .کندبحث از تنهایی ژرف اگزیستنسیل است، که هیچ چیزي جاي آن را پر نمی
  

دردناك بودن آن و اینکه من بار مسئولیت خود را  قصه دیگر مسئولیت و آگاهی است که ذکرکردم. در عین حال
باید خودم بر دوش بکشم. البته بار بر دوش کشیدن سخت است. مواجه شدن با خود سخت است. البته کارهاي 

  :گویدسخت آثار و برکات نیکویی دارد. موالنا در مثنوي می
  گریزم تا رگم جنبان بود کی فرار از خویشتن آسان بودمی

  د است آمن و نه در خُتَن آنکه خصمِ اوست سایه خویشتننه به هن
 

توانم بگریزم. چون مواجه شدن با خود ها بتوانیم بگریزم، اما از خودم در خلوت خود نمیممکن است از خیلی
» پرسوناهایی«ام و ها شدهبه این معنا که من گرفتار این سایه .(سایه) است» شَدو«سخت است. به تعبیر یونگ 

  .به روي خودم زدم )هاییب(نقا
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یکی از راهکارهاي خالصی موقت فرافکنی و مسئولیت ناپذیري است و دقیقاً خالف چیزي است که در این آیاتی 

شود که هر انسانی براي حسابرسی به نامه زندگی خودش، نامه شود. در این آیات گفته میکه خواندیم روایت می
  )14علَیک حسیبا( الْیوم بِنَفْسک ◌ٰبک کفَیاعمال خودش کافی است: اقْرَأْ کتَا

ن قرآن توانیم با این مضامیدهد، یا من و شما اینچنین میخیلی تأمل برانگیزاست و به نظرم مسیر را به ما نشان می
 ناه دیگري را بر دوشبار گ کسی ◌ٰکند که: ولَا تَزِر وازِره وِزر أُخْرَيدر روزگار کنونی مواجه شویم. بعد هم تأکید می

 .کشدنمی

در  . Baggage افتد و دل خوش کنید! خودت هستی و خودت. همه آنچه که موسوم بهفکر نکنید این اتفاق می
شود و هم امور تلخ و نارضایت بخش. همه اینها از آنِ توست و این وضعیت تو ضعفها یا توانمندیهایی یافت می

  .باید بارِ اینها را به دوش بکشی
این را هم عرض کنم و از این آیات درگذرم. درك شخصی من این است و شاید تا حدودي هم تجربه زیسته من 
مؤید این باشد که مواجه شدن با خود، هرچند سخت و هرچند دردناك، اما آثار و برکات نیکویی دارد. تلخ است اما 

ه را مالحظ» نیمه تاریک درون«مایل بودند کتاب  آورد. به عنوان نمونه ذکر کنم اگر دوستانشیرینی به همراه می
بر اساس روانکاوي یونگی آن را نوشته است. وي در این عرصه صاحب رأي است. » دبی فورد«بفرمایند که خانم 

کنند. این کتاب ترجمه فارسی شده است. من ام. ایشان روان درمانی و مشاوره میاي از آثارشان را خواندهمن پاره
  .ام. مبتنی بر همان مفهوم سایه و نقاب نوشته شده استن را هم دیدهانگلیسی آ

اي از مواقع حتی مجبورشده است به فردي عتاب کند تا او را تکان بدهد. باید براي دهد که در پارهتوضیح می
 تاب یک جاهاییها را کنار بزند. آنجا برایش دردناك بوده که فرد گریه کرده است. اما این عمواجهه با خودش، سایه

 اي داشته باشد. گاهی برايالزم است؛ اما نه همه مواقع. ایشان هم به عنوان یک اسپشیالیست الزم بوده چنین مواجهه
گذارند با خودت مواجه شوي و خودت و کنشهایت را هایی هستی و نمیاینکه به فرد بگوید که اسیر چه سایه

  .در تعبیر قرآنی هم به آن اشاره شده استبپذیري، این برخوردها الزم است. همان که 
این کارِ  که در میان بود، به» آینه«بحث از » شمس تبریزي«اگر مایل بودید آن کتاب را ببینید. من در جلسات شرحِ 

  .و مفهوم مواجه شدن با خود و مکانیزم دفاعی هم اشاره کردم» دبی فورد«خانم 
یا مسئولیت پذیري است. باز هم تأکید  Accountability خواندیم قصهبه نظرم آنچه که اینجا آمده و آیاتی که 

  .کنم، مسئولیت پذیري کار سختی استمی
اي اي متن مقدس، یعنی قرآن شکل گرفته است. زمانهیادمان هم باشد و توجه داشته باشیم که در چه زمینه و زمانه

شود، ید میرود و بر آن تأکق وقتی که تفرّد آدمیان نشانه میکه فرهنگ قبیلگی نگاه غالبِ زمانه بوده است. در این سیا
  !تواند تکان دهنده باشد؟چقدر نامتعارف بوده است. در جاي خودش چقدر می

خواندم براي آن » عبس»آنجا آنچه محور بوده، مقوله جمع و قبیله بوده است. حتی همان مضامینی که از سوره 
چون فرد اصالً مستحیل و مندك در قبیله است. تشخُّص  .نجا محور قبیله استتر است؛ چون آمخاطبان تکان دهنده
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 گریزد. یا در جايگوید ببین که چقدر هولناك است که برادر از برادر میو تفرُّد محل چندانی از اعراب ندارد. اما می
د، گردیه وتَرَکتُم شما یکان یکان به سوي ما باز میخَلَقْنَاکم أَولَ مرَّ کما ◌ٰگوید ولَقَد جِئْتُمونَا فُرَاديدیگري می

  .همانطور که یکان یکان خلق شدید
اي که در آن شکل گرفته است قابل تأمل است. کنم اوالً هم فهم زمینه و زمانهاین مضامین اگزیستنسیل که ذکر می

ع به اند را اشاره و ارجاأثیر قبیله بودهاینکه چگونه خالف آمد عادت عمل کرده است و آن قبیله و افرادي که تحت ت
دهد. مسئولیتی که بر اساس آزادي انسان بنا شده و دهد. ثانیاً مسئولیت پذیري را مورد توجه قرار میتفردشان می

  .پذیرفتن کنشهاي انسان را به بحث گذاشته است
 اي دوستان هم تا جایی که وقتبروم به سروقت آیات بعدي و عرایضم را ختم کنم. مشتاقم که از نکته سنجیه

باشد استفاده کنم. آیات بعدي که بیشتر صبغه اخالقی دارد و البته مستقیماً و بالفاصله بعد از آن نیامده است، قرابتی 
توانند آن را با سفرخروج، مقایسه کنند. جالب است متضمن توضیحاتی است که به دوستان می .با عهد عتیق دارد
 هاي نورماتیوهاي اخالقی و این گزارهتوانیم بفهمیم که در آن روزگار چگونه این توصیهآید. میمیکار امروز ما هم 
  .گفته شده است

ا کلَاهم عنْدك الْکبرَ أَحدهما أَو یبلُغَنَّ إِمّا ◌ۚوبِالْوالدینِ إِحسانًا  إِیاه إِلَّا تَعبدوا أَلَّا ربّک ◌ٰخوانم: وقَضَیرا می 23آیه 
 عنیی ربّک ◌ٰگوید: پروردگار تو مقرّر کرده است اینکه وقَضَیمی فَلَا تَقُلْ لَهما أُفّ ولَا تَنْهرْهما وقُلْ لَهما قَولًا کرِیما

هر  اگفته که جز او را نپرستید؛ و به پدر و مادر خود احسان کنید. اگر یکی از آنها ی .شود انجام باید که است امري
دو آنها به سالخوردگی رسیدند به آنها اوف یا اُف به تعبیر رایج مگو و با آنها پرخاش مکن و با آنها به شایستگی 

  .سخن بگو
این تعبیر مواجه شدن با مادر و پدر و اینکه آنها در روزگاري که تو طفل بودي به تو رسیدند و تو هم پاس بدار 

 .گویمخوانم و ذیل آن نکات را مینحو دیگري توضیح داده است. آن را میاین روزگار را، در آیه بعدي هم به 

واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِّ منَ الرَّحمه وقُلْ ربِّ ارحمهما کما ربّیانی صغیرًا از سر مهربانی بال  :آیه مشهوري است
بریم. اید. تعبیري است عربی؛ اما در زبان فارسی هم به کارمیرا شنیده» خَفضِ جناح«فروتنی بر آنها بگستر. تعبیرِ 

گوید از سرِ مهربانی و محبت بالِ فروتنی بر آنها بگستر و خطاب به خداوند بگو پروردگارا! فروتنی پیشه کردن. می
ارحمهما کما  َقُلْ ربِّ :خداوندا! آن دو را رحمت کن! همچنان که مرا روزگاري که خُرد بودم و ناتوان، پروریدند

  . ربّیانی صغیرًا
مضمونِ دل انگیزي دارد و به هرحال هم توصیه اخالقی است. از این منظر که ما به یاد مادر و پدرمان باشیم. این 

رسی نیز در آن مستتر است. یعنی تو اگر االن جوانی و پدر و مادر تو مضمون که تو هم روزي به سالخوردگی می
  :اند، فکر نکن همیشه اینچنین است، به تعبیر حافظسالخورده

  فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر
  کندمی تغییر که است ايکارخانه کاین

 
ها جوان بودند، تو خردسال بودي، اکنون سالخورده شدند تو اینچنین نیست، فکر نکن همیشه اینگونه است. آن
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شود. اعتمادي بر ثبات دهر نکن. فکر فرزند تو نوجوان و جوان می .شويجوانی. چند صباح دیگر تو سالخورده می
  .ماندنکن همیشه حال دوران یکسان می

باید قرائت و روایت انسانی مطابق با طاقت ذهنی و بدنی مخاطبان از آن را در نظر بگیریم. قطعاً وقتی که مادر و 
 اي از اوقات آدمد، نگهداري از آنها سخت است. پارهافتناند، مریض احوالند و در بستر بیماري میپدري سالخورده
  .ها همه قابل فهم استاین .کندکند و گله میشود تلخی میطاقتش طاق می

تعبیر اینکه به آنها اوف نگو را در نظر بگیرید. درست است که قرآن نگاه حداکثري دارد، اما من آن را به این معنا 
تار خواهی با تو رفخودت به نحوي که دوست داري وقتی به آن سن رسیدي، می فهمم که مطابق با احوال انسانیمی

  .کنند تو با آنها رفتارکن. آن سالخوردگی اقتضائاتی دارد
ام، اخیراً دچار بیماري آلزایمر شد و همسر ایشان و فرزندش از ایشان مراقبت یکی از بستگان نزدیکمان را دیده

داده، کارهاي اجرایی بزرگ و کالن انشگاه بوده، براي خودش کسی بوده، درس میکنند. فردي که سالها استاد دمی
شان کشد. دخترگردد و زحمتش را میکرده است، االن گوشه خانه افتاده و همسر او البته مثل پروانه به دورش میمی

ست. فردي که هشتاد و اندي اي از اوقات سرکردن با این بیماران هم سخت اام پارههم همینطور. اما چنانکه شنیده
خدا رفتگان شما را بیامرزد؛ پدر بزرگم هم، اواخر  .ساله است، دچار بیماري فراموشی شده است. بسیار سخت است

ذا رود، حتی فرد غدانید این بیماري از جایی پیشتر که میآورد. میدچار بیماري آلزایمر شده بود. ماها را به جا نمی
شود؟ بله چون کردم، مگر میالن ممکن است شما حیرت کنید. من هم در ابتدا حیرت میرود. اخوردن یادش می

 تواند دستشویی برود، غذا بخوردافتد. یا رفته رفته فرد دیگر خودش نمیدهد، همه اعصاب از کارمیمغز فرمان نمی
شود تا به اینجا رسیدن، کار میاي که از فراموش کردن اسامی خویشاوندان آغاز و لذا مواجه شدن با چنین بیماري

دانم، کمک گرفتن از دیگران هم یک خواهد، این را من مییک جاهایی اعصابی از جنس فوالد می .سختی است
اند، راهکار است. همه اینها سرجاي خود. من این را از سر قصه پدربزرگ و مادربزرگم که هر دو به رحمت خدا رفته

شود خودت را به جاي ل این توصیه قرآن به نظرم به این معناست که تا جایی که میبه خاطر دارم. اما در عین حا
آنها بگذار و به یاد آور روزگاري که تو خُرد بودي و ایشان جوان و حاال قصه برعکس شده است. یا عوض شده 

 من به چشم خود است. اینکه گفتم برعکس شده است، حظی از حقیقت هم دارد. چون در مورد این بیماري آلزایمر
  .کنندام که این بیماران رفتار کودکانه میدیده

دارد، در آنها از بین اي که من و شما را در حالت عادي از بعضی رفتارها باز میاي از آن امور مهارکنندهاصالً پاره
هایی  Inhibitor ها آنآورم. اینکنم، یا پیراهنم را بیرون نمیرود. مثالً من یک دفعه در جمع شوخی رکیک نمیمی

برد. در این بیماري چون مع االسف مغز فانکشنهایش مختل است که ما را به عنوان موجودات اجتماعی پیش می
 .دهدکند که اطرافیان را در جمع آزار میگوید، کارهایی میشود و فرد یک دفعه سخنان ناروا میمی

 افتد.شود. چون مغز از کار میایگاه شاید واقعاً به نوعی عوض میگویم، جام و به این معنا میمن بارها شاهد بوده
شوند. مصداق آن تعبیر سعدي که آنچه بر نفس خویش وار میشوند، کودكروند، پیر میفانکشنهایش از بین می
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اي انسانی هکنم این آیه و این مضمون را اینچنین باید فهمید و به محدودیتنپسندي نیز بر نفس دیگري مپسند. فکر می
  .هم توجه کرد

خواهم از دل آن استخراج کنم و آن نکته عدم عالوه بر این تعبیر اخالقی، یک نکته اگزیستنسیل دیگري هم می
ها، لزوماً مایملک نیست. لزوماً خانه و ماشین مرادم از داشته .هاي خود غرّه نشودثبات انسان است. اینکه بر داشته

درت جوانی، همین نشاط و چابکی و سالمتی که انسان در جسم دارد منظور است. نیست. همین حافظه، همین ق
  :ها امروز هست و فردا نیست. هیچ هم از پیش ننوشته است تا چه موعدي هستاین

  غنیمتی شمر اي شمع وصل پروانه
  ماند نخواهد صبحدم تا معامله این که

  
 ه شمع با پروانه را به تصویرکشیده است. این غزل لطیف از حافظباز به تعبیر حافظ، که او به زیبایی معاشقه و مغازل

است که اتفاقاً با این ایام کرونایی ما نسبتی دارد. بگذارید چند بیت از غزل را بخوانم تا به این بیتی که مطمح نظر 
  :من است برسیم

  رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
  ماند نخواهد هم نیز چنین نماند چنان

  ر چه در نظر یار خاکسار شدمن آم
  واهد ماندنخ محترم چنین نیز رقیب

	زند همه راچو پرده دار به شمشیر می 	

  ماند نخواهد حرم حریم مقیم کسی
  غنیمتی شمر اي شمع وصل پروانه

  ماند نخواهد صبحدم تا معامله این که
  

ماند و پایدار نیست، زوال دهد به ما، که این ایام غم نمیچقدر تعبیر قشنگی است. حاال آن اولی که امید می
ترین حقیقت این عالم زوال است و پذیراست، به رغم تلخیهایی که دارد، حقیقتاً هم سخن درستی است. حقیقی

داند ن او میگوید، ببیحاال آن نکته که من بیشتر مدنظرم است آن معاشقه و مغازله که به تعبیر حافظ به ما میرفتن. 
داند که از آن استفاده بهینه کند. به هرحال ما هم وقتی که در احوال که تا صبح بیشتر مجال ندارد. اما قدر همین را می

مشخصاً مطابق با آنچه که در سوره اسرا آمده است، عالوه بر آن توصیه  کنیم،اطرافیانمان، پدر و مادرمان، نگاه می
  .توانیم از آن استخراج کنیماخالقی، این نکته اگزیستنسیل را هم می

  :گویدآید نخوانم، مییک بیت دیگر از این غزل لطیف هم حیفم می
  ماندچه جاي شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد 
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این هم یک دلگرمی و دلخوشی به معناي رهایی بخش براي ماست. یعنی آن تنبهی که در باب مسن شدن و سالخورده 
گوید، البته جاي شکر و شکایت شدنِ مادر و پدر و آن گذر ایامی که ذکر کردم وجود دارد. اما از آن طرف هم می

م شویها و ناکامیها ناراحت میاست، همه ما از تلخیها، ناراحتیچرا که اگر نقوش خوب و بد در این دنی .زیادي ندارد
  :ماندگوید: یادت باشد اینها هیچکدام بر صحیفه هستی برجاي نمیو از خوشیها خرسند، اما می

  چه جاي شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است
  چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

 
ترین حقیقت این عالم زوال است. باري! به مادر راست؛ چون حقیقیجاي شکر و شکایت هم ندارد، یا اگر هست گذ

حال  تواند آنها را بیازارد. درعینو پدر خود احسان کنید. که اگر به سن سالخوردگی برسند، بعضی رفتارهاي شما می
 .«ان بودالً انسحافظ انسانِ کامل نبود، کام«گوید؛ انسانی است. یعنی به تعبیر جناب خرمشاهی که در حق حافظ می

کامالً  .ام، تعبیر خیلی رسا و رهگشایی است. ما آدمیان هم همینطور هستیمچند جاي دیگر هم این را نقل کرده
ها. خداوند تکلیف لَا یکلّف اللَّه نَفْسا إِلَّا وسع :شود و نباید کردانسانیم و به تعبیر قرآن تکلیف فوقِ طاقت هم نمی

ه توانیم داشتاز ما نخواسته است، اعم از طاقت بدنی و طاقت ذهنی، اما به هر حال این را ما میکند و فوق طاقت نمی
باشیم و اینکه از سر مهربانی بال فروتنی بر آنها بگسترانیم و بگوییم که خداوندا ایشان را رحمت کن، همانطور که 

  .مرا در خردي پروردند
آید پیش از اتمام این جلسه، چون خیلی کاربردي است و به یفم مییک آیه دیگر را اگر اجازه بدهید بخوانم، ح

  .آید و سخنم را به پایان ببرمکار امروز ما مطابق با همان نگاه پدیدارشناسانه می
 را چیزي ﴾36﴿ مسئُولًا عنْه کانَ ئک◌ٰوالْفُؤَاد کلُّ أُولَ والْبصرَ السّمع إِنَّ ◌ۚگوید: ولَا تَقْف ما لَیس لَک بِه علْم می

 قصه آن باز بعد و ◌ۚاش سخن مگو: ولَا تَقْف ما لَیس لَک بِه علْم علم نداري، دنبال مکن و درباره بدان که

Accountability گوید که چرا گوش و چشم و قلب همه کردم. میو مسئولیت پذیري که در عرایضم اشاره می
  مورد پرسش واقع خواهند شد؟

 گوید چون گوشعناي دیگر مسئولیت هم مورد پرسش واقع شدن است. یعنی با سؤال هم خانواده است. مییک م
که اشاره کردم. چیزي که بدان علم  Accountability شود، همان قصهو چشم و قلب همه مورد پرسش واقع می

براي اینکه چشم و گوش و قلب که گفتم از  ◌ۚ م اش سخن نگو: ولَا تَقْف ما لَیس لَک بِه علْنداري، دنبال نکن درباره
دهد؛ شاید درسی که براي امروز من و آورد و توضیح میاین جنس است. عالوه بر مسئولیت پذیري که به همراه می

کنیم، این است که در چگونگی صرف وقتت خست اي که دنبال میهاي اجتماعیشما در روزگار تکنولوژي و شبکه
هایی در عالم پراکنده است، ببین چه به کارت ز پی هر علمی نرو و هر چیزي را دنبال نکن. اینقدر علمبورز. اینکه ا

دانی حرف نزن،؛ دنبال نکن. هم اینکه با توجه به وسعت امور و موقتی بودن هم اینکه در باب چیزي که نمی .آیدمی
نی تواند گره از کارِ تو بگشاید ابتداً. تا بعد بتواید و میآو محدود بودن زمان و وقت به اموري بپرداز که به کار تو می

  .گره از کارِ دیگران بگشایی
  .به تعبیر حافظ: چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن
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گوید که در پی کاري که خواندم، هم یک درسِ اخالقی دارد و هم به لحاظ اگزیستنسیل به ما می 36پس این آیه 
 .و بتوانی کارك خودت را مطابق با آن پیش ببريباش که به کارت بیاید 


