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 )4(مضامین اخالقی و اگزیستنسل قرآن
  
  24/8/99 آنالین، روز شنبه، مورخ:سایت دین :عمنب
  

این نوبت جلسه چهارم از سلسله جلسات مضامین اخالقی و اگزیستنسیل قرآنی است که در ماه 
 .امرمضان توقیق برگزاري آن را پیدا کرده

به تفصیل در باب تلقی انسانی و به نوعی انسانشناسی قرآن و پیامبرشناسی قرآن در نوبت گذشته  
ن گفتم. با استشهاد به آیاتی از سوره اسرا و همچنین سوره یوسف. توضیح دادم که به تفصیل سخ

در متن محوري اعتقادي ما مسلمانان چه انتظاراتی از انسان مدنظر قرارگرفته است. چنانکه خداوند 
 .آورده است

کردم.  رهمچنین پیامبر(ص) را باید چگونه شناخت؟ از عتابهایی که به پیامبر(ص) در قرآن شده ذک
 انتظار ایدنب ما 		توضیح داده شد که تکلیف فوق طاقت نباید کرد که: لَا یکلّف اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها.

 .آدمیان تکلیفی فوق طاقتشان بخواهیم از که باشیم داشته

  
 ماجراي حجاب

کردم دوست عزیزي در بخش پرسش و پاسخ از سوره احزاب نکاتی را طرح کردند. من وعده  
که در ابتداي بحث امروزمان به آن بپردازم و توضیحاتی راجع به قصه زید و زینب بگویم. البته در 
آیه نام زینب نیامده است. اما در باب پسرخوانده پیامبر(ص) سخن گفته شده است. توضیحاتی ذکر 

 .روم به سر وقت ادامه بحثمانکنم و بعد از آن میمی

دانید که سوره ره احزاب بخوانم. یا آیاتی که از این دست است. میاجازه بدهید آیه را از سو
احزاب معطوف به قصه زنان پیامبر است. در باب آن بسیار سخن رفته است. اتفاقاً روزگاري که در 
حال نوشتن مقاالتی در مورد مسئله حجاب بودم، به این سوره و سوره نور خیلی مراجعه کردم و 

مدنظر قرار دادم. در پرانتز عرض کنم که در کل این دو سوره هم دو آیه آیات متعددي از آن را 
ام دو آیه هست که مستقیماً اند، من هم در تحقیقات و تتبعات خودم دیدهچنانکه دیگران هم آورده

 .راجع به مسئله حجاب سخن گفته است و نه بیشتر

بصر سخن رفته است. از  یکی در سوره احزاب است و یکی در سوره نور. از عفت و از غض
اینکه مردان و زنان هر دو عفت پیشه کنند. اما اینکه مشخصاً در باب حجاب آن هم جالبیب سخن 

 .گفته شده، بحث مبسوطی است و بیرون از بحث ماست
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 شود بهتر است آن زینت پوشیدهیکی هم در سوره نور در باب زینت سخن رفته است. گفته می
 .شود

کردیم نوشتند که ما فکر میاي براي من مییادم هست در همان ایام هم عده این را گفتم چون
هم منفی بود. یعنی خودم  من پاسخ و	خیلی بیش از اینها از قصه حجاب در قرآن سخن رفته است! 

هم حقیقتش قبل ار اینکه آن مطالعات را آغاز کنم، تفاسیر را ببینم و بحثهاي اخالقی، فلسفی و 
ه کرد. اما به هر حال قصاین باب انجام دهم، با آنچه که پس از آن نتیجه گرفتم، فرق میاالهیاتی در 

 .از این قرار است

 .آن درمی گذریم از و کنممی ذکر فقط را این. است احزاب سوره			 59آن آیه هم آیه 

 أَنْ ◌ٰأَدنَی لک◌ٰذَ ◌ۚعلَیهِنَّ منْ جلَابِیبِهِنَّ  یا أَیها النَّبِی قُلْ لأَزواجِک وبنَاتک ونساء الْمؤْمنینَ یدنینَ
 رحیما غَفُورا اللَّه وکانَ ◌ۗیعرَفْنَ فَلَا یؤْذَینَ 

وهان و متکلمان و مفسران هم واقع شده است. پژ قرآن بحث محل که است نساء سوره		 59این آیه 
ر کنم. اي پیامباند و من معنا میپرداخته قصه این به مشخصاً آیه دو این که نور سوره 30 یا		 31آیه 

به زنان و دخترانت و به زنان مؤمن بگو، که پوششهاي خود را بر خود فروتر بگیرند . یدنینَ علَیهِنَّ 
اي رود؟ جناب ترکاشوند در تحقیقات تاریخیاینکه حاال جالبیب به چه معنا بکار می ◌ۚمنْ جلَابِیبِهِنَّ 

نده همه اي که ساتر یعنی پوشاناند چیزي شبیه به دستار، یعنی مقنعه. آنهم نه مقنعهاند گفتهکه کرده
مو باشد. بعد توضیحی هم در ادامه داده است. تعبیرش هم جالب است. با آراء مرحوم آقاي قابل و 

 و ام کامالً در تناسبام و به دقت خواندهشناسانِ اهل سنت که من آثارشان را دیدهبرخی از اسالم
 ارحیم غَفُورا اللَّه وکانَ ◌ۗفَلَا یؤْذَینَ  یعرَفْنَ أَنْ ◌ٰأَدنَی لک◌ٰتالئم است: ذَ

براي اینکه شناخته نشوند و مورد آزار قرار نگیرند، این به احتیاط نزدیکتر است و خدا آمرزنده و 
 .مهربان است

ل ما در باب قرآن سخن گویم چون بحث سوره احزاب است. حاال به هر حااین را می !باري
گوییم و مضامین اخالقی و انسانی آن. این تعبیر که براي جلوگیري از شناخته شدن و مورد آزار می

ن هم اي از اسالمشناساقرارگرفتن توصیه شده است، این همان توضیحی است که مرحوم قابل و پاره
 .اندداده

ار جاهلی، در مدینه کنیزکان نیمه برهنه مسئله حجاب، قصه هویتی بوده است. و اال در آن روزگ
گشتند. اگر قصه، قصه اطفاي شهوت مردان بود، فروخفتن اند، میکه متعلق به بالد دیگري هم بوده

کردند؟ و فرو نشاندن شهوت مردان، خوب چرا ایشان در جامعه و در شهر مدینه رفت و آمد می
ود. این را در آثار نصر حامد ابوزید و صبحی قصه، قصه تفاوت میان زنان حرّه و زنان غیرحرّه ب

چون  .اند . براي اینکه زنان حره از زنان غیرحره تشخیص داده بشوندتوضیح داده .امصالح من دیده
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ایتها مبنی ها و شکزنان غیرحرّه که یعنی برده بودند، کنیز بودند، حکمی داشتند. ظاهراً بعضی از گالیه
ي که آزاد بودند و کنیز نبودند، به پیامبر رسیده بود. به هر حال در دل ابر دست درازي به زنان حره

این سیاق بوده است که این آیه را یک امر هویتی براي تشخیص و تفکیک زنان حره از زنان غیرحره 
 .توضیح داده است. البته تعبیر زنان حره و غیر حره در آیه نیامده است

اذیت و آزار قرار نگیرند.  مورد و شوند واقع شناخت مورد که یؤْذَینَ افَلَ یعرَفْنَ أَنْ ◌ٰأَدنَی لک◌ٰذَ
اند، تناسب دارد. اینکه در واقع اینجا سخن این با آن حکایت تاریخی که این اسالمشناسان نقل کرده

از حجاب است به مثابه یک امر هویتی براي تشخیص و تفکیک زنان حره از غیر حره. بعد در باب 
گویم و اطالعات روشن در کتاب جالبیب چه است؟ من دیگر بیش از این سخن نمیاینکه حاال 

 .اماگر عزیزان مایل باشند، میتوانند تفصیل راي من را ببینند. و توضیحاتی داده» حجاب در ترازو»

یکی از آن مقاالت چهارگانه که حجاب در ترازوي قرآن است، اگر اشتباه نکنم، از حجاب در 
ام. باري آغاز شده و بعد هم در مقاله آخر بحثهاي قرآنی اش از منظر خودم پرداخته ترازوي اخالق

 .اي در سوره احزاب است که به این قصه پرداخته استاین تنها آیه

  
 قصه زید و زینب

ام نام اما قصه پسر خوانده پیامبر(ص) زید که نام او مشخصاً در قرآن رفته است و چندین بار گفته
خوانم. آیه سی و هفتم. حاال پیشتر هم راجع به اینکه قرآن نیامده است. من آیه را می زینب که در

 :اگر فرستاده خداوند به کاري فرمان بدهد باید از آن تبعیت بکنند هم ذکر شده است

 یعصِ ومنْ ◌ۗلْخیرَه منْ أَمرِهم وما کانَ لمؤْمنٍ ولَا مؤْمنَه إِذَا قَضَی اللَّه ورسولُه أَمرًا أَنْ یکونَ لَهم ا
اللَّه ولَهسربِینًا وضَلَّ ضَلَالًا م باید تبعیت کرد ازآنچه که خداوند و فرستاده او آورده است. اگر  1فَقَد

کسی نافرمانی کند دچار گمراهی شده است. این آیه سی و ششم است. بعد در باب زید در ادامه در 
 .آیه بلند سی و هفتم مشخصاً اسم ایشان آمده است

فی گوید که : وإِذْ تَقُولُ للَّذي أَنْعم اللَّه علَیه وأَنْعمت علَیه أَمسک علَیک زوجک واتَّقِ اللَّه وتُخْمی
 قُّ أَنْ تَخْشَاهأَح اللَّهو تَخْشَی النَّاسو یهدبم ا اللَّهک می نَفْسّا ◌ۖفٰقَضَی فَلَم◌ یدز 

آنگاه به کسی که خدا به او نعمت ارزانی داشته بود و تو نیز به او  .ا و ترجمه کنمبه اختصار معن
گفتی همسرت را پیش خود نگاهدار و از خدا پروا بدار و آنچه را که خدا نعمت داده بودي، می

 .آشکارکننده آن بود در دل خود نهان میکردي و آن گاه از مردم می ترسیدي

منْها وطَرًا زوّجنَاکها لکی لَا یکونَ علَی  زید ◌ٰقَضَی فَلَمّا ◌ۖه أَحقُّ أَنْ تَخْشَاه وتَخْشَی النَّاس واللَّ
 وکانَ أَمرُ اللَّه مفْعولًا ◌ۚالْمؤْمنینَ حرَج فی أَزواجِ أَدعیائهِم إِذَا قَضَوا منْهنَّ وطَرًا 
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تعبیري از او متارکه کرد، او را به نکاح تو درآوردیم: فَلَمّا  و چون زید از آن زن کام برگرفت یا به
با زنان پسرخوانده شان چون  مؤمنان ازدواج مورد در آینده در تا 		زید منْها وطَرًا زوّجنَاکها ◌ٰقَضَی

 .عولًاپذیرد وکانَ أَمرُ اللَّه مفْآنان را طالق بدهند، گناهی نباشد و فرمان خدا صورت اجرا می

این آیه به تفصیل محل بحث متکلمان مستشرقان واقع شده است. بدان نحوي که دوستمان پرسش 
ستشرقان اند و من در آثار مهم کردند. البته سوالشان صبغه پرسشی داشت. اما خیلیها فراتر از این رفته

م چه د که ببینید پیامبر اسالاناند و همین را به مثابه مستمسکی گرفتهام که از درِ انکار درآمدهدیده
 !کرده است؟

درس   introduction to Islamic من یادم است در دانشگاه مک مستر چند سال پیش کورس
ست شناسان معتبر اکه از اسالم» یک دنینفردر«دادم و کتابی هم تحت همین نام بود. نویسنده آن می

اي دارد، به مصر هم سفر کرده بود. این کتاب، کتاب اصلی من بود که االطراف منصفانهو نگاه جامع
 .دادمدرس می

متمایل به  .باري یادم است که آنجا به قصه زید که رسیده، خوب سخنان متعددي را نقل کرده بود
اده است و در حالی که زینب هم همسر زید بوده است، پیامبر به او عالقه این بود که اینجا اتفاقی افت

 .داشته است. او به این سبب همسرش را ترك گفته است. مطالب متعددي که آورده بود

کنم و توضیحاتی از منظر خویش کنم و موضع خودم را ذکر میباري من اینجا دو نکته را عرض می
 .ماندهم تا برسیم به ادامه بحثمی

ببینید اوالً فکرکنم انتهاي نوبت پیشین هم گفتم االن هم ذکر می کنم، چون مقوله مهمی است. اوالً 
شد این را در قرآن نیاورد. می .کندبه نظرم ذکر این مطلب خودش حکایت از نوعی صمیمیت می
ترسیدي و بعد یکردي و از مردم ماین که آنچه را که خدا آشکارکننده آن بود، در دل خود نهان می

 الْمؤْمنینَ حرَج علَی یکونَ لَا لکی زوّجنَاکها وطَرًا منْها زید ◌ٰقصه زید که: فَلَمّا قَضَی

اي از منابع هم مراجعه ببینید راجع به این موضوع خیلی مطالب نوشته شده است. من به پاره
 .مگذارام. به لحاظ تاریخی من بر اینها صحه نمیکرده

نابع اي از مشد و زینب در منزل بود، پارهاینکه یکبار وقتی که پیامبر(ص) از دم منزل زید رد می
شد و پیامبر ایشان را دید و رفت. بعد زید آمد و بعد پیغمبر و درباره مسائل اند نیمه برهنه مینوشته

شان ابطهاند. رئله داشتهگویند اصالً خود زید و زینب باهم مسخودشان سخن گفتند. برخی منابع می
پرتالطم شده بود و بعد از آن قضیه که نهایتاً اگر از هم جدا شدند، میخواستند از هم جدا بشوند. 

اي از مقاالت که من بعد از آن پیامبر(ص) به ازدواج زینب در آمد. اینها همه مطالبی است که در پاره
 .دهمکنم و توضیح میاست، من صرفاً نقل میام و احیاناً در تفاسیر آمده در این باب خوانده
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ام و معقول است به آن قصه سنت هم به آنچه که پرسیده بودند مطابق با قولی که در چند منبع دیده
شد اینطور هم گفت که بله زید پسر خوانده پیامبر(ص) هم بوده است. این درست، رسد. میهم می

ان زید و زینب. و پس از جدا شدن، به عقد پیامبر و صراحتی در قرآن نیست که چه رفته است می
 .در آمده ((ص

توان گمانه زنی کرد که وقتی زید با زینب گوید. اما این میزان میدیدید در همین حد آیه به ما می
شود این گذشته است. در اینجا اشاراتی نرفته است. میاختالفاتی پیداکرده است؛ در دل پیامبر چه می

 .وقتی که زید از زینب جدا شد، به تفسیر قرآن زینب را به نکاح تو در آوردیمرا فهمید که 

این را تبیین کرده   power base یک توضیح دیگري هم خانم فاطمه مرنیسی داده است که کامال
شناسانی است که آثار متعددي نوشته است. یکی دو است. جالب است که بشنوید؛ ایشان از اسالم

 دانم. او در اینجادانیم به فارسی منتشرشده است و دیگر آثار را نمیکه من می اثرش هم تا جایی
 .کندکامالً تبیین سوشیوپلتیکال می

خواست جانشینی داشته باشد و زید که پسرخوانده او بود گوید و در واقع پیامبر(ص) نمیمی
اند وجه داشته و مترصد این بودهاند که خوب به این مسئله تنوشته .بتواند بعد از ایشان حکمرانی کند

 .که پس از فتحِ مکه و اتفاقاتی که رخ داد چه وقایعی رخ داد

به همین خاطر است که این رسم را که یکی از رسوم جا افتاده آنجا بود پیامبر(ص) نقض کرد. 
هایی سنتیعنی وقتی که زینب همسر پسرخوانده او، از زید جدا شد، با او ازدواج کرد. این یکی از آن 

بود که در    power base analysisبود در میان اعراب. با این کار، البته شکسته شد. این یک 
واقع پیامبر نگاهی به آینده امت داشت و به این کار مبادرت ورزید. در قرآن این آیه گفته شده: 

 دعیائهِمزوّجنَاکها لکی لَا یکونَ علَی الْمؤْمنینَ حرَج فی أَزواجِ أَ

درست است که راه را بر ازدواج مؤمنان با زنان پسرخوانده شان وقتی که آنها را طالق بگویند، 
اما در عین حال پیامبر(ص) نگاه میان مدت و  -این درست است که این سنت شکسته شد -گشود؛

را در  ن رأيبلند مدتی هم به وضعیت جامعه خود پس از وفاتش داشت. اگر مایل بودید تفسیر ای
 .توانید ببینیدآثار خانم فاطمه مرنیسی می

ایشان کالً تحلیلش راجع به تحوالت صدر اسالم در همچین دیسکورسی است. خیلی توضیح 
 دهد که البته در جاي خود قابل تأمل است. به نظر من از مختصاتسوشیوپلتیکال و مبتنی بر قدرت می

یل که با حکومت گره خورد و پیامبر(ص) سالهایی که حکومت و مقتضیات آیین اسالم است. به این دل
ی کرد. البته ما آیاتکردند، عالوه بر اینکه پیامبر بودند در دوران مدنی ایشان جامعه را حکمرانی می

در باب حکومت دینی یا مشروعیت حکومت دینی هم در قرآن نداریم. این به هرحال بخشی از 
دنی مصادف شد با حکمرانی ایشان در شهر مدینه. پس از اینکه از زندگی پیامبر(ص) بود. دوران م
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مکه به مدینه هجرت کردند بر اثر آن تضییقات و به هرحال سالهاي اولیه بعثت که پس از هجرت 
 .رخداد و بعد هم که ماجراي فتح مکه بود

فتم. اینکه گدر سه نوبت چند سال قبل در مرکز ولیعصر(عج) در باب زندگی پیامبر اسالم سخن می
اند. پس از شکست جنگ خندق تقریباً مشخص و دیگران هم آورده» فردریک دنین«خوب چنانکه 

بود که پیامبر دست باال را دارند. پس از چند سال هم مکه فتح شد و دیگر پس از آن درطول این 
هرحال  که بهسالیان حکومت ایشان بر شبه جزیره اسالم هم تثبیت شد. این همان اسالم مدنی است 

 .بار کرد (اقتضائات حکومت کردن را هم بر پیامبر (ص

سالهایی که ایشان در مدینه بودند تا انتهاي عمرشان، این هم یک توضیح است. در باب آن سنتی 
که دوستمان اشاره کردند که به هرحال یکی از این سنتها نقض شده و در قرآن هم تصریح شده من 

نم و توضیح بدهم که پیامبري و درانداختن یک آیین جدید و یک گفتمان خواهم این را اشاره کمی
 .اي از سنن پیشین هم هستتازه به تعبیر دقیقتر متضمن نقض و ابرام پاره

اینچنین نیست که بر تمامی آن سنتها صحه نهاده شود. شما چه آن توضیح سوشیوپولتیکال که ذکر 
گویید زید با زینب مساله اي داشتند، باید به موضوع، سنت کردم را مد نظر قرار بدهید؛ چه اینکه ب

 .و نظام اخالقی حاکم در آن زمان هم توجه داشته باشید

گوید که تا در آینده این مشکل پیش نیاید: إِذَا قَضَوا منْهنَّ چنانکه از آیه خواندم به صراحت می
 یوقت◌ۚ ینَ حرَج فی أَزواجِ أَدعیائهِم إِذَا قَضَوا منْهنَّ وطَرًا یکونَ علَی الْمؤْمن لَا لکی: بخواهند اگر ◌ۚوطَرًا 

ازدواج مومنان با آن زن گناهی نباشد و فرمان خداوند اجرا  گفتند طالق زنان از شانخوانده پسر که
 .پذیر است

در سوره  .ببینید مثال یکی از سنتهاي اعراب در آن روزگار زنده به گور کردن دختران هم بود
لَتتکویر گفته شده است: بِأَي ذَنْبٍ قُت	9﴿﴾ 

خاطرتان هست این هم یکی از سنتهاي جاري و ساري در آن روزگار بود. پیامبر با این هم 
درپیچید. یعنی آن را هم برانداخت. باز از این دست سنن بخواهیم یاد کنیم، بسیار هست. من مرادم 

 .شود فهمیدکانتکست هم می این است که این موضوع را در این

عالوه بر آن توضیحات سیاسی اجتماعی که ذکر کردم و این که سنت فقط همین سنت نبود. ما 
ایم. سنتهاي متعددي که نقض شده و اصالً هر گفتمان و دیسکورس جدیدي سنن متعددي داشته

ر را در جاي خود باقی نشیند، همه اموآورد و نظامی جاي نظام دیگر میهمین است. وقتی سر بر می
 کنید خیلی از آن مفاهیم و تصوراتگذارد. در اسالم هم همین بوده است. البته وقتی شما نگاه مینمی

اي از مردم در مکه آن روزگار و ادوات سرجایش بوده است. تصدیقات تغییرکرده است و پاره
بودند که خدایان چندگانه را پرستیدند. اما خدایگان داشتند، یا کسانی عربستان خداوند را می
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بودند، اما پیامبر وقتی که آمد از اهللا سخن گفت. کوشید توضیح   POLYTHEIST .پرستیدندمی
 .دهد که همان مفهوم پرستش را داشته باشید

یعنی خداي   MONOTHEISM بلکه  POLYTHEISM پرستش یک امر قدسی، اما نه
خوانیم به صراحت آمده است: قُلْ هو اللَّه که در نماز میواحد را بپرستید. اینکه در سوره توحید هم 

دأَح	1﴿﴾ اللَّه دمالص	2﴿﴾ یولَد لَمو دیل لَم	3﴿﴾ لَمیکنْ و ا لَهکفُو دأَح	4﴿﴾ 

هاي مسیحیت است و خوب آن آیه انتهایی که پیشتر هم عرض کردم در جهت تخالف با آموزه
هاي ارتودوکس مسیحیت است؛ این که خداوند فرزندي دارد که از آموزهنقض و نقد تثلیث یا این

درجاي خود. اما وحدانیت خدا هم که بر آن تأکید رفته است، باز به نوعی در پیچیدن 
است. این امور در آن روزگار در جامعه عربستان جاري و ساري بود.   POLYTHEISM  با

داشت و پیامبر جهت و نظر مخاطبان خود را به اینکه پرستیدند. چندین خدا وجود خدایگان را می
 .خداي واحد را بپرستید، معطوف کرد

یگر اند، اینها دبعدها عرفا و فیلسوفان در باب واحدیت و احدیت خداوند سخنان مبسوطی گفته
باز به نحو طبیعی و از اقتضائات بسط و نشر یک مکتب در گذر تاریخ است. وقتی که مکتب جدیدي 

 خواهمآورد، همراه آن متکلمان، مفسران و عارفانی سربرآوردند. اما آن تعبیر وحدانیت را میسربر
بگویم. توجه داشته باشید، این هم یکی از نقض سنتهاي آن روزگار بوده است. یا مضمون دیگري 
که به هرحال محل بحث هم واقع شده است و در سوره نساء هم آمده است، تعبیرِ تعدد زوجات 

 .است

از  کنم که پیشیادمان باشد که این را باز جهت فهم بهتر زمینه و زمانه پیدایی آن آیات ذکر می
 ختم	 7و 6و 5پیامبر یکی از آن سننی که جاري بود، این بود که زن گرفتن و همسر اختیار کردن به 

ه داشته باشید بتوانید تعدد زوجات اد، که مینه قید طرف این از ایشان بود، این از بیش. شدنمی
یادم هست، باز در سیاق دیگري در باب اینکه روزگار کنونی  .شرطی که عدالت میان آنها برقرارشود

یل شویم، به تفصشود فهمید و لوازم آن و اینکه ما چگونه ما مخاطب آن واقع میاین آیه را چگونه می
 .سخن گفتم

ش به سوره نساء اشاره کردم. باري اینهم یکی اگر اشتباه نکنم در یکی از مقاالتم هم در پانوشتهای
 .از آن سنتهایی بود که پیامبر نقض کرد و به هرحال از اقتضائات درافتادن یک گفتمان جدید است

حاال در باب زید و زینب و آیه سوره احزاب را دیدیم، قصه زنده به گور کردن دختران را، پرستش 
از سنتهایی بود که با ظهور پیامبر منسوخ شد. در آیه بعد خداي واحد، تعدد زوجات را هم ببینید که 

این سنت که: ما کانَ علَی النَّبِی منْ حرَجٍ فیما فَرَض اللَّه  باب در داده توضیح را همین هم		 38آیه 
 لَه ۖ◌ نَّهس ی اللَّهینَ فا الَّذنْ خَلَولُ مکانَ ◌ۚ قَبأَ وقْدا مرقَد رُ اللَّهامور 
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بر پیامبر(ص) هر آنچه که خداوند فرض گردانیده، گناهی نیست. این سنت خدا است که از دیرباز 
 .از میان گذشتگان محبوب بوده و فرمان خداوند همواره به اندازه مقرر و متناسب با توانایی اوست

او  داوند براياشاره به سنت الهی که کالً مقوله مهمی است. قصه سنت اینکه بر پیامبر در آنچه خ
ن یک کند سخنی برود ایفرض گردانیده گناهی نیست. یعنی اگر در احوال پیامبر و کارهایی که او می

 .سنت الهی است و پیش از این هم بوده است

 کردم. اتفاقاً در سوره اسرا هم به کاررفته است.تعبیر سنت را که اینجا به کار رفته است، نگاه می
اً سنت را مناسب با روابط و قوانینی که در هستی جاري و ساري است در نظر توانید مسامحتشما می

بگیرید. خداوند چند بار تعبیر سنن الهی را در قرآن آورده است. شبیه به آنچه وقتی که از سنتی 
رود که در میان انسانها جاري و ساري است. اما براي اینکه تلقی موثقتري از سنت داشته سخن می

قوانین طبیعت را هم در نظربگیرید. باألخره اینها هم قوانین تخطی ناپذیرند، که در هستی  باشیم، شما
 .کنندجاري و ساري هستند. این قوانین هم کارخودشان را می

از برابري زاویه تابش و بازتابش گرفته تا قانون جاذبه و کثیري از این قوانین که به تعبیر 
کنند. این در باب طبیعت است. اینجا هم ا قوانین طبیعت یاد میی   laws   of nature   فیلسوفان

کند که از دیرباز در میان گذشتگان جاري بوده است. سنتهایی که او خداوند در باب سننی یاد می
وضع کرده است. به هر حال من توضیحم را راجع به قصه زید آوردم. حاال باز نکته اي بود دوستان 

تکرار نمیکنم. چند تبیین براي این قصه داشتم. هم در  .و پاسخ بفرماینددر انتها در بخش پرسش 
 افتد چیست؟مان و هم اینکه اقتضائات یک گفتمان تازه که در میمقام فهم

 این هم		 62ام. در آیه در باب سنت و سنن الهی اتفاقاً در همین سوره احزاب من یادداشت کرده
 تَجِد لسنَّه اللَّه تَبدیلًا ولَنْ ◌ۖالَّذینَ خَلَوا منْ قَبلُ تعبیر است که: سنَّه اللَّه فی 

که در باب و درباره کسانی که پیشتر بوده اند همین سنت خدا وجود دارد. حاال هر سنتی که در 
 لَنْ تَجِدآیات پیشین آمده، بر آن تاکید می رود و در سنت خدا هرگز تغییري ایجاد نخواهدشد: و

سیلًا این را خواستم ذکرکنم تا راجع به سننی که خداوند میگوید جاري بوده و جاري لدتَب اللَّه نَّه
آید و مشخصاً در باب پیامبر اسالم برخی از قوانین یا خواهد بود، توضیح دهم. هر پیامبري که می

الً وقتی در اواخر برخی از اموري که در جامعه جاري و ساري بوده است، آنها را نقض می کند. مث
 از سنن نقض شد. این بخش ايپاره برافتاد، پادشاهی نظام شد، پیروز فرانسه انقالب 	قرن هیجدهم

 اي در مدینه و پیشرا هم باید در نظر گرفت که به هرحال درافتادن یا درانداخته شدن گفتمان تازه
 .از این در مکه اقتضائاتی داشته است

ید من سنن تخطی ناپذیري هم در هستی دارم. یا همان قوانین هستی گودر عین حال خداوند می
 شود توضیحو در عالم انسانی. اما این را هم توجه داشته باشیم و این قصه قابل فهم است هم می
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اي از قوانین یا آنچه که به عادات و رسوم سوشیوپولتیکال آن را مد نظر قرار داد؛ و هم اینکه پاره
پیامبر(ص) ظهور کرد آنها را تغییر داد. این هم یکی از آنها بوده است و در  موسوم است. وقتی

ر اي که سجوامع اسالمی هم البته تثبیت شده است. و در عین حال هر گفتمان و دیسکورس تازه
آورد، اقتضائات خودش را دارد. اینها را ذکر کردم جهت فهم بهتر آن مضمون و توضیح اینکه برمی

کنم ذکر اینها در قرآن قابل تأمل است. به مصداق تُعرَف األشیاء بِأضدادها، هم تأکید می به هرحال باز
 .شودمان هم خیلی تقویت میما اینچنین پیامبرشناسی

در باب مسیح هم در یکی از جلسات اشاره کردم، هیچ یک از این امور را ندارد. نه ایشان همسري 
ا ساماندهی کرد؛ نه وارد جنگ شد، هیچکدام از اینها نبود. این اختیارکرد، نه مدینه و نه حکومت ر

یک نوع پیامبري است. یک سبک از پیامبري است. همانطور که در اناجیل آمده است در باب موسی 
خوانید. من توفیق داشته ام بخشهایی زیادي از اسفار خمسه را، قریب به هم شما در عهد عتیق می

فر سفر خروج و نهایتاً س تا بگیرید آفرینش سفر از خمسه اسفار. امخوانده را آن درصد		 نود		 -هشتاد
 .تثنیه

ست. شما اي ابه فارسی برگرداننده شده؛ ترجمه محققانه و متتبعانه» پیروز سیار«به قلم نیکوي 
اشاره  شوید و به پیامبران پیشینآنجا با تصویري از یهوه، خداي یهودیان و قوم بنی اسرائیل مواجه می

مثل الام و نهایتاً نوعی از پیامبري فیشده است. در یکی از این جلسات به ده فرمان هم اشاره کرده
کند و کاهنان یهودي که ذکرشان درعهد عتیق رفته است. حتی در رابطه موسی و هارون را ذکر می

 .مده استباب موسی و در باب وفات حضرت موسی هم در سفر تثنیه، آخرین سفر تعابیري آ

است یعنی پیامبري عیسی(ع) یک نوع پیامبري به روایت   Prophethood این یک جور  باري
انجیل و پیامبري پیامبر اسالم که قرآن روایت و قرائت دیگري از پیامبري است. من اگر بخواهیم از 

 لاو در باب مفهومی مث» شباهت خانوادگی»تعابیر ویتگنشتاین استفاده کنم، مفهوم مهم 
Prophethood  ما این را در باب لیبرالیزم و دموکراسی و کثیري از  .هم جاري و ساري است

مفاهیمی که برساخت اجتماعی هستند، میتوانیم بگوییم. اینها مفهومی نیستند که به تعبیر قدماي ما، 
اجهی. ویک کلی باشند که واحدالمصداق باشند و یک مصداق داشته باشند. بلکه با تنوع و تکثري م

شناختی است. خواستم این را تطبیق بدهم به بحث کلی ما که این البته یک بحث فلسفی و داللت
اي که با محمدبن عبدهللا و آیین اسالم و مصحف ما که این یک نوع از پیامبري است. یعنی پیامبري

 .استقرآن باشد، شناخته میشود و درباره او در قرآن در سوره احزاب اینچنین سخن رفته 

Tribal culture اي ریزش کرده است. هم در زندگی پیامبر و هم در قرآن هم فرهنگ قبیله
پیامبري به روایت محمدبن    Prophethood جهانشناسی قدما. همه اینها آمده است و روي هم



١٠ 
 

د گویعبدهللا را رقم زده است. همانطور که اناجیل چهارگانه پیامبري به روایت عیسی بن مریم را می
 .و اسفارخمسه پیامبري موسی بن عمران، حضرت موسی را

گوید که باید کل دیسکورس و کانتکست را درنظر گرفت و به باري همه اینها روي هم به ما می
نظرم انس بیشتر با قرآن و اتفاقات و آیات را در سیاق آنها رصدکردن و مدنظر قراردادن و رسیدن 

 .میان رهگشاستبه یک نگاه جامع االطرافی در این 

ه اي از آیات سوراجازه بدهید از این بحث بگذریم که البته ذکرش مفید بود. به هرحال به پاره
 .اي که در سوره اسراء است، عرایضم را ادامه دهماحزاب هم پرداختیم. برویم و از همان آیه

هرکه در این دنیا کور   ﴾72﴿	سبِیلًا وأَضَلُّ ◌ٰأَعمی الْآخرَه فی فَهو ◌ٰأَعمی ذه◌ٰومنْ کانَ فی ه :آیه
اي به رمان کوري هم کردم. توضیحی باشد در آخرت هم کور و گمراهتر خواهد بود. یادم هست اشاره

اند که که ساراماگو داده است در باب یک نوع کوري است که توضیحاتش را ذکر کردم. برخی گفته
 .ن کتاب متضمن انتقاداتی به مدرنیته و مدرنیزاسیون استای

باري هرچه که هست، کوريِ جسمانی و از دست رفتنِ بینایی متعارف ما، به این شکل که فرد 
بیند. این کوري ظاهري است. شاید با نوعی سفیدي هم همراه باشد. بیند یا نمیهمه چیز را سیاه می

اي که فرد صفاي باطنی در خود ن کوري باطنی است. کورياما کوري دیگري وجود دارد که آ
بیند. سرمایه گذاريِ عرفا بر روي این آیه را اشاره کردم. براي من هم در جاي خود دل انگیز نمی

ش و بینی، آرامبینی، لطفی نمیدهد که تو اگر در خودت صفایی نمیبوده است. چون توضیح می
ان و مد نظر قرار بده که در آن سو هم کور برانگیخته خواهی شد. کنی، بداي را احساس نمیطمأنینه

 .در آخرت هم کور خواهی بود

اي باشد براي من و شما که خودمان را در این ترازو توزین کنیم. اشاره کردم این چه بسا نکته
ایم؟ آیا ردهبکنیم، ببینیم آیا نصیبی از احوال خوش باطنی و معنوي در این دنیا وقتی خود را رصد می
هاي کبوترانه در حد خودمان سهمی داشته باشیم یا نه؟ توانیم از نوعی تجربهاینچنین است که می

خیلی سفت و سختیم؛ یا اگر هم تیره نیستیم به هر حال خیلی احوال وجودیمان یکسان است. آن 
 غزل مشهور موالنا را خاطرتان هست؟

	من غالم قمرم غیر قمر هیچ مگو 	

 مگو هیچ شکر و شهد سخن جز من پیش

	سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو 	

 رنج مبر هیچ مگو بیخبري این از ور

	دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت 	

 مگو هیچ مدر پرده مزن نعره آمدم
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  گفتم اي عشق من از چیز دگر میترسم
 مگو هیچ دگر نیست دگر چیز آن گفت

  
 :تا انتهاي غزل مرادم این ابیات است

	سته تو در این خانه پرنقش و خیالاي نش 	

 مگو هیچ ببر رخت برو خانه این از خیز

  گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد
 مگو هیچ زبر و زیر چنین میباش گفت

	گفتم اي دل پدري کن نه که این وصف خداست 	

  مگو هیچ پدر جان ولی هست این گفت
 

شدن که اینجا مولوي از آن سخن گفته، معطوف است به زیر و زبر شدنِ  این قصه زیر و زبر
باطنهایی که به تعبیري  .وجودي و اگزیستنسیل. این یکی از اوصاف باطنهاي حساس و زنده است

 .که در قرآن در این آیه آمده است، کور نیستند؛ زیر و زبر میشوند

	یک لحظه داغم میکشی یک دم به باغم میکشی 	

 من چشمان واشود تا میکشی غمچرا پیش

  هفت آسمان را بر درم، وز هفت دریا بگذرم
 من سرگردانِ جانِ در بنگري دلبرانه چون

  روي اندر میانِ جان مندزدیده چون جان می
  من بستان رونق اي منی خرامان سرو

 
 ؛کند. چه قبضش چه بسطشها و تالطمهاي ژرف درونی حکایت میاین مضامین همه از تجربه

گوید که چه داغش چه باغش؛ چه زیرش چه زبرش. همه اینها از نوعی تالطم و تجربه سخن می
مدلولش این است که حساسیت برقراراست و شخص کوري را تجربه نکرده است و با آن فرسنگها 

 .فاصله دارد

طنی ابه همین سبب اینجا تاکید شده است که اگر کسی در این دنیا کور است، یعنی حساسیتهاي ب
بیند و تغییر احوال را در خودش خودش را از دست داده است و صفایی در درون خودش نمی

ود، ششود، دچار بسط نمیبیند، دچار قبض نمیچشد و نمیکند، تبدیل مزاج را نمیاحساس نمی
 .باید گریبان خودش را بگیرد، باید به سروقت خودش برود
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ه رفت بن/ و بگو ماهیها حوضشان بی آب است/ باد میتو اگر در تپش باغ خدا را دیدي همت ک
 .رفتمسروقت چنار/ من به سروقت خدا می

وقت گوید. اینکه من هم به سر، سخن می»به سروقت چنار رفتن باد«سپهري با لطافت و زیبایی از 
 و رفتم. بر همین سیاق، میخواهم بگویم من و شما هم باید به سروقت سیاق خودمان برویمخدا می

وزد؟ تالطمهایی داریم یا هاي خوشی در روان ما میاحوال درونیمان را رصد کنیم و ببینیم آیا نغمه
نداریم؟ که اگر نداریم گریبان خویش را باید بگیریم و بند از بند و تار از پود خویشتن بگشاییم و 

 .خودکاوي و خودپاالیی پیشه کنیم

ستفاده کرد و به توضیحی که در جلسه اول آوردم اقتضاي شود از آن آیه ااین از نکاتی است که می
روش پدیدارشناسی این است که خود را مخاطب آیه در روزگار کنونی قرارداد. من هم اینچنین هم 

 خوانم وآیم. آیه را یکبار دیگر میفهمم و از این منظر در مقام مخاطب آن واقع شدن برمیآیه را می
 ﴾72﴿	سبِیلًا وأَضَلُّ ◌ٰأَعمی الْآخرَه فی فَهو ◌ٰأَعمی ذه◌ٰ ومنْ کانَ فی ه :گذریماز آن درمی

خوب چون بحث از امور اگزیستنسیل و رصدکردن جریانات درون شد، بگذارید به یک آیه دیگري 
کنم با توضیحاتی که در فکر می .اي نکات را راجع به آن ذکرکنموره اسرا اشاره کنم و پارههم در س

م، ارسد. آیه آخر را که یادداشت کردهدهم و یک آیه دیگر، وقت امروز ما به اتمام میباب این آیه می
 .ماند براي نوبت آتی. این آیه معطوف به تهجد و شب زنده داري استان شاءاهللا می

  
 درباب تَهجد و شب زنده داري

 إِلَّا اللَّیلَ قُمِ: ایمدیده آیات دست این از قرآن	 30 و	 29سوره اسراء، است. البته در جزء  79آیه  
  2قَلیلًا

از این دسته آیات کوتاه و لطیف در میان آیات مکی هست که پیامبر را به شب زنده داري دعوت 
اي کنم به آیه و نکاتی را از ام. بگذارید اشارهز آنها را داشتهکند. در جاي خودش توفیق بحث امی

دهد درباره اش آید یا به تعبیري من و شما را مخاطب این آیه قرار میمنظري که به کار امروز ما می
 .سخن بگوییم

 ﴾79﴿	محمودا مقَاما ربّک یبعثَک أَنْ ◌ٰومنَ اللَّیلِ فَتَهجّد بِه نَافلَه لَک عسی

باشد که خداوند تو  .اي باشدپاسی از شب را زنده داري کن و زنده بدار تا براي تو به منزله نافله
 ربّک مقَاما محمودا یبعثَک أَنْ ◌ٰعسی را به مقامی ستوده و محمود برساند:

                                                
  73 ـ مزمل. ٢
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من در باب شب زنده داري و آثار و برکاتی که این امر دارد، میخواهم سخن بگویم و اشارتی به 
حافظ شیرین سخنمان هم بکنم. اینکه اساساً شب زنده داري کردن به هر میزانی، مرادم نفسِ شب را 

 مضامینی از این دست و نماز خواندن قصه به		و براي دقایقی. تجربه کردن و بیدار بودن است. و ل
 -االن کاري ندارم

اند. اند. از سکوت شب استفاده کردهاوالً برخی از نویسندگان بزرگ کارهاي خودشان را شبها نوشته
اند توتفاوت بین شب با روز این است که از قیل و قالهاي روز در آن خبري نیست و شخص می

هاي اجتماعی این مجال را هم از ما گرفته است. یعنی فرد ودش باشد. هرچند شبکهمعطوف به خ
تواند معطوف به دیگران باشد و با خودش خلوت نکند. اما آنچه که در این بیست و چهار ساعت می

کنم این است که دقایقی، لحظاتی فرد با خود آیه مراد است و چه من از تجربه کردن شب مراد می
اند، سر و صدا و قیل و . این مجال در شب بسی فراهمتر است. چون دیگران خوابیدهخلوت کند

 .قالی نیست و مجالی است براي اینکه فرد با خودش مواجه شود

این قصه با خود مواجه شدن و به سروقت خود رفتن مجال بهتري است. من یادم است روزگاري 
د و تا روزگار کنونی هم کم و بیش ادامه دارد. کردم این عادت در من مانکه انگلستان تحصیل می

یادم است که رساله دکترایم در فلسفه تحلیلی که مینوشتم، بخش زیادي از آن را شبها نوشتم. براي 
 دیگران که شب		 11 و		 10بدنم این یک عادت شد. من نمیگویم عادت خوبی است که از ساعت 

توانستم م اقتضائاتی دارد. من آن موقع دانشجو بودم و میه بار و کار بمانی، بیدار صبح 6 تا میخوابند
. است یادم را شب سکوت آن ولی. صبح		 11 و	 10صبح میخوابیدم تا  6این کار را بکنم و بعدش 

ود. هاي تلویزیونی بهاي اجتماعی جز ایمیل نبود. به هرحال شبکهموقع خوشبختانه هنوز شبکه آن
نوشتم و از آن فضا استفاده کردم و میاي میسکوت شب چه استفادهاما کامالً یادم است که در دل 

 .کردم. خاطرات خوشش با من همچنان مانده استمی

گزینی یعنی شبی که از جنس خلوت .حاال سخن بر سر نفسِ این امر است که فرد، شب را بچشد
یا شن را در دست  است. مجال بیشتري براي مواجه شدن با خود است. مثل اینکه لیوانی از ماسه

گذاري، شن اي آن را میخورد ولی وقتی یک گوشهبگیري و تکان بدهی، شن و ماسه هم تکان می
افتد. حاال ایام شود. شبها هم همین اتفاق میکند. و بخش باالي لیوان زالل میو ماسه رسوب می

رونایی کرکنید و روزگار پساکایم. اگر به روزگار پیشاکرونایی فکرونا است و ما بیشتر ایام در خانه
اي که ان شاءاهللا در اولین فرصت در برسد و دوباره از منزل بیرون برویم و درگیر اشتغاالت عدیده

شویم. بانک رفتن، با همکار یا رئیس سر فالن موضوعی بحث کردن، به فکر وام مسکن بودن، با 
س دادن، یا اگر دندانپزشکی مراقب فالن دوست صحبت کردن، پروژه را به موقع تحویل دادن یا در

دانید و این قیل و قالهایی که گریزي هم از آن نیست. خوب ذهن مریضها بودن. انواع شغلهایی که می
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ومنَ  :شود که فرد پاسی از شب را زنده بداردمعطوف بدانهاست، اما شب هنگام این مجال فراهم می
 ﴾79﴿	ربّک مقَاما محمودا یبعثَک أَنْ ◌ٰاللَّیلِ فَتَهجّد بِه نَافلَه لَک عسی

گفته است قدر این سحرها را شود گمانه زنی کرد که حافظ شیرین سخن ما چنانچه خودش می
هاي کبوترانه و اگزیستنسیل نابی در این اوقات برایش دانسته است. یا نیمه شبان را یا تجربهمی

 :رخداده است

  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
 دادند حیاتم آب شب ظلمت آن اندر و

  چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی
 دادند براتم تازه این که قدر شب آن

  بیخود از شعشعه پرتوي ذاتم کردند
 م دادندصفات تجلی جام از باده

  
در پرانتز عرض کنم این جزء معدود غزلهاي حافظ است که به تعبیر من متعلق به دوران حافظ 

بینیم. بیخود از شعشعه برده است. ما بعداً این را نمیمتقدم است که از اصطالحات عرفانی بهره 
 پرتوي ذاتم کردند

 .شودو اینها بعداً در شعرهاي حافظ دیده نمی» ذات«و » بیخود«این تعابیر 

بینید که غزل با دوش آغاز باري آن دوش همین است. در برخی دیگر از غزلیاتش هم شما می
یعنی همین نیمه  .نه شب،		 9 شب 8 شب		 7ی سر شب شود. این دوش نه به معناي دیشب یعنمی

شده شبان یا مدت زمانی که از شب تا سحرگاهان باقی است. آنجا بوده که شور آن شعر شکفته می
 :گشته استاي از آن اشعار بر زبان او جاري میو پاره

	آمد و رخساره برافروخته بوددوش می 	

 بود سوخته ايزدهغم دل باز کجا تا

	دیدمگفت که زارت بکشم میگرچه می 	

  بود دلسوخته منِ با نظري نهانش که
 

هاي غزل دیگري از حافظ تعبیر دوش را که اینجا به کاربرده است، قاعدتاً معطوف به همین تجربه
تواند در دل شب از سیاهی کند و میناب و کبوترانه است. وقتی که بر خالف آمد عادت، عمل می

برم که هر دوي آنها خالف آمد و سکوت شب استفاده کند. سیاهی و سکوت را با عنایت به کار می
اید وقتی آخر شب در حیات کنیم. دیدهروشنایی و قیل و قالیست که ما در طول روز تجربه می

اي میان این فض _عبیر آن نویسندهبه ت _کنیمرویم و به آسمان که نگاه مینشینیم یا به کوچه میمی
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کند که ما به خود نظرکنیم و از ها نظرکردن در جاي خود حیرت انگیز است. مجالی فراهم میستاره
 .به سر بردن با خود لذت ببریم

اي است که در آن آیه بحث از کوري بود. من اگر کور نباشم و حساسیتهایی را تجربه این نکته
خود و از به سر بردن با خود و دقایقی را با خویشتن به سر بردن، لذت  کرده باشم از نشستن پیش

خواهم فرار کنم، چه رسد به اینکه در آیم. اما اگر کور باشم، اصالً از خودم هم میبرم به وجد میمی
 :جایی بنشینم و خلوت گزینی پیشه کنم

	گریزم تا رگم جنبان کندمی 	

 بود آسان خویشتن از فرار کی

  نه به هند است آمن نه در ختن
  خویشتن سایه اوست خصم آنکه

 
ا اي نیست. آدم مثل سایه اوست که هرجگوید، فرار از خویشتن کار سادهالبته موالنا به درستی می

ن و شما با خودمان آید. اما به هرحال انواع حیل و راهکارهایی هست که مرود به سراغش میمی
 :خلوت نکنیم

  گریزد ازخودي در بیخوديمی
  مهتدي اي شغل به یا مستی به یا

 
گوید: از خودي در می .را به معناي مذمومش به کار برده است» خوديبی«ببینید اینجا موالنا تعبیر 

مواجه نشوند یا به مستی، یا به شغلی، یا از طریق  گریزند. یعنی براي اینکه با خودشانبیخودي می
خیلی تعبیر جالبی است. خیلی از مواقع این اشتغاالت رهزن هستند  .مست شدن یا به شغل پناه بردن

 :گویددارد و میو ما را از مواجه شدن با خود باز می

	داند او خاصیت هر جوهري 	

 خَري چون خود وهرج بیان در

	گوید از کارم برآوردند خلق 	

  حلق به تا جانش است بیکاري غرق
 

گیرند، خیلی اشتغاالت زیادي دارند؛ به تعبیر امروزیان سرَم گوید خیلی از مردم وقت من را میمی
رود، از من بپرسی ودش نمیپردازد، چون به سروقت خشلوغ است. اما چون به دل خودش نمی

کند یا جرأت یا مجال مواجه جانش تا به حلق غرق بیکاري است. براي اینکه با خودش خلوت نمی
شدن با خود را ندارد. به همین سبب هم از منظر موالنا چنین کسی بیکار است. شب زنده داري ولو 
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راي مواجه شدن با خود و براي دقایقی و از سکوت و سیاهی شب استفاده کردن، مجالی است ب
 .آرامش درون را تجربه کردن

به یک آیه دیگر هم اشاره کنم و بیش از این مصدع اوقات عزیزان نشوم. ان شاءاهللا شرح این آیه 
هاي اگزیستنسیل و قرآن شناختی دارد کنم، چون مهم است و سویهبماند براي نوبت آتی اما ذکر می
 .کندبه تعبیر دقیقتر جامع االطرافتر میو درك ما را از قرآن موجهتر یا 

 ﴾82﴿ خَسارا إِلَّا الظَّالمینَ یزِید ولَا ◌ۙگوید که: ونُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شفَاء ورحمه للْمؤْمنینَ می

ن ای» کفر کرونا و دعاي دینداران«اي از من منتشرشد، تحت عنوان اخیراً در داخل کشور مصاحبه
ها حوضشان بی آب بگو ماهی» :عنوان فرعی را روزنامه نگار انتخاب کرده است با عنوان اصلی

 ».است

رونا است و اینکه در روزگار کنونی در باب آید قصه قصه کاش برمیچنانکه از عنوان فرعی
شود گفت که این مسئله شر بروز و ظهور کرده است. ما با این موضوع دست استجابت دعا چه می

 .شود؟ و مضامینی از این دستشود؟ استجابت دعا چه میبه گریبانیم. قصه شفابخشی چه می

 ام که ما آنچهآن و سوره اسرا اشاره کردهمن به همین مناسبت در اوایل این مصاحبه به این آیه قر
را براي مؤمنان مایه درمان و رحمت است، ونُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شفَاء و رحمه للْمؤْمنینَ نازل 

 .کنیم ولی براي ستمکاران جز زیان چیزي به همراه نداردایم. نازل میکرده

دوستان در باب آن گمانه زنی  با و بگویم سخن رحمت و شفا قصه درباره 		من مایلم نوبت آتی
 _فانهاي از روحانیون متأسکنیم. خصوصاً از این جهت که در اوایلی که بلیه کرونا در گرفته بود، پاره

 _اي از روحانیونشان، نه مراجع در این باب سخنی گفتند، نه قاطبه روحانیون، اما پارهگویم همهنمی

نه تریبونهایی هم دارند و سخنانشان شنیده میشود، حرم حضرت معصومه(س) را که خوب متأسفا
آوردند و  ها،دارالشفا خواندند و از تعطیلی آن پرهیزکردند. البته بعداً به سبب فشارهایی که رسانه

متخصصان بهداشتی گفتند، به درستی حرم تعطیل شد. اما در سخنشان به دارالشفا بودن حرم اشاره 
آیند که دوا و شفاي دردهاي خودشان را اینجاها بگیرند. آیا این سخن، و اینکه مؤمنان میکردند 

 اي نظیر این آیه که خواندم، تطبیق کرد؟شود آن را بر آیهسخن موجهی است؟ آیا می

اي بر شفا بودن و اینکه ان شاءاهللا نوبت آتی به این سؤالها پاسخ خواهم داد. خواستم هم اشاره
مبر(ص) هم در قرآن به شفابخش بودن، خوانده است اشاره کنم. ونُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شفَاء خود پیا

گفته شده است که  (و رحمه للْمؤْمنینَ . قرآن رحمتی است براي مؤمنین و اینکه در باب پیامبر(ص
اید و علل طبیعی چگونه باید فهمید را ب رحمتٌه للعالمین. اما این امور و ربط و نسبتشان را با اسباب

 .به بحث گذاشت
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و آنچه که از جنس قوانین هستی  -مرادم علماي تجربی است-گویند، فی المثل آنچه که علما می
و  کنم. چون در باب شفااست، اینها چه نسبتی با هم دارند؟ بماند که ان شاءاهللا نوبت آتی ذکر می

د و نسبت آن با شفا به معناي متعارف که عبارت است از صحت و شفایی که صبغه اگزیستنسیل دار
ي که خواندم اسالمتی پس از بیماري جسمی، درباره اینها خوب است که با یکدیگر گفتگو کنیم. آیه

گیرد و هایی صورت میرا در کانتکس قرار بدهیم و توضیحات تکمیلی که احیاناً از این سنخ رهزنی
نامند را باید به بحث گذاشت. بعد توسعاً عنی زیارتگاهها را دارالشفا میبرخی مکانهاي مقدس، ی

انتظارات نابجایی را براي استجابت دعا و شفایابی، یعنی شفاگرفتن از بیماریهاي جسمانی در اذهان 
 .مردمان و متدینان ایجاد می کنند در باب آنها هم با هم سخن بگوییم

اي هست بشنویم و پس از آن بحث که اگر نکته و مالحظه از توجه دوستان سپاسگزارم، مشتاقم
  .امشب را ختم کنیم

 
 پرسش و پاسخ

 داشته ارتباط بیشتر شاید .داشتم امروز بحث از خارج سوال یک .دکتر آقاي نباشید خسته 
 در بگویم میخواستم .هستید قائل استقالل دین و عقل براي فرمودید شما که دوم جلسه با باشد
 جلسه آن در که همانطور یافت، را زیستن اخالقی شودمی دینی منابع از جدا که حاضر عصر
 انسان ات است آمده دین وقتی است؟ چه باشد وابسته دین به انسان اینکه الزام پس زدید، مثال
 ندگیز درست مسیر به حاضر عصر منابع سایر از توانیممی ما بگیرد، یاد را زندگی درست راه

 دارد؟ وجود دینی مسائل به پایبندي براي الزامی چه پس .برسیم

خوب البته به تعبیر شما خارج از بحث جلسه امروز هست، اما در راستاي مباحث این جلساتی 
اي که ذکر کردید. ببینید دو تا مالحظه دارم. اول اینکه در است که تاکنون بوده است، ممنون از نکته

تصار سخن گفتم. فکر کنم منابعی هم در میان آثارم معرفی باب رابطه دین و اخالق که آنجا به اخ
جاب در ترازوي ح«کردم. اگر بخواهید با موضع من در این باب بیشتر آشنا بشوید، بد نیست به کتاب 

که امروز هم به مناسبت پرداختن به سوره احزاب، ذکري از آن رفت، مراجعه کنید. آنجا در  «اخالق
ام به لحاظ ام. بعد توضیح دادهر باب انواع روابط میان دین و اخالق نوشتهیکی از مقاالت به تفصیل د

 .شناختی و روانشناختی قائل به استقالل اخالق از دیانت هستموجودشناختی، داللت

شناختی قائل به استقالل کامل اخالق از دیانت نیستم و به یک رابطه دیالکتیکی اما به لحاظ معرفت
رویم با شود وقتی که به سروقت متن میام که به چه معنا میر آن اثر توضیح دادهو تو بر تو قائلم. د

 تري برسیم. بعد یادمان باشدشود به یک رأي منقحمان در تعامل باشیم و میشهودهاي اخالقی اولیه
دینداري پشتوانه اخالق هم هست. در جوامع بشري خیلیها که اهل تتبعات و تطبیقات نظري نیستند 
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این اختصاص به جامعه ایران هم ندارد، یکی از فانکشنهاي مسیحیت پشتوانه اخالق است. یعنی و 
دهند یا از کار غیراخالقی سر باز میزنند. به این خاطر که انسانهاي متدین کارهاي اخالقی انجام می

همینطور  همکند. در آیین اسالم اخالق مستظهر به پشتیبانی دیانت است. یعنی دین آن را حمایت می
کرد که سوار تاکسی بودم؛ یک خانم است، یادم هست ایران که بودم یکی از همکارهاي ما نقل می

عقب نشسته بود. من هم عقب بودم. بعد که خانم پیاده شد، سر کرایه دادن بحثشان شد و یک دفعه 
؟ و این چه طرز ات عقب استراننده شروع کرد به این خانم اهانت کردن که شما اصالً چرا روسري

د گویحرف زدن و راه رفتن و سخن گفتن است؟ که آن خانم هم گفت به تو چه؟ و بعد راننده می
گردي. یعنی یک دفعه سطح مکالمات گردي و هرزه میباید شوهرت بداند چه جوري بیرون می

اینچنین شد که آن خانم هم خیلی عصبانی شد و گفت خجالت بکش و این چه طرز حرف زدن 
داند من چطور لباس است. آن خانم گفت اوالً پوشیدن من به تو چه ربطی دارد و شوهر من هم می

گفت زنیم و ربطی به پوششِ من ندارد. همکارم میپوشم. ما داریم راجع به کرایه تاکسی حرف میمی
ثالً به ممن خیلی تلخکام شدم. بعد رسیدیم به خیابانِ انقالب و یک مسافر دیگري پیاده شد. بعد 

تومن بود. پولِ  550تومن بود حاال هرچی و آن آقا داد یا  500تومن کرایه بود  300عدد آن موقع 
کنم خُرد ندارم. دو سه بار بعد راننده به این مسافر گفت: ببخشید من هرچی نگاه می .خُرد نداشت

فر گفت اکسی به این مساگفت: آقا ببخشید حالل کنید، من مدیون شما نباشم. دوسه بار این راننده ت
تر کرد و به دقیقه قبل 5تومن پول خرد نداشتم و در حالیکه آن کاري که  20آقا حالل کنید. من االن 

آن خانم اهانت کرد و تعابیر نابجا را به کار برد ظاهراً ککش هم نگزید. اما اینجا که رسید سر این 
 !کن تومن، سه دفعه به آن مسافر گفت: آقا من را حالل 20

خواهم بگویم این یک فانکشن دیانت است. در جوامعی که مردم به نحو اغلبی یا نیمی از حاال می
گیرد. پس این یکی از کارکردهاي دین است. و لو جامعه دیندار هستند، دین پشتوانه اخالق قرار می

ا آخر ها تگویم به لحاظ وجودشناختی داللتشناختی، مستقل از دین هستند. خیلیچنانکه من می
کنند. یعنی نباید تصور کنیم اگر رابطه میان دین و اخالق براي عمرشان اصالً به این امور فکر نمی

ام، شما یا من دلمشغولیمان هست، براي کسی مثل من که کار و بار فلسفی دارم، در این باب قلم زده
سئله شان این نیست، اما به دواعی کنیم، اما کثیري از مردم مام حاال خطاهایی هم همه ما میفکرکرده

شود از فانکشن دیانت در باب اخالق به این معنا همچنان می .دهنددینی کنشهاي اخالقی نشان می
هم سخن گفت. در باب اینکه بخشهاي دیگر دیانت هم قصه معنابخشی به زندگی، آشتی دادن ما با 

یل که االن در این سلسله جلسات به بحث کنیم، یا کارکردهاي اگزیستنسجهانی که در آن زندگی می
زون تواند داشته باشد. افگذاشتیم، اینها آن کارکردهایی هست که دیانت در روزگار کنونی همچنان می

 .بر آنکه گفتم و توضیح دادم که دین پشتوانه اخالق در جوامع هم هست
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را در این جهان بیابد و به  براي اینکه فرد به هر حال خودش .هاي اگزیستنسیل انسانبراي تنهایی
به نظرم از این حیث عرفا به سنت دینی ما غنا بخشیدند و این بخش از میراث  .خود معنا ببخشد

فرمایید در این جلسه در میان عرایضم به اقتضاي دینی ما ماندگار است. من همچنان که مالحظه می
نظرم این همان بخشی است که میراث  کنم. بهکالم، استشهادي به موالنا، حافظ و شمس تبریزي می

ما را ماندگار کرده است و همچنان وجود دیانت را جهت معنا بخشی به زندگی در روزگار کنونی 
  .موجه کرده است

  
 تفسیرهاي یعنی .میشود ابزاري دین خود که آیدمی پیش موضوعی وقتها بعضی فقط ممنون
 غیر آدم دمیشو باعث شدند غلط تفسیر عامدانه یا نیستند شفاف که دینی ازمسائل حاال .نابجایی
 تفاسیر در هم خیلی کند،می ارائه قرآن از تفاسیري یک که داعش مثال کند .زندگی اخالقی

 یعنی .دارند به همراه را مسائل سایر و زیستن اخالقی غیر ترویج هستند. ولی مسلط خودشان
  .باشد داشته اثر روزمره درزندگی هم فرمودید که صحبتی آن مخالف جهت تواندمی

کامالً با شما موافقم، که این متصور و شدنی است. ما با کثرت قرائات از دین مواجهیم. همانطور 
که گفتید قرائت داعشی هم یک نوع قرائت است. معتقدم که چه احکام فقهی اجتماعی و چه توسعاً 

ارزد. و به ی در آن لحاظ نگردد، نمیاي که در ترازوي اخالق نهاده نشود و مالحظات اخالقدینداري
 . «کافرم من گر از این شیوه تو ایمان داري«تعبیر آن شاعر که 

نوشته بودم و اینکه آیت اهللا سروش محالتی هم به درستی اشاره کردند » مباهته«مطلبی راجع به 
قها سخن از فکه این یک لکه تاریک بر دفتر سپید فقه شیعه بوده است که در باب مباهته پارهاي 

شوند، گفت و دیدید که مردم دور او جمع میاند که اگر کسی سخنانی خالف عرف میاند. گفتهگفته
حق دارید به او بهتان بزنید. ایشان آورده است، من در همان مقاله هم استشهاداتش را به تفصیل 

هاي است. در برخی از نوشته اي از فقها راه یافتهام که چگونه قصه مباهته در فتاواي پارهذکرکرده
اهللا محمد مؤمن که اخیراً از دنیا رفتند، این هست و دیگرانی به ایشان به عنوان یک فقیه اعتراض آیت

خواهم این را عرض کنم، این هم یک نمونه است از دعوت به یک کار غیراخالقی. اگر کردند. می
مم مکارِم االخالق من براي تکمیل و تتمیم مکارم اخالقی از پیامبر اسالم رسیده است که انَّما بعثت لاُتَ

ام، خوب یکی از آن مدلوالتش این است که ما قرائتی از دیانت را برگیریم که اخالقی مبعوث شده
 .و انسانی است

اي از آن این به نظرم کامالً با این مواجه پدیدارشناختی در تناسب است. البته که آن وقت باید پاره
گویند و عمل هم کردند و خوشبختانه که ظاهراً امروزه دیگر ائتها را پس زد. بله داعشیان این را میقر

خیلی خیلی قوتشان کم شده است. دولت خودخوانده شان فروخفته است. اما آن تفکر داعشی 
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ازوي در ترشود اینجا کرد همین توزین این قرائتها و روایتها همچنان وجود دارد. به نظرم کاري که می
 .اخالق است. آن ها را صراحتاً پس زدن و ناموجه انگاشتن

اند گاه توبله با شما موافقم، بهتان زدن به دیگري و مضامین و مقوالت دیگري در این باب، هم می
ام تهاي راجع به ارتداد هم نوشمستند به متون دینی باشد. اما یک استناد معیوب و نا صحیح. من مقاله

ام که از منظر اخالقی اجراي این حکم که از قضا شواهد قرآنی هم ندارد. کاري داده و توضیح
ولو اینکه از نظر گروندگان آن دین  -کند،غیراخالقی است. وقتی کسی از سر تحقیق این کار را می

ع شود راجکند کار خطایی کرده است. حداکثر چیزي که می، خودش که فکر نمی-کار خطایی است
موضوع گفت این است که خطاي معرفتی کرده است؛ نه خطاي اخالقی. تازه خودش که فکر  به این

کند تغییر دین درست است. حاال از اسالم به مسیحیت باشد، از مسیحیت به اسالم باشد. هرچه، می
 .اما چون حکم ارتداد امروزه در فقه اسالمی محل کالم است

دن جان او کار خطایی است. این خطا یک خطاي اخالقی این را عرض میکنم، که به این معنا ستان
داند و خداي او و است. یعنی اگر ما این کار را بکنیم و بعد هم در قرآن گفته شده است خود او می

 .شود. بین خطاي اخالقی و خطاي معرفتی تفکیک مهمی استدر آخرت معلوم می

وز سه شنبه است. این یک خطاست، ولی گویم امرکنیم، من میببینید من االن و شما صحبت می
گویم سه شنبه است و یادم نبوده که جمعه هست. یا به وقت تورنتو ساعت من به اشتباه می

هست  وقتی یک اما. است معرفتی خطاي این. است دقیقه	 6:34است، اشتباه میکنم که  دقیقه	 7:34
شود، میان این دو خطاي اخالقی میکنم. این زنم و غیبت میآیم پشت سر شما حرف میکه من می

 .باید تفکیک کرد

مرادم این بود که ارتداد اگر هم از منظر دیگران خطایی باشد، خود فرد که چنین تصویري ندارد، 
عبارت است از خطاي معرفتی. این مجازات براي او و او را در این دنیا مواخذ دانستن، ناموجه است. 

پرسید، بله احکام دینی را و توسعاً دینداري را باید در ترازوي اخالق خواهم بگویم از امثال من بمی
و شهودهاي اخالقی و عرفی قرارداد و از آن منظر در آن نگریست. البته که قرائتهایی مثل قرائتهاي 

گویند، نه این اسالم نیست. ام برخی میشود منکر شد. چون من دیدهداعشی که وجود دارند را نمی
 .یري غلط استاین هم تصو

نامند و اسالم هم که ذاتی ندارد. ما انواع دینداري داریم. این به هر حال اینها خود را مسلمان می
هم یک نوع دینداري است. ولو اینکه اقل اقل مسلمانان، زیر یک درصد از کل این مجموعه مسلمانان 

شوند. اما یک درصد هم نمی .در دنیا از یک میلیارد و ششصد میلیون، یا قدري کمتر داعشی هستند
خوب یک نوع دینداري است. یعنی این را باید به حساب آورد، به رسمیت شناخت و بعد نقدش 

 .کرد
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شود استشهاد کرد: إِنَّ اللَّه یأْمرُ بله، کافرم گر از این شیوه تو ایمان داري. و هم به آیات قرآنی می
کند. هرچند عدالت و دعوت به عدالت و احسان می هم خداوند دخو اینکه یعنی 		بِالْعدلِ والْإِحسانِ

کند. هم روایتی که از پیغمبر رسیده است: ها ومصادیقش از عصري به عصري تغییر میاحسان مؤلفه
 .انَّما بعثت لاُتَمم مکارِم االخالق

شده است. دست کم  ام و دادهاینها را شما بگیرید با توضیحات مبسوط اخالقی و نظري که داده
براي امثال بنده یک مالك و محکی هست که روایت و قرائتی انسانی و اخالقی از دیانتی که موجه 

توان به دست داد. بقیه آن قرائات وجود دارند، اما باطل است. طالبان هم وجود داشت و به است می
شریعت حکومتی آنچنانی برپا  داشت. تحت لواينام دیانت آن ظلمها را بر مردم شریف افغان روا می

 .داشت. آن هم هست. این را باید دید اما نقدش کرد

 .اي از اسالم استآشکارا توضیح داد که روایت ناموجه و قرائت رهزن و رماننده

حسن ختام برنامه همان غزلی از حافظ که خواندم، دیگر ابیاتش را هم بخوانم تا کام عزیزان شیرین 
 .است و من شخصاً خیلی دوست دارمشود چون خیلی لطیف 

  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
 دادند حیاتم آب شب ظلمت آن اندر و

  چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی
 دادند براتم تازه این که قدر شب آن

  همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود
 دادند نجاتم ایام غم بند ز که

  


