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  )2(مضامین اخالقی و اگزیستنسیل قرآن
  

  9/8/99ورخ: آنالین، روز جمعه، مسایت دین :منبع
  

خواهم توضیح تکمیلی در مورد متد کردم و از همینجا می در باب آیات اگزیستنسیلی که ذکر
 .بدهم» پدیدارشناسی«

اي پدیدارشناسی از تعابیر تازه وضع شده در این چند دهه اخیر است. در بین ما فارسی زبانان پیشینه
ن بنا نهاد. در ای» ادموند هوسرل«و بار و متدي که فیلسوف مشهور آلمانی گردد به کار ندارد و برمی

 .واسطه مواجه شویمها و بیمتد قرار است با خود اشیاء یا به تعبیر دقیقتر خود پدیده

مواجهه پدیدارشناسی با قرآن چنانچه جلسه پیشین هم توضیح دادم از این قرار است که منی که 
توانم چگونه می .توانم آن را بفهممام چگونه میزمینه و زمانه کنونی گشته امروز مخاطب این متن در

آن را بخوانم که مخاطبِ آن واقع شوم. فارغ از این و پیش از اینکه در باب صدق و کذب آن سخن 
 .بگویم

 امر یک خود با. است قراردادن الهاللین بین یعنی		» اپوخه کردن«در پدیدارشناسی سخن بر سر 
 ها و متونی که درگیرد. خصوصاً در باب پدیدهاست. اما این کار به سادگی صورت نمی شدن همواج

 .اندزمینه و زمانه دیگري صورت گرفته

من نوبت گذشته این موارد را توضیح دادم؛ اما چون برخی از عزیزان طی این جلسه و جلسه اول 
نها توان به نحو فنومنوژیکال به آرا هم می که برگزارشد، پرسیده بودند آیا با این حساب متون دیگر

 .نزدیک شد؟ پاسخ من مثبت است و اگر اشتباه نکنم در جلسه پیشین به حافظ هم اشاره کردم

بینید. ما یک رابطه دیالوگی درازآهنگی با متن خواهیم داشت. در این نگاه، جهان را به مثابه متن می
خوانیم. از این منظر، شما نگاهتان به یک متن در طول یخواند و هم ما متن را مهم متن ما را می

د. شما شناسی دارناند و صبغه استتیک و زیباییکند. خصوصاً متونی که چند الیهزمان تغییر می
توانید با نگاه پدیدارشناسانه یک فیلم و یک اثر هنري را دو گونه یا در دو الیه بفهمید. در دو می

 .متضمن خطا کردن نیست زمان مختلف. این امر هیچ

 تعالیِ یک فهم

اي ذکرکنم در باب تصحیح فهم خودم از باب آنچه در ابتدا از قرائت کردن و فهمیدن در خاطره
اي سالها پیش خواندم یافتم. خطاي خودم را تذکار دهم و یادآوري کنم. یادم هست در مصاحبهمی

گفتند که: من خودم وقتی فیلم هامون را که آقاي داریوش مهرجویی کارگردان مشهور کشور ما می
براي بار چندم دیدم یا پس از مدتی دیدم نکاتی را در آن دیدم که براي خودم جالب بود. مضامینی 
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را دیدم که براي خودم جالب بود. من آن موقع خیلی تعجب کردم و گفتم این یعنی چه و چه 
خودت سازنده و مؤلف فیلم هستی مگر شود وقتی حرفیست و چه محلی از اعراب دارد؟ مگر می

 در اما	اي که میگویی وقتی پس از چندي فیلم را دیدم به نحو دیگري فهمیدم؟! دانی چه ساختهنمی
 .است برخوردار عمقی از سخن این حقیقت

گوییم من چون قائل به مرگ مؤلف هستم و اینکه پس از انقطاع رابطه االن که با یکدیگر سخن می
اش با متن قطع ف (متن به معناي موسع کلمه) از یکجا به بعد دیگر خود مؤلف رابطهمتن از مؤل

 بیند. پس اینگونه نیستگیرد که به نحوي این ابژه را میشود و خودش در عداد کسانی قرار میمی
 حتواند آن را توضیاي با اثر دارد و فقط اوست که میکه چون او آفریننده اثر است یک رابطه ویژه

به همین سبب این نه تنها در مورد خالق یک اثر (مشخصاً آثار چند الیه و داراي ابعاد  .دهد
 .شناسانه) صادق است؛ که در مورد مخاطبان هم جاري و ساري استزیبایی

سی ساله دارم کامالً  -المثل اُنس دراز آهنگ بیستبه همین خاطر من با دیوان حافظ که فی
 نفسه فی این 		فهمیدم.فهمم که چندسال پیش نمیز غزلها را اکنون به نحوي میاي ایابم که پارهدرمی

شواهدم را هم عرضه کنم و به شما و هر فرد دیگري توضیح دهم که  که شرطی به. ندارد اشکالی
 .مرادم چیست

 :خوانممثالً اگر من غزل ذیل را از حافظ می

	حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست 	

 نیست همه این جهان اسباب که آر پیش باده

	پنج روزي که در این مرحله مهلت داري 	

  نیست همه این زمان که زمانی بیاساي خوش
  زاهد ایمن مشو از بازي غیرت زنهار

 نیست همه این مغان دیر تا صومعه ره که

	نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی 	

  نیست همه این زیان و سود رقم رندان پیش
 

ام؛ ولی چند صباحی است که اش تأمل کردهخوانده بودم و طی سالیان در بارهکه پیشتر هم آن را 
فهمم که مجال بحث آن اینجا نیست. رواقیونی که از یک حیث هاي رواقیون میآن را ذیل آموزه

 :گوید امور را خیلی سخت نگیرگیرند و در این غزلی که خواندیم میچندان جهان را جدي نمی

	مکان این همه نیستحاصل کارگه کون و  	

  نیست همه این جهان اسباب که آر پیش باده
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». ره صومعه تا دیر مغان این همه نیست«خصوصاً آن مصرع غزل که برایتان قرائت کردم که: 
 :صومعه به نزد حافظ جاي بدي است

اما شما  .هم که متضمن غایت قصوي سلوك است» دیر مغان». «مرو به صومعه کانجا سیاهکارانند«
 .نیست ايگوید: نه! خیلی هم میان این دو فاصلهرسد که میاي میبینید که جنابِ حافظ به مرتبهمی

خوانم. یا این خواندم، چند صباحی است به نحو دیگري میمن این غزل را سالها به نحوي می
  :غزل که فکرکنم نوبت پیشین یک بیت آن را خواندم در باب زوال و فناي این عالم

  قصر اَمل سخت سست بنیاد است بیا که
 است باد بر عمر بنیاد که باده بیار

  غالم همت آنم که زیر چرخ کبود
 است آزاد پذیرد تعلق رنگ هرچه ز

  زنند صفیرترا ز کنگره عرش می
 است افتاد چه دامگه این در که ندانمت

	نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر 	

 این حدیث ز پیر طریقتم یاد است که

  هان مخور و پند من مبر از یادغم ج
  است یاد رهروي ز عشقم لطیفه این که

  رضا به داده بده و از جبین گره بگشا
 است نگشاده اختیار در تو و من بر که

	مجو درستی عهد از جهان سست نهاد 	

 است داماد هزار عروس عجوزه این که

  نشان عهد وفا نیست در تبسم گل
  تاس فریاد جاي که بیدل بلبل بنال

 
باحی خواندم. اما چند صمی سالها را است آورده اینجا حافظ که		» رضا به داده دادن«ببینید این تعبیر 

بینم. اینکه بیش از حد جوش و رضایت می giveness است که آن را متناسب و متالئم با مفهوم
 .نزن و سعی نکن با طبیعت در پیچی و عصیان و عنان گسیختگی پیشه کنی

 -تکه توضیح آن رف-دیالکتیکی و تعاملی با متن است که با عموم متون چند الیه این رابطه 
توان این رابطه را برقرارکرد. در این غزل البته که زوال و فناي عالم را به توضیحی که نوبت پیشین می

واقی ه ریابم که با نگاتوان دید. در عین حال از جایی به بعد این رضا به داده دادن را درمیگفتم می
گري در تناسب است. نه متضمن دترمینیزم و جبرگرایی است و نه یک جور اراده عنان گسیخته که 
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خواهم در بیاورم. نه قدرت من توانم عالم را به سان مومی به هر نحو هرشکلی که میگویی من می
ید رضایت بدهم اند بادر این عالم محدود است و در برابر اموري که خارج از اراده من رقم خورده

 .هاي محوري رواقیون استو حتی المقدور آرامش درون را نصیب ببرم. این یکی از ایده

باري! مرادم این است که رابطه دیالکتیکی میان مؤلف و خواننده که دراز آهنگ است در این متد 
 .اردهدکند چگونه خود را در زمانهاي مختلف مخاطب یک متن قرپدیدارشناسانه به فرد کمک می

حقیقتاً  .امدانید که من با هشت کتاب سهراب هم مأنوسم و کتابهاي متعددي راجع به آن نوشتهمی
خوانم در ذیل پیشینه تربیتی و معرفتی خود دوباره اي از اشعار او را که دوباره یا چند باره میپاره
 انه نوعی مواجهه فعالفهمم. این چنین عرض کنم در تکمله مباحث پیش که مواجهه پدیدارشناسمی

اي دیالکتیکی و دیالوگی، بین خواننده و مؤلف متن که اینجا متن مقدس که قرآن با متن است. رابطه
 .گیردباشد صورت می

ما منفعل نیستیم. ما موجوداتی هستیم تخته بند زمان و مکان در قرن بیست و یکم. چنان که نوبت 
 هاي اگزیستنسیل و معنا بخش به زندگی را از دل آن استخراجتوانیم این مؤلفهپیشین توضیح دادم می

تواند رابطه دیگري را با متن مقدس براي ما بخشد و میاین دیالوگ است که به ما معنا می .کنیم
 .مخاطبان متن مقدس رقم بزند

که نوبت ] 2[باحسی علَیک الْیوم بِنَفْسک ◌ٰاي مثل: اقْرَأْ کتَابک کفَیبه همین خاطر است که آیه
تواند آن المانهایی که از جنس آزادي بخشیدن است و پیشین در مورد آن به تفصیل سخن گفتم می

 .مسئولیت متناسب با آزادي را در ذهن و ضمیر ما زنده کند
  

وره هایی که در سهاي نورماتیو و توصیهاي از نشانهبرویم به سروقت آیات بعدي. اشاره به پاره
 ال		 22، کردم. وعده کردم که این نوبت بیشتر به آنها بپردازیم. قبل از این اجازه دهید آیه اسرا شده

مورد بررسی قرار دهیم. این آیه پیش از آیه تکریم  را مخْذُولًا مذْموما فَتَقْعد آخَرَ ها◌ٰتَجعلْ مع اللَّه إِلَ
 .بحث ما تناسب تامی دارد کردن والدین آمده است. از منظري قابل تأمل است و با

اگر امروز مجالی باشد و توفیقی دست دهد یکی از مضامینی که مایلم به آن بپردازم و دوستان را 
اي است که خداوند در قرآن از انسان هم نسبت به آن متفطن کنم، این انتظار متعارف و واقع بینانه

داند که چقدر مستعد است که این اثر میمؤلف  خود توصیفات، این ◌ٔدارد. انسانی که به رغم همه
دارم  کنم و چنان که بنابگریزد و فرمانبري نکند. یا این امور را به سمع قبول نشنود. این را ذکر می

اي از آیات سوره یوسف هم در تکمله و به مثابه مؤید این نکته اخیري که آوردم اشاره خواهم به پاره
 .کرد
  

 تش نیستپرس هیچ امر دیدنی شایسته
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 :اسرا سوره			 22آیه 

 .لَا تَجعلْ مع اللَّه إِلَها آخَرَ فَتَقْعد مذْموما مخْذُولًا

معبود دیگري با خدا قرار نده تا نکوهیده و وامانده نشوي. یا اگر قرار بدهی وامانده و نکوهیده 
وند را بپرست. البته باطن شوي. ظاهر آیه این است که معبود دیگري با خداوند قرار نده و خدامی

شود را توضیح دهم. و اي که منطقاً از دل این آیه مستفاد میخواهم نکتهآیه هم همین است. اما می
آن این است که اگر خداوند معبودیست که قراراست به تنهایی پرستیده شود حاال با هر تصویر و 

) …خدا وحدت وجودي، به هر شکلی اي که از خداوند داریم (خداي عرفانی، خداي فلسفی، تلقی
اند متکلمان و عرفا سخن گفته فیلسوفان، مفصل باب این در دانیدمی که شوم بحث وارد خواهمنمی

 .و ما با انواع تلقیها از خدا مواجهیم

پنج، شش نوع مواجه با امر متعالی را به روایت » آبی دریاي بیکران«من در یکی از مقاالتم در کتاب 
 .امکدیگر تفکیک کرده و بررسیدهخود از ی

باري! هر تصویري که از خدا دارید یک چیز در آن مشترك است و آن این است که خداوند امر 
توانیم خدا را ببینیم. امکان دارد بگویید اینکه امر بدیهی و نادیدنی است. خدا دیدنی نیست، ما نمی
اي لش این است که هر امر دیدنیخواهم بگویم که مدلوروشنی است، منظور شما چیست؟ می

اي از پرستیدنی نیست. هرچه که باشد شایسته پرستش نیست. هرچه که شما مثال بزنید. من در پاره
موارد به نوعی نسبت به کارفرما، نسبت به همکارم، نسبت به فالن مقام رسمی یا سیاسی یا حکومتی 

این کامالً [   .3]به تعبیر قرآن لَا یسأَلُ عمّا یفْعلُ به نوعی اگر رفتارکنم که انگار من عبید او هستم. یا
 .اي که خواندیم منافات داردبا این آیه

مشتهیات  .تواند هواي نفسِ من باشدمعبود دیگري با خدا قرارمده در هیچ سطحی. این حتی می
اي شایسته پرستش نیست. اگر قرار است معبود دیگري با خداوند د. هر امرِ دیدنینفسانیِ من باش

ابل اي ققرارنگیرد، همطراز واقع نشود: لَا تَجعلْ مع اللَّه إِلَها آخَرَ مدلولش این است که هیچ امر دیدنی
 .پرستش نیست. شایسته پرستش نیست. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

یا آنها را دانسته  .ایمه کنیم که چقدر در زندگی خود به امور دیدنی هم توجه اینچنینی کردهما نگا
ین توحید تواند بر اثر تأمل در اایم. این آن نکته مهمی است که مییا ندانسته شایسته پرستش دانسته

است که ما . درست است مهمی ◌ٔو وحدانیت در ذهن یا ضمیر ما پدید آید. عنایت دارید که مقوله
گوییم، اما خیلی از مواقع وحدانیت و اتکال و توجه به خداوند و به ظاهر راجع به توحید سخن می
بینیم که به امور دیدنی تمکین اي نیست. یعنی ما در مقام عمل میاو را مطمح نظر قراردادن امر ساده

 کنم. پشت بهمانی حرفیایم. فی المثل من براي اینکه رئیسم خوشش بیاید فالن کار را مکرده
کنم. براي اینکه قدري حقوق من باال برود یا گویم، خضوع و خشوع میزنم، فالن دروغ را میمی
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ها همه از جایی به بعد اگر جدي شود مصداق این است حاال اجر و قربم پیش او بیشتر بشود. این
 .امکه من معبود دیگري برگرفته

ا خدا گوید معبود دیگري بشایسته پرستش نیست. اگر می _کنمباز هم تاکید می _هر امر دیدنی
آخَر در زبان عربی به معناي دیگر است. آخر به معناي عاقبت » مع اللَّه إِلَها آخَرَ تَجعلْ لَا«		قرارمده: 

. زنیگوییم بار آخَرت باشه این حرف را میبریم: میاست که در فارسی ما اینها را با هم به کار می
لَا تَجعلْ مع اللَّه إِلَها «ولی منظورمان این است که بار آخرت باشد، در زبان عربی آخَر یعنی دیگر: 

یعنی با خداوند معبود دیگري را بر نگیر. امر پرستیدنیِ دیدنی را در نظر نگیر و پیش چشم » آخَر
 .قرارنده

ان زیسته ما است و امیدوارم که دوستاز این درگذریم که شایسته تأمل و نسبت سنجی با تجربه 
 .کوشم و باید اینکار را انجام بدهماین کار را در خلوت انجام بدهند. کما اینکه خود من هم می

 به نخوت قدم مگذار

] 4[العنْه مسئُو در باب آیه: وال تَقْف ما لَیس لَک بِه علْم إِنَّ السمع والْبصرَ والْفُؤَاد کُلُّ أُولَئک کَانَ
ه دانی سخن مگو و آنرا دنبال مکن. باز قصنوبت پیشین سخن گفتیم. و اینکه در باب چیزي که نمی

مسئولیت پذیري و مورد پرسش واقع شدنِ گوش و چشم قلب است که به بحث گذاشتیم. این یکی 
عتیق هم قرابت و تناسبی دیگر از آیات لطیفی که در این بخش از سوره اسرا آمده است و با عهد 

 .دارد

 الْجِبالَ تَبلُغَ ولَنْ األرض تَخْرِقَ لَنْ إِنَّک مرَحا األرضِ فی تَمشِ وال: که قراراست این از بعد ◌ٔآیه
توانی زمین را بشکافی و در بلندي، به روي زمین به نخوت گام برندار. چرا که هرگز نمی] 5[الطُو
در زبان فارسی  .  (arrogance)ی: وال تَمشِ فی األرضِ مرَحا نخوت یا ارگنستوانی برسها نمیکوه

کنونی غرور و مغرور بودن از نکاتی است که در اینجا به آن اشاره شده و مذموم به حساب آمده 
 .گوید بر روي زمین اینچنین راه مرواست. می

هستی که قوي هستی، زمین را کنی و به خودت مطمئن گوید تو هرچقدر هم که فکر میمی
رسی. تمثیل جالبی است و موالنا در توضیح این ها نمیتوانی بشکافی. در بلندي هم که به کوهنمی

اند و از لطافتی برخوردار است. امر از باخودي استفاده کرده است. آن غزلی که همه دوستان شنیده
دیدیم موالنا با قصه باخودي توضیح داده به نوعی این قصه تکبر و غرور را که در این آیه قرآن 

 :آیداست. به تعبیر او با خودي که مثل خار می

  آن نفسی که باخودي یار چو خار آیدت
 آیدت کار چه یار بیخودي که نفسی وان

  ايآن نفسی که باخودي خود تو شکار پشه
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  آیدت شکار پیل بیخودي که نفسی وان
 

مقام توضیح این آیه آورده است. با خودي اینجا یک امر  این از جمله نکاتی است که موالنا در
مذموم است که مولوي از آن سخن گفته است. انسانی که به این معنا مغرور است یا براي خودش 

ل خودش کند؛ حابیند از سر ربوِه در دمشق نظر میکند یا خودش را باالتر از دیگران میپپسی باز می
 .گذردر رایج به خودش هم خیلی خوش نمیهم خیلی خوب نیست و به تعبی

گوید ببین تو وقتی که با خودي، که یک آن ابیاتی که از موالنا خواندم متضمن همین امر است. می
گیري و جلوي پاي خودت است؛ تو آنقدر خودت را جدي می  (arrogance) معناي آن ارگانس

. یعنی خیلی برایت مهم است که راجع تواند تو را شکارکندشوي که حتی یک پشه هم میبلند می
 ايگویند و راجع به تو چه تصوري دارند. به همین خاطر شکنندهبه تو چه می

  ايآن نفسی که باخودي خود تو شکار پشه
  آیدت شکار پیل بیخودي که نفسی وان

 
 شوي پیل را همتهی می  (arrogance) شوي یعنی از این تکبر و غرورو اما وقتی بیخود می

 .توانی شکارکنی و باکی نداريمی

  ايآن نفسی که باخودي بسته ابر غصه
  آیدت کنار به مه خوديبی که نفَسی وان

 
. خیلی اي. پاشان و پریشان هستیخیلی تعبیر لطیفی است. باز وقتی که با خودي پر از غم و غصه

 .آیداري ماه هم در کنار تو میوقتی این تکبر را ند». وان نفسی که بیخودي مه به کنار آیدت«نگرانی. 

  ايآن نفسی که باخودي همچو خزان فسرده
  آیدت بهار چو دي بیخودي که نفسی وان

 
اي است اي. مثل پاییزي، تلخی، تاریکی. این تکبر تو به گونهوقتی که باخودي مثل خزان فسرده

گذارند و قدر من را نمی گذارند. حقِکنی دیگران آنچنان که باید به من احترام نمیکه احساس می
دانند. به همین خاطر فسرده و پاشان و پریشانی. اما وقتی بیخودي و من را چنان که باید و شاید نمی

شوي: گوید دي هم که زمستان است مثل بهار میدرویش مسلکی و خاکشیر مزاجی به تعبیري، می
 .وان نفَسی که بیخودي دي چو بهار آیدت

جا موالنا در باب باخودي آورده است. به نظر من تعبیر دیگري است از آنچه مضامین بلندي را این
 ما		که در آیه خواندیم: وال تَمشِ فی األرضِ مرَحا إِنَّک لَنْ تَخْرِقَ األرض ولَنْ تَبلُغَ الْجِبالَ طُوال. 

ایم. در باب دیگران و گویم که اینچنین فکرکردهاز احوال خودمان می اوقات از ايپاره ایمدیده
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انتظاري که از خودمان داریم و ایماژي که از خودمان داریم و این با تصویر دیگران از ما متناسب و 
درون خودش باشد  اشمتالئم نیفتاده است. اگر کسی به تعبیر روانشناختی کلمه، نقطه ثقل شخصیتی

خودش آنقدر اعتماد به نفس یا به  و نه بیرون خودش، در وهله اول محتاج تأیید دیگران نیست و
تعبیر بهتر عزت نفس دارد که نیازي به تکتبر و غرور ندارد. نیازي به خود برتربینی ندارد. 

شود. اي از اوقات با انتظارات فرد تناسب ندارد سبب پاشانی و پریشانی میاي که پارهخودبرتربینی
اج آورد. ولی این احتیخود بودن را به همراه میبه تعبیر موالنا، خزان صفت بودن، فسرده بودن و با

به ورزیدن دارد. تأمل در اینکه من چندان هم با دیگران فرقی ندارم همان تعبیر رواقی است که 
 :برایتان از حافظ خواندم

  حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست
  ه نیستهم این جهان اسباب که آر پیش باده

 
کند خیلی خودش را در این دنیا جدي باالي بلندي در دیگران نظر می انسانی که از سر ربوِه از

گرفته و در واقع عالَم را خیلی جدي گرفته است. اما آن رندي حافظی که با این نگاه قرآنی هم در 
بیند و جهان را خیلی جدي تناسب و تالئم است؛ قصر عملها و آرزوها را سخت سست بنیاد می

گوید که غم جهان هم چندان مخور و توجه داشته باش که همین تکبر به می گیرد. به من و شمانمی
 .خودت بیشتر صدمه میزند

 بر پیمانِ خود بمانید

هایی که در این آیات آمده است، دو توصیه دیگر هم ذکر کنم و این بخش از عرائضم میان توصیه 
 .را جمع بندي کنم

 فُواوأَو ◌ۚ  أَشُدّه یبلُغَ ◌ٰمالَ الْیتیمِ إِلَّا بِالَّتی هی أَحسنُ حتَّیفرماید: ولَا تَقْرَبوا در آیه دیگري می
دهئُولًا  إِنَّ ◌ۖ بِالْعسکانَ م ده6[الْع[ 

را ذکر  هاي اخالقیشانتوصیه توجه دارید چنانکه گفتم، این آیات همه متضمن باید و نباید است و
د. توانند آن آیات را بخواننکنم. و اال بحث از قتل و زنا هم دارد که دوستان مایل باشند خودشان میمی

 .ها تأکید دارماما من بر آن مضامین اخالقی و اگزیستنسیل آن

نها را وقی آگوید به مال یتیم جز به بهترین وجهی نزدیک نشوید. یعنی مناسبات و امور حقمی
اي ست که حتی امروزه هم با قوانین ما تناسب دارد. کسی رعایت کنید تا به سن رشد برسد. این نکته

سالگی یا  16اگر مادر و پدر خودش را در سنین غیر قانونی از دست بدهد؛ یعنی وقتی که هنوز به 
رفی در بشود و دخل تصسالگی نرسیده است؛ باید به نحوي عمومی یا یکی از بستگان کفیل او  18

اموال او نشود. تا به سن رشد و تمیز برسد. بخش دوم آیه در جاي خود مهم است. مانند بخش اول 
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کانَ مسئُولًا باز  الْعهد إِنَّ ◌ۖگوید به پیمانهاي خود وفاکنید وأَوفُوا بِالْعهد می .و البته تأمل برانگیزتر
 .از عهدها و پیمانها، وفا و پیمان مقوله بسیار مهمی استسخن از این است که پرسش خواهد شد 

  پیر پیمانه کش ما که روانش خوش باد
  شکنان پیمان صحبت از پرهیزکن گفت

 
کنند و گوید آن پیر پیمانه کش، مرشد و مراد ما گفت از مصاحبت با کسانی که نقض عهد میمی

ر ادبیات گذشته صحبت به معناي مصاحبت کنند، دوري کن. توجه دارید که دبه وفاي خود عمل نمی
 :گویدرفته است. جاي دیگري حافظ میو مؤانست به کار می

  فرصت شمار صحبت کز این دو راهه منزل
  رسیدن هم به نتوان دیگر بگذریم چون

 
که صحبت به همین معناي مصاحبت، مؤانست و معاشرت است. باري! اینکه بر پیمانهاي خود 

یستم فیلسوف فرانسوي قرن ب ◌ٔا پیشه کنید، مقوله مهمی است. اگر بر اساس ایدهاستوار بمانید و وف
هاي گذرد. وفا کردن به انسانگابریل مارسل بخواهم بگویم، او معتقد است ایمان ورزي از طریق وفا می

 .گذردپیرامونی از طریقِ همین وفاکردن به خانواده و همسایه می

  وديتر از وفا بتو را چشیدم و شیرین
  بودي خدا مگر بودي که عزیز تواي

 
 .اردتر از وفا بیانگشود کسی اینچنین شاعرانه در باب وفا سخن بگوید و محبوب را شیرینمی

  سري به کوچه زدم روشن از ظهور تو بود
 نه زدم خُرّم از حضور تو بودخا به سري

  ام تو را دیدستقسم به دوست که تا دیده
 است تراویده هاچشمه این من چشمهاي ز

  مکش به زهر فراغم به تیر قهر مدوز
  بسوز خویش نگاه با ولی بسوز مرا

 
د خورد. به عهود خوبرکشیدن مفهوم وفا در این غزل لطیف موالنا که برایتان خواندم به چشم می

اي از اوقات آن را فراموش شکنی پیشه نکردن از نکات مهمی است که پارهوفاکردن و و پیمان
دهیم با کارفرمایمان یا حتی عهدهایی که ایم یا کاري که انجام میدر عهدي که با کسی بسته کنیم.می

اي از موارد ممکن است ما شرمنده خویشتن شویم به خاطر کنیم. پارهایم گاه وفا نمیبا خودمان بسته
 .ایمهایی که پیشه کردهپیمان شکنی
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ها، کسی که سخنان غریب و نامتعارف هاي فیلماي از مواقع در برخی سکانساید در پارهدیده
گوید من کند. طرف مقابل میگوید و به نوعی دارد ظلم و خبط و خطاي خودش را توجیه میمی

شناختم نیستی. تو دیگر آن مهسایی که من شناسم. تو دیگر آن رضایی که من میدیگر تو را نمی
امینش این است که تو پا روي خودت گذاشتی. شناختم نیستی. این به چه معناست؟ یکی از مضمی
اي از عهدهایی که با خودت به عنوان یک انسانی که موجودي مکرّم است (کرامت نفس دارد) پاره

ی. کنکنی، دزدي خودت را توجیه میپا روي آنها گذاشتی. داري خبط و خطاهاي خودت را توجیه می
 .شناسمنیستی، من این آدم را نمیکنی، تو دیگر آن آدم اخاذي خودت را توجیه می

اي درست هم هست. یکی از مضامینش این است که فرد عهودي با خودش اید و نکتهحتماً دیده
تواند نانوشته هم باشد؛ فی المثل اینکه من موجود مکرّمی هستم. کرامت بسته است. این عهود می

کنم. ت که کرامت دیگر انسانها را نقض نانسانی اقتضائاتی دارد. یکی از مهمترین اقتضائاتش این اس
کنم، ممکن است از یکجا به بعد دیگر شما من را وقتی که من این عهد و پیمانِ نانوشته را نقض می

 بگویید آیا این همان آدم است؟. نشناسید

 دهفُوا بِالْعأَواین تعبیر قرآن که و	إِنَّ دهئُولًا کانَ الْعسدهد و می توضیح. ستا امر همین متضمن م
کشد. به عهود خود پایبند بودن اعم از عهودي است که با دیگران داریم. اهمیت وفا کردن را بر می

ایم به عنوان موجودي که مکرّم است و از کرامت چنانکه توضیح دادم عهدي که با خودمان بسته
 .انسانی برخوردار است

 در مذمت کم فروشی

کلْتُم وزِنُوا بِالْقسطَاسِ  إِذَا الْکیلَ وأَوفُوا گویدمی دیگر ◌ٔدر آیه از این دو آیه درگذریم.
با  کنید پیمانه را به تمام بدهید و به اصطالحتَأْوِیلًا. وقتی که پیمانه می وأَحسنُ خَیرٌ ذَلک 		الْمستَقیمِ

ر بهتر است براي شما. خوش سرانجام ت ینا که 	ترازوي درست بسنجید. وزِنُوا بِالْقسطَاسِ الْمستَقیمِ
است براي شما. اینکه کم فروشی نکنید فقط این نیست که من به سوپرمارکت بروم و شاهد کم 

کنیم برویم وال مارکت و دیگر فروشگاهها فروشی باشم. امروزه من و شما که در کانادا زندگی می
رفتیم د. ما در قدیم بچه که بودیم یادم است میخریم این را کم بفروشنو وقتی که چند عدد پرتقال می

گذاشت اینسو و آنسو. شکر، لپه، هرچه بود گفتیم اینقدر شکر به ما بده. سنگ ترازو را میو می
که اینجا هم از آن نهی شده و همه ما بدان آشنا  (فروشی استریخت (این معناي متعارف کممی

 .هستیم

رد. اگر من معلمم، (توجه داشتید اوایل بحث امروز داشتیم اما کم فروشی مصادیق دیگري هم دا
کردیم) یا اگر من مدیر یک پروژه هستم، کم بگذارم و خودم بفهمم که دارم کم از معلمی یاد می

کنم، کند. در مقابل چیزي که اخذ میگذارم. در اینجا هم کم فروشی است. تعارف ندارد، فرقی نمیمی
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م را انجام ندهم. حال چه معلم باشم، چه مهندس؛ چه پزشک باشم چه سرویسی که باید انجام ده
 .مدیر یک کارخانه

تواند گلوي مرا را بگیرد. گذارم و کسی نمیهرچی که هست یعنی جایی که احساس کنم کم می
. ◌ۚقیمِ وزِنُوا بِالْقسطَاسِ الْمستَ :کنم و به این معنا هم قرآن نهی کرده است کهباز دارم کم فروشی می

بسنجید، ترازو که فقط آن ترازوي متعارف نیست. یا حتی ترازوي  درست ترازوي با است گفته اینکه
رازوي گذارد روي تخریم. میرویم و فرض کنید یک کیلو یا دو کیلو گوشت که میدیجیتال که ما می

هم این  اشارد، یکیدیجیتال، یا آن ترازوي سنتی که دو کفه داشت چنان که گفتم. ترازو اصناف د
فروشی پیشه نکنم. در هر ام کمام، به قراري که با دیگري گذاشتهاست که من به عهدي که بسته

 .… کسوتی که هستم. خیاط، دنداپزشک، معلم و

اشتغال    counseling  این را هم بگویم چون دو سالی است که به کار در حوزه روانشناسی
 ام وام. هم انصافاً نواقص خودم را شناختهم؛ خودم را هم بهتر شناختهایدارم و با دروسی که خوانده

من بیشتر به  شناسیام که مطابق با کدام کاراکترها یا تیپ شناسیها هستم. تیپهم خودم را بهتر یافته
خواهم توضیح بیشتري بدهم. برخالف که حاال نمی introversion خوردآدمیانِ درونگرا می

هستند.  to 5 9		برونگراهایی که به تعبیر رایج برونگرا هستند؛ آدمیان  Extraversion آدمهاي
بعد از ظهر از خانه بیرون بروند و کارکنند. البته  5صبح تا   9اید بعضیها خیلی دوست دارند از دیده

بنديِ سیمتق این با مطابق اما		این تقسیم بندي یونگ خودش شقوق مختلفی دارد. (هشتگانه است) 
 to 9	فهمم که آدم من االن می .تواند فرق کندالن، درصد برونگرایی و درونگرایی من و شما میک

اي کارکنم در وزارت دفاع خیلی اذیت بودم. نیستم. در خدمت سربازي که مجبور بودم در اداره  5
وتی خلفهمم. اینکه دوست دارم نحوه سپري شدن اوقاتم دست خودم باشد. االن دلیلش را بهتر می

داشته باشم و به کارهایم برسم. البته به جلوت هم بیایم و مثل االن سخن بگویم؛ و یا با دوستانم 
ها همه به جاي خود؛ اما در آدمیانِ نوع درونگرایی که شهودي هستند و با کاراکتر معاشرت کنم. این

 .خواند این پررنگتر استمن بیشتر می

دیدم، عموم ار نکرده بودم. یکی از نکاتی که در وزارت دفاع میمرادم این است من قبالً ک !باري
کارمندان به غیر از کاري که باید مشغول بودند. کارِ من تأیید نُسخ دارویی بود؛ چون داروساز بودم 

کردند گویم کار نمیکردند. نمیدیدم چگونه فعالیت میمی .و در کسوت داروساز به آنجا رفته بودم
 دیدم، وقتی کارهاياي از اوقات مینمایی کنم و تعمیم بالجهت بدهم؛ اما واقعاً در پارهسیاهو بخواهم 

هایی هم دادم وقت داشتم دو تا سه ساعت کارهاي خودم را انجام بدهم. کتابمحوله را انجام می
کارشان را اي از همکاران که کارمندان رسمی آنجا بودند آنقدر دیدم پارهکنار دستم بود و بعد می

دادند و این یکجور زیرکی به حساب شد را انجام نمیدادند؛ یا آن کاري که باید انجام میطول می
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دانم امروزه در تهران دست کم جاري و ساري آمد. یعنی شما زیرکی و به تعبیر رایجی که نمیمی
تواند ت. یعنی میگفتند طرف دودره هست و خیلی اهل دودره کردن اسهست یا نه؟ آن موقعها می

بپیچاند. مثالً وسط کارش برود بیرون به اسم نیم ساعت مرخصیِ ساعتی، دو ساعت و نیم بعد 
ند فالنی گفتگفتند دودره و به این تعبیر میبرگردد. بعد با یکی هم هماهنگ باشد و به اینکار می

زي در ه باشید این تعبیر دودره باخیلی دودره بازه. (در پرانتز بگویم این را شاید قبالً هم از من شنید
 :ویدگشود برایش وجهی پیداکرد. در آن غزل لطیف موالنا که میادبیات داستانی ما هم بوده یا می

  دال نزد کسی بنشین که او از دل خبردارد
 دارد تر گلهاي او که رو درختی آن زیر به

	آیدتو را بر در نشاند او به طرّاري که می 	

  دارد در دو خانه آن که در رب منتظر منشین تو
 

اي که دو تا در دارد منتظر ننشین. تو منتظري طرف از گوید بر در آن خانهشود فهمید که میمی
رود. شاید این اصطالح دو دره کردن این در بیاید بیرون، اما آن خانه دو در دارد و او از آن طرف می

ح هست حاال اگر دوستان فکرکردند نظرشان را از اینجا آمده باشد. و این یک وجهی از این اصطال
 .)نشو معطل خانه آن در بر	بگویند و این غزل را هم ببینند. به تعبیر رایج ما سرِکاري! 

آمد دودره کردن، کم فروشی کردن به مرادم این است که آنجا یکجور فخر به حساب می !باري
د. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. تعبیر اینکه از قرآن خواندیم و این معناي موسعی دار

 .چنانکه در زندگی هر یک از من و شما جاري و ساریست

 اقسامِ حکمت

 فی ◌ٰفَتُلْقَی آخَرَ ها◌ٰتَجعلْ مع اللَّه إِلَ ولَا ◌ۗ الْحکمه منَ ربّک إِلَیک ◌ٰأَوحی ممّا لک◌ٰ: ذ39َدر آیه 
نَّمها جلُوما ای مورحدها سفارشها و حکمتهایی است که از پروردگار تو به تو وحی شده است. من نم

 تَجعلْ ولَا ◌ۗإِلَیک ربّک منَ الْحکمه  ◌ٰأَوحی ممّا لک◌ٰقدري تأمل کنم: ذَ» حکمت«مایلم روي واژه 
عم ا◌ٰإِلَ اللَّهی ◌ٰآخَرَ فَتُلْقَی هف نَّمها جلُوما مورحدم. 

حکمتهایی است که پروردگارت به تو وحی کرده و تو با خداي یگانه معبود دیگري قرار ها این
 .مده وگرنه حسرت زده و مطرود: ملُوما مدحورا در جهنم افکنده خواهی شد

برخی از عزیزان شاید بدانند و دنبال کرده باشند که من از قضا توفیق دارم سلسله درسگفتارهاي 
ام. (حدود شش ماه است). اخیراً بنا به مناسبتی که فقراتی از مقاالت کردهشمس تبریزي را بحث 

خواندم به قصه حکمت و نسبت آن با فلسفه و ذم فلسفه در زبان شمس تبریزي و موالنا شمس را می
به تفصیل سخن راندم. به این آیه قرآن هم اشاره کردم در مقام توضیح اینکه ما دو جور حکمت 

 .کنم جهت ایضاح بیشتر صحبتهایماین را عرض می داریم. االن هم
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کنم شاید سه گونه حکمت وجود دارد. که اگر دوستان مایل بودند آن جلسات را بشنوند، فکر می
به دو معناي از حکمت اشاره  االن. باشد تبریزي شمس درسگفتارهاي سلسله از		 23		 یا		 22جلسات 

ا مطمح نظر قرآن است؛ و دیگري مفهوم دیگري که کنم. یکی به یک معناي از حکمت که اینجمی
 .معناي مصطلح آن است

اي از آنها را امروز و جلسه پیشین دیدیم در زمره حکم قرآنی اینکه این سخنانی که ما با هم پاره
به حساب آمده است این حکمت از جنس حکمت عملی است. اموري که به زندگی این جهانی 

دانی سخن مگو و از پی آن روانه مشو. اینکه کم فروشی نچه که نمیمعطوف است. مثالً در باب آ
مکن. به مال یتیم نزدیک مشو. به مادر و پدر خود نیکی کن و صدایت را در برابر آنها باال مبر. 

نس ها همه از جتوانند ببینند که بر روي زمین با نخوت راه مرو. اینمضامین دیگري که دوستان می
آید و از جنس حکمت عملی است. از جنس آن چیزي است که کارِ زندگی میحکمتی است که به 

شوید گویند. یعنی شما وقتی که با خرد مواجه میدر سنت فلسفه غربی مسامحتاً به آن خرد هم می
 .از همین جنس است

سخنان حکمی و حکیمانه اموري است که معطوف است به سامان بخشیدن به زندگی این جهانی. 
اي از حکمتها که ممکن از این جنبه حکَم است که مخاطب عام دارد. یک وقت هم پارهیک وقت 

تم خواسایم. حاال از همینجا میاي از فیلسوفان و متفکران دیدهاست ژرفتر باشد و ما در آثار پاره
یم، گویمی» حکیم«اند بگویم که ما در سنت خودمان به برخی از شاعرانی که سخنان حکمی گفته

اما در کنار این یک معناي دیگري از حکیم بودن و  .انند حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم نظامیم
اسالمی ما عبارت است از فیلسوف بودن. حکیم یعنی کسی  -حکمت داشتن در میان سنت ایرانی

که فیلسوف است و متفلسف. حکیم ابوعلی سینا، حکیم مالصدرا، یا حکیم مالهادي سبزواري. به 
شد از آن حیث که به علم در معناي تخصصی و فلسفی کلمه مشتغل ضرات هم حکیم گفته میاین ح
 .بودند

این را گفتم تا بگویم آن حکمت با این حکمت به اصطالح منطقیون مشترك لفظی است. اینجا که 
 معناي به این ◌ۗحکمه الْ منَ ربّک إِلَیک ◌ٰ أَوحی ممّا لک◌ٰذَ :گویدقرآن از حکمت یاد کرده و می

فلسفه نیست. این را گفتم تا اگر جاي دیگر تعبیر حکمت را دیدید بدانید این با آن حکمت فقط 
اشتراك لفظی دارد. این حکمت از جنس عقل عملی است؛ از جنس حکمتی است که به کار زندگی 

 .تر را از سرگذراندنآید و سامان بخشیدن به زندگی روزمره و تجربه زیسته غنیمی

ایش از این جنس است که متعارف و کلی است که شما در آثار حکیمان گفتم مراتبی هم دارد پاره
توانید مضامین دیگري از آنها را ببینید. چه در سنت خودمان و چه در سنت مغرب زمین کسانی می

 .اندکه انسانهایی متأله و متعمق هستند و از این جنس سخنان حکمی گفته
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به معناي فلسفه است که خوب خصوصاً در سنت ما به فیلسوفان مسلمان اما یک حکمت هم 
 .گفتندحکیم می

 سیماي انسانیِ پیامبر (ص) در قرآن

 اي بپردازم که در نوبتاز این نکته هم که درگذریم در بخش پایانی بحث امروزم مایلم به مقوله
ند در قرآن به دست داده است که آتی به آن برخواهیم رسید. آن تصویري واقع بینانه است که خداو

 .اي از این آیات براي ما تأمل برانگیز باشدشاید برخی از مواقع پاره

سخن گفتم و » پیامبر در قرآن«که دو سال قبل تحت عنوان  (توفیقی داشتم در مرکز ولیعصر (عج
ر انسانی صویبه برخی از نکاتی اشاره کردم که در باب پیامبر (ص) در قرآن گفته شده است. یک ت

در همین سوره اسرا  .از پیامبر به دست داده شده که ایشان هم انسان بود. اما خوب انسان برتري بود
 وإِذًا ◌ۖرا ببینید: وإِنْ کادوا لَیفْتنُونَک عنِ الَّذي أَوحینَا إِلَیک لتَفْتَرِي علَینَا غَیرَه  74و  73اگر شما آیات 

ضعف الْحیاه  لَأَذَقْنَاك إِذًا		) 74لَقَد کدت تَرْکنُ إِلَیهِم شَیئًا قَلیلًا ( ثَبّتْنَاك أَنْ ولَولَا		) 73(خَلیلًا  لَاتَّخَذُوك
 )75وضعف الْممات ثُمّ لَا تَجِد لَک علَینَا نَصیرًا (

ه ما انسانی قرآن بگویم تا بعد آن نگاه خیلی تکان دهنده است. خطاب به پیامبر (ص) این را می
یامبر کنم، ببینیم چیست که با پانسانیان متوسط الحال را بیان کنم. خودم و احیاناً عزیزان را عرض می

م ایگوید که چیزي نمانده بود که تو را از آنچه به سوي وحی کردهرود. میاینگونه سخن می ((ص
 .گمراه کنند

ري خوانم؛ نه اینکه به متون دیگر ماه رمضان برایتان میفرمایید؟ من عینِ تعابیرِ قرآن را دتوجه می
مراجعه کنم و یا تفسیر باشد. عین آیات قرآن است. وإِنْ کادوا لَیفْتنُونَک عنِ الَّذي أَوحینَا إِلَیک چیزي 

ر آن دایم گمراه کنند؛ تا غیر از آنرا بر ما ببندي و نمانده بود که تو را از آنچه به سوي آن وحی کرده
 .صورت تو را به دوستی خود برگیرند: وإِذًا لَاتَّخَذُوك خَلیلًا

د. در شناسها را در پیامبر (ص) به رسمیت میگوید. یعنی وجود وسوسهمی (ص)خطاب به پیامبر
داشتیم نزدیک بود به سوي آنان متمایل شوي: ولَولَا أَنْ گوید: و اگر ما تو را استوار نمیآیه بعدي می

یلًا نزدیک داشتم: لَقَد کدت تَرْکنُ إِلَیهِم شَیئًا قَلکردیم، تو را استوار نمیبّتْنَاك اگر ما تو را تثبیت نمیثَ
خواستند تو را گمراه کنند بود به سوي آنان متمایل شوي. چیزي نمانده بود به سوي آنان که می

 .متمایل شوي

تماً تو را چه در این زندگی و چه در حیات پس گوید در آن صورت حآن وقت در آیه بعدي می
حاال این ضعف را به -چشاندیم: إِذًا لَأَذَقْنَاك ضعف الْحیاه وضعف الْممات تو را از مرگ عذاب می

ا کردیم. و در برابرِ م، دو برابر در زندگی و دو برابر پس از مرگ عذاب می-معناي مضاعف بگیریم
یافتی: ثُمّ لَا تَجِد لَک علَینَا نَصیرًا. ببینید اینها مضمامین قرآن است، نحوه خطاب یبراي خود یاوري نم
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هاي وجودي پیامبر را به رسمیت شناختن است به تعبیر کردن خداوند با پیامبر است و این تالطم
 :حافظ

  جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد
  گناهیبی دعوي زیبد چگونه را ما

 
ابوالبشر بود، اینچنین شد. ما را چگونه زیبد دعوي بیگناهی؟ شما این تصویر قرآنی از آنکه آدم 

دهیم ترین متن مسلمانی که قرآن باشد به دست میپیامبر (ص) را ببینید. این تلقی که ما از محوري
پیامبر  زفهمیم و باید اینکار را بکنیم. ببینید چه تصویري او چنان که گفتم روایات را ذیل آیات می

 !(ص) داده شد است؟

کنیم اما تالطمها و زیر و زبر شدنها و باال و پایین پیامبري که بزرگ است و همه ما به او تأسی می
هاي او به رسمیت شناخته شده و در قرآن ذکري از آن رفته است. نه در روایات و نه اینکه من شدن

 .سه آیه از آیات سوره االسرا از حکایات نقل کنم. آیات قرآن را برایتان خواندم.

فرماید: با عنایت به آنچه که خواندم به این آیه هم توجه بفرمایید. انسانشناسی قرآن را هم ببینید، می
ی هرَّفْنَا فص لَقَدیذَّکرُوا الْقُرْآنِ ذَا◌ٰوا ( لإِلَّا نُفُور مها یزِیدم) 41و		برانگیزي تأمل و بلند تعبیر خیلی 

ایم: تا ایم. یعنی به تفضیل بیان کردهگوید: به راستی ما در این قرآن حقایق را صرف کردهمیاست. 
پند بگیرند. تا تذکار بشوند. شما این تعبیر ذکر و تذکار را در معناي به یادآوردن هم که نقل شده 

ها ش آتنیگفت: من خرمگسی هستم که در گوکرد. میاست به خاطر دارید. سقراط همین کار را می
ها و گفتگوهاي سقراطی یک معنایش همین آورم. دیالوگکنم و چیزهایی را به یادشان میوزوز می

 .است. از جنس ذکر است به یادآوردن

 کرد. من وقتی این آیهذکر نه به معناي دعا؛ بلکه به یادآوردن، متفطن شدن. سقراط اینکار را می
راستی  گوید بهگوید؟ میافتم. حاال ببینید آیه چه میهم می خوانم به یاد آن روش سقراطیقرآن را می

گون بیان کردیم: ولَقَد صرَّفْنَا فی هذَا الْقُرْآنِ لیذَّکرُوا تا پند بگیرید وما در این قرآن حقایق را گونه
امحتاً افزاید. مسیزِیدهم إِلَّا نُفُورا ولی آنان را جز نفرت یا بگوییم فرارکردن و فاصله گرفتن نمی

گوید دیگر به چه زبانی حقایق را بیان کنیم؟ اما خوب نه می .یکجور گله خداوند از ما آدمیان است
 .رودبه خرج خیلیها نمی

گوید ایشان را گوناگون خلق می .خدایی که انسان را خلق کرده چنین تصویري از من و شما دارد
رت، اعراض و سرکشی و جز اینها نصیبی نیست. خیلی جالب کردیم که پند بگیرند ولی آنها را جز نف

داند با چه موجودات دو است. این تصویر از انسان یعنی یکجور گله خدا از انسان است. خود او می
پایی سروکار دارد. و البته اینها به این معنا نیست که مأیوس بشویم یا خداوند مأیوس بشود. اما 
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انه است به تعبیر من. تکلیف ما ال یطاق نکردن است و بار بیش از حد یکجور انسانشناسی واقع بین
 .بر دوش انسان ننهادن

 اي از آیاتآنچه که در انتهاي عرایض امروزم در تکمله این بحث ذکر خواهم کرد استشهاد به پاره
 سوره یوسف است. در یکی از سالهایی که گذشت من توفیق شرح تمام آیات این سوره را داشتم.

آیاتی است که مکمل و مؤید آیاتی است که اکنون از سوره اسرا خواندم. چه آیاتی که خطاب به 
ایی دهایم اما یک عپیامبر (ص) بود و چه این آیه آخري که به نوعی گله بود. که ما حقایق را که گفته

ایی که نار دو آیهرود. این را شما بگذارید کرود و به خرجشان نمیگیرند و به گوششان نمیپند نمی
 .سوره یوسف 103خوانم از آیه اکنون برایتان می

باز خطاب به پیامبر (ص) است: و ما أَکثَرُ النَّاسِ ولَو حرَصت بِمؤْمنینَ. حاال فرق میان اکثر و کثیر 
مع زیادي ج و اینکه اکثر یعنی اکثریت ساکنان کره زمین؛ یا اکثریت مخاطبان تو. یا کثیر یعنی به هرجا

خواهم وارد تفاوت اکثر و کثیر بشوم و ام و نمیبه هر معنایی چون مفصالً در این باب بحث کرده
 .حالٍ اکثر یعنی بخش قابل توجهی از مردمايتوضیحی راجع به آن بدهم. علی

ز مردم بخش متنابهی ا گوید: و ما أَکثَرُ النَّاسِ ولَو حرَصت بِمؤْمنینَ. بیشتر مردم یابه صراحت می
 .گویدآورند این را خطاب به پیامبر (ص) میهرچند که تو حریص و آرزومند باشی ایمان نمی

است یا ما  (یا شما مخاطبش را پیدا کنید. آیات انتهایی سوره یوسف است. خطاب به پیامبر (ص
ترَصح لَوا أَکثَرُ النَّاسِ وینَ. هرچند که تو آرزومند باشی،  که مخاطبیم تا این را بدانیم: و َمنؤْمبِم

بِاللَّه إِلَّا وهم  أَکثَرُهم یؤْمنُ َما و: یوسف سوره		 106آورند. آیه حریص باشی، اکثر مردم ایمان نمی
 .گیرندآورند. جز اینکه با او چیزي را شریک میها به خدا ایمان نمیمشْرِکونَ. بیشترینه این

گیرند نه به این معناست که شرك جلی به اصطالح یعنی لزوماً دو با او شریک میاینکه چیزي را 
شوند؛ منظور این نیست. یعنی آن توحیدي که امروز در حین عرایضم به آن پرداختیم که خدایی می

خواهد بگوید خیلیها توحیدشان ناخالصی دارد. خداپرستی متضمن نپرستیدن امور نادیدنی است. می
آورند، جز اینکه چیزي را با او از خداوند ناخالص است. بیشترشان به خدا ایمان نمی و درکشان
 .گیرندشریک می

که برایتان پیشتر قرائت کردم هر چند که تو حریص و آرزومند باشی اما بخش قابل  103آیه 
ظار مطابق انت شناسی قرآن را ببینید و توضیح این امر کهآورند. خوب شما این انسانتوجهی ایمان نمی

 .کند از این حیث به نظرم قابل تأمل استبا واقعیتی از آدمیان دارد و تکلیف ماال یطاق نمی

اي را که االن اشاره کردم با یکی از دوستانم که فقیه هستند اخیراً همراه با قرائت این آیات این نکته
دانید گفتم شما فقیه هستید و فقه میو از شاگردان مرحوم آیت اهللا منتظري، درمیان نهادم. به ایشان 
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انسانشناسی قرآن اینچنین است و ظاهراً با آدمیانی سر و کار دارد  .شناسیدو قرآن را هم به نیکی می
 :که به تعبیر حافظ خرفه تردامنی دارند و سجاده شراب آلوده

	دوش رفتم به در میکده خواب آلوده 	

  آلوده شراب سجاده و تردامن خرفه
	

شود بار نهاد؟ آیا انسان شناسی جمهور فقها با انسان شناسی دوش چنین انسانی چقدر می گفتم بر
خصوصاً اگر ما بر اجراي اجباري  !که اینچنین در متن مقدس آمده است فاصله ندارد؟! تفاوت ندارد؟

گوید: ولو اگر تو حریص هم باشی ص) خدا می)احکام شریعت اصرار بورزیم. وقتی به پیامبر 
آورند؛ یا چنانکه برایتان از سوره اسرا شان ایمان نمیترشان یا اکثرشان یا بخش قابل توجهبیش

ولَقَد صرَّفْنَا فی هذَا الْقُرْآنِ لیذَّکرُوا. براي اینکه پند بگیرند، تذکار پیدا بکنند ما خیلی صرف  ::خواندم
 .شودت کردیم. اما نه لزوماً اینچین نمیکردیم. یعنی این حقایق را به انحا گونان صرف، بیان و روای

یا : ال ] 7[کنید که وأَنْ لَیس للْإِنْسانِ إِلَّا ما سعیآیاتی از این دست هم باز شما در قرآن پیدا می
 .کندخداوند تکلیف فوق طاقت نمی] 8[هایکلِّف اللَّه نَفسا إِلّا وسع

کند. تا جایی که من وعی انسانشناسی را به ما القاء مینهید نهمه این آیات را که شما کنار هم می
اي است با طاقت، قدرت و وسع ذهنی و بدنی متعارف. بر دوش چنین انساي شناسیفهمم انسانمی

بار زیادي نباید گذاشت. یعنی انتظارات زیادي نباید داشت. نه اینکه نباید دعوت به دیانت کرد، نه 
نهاد، نه اصالً و ابداً. سخن بر سر این است که خود این متن چه تصویر  اینکه باید متن مقدس را کنار

و انتظاري از انسان دارد. این هم یک نکته مهمی است که درك ما از خودمان و دیگران و انتظارمان 
 .گیرد را تصحیح کنیماز مناسبات انسانی و اخالقیاتی که در او شکل می

خواندم انصافاً نسبت به چند سال پیش تأمل بیشتري ات را میمن خودم وقتی براي بار چندم این آی
در اینها کردم و به فکر فرورفتم که این انسانشناسی چه اقتضائاتی دارد؟ حاال در باب یوسف پیامبر 

دانید در باب اینکه ایشان هم به تعبیر رایج ما وسوسه شد یا قصه که این آیات را خواندم خوب می
وره یوسف بدون ذکر نام زلیخا، آمده است. اما همین وسوسه یا اینکه او به زلیخا که شرحش در س

ها کرده است. یک نریشن کامل است. زندان افکنده شد، سوره یوسف را یکی از شیرینترین سوره
 هایی که او هموقتی پیراهن یوسف از پشت دریده شد و او از راستگویان بود. به هر حال وسوسه

هایی را داشت و تعبیر قرآن است در ح شده و اذعان شده که او چنین تالطمداشت در قرآن تصری
 غَفُور ربِّی إِنَّ ◌ۚلَأَمّاره بِالسّوء إِلَّا ما رحم ربِّی  النَّفْس إِنَّ ◌ۚ نَفْسی أُبرِّئُ َما و			 53سوره یوسف آیه 

 .کنمگوید من نفس خودم را تبرئه نمیرحیم. که می

کند براي اینکه عزیز مصر بداند به او خیانت ز این بود که یوسف درخواست اعاده حیثیت میپس ا
دانید و بناي پرداختن تفضیلی به آنرا ندارم. ببینید این آیه در باب یوسف نکرده است. قصه را می
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إِنَّ النَّفْس  		براي اینکه کنم: و َما أُبرِّئُ نَفْسی. چرا؟گوید من نفس خودم را تبرئه نمیپیامبر است که می
ّوءبِالس هّارلَأَم		رحم کند. چرا که  او به خدا را کسی اینکه مگر. دهدمی فرمان بدي به قطعاً نفس 

 .پروردگار من هم غفور، رحیم، آمرزنده و مهربان است

امیدوارم مجموعه نکاتی که خدمت عزیزان عرض کردم این نکته را توضیح داده باشد که 
اش هایی است. در کنار آن حکمی که شنیدیم و با یکدیگر دربارهسانشناسی قرآنی متضمن چه مؤلفهان

 .سخن گفتیم نوعی تصویر و تلقی خودمان را از انسان و آدمیان پیرامونیمان تصحیح بکنیم

ره در پا کنم.من نوبت آتی به برخی از اوصاف تلخ و نسبتهایی که خداوند به انسان داده اشاره می
هاي مکی که شاید به تعبیري برخورنده هم باشد، باز براي اینکه انسانشناسی قرآنی دیگري از سوره

را ما بهتر بفهمیم الزم است که بیان شود. در عین حال به نظرم چه درك ما از دیانت، چه درکمان از 
ه انشناسی تراشیداحوال معنوي و چه درکمان از مناسبات اخالقی در جامعه باید مبتنی بر یک انس

 .شده و واقع بینانه بنا شده باشد

شنویم و پس از آن بحث امروز اي باشد میممنونم از حسن توجه عزیزان اگر پرسش و مالحظه
 .کنیمرا ختم می

  
 پرسش و پاسخ

 .فرمودیدمی شما که اخالقی مضامین همین در .هستیم قرآن مخاطب ما که است این من سؤال

 :فرمایندمی جایی که .دهدمی قرار خطاب را خودش خداوند قرآن آیات از بسیاري در اما

 ؟بگیریم نظر در قرآن اخالقی مضامین جزو هم را اینها توانیممی آیا .کندنمی وعده خُلف خداوند
 فرمودید؟ حکمت درباره که قسمتی آن یا

متن واقع شویم.  به نکته خوبی اشاره کردید. منظورم از مخاطب بودن این است که مخاطب کل
یعنی حتی همان آیاتی را هم که ذکر کردید، یا غزلهاي مختلف حافظ، از این حیث تفاوتی ندارد. 

خوانم. در یعنی من چگونه خود را مخاطب این متن قرار بدهم که تو گویی امروز من دارم آن را می
ستم. مرادم این نیست که یک تعامل فعاالنه آنها را بفهمم که چگونه است؛ نه اینکه من منفعل ه

تواند آیات همین سوره اسرا باشد که امروز خواندیم؛ یا سوره یوسف. کند، میاین فرقی نمی .منفعلم
و همچنین آیات دیگر، در مواجهه فعاالنه. یا آنچه که من از آن به مقوله مخاطب بودن تعبیر کردم. 

و شکل گرفته را دریابیم. حال من و شما در اي که در آن متن تکوین پیداکرده یعنی زمینه و زمانه
ه خواهیم این قصمخاطب آن هستیم. به توضیحی که نوبت پیشین آوردم می  1399 در		 2020سال 

گیسویی که در گوش تاریخ خوانده شده است را بفهمیم. به این معنا مخاطب همه بخشهاي قرآن 
 .کندعده نمیگیریم. از جمله همان که گفتید خداوند خُلف وقرار می
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به استنطاق  (مرادم از مخاطب این است که متن را چگونه بفهمیم و به تعبیر علی ابن ابیطالب (ع
گیرد. درآوریم. یعنی به صدا درآوریم و این امري ذوابعاد است و در اعصار گوناگون صورت می

حیث همان کاري را با خواند. از این خوانم و هم متن من را میاي است که هم من متن را میرابطه
کنیم که از آن به رویکرد پدیدارشناسانه تعبیرکردم. شما با دیگر متونی که صبغه زیبایی قرآن می

  .توانید چنین برخوردي داشته باشیدشناختی دارند و چند الیه هستند هم می
 

 آن هب القاخ و دینی متون مورد در هایتاننوشته در شما که نسبتی به کنم اشاره خواهممی من
 نظریه به شما امفهمیده من که اینطور .است بوده نسبت نوع چهار کنممی فکر .ایدکرده اشاره

 اخالقی افاوص تعیین من فهم قدر به نظریه این طبق و دارید نزدیکی بیشتر الهی فرمان حداقلی
 به توانیممی هم عقال اندیشه و عرف از ما .نیست دین به مراجعه به متوقف خارج، جهان در

 که است بودن اخالقی و اخالق دایره در موجه باقیماندن ولی .کنیم پیدا دست اخالقی اوصاف
 د،کردی اشاره شما که آیاتی بیشتر که است اینجا من سؤال حاال .نیست ممکن چندان دین، بدون
 دایره رد موجه باقیماندن که دوم جنبه تا هستند اخالقی مصادیق تعیین متضمن نوعی به شاید

 یاتیآ دوم جنبه در یا و داد؟ انجام ايبندي تقسیم چنین توانمی اساساً ببینم خواستم .اخالق
 تانخود که ايآیه آن مانند کردید اشاره آن به شما که آیاتی از بخشی یک یا هست؟ شما مدنظر
 این توانب حدي تا باشید داشته به عهد وفاداري اینکه یا هستید، کافی خودتان حسابرسی براي

 نزدیک کرد؟ بهم را جنبه دو

دهم، من ممنونم از نکاتی که طرح کردید. اگر درست دریافته باشم مراد شما را اینگونه توضیح می
ام در سلسله مقاالت و کتابی که در آن باب منتشر کردم و هایی که هم در باب حجاب کردهدر بحث

ام. خوب ختلف رابطه دین و اخالق را توضیح دادههم توسعاً در باب رابطه دین و اخالق؛ َاشکال م
ق ام که به لحاظ داللت شناختی قائل به ابتناي اخالاند. توضیح دادهفیلسوفان معاصر هم اینکار را کرده

همید. شود مستقل از دین فبر دیانت نیستم. یعنی معانی مفاهیم اخالقی را به لحاظ وجودشناختی می
در عالم یا عدم وجود این ارزشها. من که خودم را در اخالق واقعگرا  یعنی تعین ارزشهاي اخالقی

ه درستی اي که بدانم باز قائل به استقالل اخالق از دیانت هستم. به لحاظ معرفت شناختی هم نکتهمی
اشاره فرمودید که نوعی نظریه حداقلی را قبول دارم. مرادم همان ابتناي معرفتشناختی است که آنهم 

مین ارتباط دیالکتیکی میان شهودهاي اخالقی، عرفی و متن است. اگر اشتباه نکنم شرح از جنس ه
ام. در عین حال مالحظه بفرمایید آنچه بیشتر آن را در مقاله سوم از مقاالت چهارگانه حجاب آورده

ه ب خوانیم. من قائلمشود، ما چون داریم قرآن میکنیم و آیات اخالقی که بحث میکه اینجا بحث می
استقالل روانشناسی اخالقی از دیانت. در باب وجود این آیاتی که اشاره کردید مثالً بگذارید من 
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م کنم بله خود مفهومصداقاً بگویم یکی را. مثالً همین قصه نخوتی که از آن یاد کردم. من فکر می
ی به لحاظ توانند به آن برسند؛ تصدیقش یعنها را همه عقال هم مینخوت یا کم فروشی، این

کنیم مبتنی بر آن نظري که من اتخاذ کردم یک رابطه معرفتشناختی هم وقتی به این آیات نگاه می
دیالکتیکی بین شهودهاي اخالقی و آنچه که در متن وجود دارد است. یا به تعبیرِ من، فهم روشمندي 

رآن، بخشی از آن آیات خواهم بگویم خواندن متن قتوان از متن بدست داد. به همین خاطر میکه می
اخالقی یا مضامین اخالقی است. براي کسی که دیندار است و تعلق خاطر دینی دارد همین مضامین 

 .کندترش میکند گرمکند و در مسیري که طی میاخالقی به او کمک می

ر د کنم که صبغه اگزیستنسیل و اخالقی دارد. همانطور کهمن اکنون به مضامینی در قرآن اشاره می
 این کوشم اقتضائات مخاطبِپاسخ پرسش پیشین و در جلسه گذشته و ابتداي این جلسه آوردم می

متن بودن را در روزگار کنونی توضیح بدهم و آن ربط و نسبت اخالقی و اگزیستنسیلش را که براي 
 .تواند مؤثر و رهگشا باشد، توضیح بدهممن و شما می

خوانیم این خودش. یعنی چون ما در ماه رمضان قرآن میدرعین حال همه آن بحثها هم سرجاي 
گوییم. در عین حال استقالل وجودشناختی و داللتشناختی و روانشناختی اخالق از دیانت موارد را می

هم نزد من همچنان سرجاي خودش است. به لحاظ معرفتشناختی به توضیحی که گفتم البته همان 
  .الق معاصر) هم کم و بیش همین نظر را داردنظریه حداقلی، که آدامز (فیلسوف اخ

 
 سؤال نای کنید بررسی دینی لحاظ از حاضر عصر در را اخالق کردیدمی سعی بیشتر شما چون

 البته هک بیاید به وجود تعارضی دینی هايآموزه و اخالق بین حاضر عصر در اگر که آیدمی پیش
 با تقدم حق اینجا دانست، فکري گزارههاي همین توانمی را اشنمونه که آیدمی هم وجود به

جداي  خالقا فرمودید، فیلسوفان نظریه با مطابق که همانطور بگیریم فرض اگر است؟ مقوله کدام
 اخالق؟ بر مقدم دین یا گیردمی قرار دین بر مقدم اخالق آن وقت است، دین از

تقدم دین بر اخالق را اینگونه اي که طرح کردید، من قصه تقدم اخالق بر دین یا ممنونم از نکته
دهم که به لحاظ وجودشناختی و داللتشناختی و روانشناختی قائلم به استقالل اخالق از توضیح می

شد در باب معانی و مفاهیم اخالقی، در باب تعین یا عدم تعین دیانت. یعنی اگر دیانت هم نبود می
ینکه مردم را تحریص کنیم و سوق بدهیم وجود یا عدم وجود ارزشهاي اخالقی و همچنین در باب ا

به انجام عمل اخالقی گفتگو کنیم. به لحاظ معرفتشناختی است که من به یک رابطه دیالکتیکی میان 
» حجاب در ترازو»متن و شهودهاي اخالقی عرفی قائلم. اگر مایل بودید شرح آن را در کتاب 

بگویم دین بر اخالق تقدم دارد یا اخالق  مالحظه کنید، ولی باید بگویم من به یک پاسخ روشن که
بر دین، قائل نیستم. به قول دکارت: تقسیم کن تا پیروز شوي. من شقوق مختلف آنها را از یکدیگر 
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توان گفت به تقدم یا استقالل اخالق از دین باور دارم. اما شمارم و در آن سه شقی که گفتم میبرمی
ک ورژن از نظریه حداقلی فرمان الهی است. مطابق با آن سعی در چهارمی چنان که اشاره کردم، این ی

اي از نکات که صراحتاً با فهمی ام و به پارهام توضیح بدهم. چون آنجا حجاب را مطرح کردهکرده
 .تواند به ما بگوید قصه چیستروشمند از قرآن می
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