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 )6مضامین اخالقی و اگزیستنسیل قرآن(

  
  7/9/99 روز جمعه، ، آنالیندین منبع: سایت

  
این نوبت ششمین جلسه از سلسله جلسات مضامین اخالقی و اگزیستنسیل قرآن است که به همت 

شود. امیدوارم که با عنایت به ایام و لیالی سپري شده، دوستان دوستان گرامی در ماه رمضان برگزار می
دوداً شویم و حاحوال خوش معنوي را تجربه کرده باشند. رفته رفته به انتهاي ماه رمضان نزدیک می

 .یک هفته از این ماه معنوي باقی مانده است

اي پدیدارشناختی با متن محوري ما مسلمانان، که من در جلسات پیشین از منظر خود به مواجه
هاي متن را قی و اگزیستنسیل آن کوشیدم تا این سویهقرآن باشد پرداختم. با تکیه بر مضامین اخال

هاي برجسته کنم. اگر خاطر عزیزان باشد رسیده بودیم به مسئله و مقوله دعا و استجابت آن. پرسش
 .نیکویی هم دوستان در انتهاي جلسه پیش مطرح کردند

اتی که . با استشهاد به آیکوشم این نوبت تتمه تأمالتم در باب دعا را با عزیزان در میان بنهممن می
 .نوبت قبل ذکر شد و همچنین برخی دیگر از آیات، یکی دو مضمونِ دیگر را هم به بحث بگذارم

امیدوارم که در این سلسله جلسات عزیزان در مجموع با نگاه و نگرش پدیدارشناختی به روایت من 
ه که به امید حق در موقعیت و ب شود پی این مضامین و مقوالت را گرفتآشنا شده باشند. البته می

 .مناسبت دیگري به آن همت خواهم گمارد

مندان در این سالیان، هر ماه رمضان از توفیقهاي من ارائه بحثی قرآنی در جمع عزیزان و عالقه
هم  شود. که اینبوده است. البته امسال اولین باري است که این جلسات به نحو مجازي برگزار می

کنم را هم که اشاره کردم، فکر می» روایت«راي بنده مغتنم و مبارك بوده است. تعبیر ایست و بتجربه
 در زبان انگلیسی و یا narration جلسات نخست هم آن را توضیح دادم. تعبیر رسایی است معادل

narrative  و narrator.  یعنی با روایی و راوي هم خانواده است. با نگاه و نگرش پدیدارشناختی
 .ناسب و تالئم داردهم ت

کوشم روایت خودم را از چگونگی مواجه شدن با متن در زمینه و زمانه کنونی بیان کنم و من می
تواند یار شود و حکایت این و آن را رها کند و با عزیزان در میان بنهم. هرکسی هم از ظن خود می

 .قصه خود را ثنا کند

برویم به سروقت مقوله دعا و تکمله مباحث پیشین. از قضا در همین فاصله جلسه پنجم و ششم 
ي، سخنرانی به نحو مجاز». امکان یا امتناع سخن گفتن با خداوند«اي داشتم تحت عنوان من سخنرانی



٢ 
 

ن چوبود. در آن سخنرانی هم » حزب اتحاد ملت ایران در استان فارس«براي دوستان داخل کشور از 
درباره امکان یا امتناعِ سخن گفتن با خداوند بود، من کوشیدم ذیل سه تصویر و تلقی از امر متعالی 
از امکان پذیري سخن گفتن با خداوند سخن بگویم. توضیح بدهم و آن سه تصویر را سراغ بگیرم 

عارف از تصویر و تلقی دینداري مت-1شوند: که به تعبیري در دل سه بازي زبانی صورتبندي می
 .تصویر و تلقی عرفانی-3تصویر و تلقی فلسفی و -2خداوند، 

توانند آن فایلِ صوتی را گوش بناي تذکار و تکرار آن مضامین را ندارم. دوستانِ عالقه مند می
اي کنند. تأکید کردم بر این امر که توضیح داده باشم و تصحیح کرده باشم که بسته به تصویر و تلقی

توانیم سخن گفتن با او را شود، میتعبیر می transcendentتعالی داریم که از آن به که ما از امر م
اوند شود با خدگویم آیا میتوضیح دهیم. تبیین کنیم و حدود و ثغور آن را بکاویم. وقتی من می

سخن گفت؟ که خوب مهمترین و پر بسامدترین بروز و ظهور این سخن گفتن در دعاکردن 
گیرم. گویم و سراغ میاید مفروض خودم را منقح کنم که از چه خدایی سخن میآورد، بسربرمی

 خداي دینداري متعارف؟ خداي عرفانی؟ و یا خداي فلسفی؟

همترین کنم. بلکه مشود به این فهرست هم افزود و من ادعاي حصر منطقی در این بابت نمیالبته می
اگر شما از خداي دینداري متعارف سراغ بگیرید، به  ام.تصورات و تلقیها از خدا را مدنظر قرار داده

شود او را خواند. اما اینکه در آن غزل لطیف حافظ هم آمده است و همه ما حضور ذهن نحوي می
 :داریم

 دال بسوز که سوز تو کارها بکند نیاز نیم شبی دفع صد بال بکند

 دنما بکنز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرم هر آنکه خدمت جام جهان

 عتاب یار پریچهره عاشقانه بکش که یک کرشمه تالفی صد جفا بکند

 تو با خداي خود انداز کار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند

 ز بخت خفته ملولم؛ بود که بیداري به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند

ر معناي متعارفش این دو بیت آخر در این غزل ناب حافظی، متضمن سراغ گرفتن از خداوند د
 .است. یعنی در همان دینداري متعارف

 .تو با خداي خود انداز کار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند

شخص امید به  .کندخوانیم که در دعا بیشتر بروز و ظهور پیدا میدر این تصویر، خداوند را می
خوانیم؛ اما غایت قصوي اوند را به دعا میاستجابت دعا هم دارد. در تصویر عرفانی ما همچنان خد

رد گیآن خواندن، عبارت است از سکوت. یعنی از جایی به بعد سالک در موقعیتهاي مرزي قرار می
 .پذیردکه گویی حاق این تجربه در سکوت تحقق می

 ها برداشتیکاشکی هستی زبانی داشتی تا ز هستان پرده



٣ 
 

 ي دیگر بر او بستی بداناهرچه گویی اي دمِ هستی از آن پرده

 .است سکوت خداوند به چیز ترینشبیه – 14 قرن آلمانی عارف –» مایسر اکهارت«و به تعبیر 

دوستان هم  .تلقی سوم عبارت است از تلقی فلسفی، که نوبت پیشین هم در این باب سخن گفتیم
در باب مقوله دعا اشارتی  اي از آیات قرآن که نوبت پیشینمالحظات خود را درمیان نهادند. به پاره

 .کنم و بعد آن را بسط بیشتري بدهمرفت، دوباره اشاره می

از سوره غافر، بقره و همچنین سوره اسراء آیاتی را خواهم خواند و بحث را پی خواهیم گرفت. 
 مآن آیه مشهور سوره غافر را که نوبت پیشین قرائت کردم عزیزان همه به خاطر دارند: و قَالَ ربّک

 لَکم تَجِبی أَسونعینَ إِنَّ ◌ۚادتَکبِرُونَ الَّذنْ یسی عتادبرِینَ ( عاخد نَّمهخُلُونَ جید60س( 

پروردگارتان گفت: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. همان سخن گفتن با خداوند که ذکر آن 
ه کنند، به زودي در دوزخ باستنکاف میورزند و رفت. در حقیقت کسانی که از پرستش من کبر می

 .نحوي خوار خواهند آمد

این از سوره غافر. از سوره بقره هم قرائت کنم که این آیه هم از جمله آیات مشهور قرآن است: 
 ّی قَرِیبّی فَإِنني عادبأَلَک عإِذَا سۖو◌ أُجِیب هوعّاعِ دانِ  إِذَا الدعوا ◌ۖدتَجِیبفَلْیس نُوا یللْیؤْمبِی و ملَّهلَع 

 )182( یرْشُدونَ

کنم. کند، اجابت میاگر بنده من، راجع به من سؤال کرد، من نزدیکم و دعاي کسی را که دعا می
اي را که نوبت پیشین فتح باب بحث ما درباره شفا بود این هم یک مضمون دیگر قرآن. نهایتاً آن آیه

سوره اسراء: ونُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ  82باب شفا بودن داریم را قرائت کنم. آیه و انتظاري که ما از قرآن در 
 الظَّالمینَ إِلَّا خَسارا یزِید ولَا ◌ۙما هو شفَاء ورحمه للْمؤْمنینَ 

اي که نوبت پیشین اشاره کردم، شاید راه را براي مواجه واقع جهت توضیح و تلقی نگاه فلسفی
 .تر نسبت به هستی فراهم کندتر و عالمانهنانهبی

اي که برخی از دوستان در بخش پرسش و پاسخ نوبت پیشین پرسیدند، ناظر به رابطه میان نکته
نّی  دعا و استجابت دعا بود. همانطورکه دقایقی پیش در سوره بقره خواندم: وإِذَا سأَلَک عبادي عنّی فَإِ

 ۖقَرِیب◌ أُجِیب عدهّاعِ وانِ إِذَا الدعونَ  ◌ۖ دیرْشُد ملَّهنُوا بِی لَعلْیؤْمی ووا لتَجِیب182(فَلْیس( 

آیا رابطه ضروري میان دعاکردن و استجابت آن وجود دارد؟ مگر اینجا گفته نشده است که اگر 
همچنانکه در کنم؟ چرا بندگان من از من سؤال کردند من نزدیکم و دعاي ایشان را مستجاب می

سوره غافر گفته شده است که: ادعونی أَستَجِب لَکم. اما همانطور که نوبت پیشین توضیح دادم، 
شود و این امر توضیح و تبیین فلسفی هم بر یابم و از هیچ کجاي قرآن هم مستفاد نمیچنانکه درمی

نیست. من چنین درکی ندارم. از معلولی میان دعا کردن و استجابت آن برقرار  -دارد، رابطه علیمی
اي از آیات سوره اسرا که برایتان خواهم خواند از حیثی مؤید این امر است که این هستیِ قضا پاره
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تخطی ناپذیر، قواعدي دارد. قرار نیست که این قواعد به سهولت زدوده شوند. قصه دعا کردن و 
رد. در بازيِ زبانیِ عرفانی معناي دیگر. در استجابت آن در بازيِ زبانیِ دینداري متعارف معنایی دا

کند. بازيِ زبانی فلسفی هم بدین معناست که شخص خواست، اراده و نیاز خود را در هستی روانه می
بر اثر تأثیر و تأثرات و ارتباطی که این قواعد و قوانین با یکدیگر یا به تعبیر قرآنی سنن الهی با 

 .تواند هم مستجاب نشودستجاب شود، میتواند میکدیگر دارند؛ دعایی می

سابقاً اشاره کردم به یکی از آیات که به صراحت در آن آمده است که عالم سنَن الهی تغییرپذیر 
ا نقض اند، از میان رخت بربندند یکنند و بنا نیست که سنتهایی که نهادینه گشتهتغییر نمی .نیستند

در عالم انسانی جاري هستند، بگیرید و یا سننی که موسومند  شوند. این سنتها را اعم از سنتهایی که
اند و هم در جهان یعنی قوانین طبیعت. قوانینی که هم در هستی جاري .Laws of nature به

 .گیریمپیرامونی ما آنها را سراغ می

اي کردم که بیش از آن شود سخن گفت. نوبت پیشین هم اشارهالبته از عالم مجردات هم می
ن قوانین نهیم با ایخواهم توقف کنم. گفتم ما از دار تجردات که پاي به عالم تکاثر و پیرامونی میینم

صلب و سخت تخطی ناپذیر مواجهیم. آن تعبیر قرآنی که در سوره اسرا در این باب آمده است از 
ولَا تَجِد لسنَّتنَا تَحوِیلًا. سنتی که همواره در میان  ◌ۖ این قرار است: سنَّه منْ قَد أَرسلْنَا قَبلَک منْ رسلنَا 

غییر ایم جاري بوده است و سنت و قانون ما تامتهاي پیشین فرستادگانی که پیش از تو گسیل داشته
 .نخواهدیافت

 ولَا تَجِد لسنَّتنَا تَحوِیلًا

اي تحذیرها و عتابهایی که نامتعارف بینیم و پارهوقتی که ما مواجه خداوند با پیامبر (ص) را می
آید را به بحث گذاشتیم و گفتم که چگونه این نوع مواجه، انسانشناسی و پیامبرشناسی هم به نظر می

 .کندتر میتر و قرآنیما را منقح

 محذورات خداوند

گري خواهم آن را به نحو دیبه یک آیه اشاره کردم که متضمن گله خداوند از آدمیان بود. می
جهت تبیین آن استفاده » مالحظات خدا«یا » محذورات خدا«اي صورتبندي کنم و از تعبیر مسامحه

 .اشددهم روشنتر بکنم. این تعابیر ممکن است قدري غریب بنماید، اما امیدوارم با توضیحی که می

و ایمان  شونداگر یادتان باشد از آیات سوره یوسف هم وام گرفتم، که همه آدمیان مؤمن نمی
سوره اسرا هم از منظر دیگري به این قصه پرداخته شده است. من از این  89آورند. در آیه نمی
لنَّاسِ إِلَّا ا أَکثَرُ ◌ٰفَأَبی مثَلٍ کلِّ منْ الْقُرْآنِ ذَا◌ٰخواهم استفاده دیگري بکنم: ولَقَد صرَّفْنَا للنَّاسِ فی همی

 .کفُورا
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ثر و کثیر و آراء مفسران هم در جاي خودش توضیحاتی ذکر کردم، معنی راجع به تفاوت میان اک
تحت الفظی این آیه از این قرار است که ما به راستی در این قرآن از هرگونه مثالی آوردیم، اما بیشتر 

 ◌ٰمردم یا بیشترینه مردم یا بخش قابل توجهی از مردم، سر انکار دارند؛ یا جز سر انکار ندارند: فَأَبی
 کفُورا إِلَّا النَّاسِ کثَرُأَ

گوید: هرچند که تو حریص باشی و شوق وافر داشته در سوره یوسف هم خطاب به پیامبر می
آیه  خواهم از اینباشی که اکثر مردم ایمان بیاورند، این اتفاق نخواهد افتاد. من استفاده دیگري می

خواهد بکند، هرکاري در این عالم نمی گوید که ظاهراً خداوندبکنم. به نوعی این آیه به ما می
بخش قابل توجهی از مردم جز سر انکار ندارند. یک نوع گله  :گویدمحذوراتی دارد. چرا که می

 .است

اي بیافریند که شعاعهاي نابرابر داشته باشند، پس خداوند قدرت علی تواند دایرهاگر خداوند نمی
ري تعلق بگیرد نیز ندارد. خدا قدرتش به محاالت تعلق االطالق به این معنا که قدرت او به هر ام

 .ریندتواند مربع مدوري بیافاي بیافریند که شعاعهایش برابر نباشد، نمیتواند دایرهگیرد. نمینمی

این نگاه و نظام االهیاتی است که من به آن باور دارم. یا بگویم این مدل االهیاتی به تعبیر دقیقتر 
تکیشانه سنتی متفاوت است. به نظرم این نظام الهیاتی بسی معقولتر و موجهتر و که با االهیات راس

دهد براي توضیح مقوالتی مثل شرور که در عالم رخ می .احیاناً رهگشاتر از الهیات راستکیشانه است
 .تري را به ارمغان آوردتواند درك منقح و پیراستهنیز می

گوید که خداوند به هر حال رضایت داده است د. به ما میاي که خواندم را در نظر بگیریاین آیه
به اینکه مردم متنوعی را خلق کرده است. بخش قابل توجهی از آنها جز سر انکار ندارند. آیات بعدي 

ند و تقاضاهایی کناند و میدهد از این حیث که ما ببینیم چه نوع مخالفتهایی کردهرا توضیح بیشتري می
 .متضمن نقض قوانین طبیعت است. یک چنین انتظاراتی از پیامبر (ص) دارنددارند که به نوعی 

توجه داشته باشید ما در مقام تکمله بحث از دعا و روایت فلسفی االهیاتی از مقوله دعا چنانکه 
نوبت پیشین آوردم و در تکمله بحث از رابطه میان دعا کردن و استجابت آن ذیل بازي زبانی فلسفی، 

زبانی عرفانی یا نگاه عرفانی سخن گفتیم. به همین علت، چندان در این جلسات توقف  در باب بازي
کیشانه و دینداري متعارف را هم که ام و بحث راستکنم. در جاي خود به تفصیل سخن گفتهنمی

 .آشنایید و هم در جاي خود به آن پرداخته شده است

ند گوید که به پیغمبر گفتگیرم. میرده برمیمن اینجا دارم از موضع سومی سراغ بگیرم و از آن پ
رَ تَفْج ◌ٰآوریم: وقَالُوا لَنْ نُؤْمنَ لَک حتَّیاي نجوشانی ما ایمان نمیکه تو تا زمانی که از زمین چشمه

 )90(لَنَا منَ الْأَرضِ ینْبوعا 
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اي را براي ما نجوشانی. آوریم مگر اینکه تو چشمهدر سوره اسراء در ادامه آیات است، ما ایمان نمی
أَو تَکونَ لَک جنَّه منْ نَخیلٍ و عنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهار اي که قل قل کند و سر بر آورد. در ادامه چشمه

یا اینکه باید باغی از درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از میان آنها  ﴾91﴿		خلَالَها تَفْجِیرًا
ت و سجویبارهایی روان بسازي که ما آنها را ببینیم. یعنی باغی از درختان خرما و انگور که دیدنی ا
 .ردازیمپاز آنها تو آشکارا جویبارهاي روان بسازي. این فصل مشترك این تقاضاها را در ادامه به آن می

کنی آسمان یا چنانکه ادعا می1أَو تُسقطَ السّماء کما زعمت علَینَا کسفًا أَو تَأْتی بِاللَّه والْملَائکه قَبِیلًا
گوید بریم. میما از این واژه اصطالح کسوف را به کار می :و بیاندازي. کسفًارا پاره پاره بر سر ما فر

شود تو آسمان را پاره پاره بر سرما فرو بیاندازي یا خدا و فرشتگان را کنی یا ادعا میچنانکه ادعا می
 .در برابر ما حاضر کنی

 السّماء یف ◌ٰأَو یکونَ لَک بیت منْ زخْرُف أَو تَرْقَیأَو تَأْتی بِاللَّه والْملَائکه قَبِیلًا و تقاضاي بعدي: 
 ﴾93﴿	ربِّی هلْ کنْت إِلَّا بشَرًا رسولًا سبحانَ قُلْ ◌ۗتُنَزِّلَ علَینَا کتَابا نَقْرَؤُه  ◌ٰحتَّی لرُقیک نُؤْمنَ ولَنْ

تو  به آسمان بروي و البته ما به باالرفتناي از نقره کاري و طالکاري باشد. یا یا اینکه براي تو خانه
 .هم اطمینان نخواهیم داشت. تا اینکه بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانیم

غی اي براي ما بجوشان، یا باتماماً انتظارات نامتعارفی از نبی (ص) دارند. یا گفتند از زمین چشمه
ها بسازي و ما ببینیم: فَتُفَجِّرَ الْأَنْهار خالل از درختان خرما و انگور باشد که در آن جویبارها روان

 تَفْجِیرًا

تو آشکارا میان آنها جوبیارهاي روان بسازي یا آسمان را پاره پاره بر سر ما فرو بیاندازي. یا خدا 
 یا. سّماءال فی ◌ٰاي طالکاري داشته باشی: أَو تَرْقَیو فرشتگان را در برابر ما حاضر بیاوري و یا خانه

گویند ما به باال رفتن تو هم اطمینان نخواهیم داشت. تا اینکه به آسمان البته می و روي باال آسمان به
 .بروي، کتابی بر ما نازل کنی که آنوقت آن را بخوانیم

د نتُنَزِّلَ علَینَا کتَابا نَقْرَؤُه، آنوقت پاسخی که ادامه این آیه آمده است که از جمله آیات بل ◌ٰحتَّی
 .. قُلْ سبحانَ ربِّی هلْ کنْت إِلَّا بشَرًا رسولًا93سوره اسرا است آیه 

 .بگو تا که از پروردگار جز بشري نیستم

ت پروردگارِ شود. بگو پاك اساشاره به بشریت پیامبر (ص) و اوصافی که بر این بشریت مترتب می
 .تصحیح و تحدید کنید، محدود کنید من: قُلْ سبحانَ ربِّی و انتظارتان را هم از من

من جز بشري فرستاده نیستم و در آیه بعدي یکی از موانع پذیرش پیامبر (ص) هم توضیح داده 
 أَبعثَ اللَّه بشَرًا رسولًا قَالُوا أَنْ إِلَّا ◌ٰشده است که: وما منَع النَّاس أَنْ یؤْمنُوا إِذْ جاءهم الْهدي
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را از ایمان آوردن باز نداشت، آنگاه که هدایت بر ایشان آمد. این بود که گفتند آیا  چیزي که مردم
 ◌ٰخدا بشري را به سمت رسول (ص) مبعوث کرده است؟ وما منَع النَّاس أَنْ یؤْمنُوا إِذْ جاءهم الْهدي

 .رسولًا بشَرًا اللَّه أَبعثَ قَالُوا أَنْ إِلَّا

اند یعنی آن عامل منع کننده مردم، آنچه که مانع و رادع ایشان بود. این بود داشتهاین انتظاري که 
که گفتند آیا خداوند بشري را به سمت پیامبر و رسول مبعوث کرده است؟ یعنی توجه و تفطن به 

 .بشریتی که هم عنان است با پیامبري در این آیات پر رنگ است

در میان دیگر ابنا بشر. بعد این انتظار که او قوانین  دهد که پیامبر بشري بوده استتوضیح می
 اي جوشاندن از زمین یا جویبارهاییهستی را نقض کند، این انتظار، انتظار گزافی است. یعنی چشمه

فی الجمله از خرما و انگور روان کردن. یا خدا و فرشتگان را در برابر آدمیان حاضر کردن. یا به 
ها انتظارات گزافی است. هستی مددي بر دیگران کتابی نازل کردن. اینآسمان رفتن و از آنجا به 

ن گیرد. چنانکه برایتان خواندم و اینچنیسنتها و قوانینی دارد که هرگونه تبدیلی در آنها صورت نمی
ولَا تَجِد  شود:نیست که ما به طرفه العینی قائل به این بشویم که قواعد و قوانین در هستی نغز می

سوِیلًالنَا تَحنَّت. 

خوب این تلقی من است. البته توجه دارم که این تصویر با تصویري که اشاعره و درکی که از 
نقض علیت داشتند فاصله دارد. اما معتزله که هم به حسن و قبح ذاتی باور داشتند و در زمره متکلمان 

یش اند. معتقد بودند که از پیعی بودهاند و هم فیلسوفان مشایی ما در این هستی قائل به طباما بوده
خود ماهیتی دارند و ماهیتشان را کسی به آنها نبخشیده است. خداوند هم ماهیت را به آنها نبخشیده 

 .است

خداوند زردآلو را  :گویداگر بخواهم از تعابیر بوعلی سینا استفاده کنم که تعبیر مشهوري است می
نس زردآلو از آن خود اوست. یک طبیعت است یک کلی زردآلو نکرده است. یعنی ماهیت و اسا

است. اگر بخواهم از تعابیر فلسفی استفاده کنم، که در هستی تقرر و تعین و وجود دارد، خداوند 
ماهیتش متعلق به خودش است. حاال به تعبیري خداوند به او وجود  .وجودش را به آن بخشیده است

 .بخشید

هنگ میان فیلسوفان مسلمان است که بعدها صدرا آمد و مکتب البته موضوع دلیل نزاع دراز آ
هالی اند بوعلی سینا، ااصالت وجود را آورد. بنا بر آراء کسانی که در تاریخ فلسفه اسالمی کار کرده

هایی بودند که تقرر و تعین از پیش خود دارد و اسانسی دارد. و فیلسوفان مشاء قائل به طبایع و کلی
 .اند و این قواعد و قوانین نقض ناپذیرندکسی نگرفته شان را ازچیستی

آید، اصالت با وجود است. آنچه که هستی را پرکرده است و البته که ترکّب ندارد، صدرا که می
ام در اینجا به سمت آراء فیلسوفان مشاء و متکلمان معتزلی است که به بساطت دارد. من کفه داوري
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ها درکشان این بود که سنتهایی در هستی جاري و ساري ودند. آننوعی قوانینی براي هستی قائل ب
است. اگر به خدایی قائل باشید که: لَا یسلُ عما یفْعلُ و بسطید دارد، قدرت علی االطالق دارد که 

کردند، آن وقت توضیحِ اراده و اختیارِ اشاعره همچنین درکی داشتند و استشهادات قرآنی هم می
شود. یعنی من براي چه کاري قرار است مواخذه شوم یا پاداش داده شوم؟ ت میانسان قدري سخ

اگر من اختیاري ندارم یا خداوند فعال مایشاء است، بدین معنا که اختیار اراده من پیش او رنگ 
خطی تی که بر سنن تبازد نظیر آیاتی: إِنَّا هدینَاه السّبِیلَ إِمّا شَاکرًا وإِمّا کفُورا با این آیات و آیامی

 کند، چه کنیم؟ناپذیر عالم تأکید می

اگر ما آن موجوداتی باشیم که مستحیل و مندك هستیم و از پیش خود تشخصی و تعینی نداریم، 
 .شود با مضامین جدید هم توضیح دادرود؟ این نکته را میقصه اراده و مسئولیت ما به کجا می

 روان درمانگر و» آروین د.یالوم«مانی اگزیستنسیل به روایت اي به روان درمن در جلسه اول اشاره
مسلّمات هستی به روایت او عبارت است از مقوله آزادي و  .روان پزشک مشهور معاصر کردم

 Freedom and responsibility مسئولیت

راده ا در کنار اصول سه گانه دیگري که آورده است. به میزانی که ما از منظر انسانی آزاد هستیم و
در برابر او داشته باشم.  Acountability and responsibilityخود را به منصه ظهور برسانم و 

یارمان چندان تریم، تا اینکه مصلوب االختیار باشیم. یا اختبه تعبیر فیلسوفان اگزیستانسیالیست انسان
 .محلی از اعراب نداشته باشد

ا خدایی که قواعد و قوانینی را وضع کرده است و اگر خدایی که من از محذوراتش سخن گفتم، ی
این قوانین در هستی جاري شده است و تأثیر و تأثرات آنها با یکدیگر، امور را پیش برده است؛ من 

رسانم. نقش ها موجود دیگر هستم و اراده خودم را به منصه ظهور میهم یک موجود در عداد میلیون
 ترم یا به قول فیلسوفان اگزیستانسیالیستهمین میزان انسان زنم. بهخود را بر صحیفه هستی می

Full humanity توانم تحقق ببخشمرا می. 

تر است. با روح حاکم بر قرآن یا تصویري که ما از پیامبري داریم و مجالی که این تصویر، انسانی
 مذهب بود و یکی ازبراي اختیار و آزادي و اراده داریم متناسبتر و متالئمتر است. مولوي اشعري 

کسانی بود که خیلی بر نقض و نفی علیت در آثارش سخن گفته است و من از این حیث با این 
 :گویدبزرگوار هم داستان نیستم، اما جایی می

  این که گویی این کنم یا آن کنم
  صنم اي است اختیار دلیل خود

 
از  شویمموقعیتهاي مرزي واقع می این تردیدهایی که ما در عالم انسانی داریم، خصوصاً وقتی در

اتفاقاً این ایام در کار تدریس مبحث مهم  .دهداموري است که مقوله اراده و اختیار را خوب نشان می
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روان درمانی اگزیستانسیل به روایت یالوم؛ در کانون نگرش نو خانم نصیري هستیم. در یکی از همین 
الوم از مرگ پرسید. گفت که فالنی اگر اینچنین باشد، جلسات که اخیراً برگزار شد، کسی در روایت ی

خوب ما چه امیدي براي زندگی کردن داشته باشیم؟ یا چرا به نهیلیسم تن در ندهیم؟ اگر قصه 
سرنوشت محتوم ماست که عبارت است از مردن و روي در نقاب خاك کشیدن، چه فرقی با دیگر 

حاال همه این توضیحات براي این است که یادآوري میرند و موجودات داریم؟ دیگر موجودات هم می
گفت به تعبیر یالوم مرگ اندیش و مرگ آگاه شویم بعدش چه؟ آیا این القاء میریم؟ ایشان میکنیم می

 کند؟یأس و افسردگی و منفعل بودن نمی

تواند القاء یأس و دست روي دست من به ایشان گفتم این پرسش دو پاسخ متصور دارد. بله می
گذاشتن را هم بکند. به این معنا که دستها را بشوئیم و کنار بنشینیم. شاید کسانی مثل ارنست 
همینگوي و صادق هدایت که رسیدند به اینکه زندگی خود را خاتمه ببخشند شاید بر اثر این تأمالت 

 .بوده است

تام دارد و  ناسباما موضع بدیل که در روان درمانی اگزیستانسیل هست و با سنت اگزیستانسیل ت
. درست کنممن با آن قویاً بر سر مهر هستم، این است که شما بگویید من از این فرصت استفاده می

است که سرنوشت محتوم ما مرگ و روي در نقاب خاك کشیدن است؛ اما و هزار اما این فاصله ما 
ز سیاقی که هیچ امکان توانم از هر امکانش استفاده کنم. چون مرگ عبارت است اتا مرگ را من می

همه امکانها به نهایت خود رسیده است.  .دیگري در میانه نیست. مرگ یعنی من هیچ امکانی ندارم
سال دیگر تا پایان عمرمان زمان داشته باشیم،  20سال دیگر یا  10سال دیگر،  5اما اگر من یا شما 

اراده خود را به صحیفه  هرلحظه آن یک امکان است. یک جور بودن، یک جور ضرورت، یک جور
م توانسازد. من میتر میهستی زدن و این موضوع قوام بخش انسانیت است. از من موجودي انسان

نقش دیگري یا رنگ دیگري به زندگی خود بزنم. یا به هرحال از اراده خود استفاده بهینه کنم. این 
ان تواند انسانیت را نشیت است. میهمان آزادي و اراده است و البته مسئولیتی که قوام بخش انسان

دهد و در مصاف با خداوند انسان را له نکند. به نظر اشاعره انسان در مصاف با موجود مهیب و 
 :شود، به تعبیر موالنامعشوق که خداوند باشد له می

  پرکاهم در مصاف تند باد من
  ادـنم که کجا خواهم فتدا چه

 
اینکه احساس  .اي از اوقات داشته باشیممن و شما هم پارهخوب از این احوال اگزیستنسیلی شاید 

اي این البته درست است و یک آموزه .خوردکنیم در این عالم خیلی امور بیرون از اختیار ما رقم می
 :اند و به تعبیر حافظاست که رواقیون هم بر آن تأکید کرده

  بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
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  یـکن ننهاده روزي طلب گر خوري خون
 

این درست است. نباید طلب روزي ننهاده کرد. خیلی از امور بیرون از اختیار و درخواست و میل 
من و شما رقم خورده است. ما نه مادر و پدرمان، نه ملّیتمان، نه هوشمان، نه طبقه اجتماعیمان؛ هیچ 

 ن داده است و به تعبیر رواقیون انسان زیركایم. به تعبیر حافظ اینها هماکدام از اینها را انتخاب نکرده
تواند دخل و تصرف کند، آید. در اموري که میکسی است که در برابر این امور از درِ عصیان بر نمی

 .کنددخل و تصرف می

گویند و من هم هاي رواقیون توجه دارم. در عین حال همچنان که ایشان میمن به بصیرتها و بارقه
نباید به اینجا برسد و مدلولش این باشد که ما آزادي و اختیار نداریم. نه برعکس؛  کنم اینتأکید می

م کنم که البته از خیلی از آنها باید چشبه میزانی که من از دایره امکاناتم در عرصه هستی استفاده می
صور تها قوام بخش انسانیت انسان است. من بپوشم به این قیمت که برخی دیگر را محقق کنم، این

کنم اگر ما براي اراده و اختیار جایی باز کنیم و قوانین هستی را هم به رسمیت بشناسیم این نگاه می
 :گفتتر است، برخالف آنچه که موالنا میمعقولتر و موجه

	از قضا سرکنگبین صفرا فزود 	

  ودـنممی خشکی بادام روغن
 

اه و را اضافه کرد. در همان داستان پادش یعنی که سرکه انگبینی که قرار بود صفرا بر باشد، صفرا
ود. زا شده بنمود. یعنی یبوستکنیزك در دفتر اول مثنوي، روغن بادام که مسهل است، خشکی می

یعنی نه روغن بادام و نه سرکه انگبین از پیش خود ماهیتی ندارند. اسنسی ندارند. این تصویر متکلم 
از او استادش غزالی. من درکم این است که نگاه و یا عارف اشعري مذهبی مثل موالناست و پیش 

تر است. اتفاقاً تا همین اواخر از حیث اهمیت و تأثیر تاریخی اشاعره نگرش مشایی سینوي موجه
م کند. هبخش انسانیت است، جا را باز میاي که قواماند و براي اختیار و ارادهدست باال را داشته

 .شناسدرا به رسمیت میقواعد و قوانین صلب و سخت هستی 

ر همین بندد. داي گزافه گوییها و خرافه گستریها میهمچنان که نوبت پیشین آوردم راه را بر پاره
ر گفته اند. در آیه آخآیات انتهایی که امروز قرائت کردم، دیدید که چه انتظاراتی از پیامبر (ص) داشته

ید به گوغی درست کند؛ یا به آسمان برود. میاي بجوشاند؛ یا باشد قرار نشده است پیامبر چشمه
 .مردم بگو که من هم مثل شما هستم

خدا بشري را به سمت رسول مبعوث کرده است. این مؤلفه بشریت یعنی تخته بند زمان و مکان 
بودن، یعنی آنچه در هستی جاري و ساري است را به رسمیت شناختن. قرار نیست امور به نحو 

 .اي از زمین بجوشدار نیست اگر پیامبر (ص) اراده کند، برایشان چشمهدلبخواهی بچرخد. قر
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من عنایت دارم به اینکه اراده خداوند در هستی جاري و ساري است. اشاعره هم بر روي همین 
اند. البته نزاع میان این دو جماعت نزاع دراز آهنگی بوده است. در عین حال من انگشت تأکید نهاده

سیل هاي اگزیستانبینم که با دغدغهتر میتر و هم نظرترم و آن را موجهل هم داستانبا این موضعِ بدی
من هم تناسب و تالئم بیشتري دارد. یکجور مجال را براي اختیار و اراده انسان بازکردن، پاسخگوتر 

 .کردن است

 ولَا تَزِرخواندم معطوف بود به اینکه چنانکه در آیاتی که از سوره اسراء در جلسات نخست می
 .مضمون تناسب بیشتري دارد این ◌ٰوازِره وِزر أُخْرَي

نکته آخر چنانکه عرض کردم، دست رد به سینه خرافه گستري و خرافه پروري زدن است. یکی 
اي که راجع به شیر گفتید تأمل برانگیز بود. شاید موارد متعددي از عزیزان براي من نوشته بود آن قصه

سهولت نیست. اما باید این را بدانید که هستی قوانین صلب و سختی دارد. به راحتی  است که به این
ندگی ز» والت دیزنی«شوند. قرار هم نبوده است که اینچنین باشد. ما در دنیاي جادویی هم نقض نمی

د. نها دو شخصیت دارند، دیو و فرشته داردهد. بچهخیلی اتفاقات در دنیاي کارتونی رخ می .کنیمنمی
ناسان و آید، به قول روانشاین خاکستري اندیشی که آدمیان وقتی سنشان از بیست و پنج باالتر می

وم شود. مثل عمشود. دنیایشان خاکستري میروانپزشکان لب فرونتال مغزشان کامالً پیچیده می
 ري،هاي خاکستپسندم. شخصیتشخصیتهاي سینمایی آقاي اصغر فرهادي عزیز که من خیلی می

هایی که ما نگاه سیاه و سفید به آنها نداریم. این از هایی که تو بر تو هستند. شخصیتشخصیت
اقتضائات پیچیدگی و فرهیختگی است که ما آدمیان را هم خاکستري ببینیم. خوب این چه زمانی رخ 

نیا ممکن د گیریم، دیگر دنیایمان جادویی نیست. ایندهد؟ وقتی که ما از طفولیت فکري فاصله میمی
 .تري باشد، به این معنا که مطابق با میل ما پیش نروداست براي زیستن جاي سخت

کرد که در یکی از یادم است یک روحانی در محفلی در ماه محرم به نقل از کسی تعریف می
شود؛ به نحوي که کسی روستاهاي اطراف قزوین درختی است که ظهر عاشورا برگهایش قرمز می

اي است بر اینکه امام حسین (ع) را ظهر عاشورا گفت این نشانهشود. میبینید متحیر میکه آن را ب
یرد. گشود و رنگ خون میاند. به همین سبب هم این درخت این چنین برگهایش سرخ میسر بریده

 .شدکردند و حالشان خوش میگفت کثیري از افرادي که در آن محفل بودند، گریه میوقتی این را می

دهد؟ در یک دنیاي جادویی، در یک دنیایی که قوانین هستی فهمم اما این کی رخ میمن این را می
اي در قزوین این اتفاق رخ دهد؟ شود. حاال چرا باید در یک روستاي دور افتادهبه راحتی نقض می

ید شماي . چرا بانهادچرا دیگران نبینند؟ یا حاال خود ایشان که نرفته بود، بر شهادت دیگري صحه می
 روحانی این را باور کنی؟
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تواند رخ دهد، که باورپذیر نباشد. وقتی این را باور کنی خیلی اتفاقات دیگر هم در زندگیان می
رافه شود و بعد راه بر خشود. خوب دنیاي آن آدم چنین مییعنی قوانین هستی به این راحتی نقض می

 شود رفتشود، توي قفس شیر میهر عاشورا قرمز میگردد. برگ درختان، ظگستري هم هموار می
پسندیم درد دل کند. شیرها براي یک انسانِ معنوي که ما او را خیلی می .و کسی با آنها سخن بگوید

 .که یکی از ائمه (ع) بشنود و اتفاقاتی از این دست

از دیوارها  خواندم در یکی از شهرهاي استان تهران یکییادم هست چند سال پیش در خبري می
قدري نشست کرده و آب داده بود. در این دیوار و نقوشی که بر اثر پس رفتن و عقب نشستن دیوار 

اي نقوشی دیده بودند. این را به نوعی معجزه یا به نوعی کار نامتعارف ارجاع پدیدار شده بود، عده
 دهد وفاقاتی که رخ میهاست اتداده بودند. بعد جماعتی جمع شده و آنجا متبرك شده بود. همین

کنند. ولی اگر نگاه و جهان اي سودجو که از نا آگاهی و ساده اندیشی جماعتی استفاده سوء میعده
شود. بی جهت و یک زمانی در سال، برگهاي بینی انسانها پیچیده باشد، در آن هر امري محقق نمی

 .شونددرختان سرخ نمی

کنم و بیش از این وقت دوستان را رد دیگر را ذکر میبه مصداق الکالم یجرالکالم یکی، دو مو
گیرم. خاطرم هست در یکی از همین محرّمها که در تهران در محفلی شرکت کرده بودم، روحانیِ نمی

از قول کسی  .کردمحفل که سنی هم از او گذشته بود، راجع به حضرت ابوالفضل (ع) صحبت می
ته حظ زیادي از واقعیت داشت. که در آن خواب روز قیامت که خواب دیده بود. و این خواب هم الب

خواست رد شود، پل به نازکی خواستند از پل صراط رد شوند. وقتی آن فرد میشده بود و افراد می
است نام ابوالفضل (ع) را که آورد این موي نازك به یک موي شده بود و چنانکه در روایات آمده

 .یک اتوبان دوبانده بدل شد

گفت این رؤیا بوده است. اما همین اتفاق به مدد یاد کردن نام آن بزرگوار بود و بعد ایشان می این
افتد. شما که بیمه ابوالفضلی اسم او را که بیاوري و خداوند را به بازوان و دستان بریده هم اتفاق می

هی یک قلعه منت تر از درهایی که بهشود. پهنابوالفضل قسم بدهید، پل صراط براي شما پهن می
 کند. اما بگذریماي از آدمیان را هم خوش میشود. ببینید اینها در دنیاي جادویی احیاناً احوال عدهمی

کم درك من اینست که چنین از اینکه اینها با منطق قرآنی چنان که عرض کردم، منافات دارد. یا دست
 هايصیتشخ –م با آن آشنا هستیم که ما ه-تصویري درست نیست. یعنی تو گویی در این تصویر 

گیرند. در این هاي بشري فاصله مییابند. از جنبهدینی کامالً خوي و خصلت و مرام دیگري می
یا آنها اهمیتشان بیشتر از پیغمبر است که  .نگرشها معموالً پیامبر (ص) پیش آنها چندان اهمیتی ندارد

اند آورد. یعنی یک تصویري از خدا به دست دادهمیکمتر نیست. دیگر اینکه خدا هم جلوي اینها کم 
 .که گویی حضرت ابوالفضل (ع) آنجا مهمتر از خدا و رهگشاتر از اوست
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کنند. والت دیزنی وار روایتی از دیانت به دست داده بعد اینکه آنها قوانینی هستی را هم نقض می
ت این منظر متضمن روانه کردن خواس شود. جدي گرفتن قوانین هستی اقتضائاتی دارد. دعاکردن ازمی

ادشاهی وار مثل یک پخود در هستی است. البته این تصویر و تلقی از خداوند با یک خدایی که انسان
شود خود را براي او لوس آید. به تعبیري میکنند، دلش به رحم میاست که وقتی بندگان دعا می

 .کرد

تواند کنم، میگوید من دعاي خود را روانه مییالبته این نگرش فاصله دارد با رویکردي که م
تواند هم نشود. من باید مسئولیت کارهاي خود را به عهده بگیرم. انسان بودن، مستجاب شود، می

خدا واضع قوانین و قواعد الیتخلف است.  .آزاد بودن، مسئول بودن و مختار بودن همعنان است
و مالحظاتی  بینیدنشیند، دارد. این خدا هم میه بر صدر میتري از خدایی کتر و انتزاعیتصویر پیچیده

داند که بخش قابل توجهی از آدمیان هم قرار هم نیست سنتهاي او تغییر کند. به نیکی هم می .دارد
 .آورندایمان نمی

کنند، پاسخ خدا به اي از زمین را طلب میبراي کسانی که براي ایمان آوردن، جوشیدن چشمه
ص) این است که بگو: من بشري هستم هلْ کنْت إِلَّا بشَرًا رسولًا، و انتظارات فوق بشري پیامبرش (

از من نداشته باشید. من قرار نیست کارهاي غیر بشري بکنم. به گواهی آنچه که برایتان خواندم این 
سنگها ما را یی فرکند. از دنیاي جادوتر مینگاه پیامبرشناسی، انسانشناسی و خداشناسی ما را پیچیده

 .بنددتر است. راه را بر خرافه گستري هم میکند. اما به نظرم معقولتر و انسانیدور می

امري که در روزگار کنونی به آن محتاجیم و استفاده کردن از عقل و مسئولیت پذیري را برجسته 
ناسی خودش، انسانشکردن البته با این سبک و نگرش دینی تناسب دارد. این دینداري است که خداي 

 .خودش و دعاي خودش را دارد و با دینداري متعارف فاصله دارد

گویم در آن بازي زبانیِ دین یا دینداري متعارف که جمهور متدینان به آن ملتزمند و اینچنین من نمی
سلوك دینی خودشان را سامان بخشیدند، بیایند و همه از منظر فلسفی مشایی در هستی نگاه کنند. 

ار هم نیست و بنا هم نبوده است که اسباب و ادوات فلسفی االهیاتی در کار باشد. نه، جماعتی به قر
 .این امور مشغولند

هرکسی آنچه ». هرکسی از پندار خود مسرور به«هاي مختلف از خداوند داریم و در هستی ما تلقی
زبانی به  جدي بگیریم، تکثر بازیهايکند. اگر آن مفهوم بازي زبانی را پسندد را تبعیت میکه بهتر می

عارفانی که تصویر عارفانه و  .گوید که ما دیندارانی داریم که تصویر متعارف از خداوند دارندما می
 .فیلسوفان، متکلمانی که چنین تصویري از خدا دارند

افه خر کم یکی از لوازمش باید این باشد که اگر ما به آن میزان که باید بهاما این بحثها دست
شود بر این بینیم که حساسیت ندارند، میگستري و خرافه پراکنی حساسیت نداریم و یا کسانی را می
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ه گستري کنیم راه را براي خرافطبل کوبید. یا تأکید کرد که بدانیم یک وقت با دینداري که پیشه می
 حثی است که دینداريو خرافه پروري فراهم نکرده باشیم. این یکی از آثار و نتایح مترتب در ب

 .کشدعالمانه را بر می

تواند کمک کند. واال دینداران متعارف یا دینداري که به هرحال چنان که دیدیم قید و بندي دارد، می
و دینداران معیشت اندیش البته که همیشه هستند و خواهند بود. قرار هم نیست از میان رخت بربندند. 

یش شناسی دینداري معیشت اندیب شناسی کرد. شاید مهمترین آسیبشان را آسشود نگاه دینیاما می
ها و سخنان خرافه باشد. هرچقدر ما به این میزان حساس و دینداري متعارف ریزش و ورود ایده

 .باشیم به نفع جامعه ما و به نفع دینداري است که دل انگیزتر است

د. مشتاقم که از نکته سنجیهاي عزیزان اي که به خرج دادنخوب ممنونم از توجه دوستان و حوصله
 .کنممند شوم و پس از آن بحث امروز را ختم میبهره

  
 پرسش و پاسخ

 تهداش ايعالمانه دید باید ما که پذیریممی خوب که بود این شد، مطرح من براي که سؤالی 
 همه تقریباً کنممی فکر ولی .باشیم نباید اجابت منتظر همیشه و کنیممی دعا که وقتی .باشیم

 تصویر شما نگاه مدل این با شودمی چگونه را آن .دارند اعتقاد مرگ از بعد حیات به دینداران
 فتوصی دینی متون از خیلی داخل که است چیزي آن شبیه مرگ از بعد حیات اصالً آیا کرد؟
 داشت؟ علمی نگاه باید هم آن به آیا و نه؟ یا است شده

علمی قاعدتاً یک نگاه ساینتیفیک نیست. راجع به جهانِ پس از مرگ که منظور شما از این نگاه 
ر و احیاناً تتوانید داشته باشید و چنین امکانی ندارید. مراد شما همین نگاه منقحچنین تصویري نمی

تواند عوض شود. کنم براي آن هم جا هست و درك ما از این قصه میتر است. من فکر میمنطقی
صورتهایی است که در قرآن از آن ذکري به میان آمده است و ما که به نحو جدي  یعنی اینها همه

دانیم و نخواهیم دانست چه اتفاقی بر ما رخ خواهد داد؟ مادامی که در این جهانیم، تخته بند نمی
زمان و مکانیم و به قول اپیکور تا ما هستیم، مرگ نیامده و نیست و وقتی هم مرگ در برسد ما 

 .نیستیم

ه الجمله کسی کبه قول حافظ: کس را وقوف نیست که انجام کار چیست؟ مرادم این است که فی
داند که جهان پس از مرگی وجود دارد و در آیات قرآن هم این تعلق خاطر و باور دینی دارد، می

ه اینها کفهمم از این قرار است تر چنانکه من میتر و متعمقانهتصویر شده است. اما آن نگاه متأمالنه
اند چنانکه در آیات آمده است براي اینکه ها کوشیدهکند، نه بیشتر. ایناز یک حقیقتی حکایت می

ن ای». آیداینقدر هست که بانگ جرَسی می«قابل فهمتر شود این را براي عموم مردم مصور کنند. 
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وي از گوید به نحیکند و به ما مصور و این تصاویري که ترسیم شده است از حقیقتی حکایت می
 .انحاء حیات ما پس از مرگ ادامه خواهد داشت

دهد و من هم به آن باور دارم. اما بیش از آن را به سبب موانع بله این نگاه به این میزان راه می
توانیم درك کنیم. اما اگر شما قائل به این باشید که این هستی اي که ما داریم نمیادراکی و فاهمه
وانید تکند، میدارد و قائل به اینکه به نحوي از انحاء حیات پس از مرگ ادامه پیدا میساحت قدسی 

آن تصاویري که در روایات و متون مقدس به دست داده شده را به این معنا بگیرید که اینها از حقیقتی 
 .کندحکایت می

و این  ابدیت است به اون حقیقتی که از جنس» گندمش بستان که پیمانه است رد«باز به مصداق 
دهد بیاندیشید و آن را بپذیرید. مرادم این است که این نگاه راه جهان را در دل جهانی کبیر قرار می

بندد. اما خوب همچنان که توضیح دادم پیامبرشناسی، انسانشناسی، خداشناسی و را بر این امر نمی
سجم اي منباشد و همه اینها منظومه تواند متفاوتاش متفاوت است. معادشناسی اش هم میدعاشناسی

  .االهیاتی به روایتی که عرض کردم و توضیح دادم سامان ببخشد -را در دل بازيِ زبانیِ فلسفی
 

 اجابت تا مرا بخوانید :است گفته خداوند که قرآن آیه این مورد در شما نظر ببینم خواستممی
 خوب ولی .نیستند سطح یک در که همه چون بدهید؟ توضیح یا کنید تفسیر توانیدمی شما .کنم
 شما مکن اجابت گویدمی که وقتی و است نکرده بندي رده را سطحی گفته این در برایش آنجا
 اقلّی درصد یا دعاها از کمی درصد بینیممی عمالً اما کند، اجابت را همه باید قاعدتاً خوب را،

 داد؟ توضیح شودمی شکل چه به را این .شودمی اجابت

اي که در عرایضم خواندم از سوره بقره بود. از این قرار که وإِذَا سأَلَک عبادي عنِّی فَإِنِّی قَرِیب آیه
 أُجِیب دعوه الداعِ إِذَا دعانِ

اي به اجابت و چه در این آیه و چه توسعا ًدیگر آیاتی که از دعا کردن سخن رفته است، وعده
 دعاها ◌ٔکلی و ضروري داده نشده است. این منطق قرآنی نیست که همهمحقق شدن دعاها به نحو 

تواند ناقض و رافع این ادعا باشد که کامالً می و شوندنمی مستجاب دعاها از برخی. شود مستجاب
. شوداي است که از قرآن استخراج نمیاما چنانکه گفتم این یک گزاره .شودهمه دعاها مستجاب می

االهیاتی این مسئله خوب در جاي خودش  -اي نداده است. با آن نگاه فلسفیخداوند چنین وعده
اي از دعاها هم مستجاب نشیند. بنا نبوده و بنا نیست که همه دعاها مستجاب شود. البته پارهمی
تواند منجر به تر خواست خود را در هستی روانه کنید، میتر و صادقانهشود و شما هرچه مجدانهمی

شود، اما تضمینی نیست. به هر بهانه و هر د یا امیدوار باشید که این منجر به نتیجه مینتیجه شو
شود به سر وقت خدا رفت. خیلی هم امر نیکویی است. چون تداعی کننده این امر است اي میانگیزه
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که ما موجوداتی کرانمندیم و یک موجود بیکرانی ما را خلق کرده است. این در جاي خودش خیلی 
زا است. ولی اگر انتظار ما این باشد که به نحو اکثري یا به نحوي علی و معلولی و بارك و معرفتم

شود، خیر چنین تصوري صحیح نیست. همچنین کنم آن مستجاب میضروري اگر من دعایی می
  .چیزي در قرآن وعده داده نشده است و با نگاه و نگرش االهیاتی دینیِ من هم سازگار نیست

 
 نیفتاد، جا من براي که اينکته فقط .نیست محال امور به قادر خدا واقع در که رمودیدف شما
 فرمودید شما که ايآیه این در چرا که هست این .نبود جمع حواسم یا بود ادبیاتی مشکل شاید

 بگوید ادامه در توانستمی است خارج ایشان عهده از امور این که بگوید (پیامبر (ص به خدا که
 شدمی واضح کامالً ما براي امر دیگر اینجا .است خارج خدا عهده از هم امور از بعضی خوب که
 در واقع .ایدنی به وجود برایمان قبیل این از مشکالتی یا نکنیم رجوع پرستی خرافه بحث به که

 خواستممی .کند شفاف ما براي را امر این دیگري مختصر توضیح با توانستمی آیه همان ذیل
 است؟ صورت چه به شما نظر .بدانم را شما توضیح

البته در آن آیه اینها همه تفسیر یا روایت من بود. خوب من به همین سبب بود که تعبیر مالحظات 
کنیم. اما عمالً پاسخ این و محذورات خدا را به کار بردم. صراحتاً گفته نشده که ما این کار را نمی

یا باغهاي آنچنانی سربرآورند؛ یا خدا و فرشتگان در برابر ما ظاهر اي بجوشد بود که از زمین چشمه
را  (دهد، بشریت پیامبر (صهایی که از پیامبر (ص) داشتند. پاسخی که میشوند. یعنی خواسته

د کرد. شوکند و متضمن این معنا است که دخل و تصرف گزافی در قوانین هستی نمیبرجسته می
توانیم در زمینه و زمانه کنونی مخاطب این متن ت و اینکه چگونه میها تفاسیر و روایت ماساین

  .باشیم
 

 به نیست حاضر دیگر کرده ایجاد که را خودش مالحظات او و است قادر خدا فرمودید شما
 در هک دیگري توضیحات مثالً یا فَیکون کُن بخشِ آن آیه این با ولی .کند عبور آن از راحتی این

 همدیگر ناقض مورد دو این که کندمی ایجاد آدم ذهن در را سنخیت آن شاید هست، قرآن
 هستند؟

نکته خوبی را گفتید. من آن مضامین در عرایضم بود. همه آیات پیش چشمم هست. بله آن 
دانم همه آیات را که مدنظر قرار دهیم و چنانکه ، می»اذا اَراد اللهان یقولَ لَه کُن فَیکون«خداوندي که 

ق مشرب معتزله حرکت کنیم، به هرحال براي اراده و اختیار و آزادي انسانی و قوانین هستی گفتم وف
کنم. بعد هم توجه داشته باشید این یک نزاع باید جاي مهمی را در نظر بگیریم. من چنین نگاه می

تر نگینس کنم این کفه معتزله به نزد من و براي مندرازآهنگ میان اشاعر و معتزله بوده. من تصور می
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شود آدم تصویر چربد. چون واجد همه خصوصیاتی که ذکر کردم هست. بعد هم میاست و می
 .اش را اینچنین متناسب کند و توضیح بدهد و در عین حال خداوند را خالق هستی بداندالهیاتی

 کندیم کمک دین تمرین به معتزلی برداشت که شوممی متوجه من که سوالی همین راستاي در
 که نکته همین به توجه شاید ولی ندارد، دنیا در شرور و اختیار مثل مسائلی توضیح حاال و

 از بعضی دارد توانایی اینکه و است مانده پایدار هنوز زمان و تاریخ طول در هم اشاعره برداشت
 بحث یا دعا استجابت همان مثل اعتزالی برداشت از بهتر حتی شاید .بدهد توضیح را مسائل

 شاید و بکنیم هم آن مورد در بیشتري تأمل ما باید خورده یک که بدهد نشان این شاید معجزات،
 .بدانم مورد این در را شما نظر خواستم حاال .گذاشت کنار کامل طور به را آن نشود

مّا کفُورا شَاکرًا وإِشما نگاه اشعري را هم بخواهید برگیرید خوب با آیاتی مثل إِنَّا هدینَاه السّبِیلَ إِمّا 
توانند بپوشانند. براي همین هم در طول تاریخ این هایی را میها بخشکنید؟ هر کدام از اینچه می

موضوع درازآهنگ بوده است. در عین حال مایلم این را ذکر کنم که اوالً جریان نومعتزلی در همه 
نواندیشان دینی جهان عرب در حال احیاء جاي جهان اسالم چه در میان نواندیشان دینی ایرانی چه 

ضیح شود، تورود. یعنی آن توضیحی که داده میشدن است. در این تصویر استجابت دعا جایی نمی
متفاوتی است. بعد هم گفتم به لحاظ قرآنی رابطه ضروري میان دعا و استجابتش نیست. یعنی گفته 

 .شونددعاها مستجاب میاي از شود. پارهنشده است که هر دعایی مستجاب می
  
  
  
  
 


