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تفسیِر سورٔه انبیاء

قبل از شروِع متِن درس می خواستم یک خبرِ خوش به همفکراِن گرامی بدهم، و آن، کاری است در مسیرِ هدفی که داشتیم و یکی از برنامه های بسیار 
سازنده و ریشه داری است که از آغاز آرزو می کردیم و همیشه در ضمِن کار و حرف ها از آن یاد داشتیم، و امروز خوشبختانه آغاز می شود. همان طور که 
در کتاِب قصٔه بچه ها ) یک جلویش تا بی نهایت صفرها ( گفته ام و اینجا هم یک مرتبه یادآوری کرده ام، ما 1 شش مخاطِب مجهول داریم که با آنها تماس 

نداریم، یا دیگران با آنها حرف می زنند، یا اصالً کسی با آنها حرف نمی زند.

با شش مخاطب رابطه نداریم : اول، " افکارِ عمومِی جهان" است. دوم، "برادراِن مسلماِن غیرِ شیعِی ما در دنیای اسالمی" است که از ما اطالع ندارند، 
و همیشه دشمن است که بیِن ما و آنها نشسته و ما را به آنها و آنها را به ما معرفی می کند و در داخل، "تودٔه روستایی"، "زنان" و "تودٔه شهری" یا "عوامِ 
شهرِی" ما است که می بینیم چگونه مذهب اش را می گیرد و می فهمد و چگونه به سادگی قضاوت می کند و چگونه به سادگی علیهِ خودش تحریک می شود. 
و آخرین مخاطب، بچه ها هستند که با اینکه توی خانٔه ما و پارٔه تن و وارِث ما هستند، اما نمی توانیم هیچ گونه رابطٔه ذهنی با آنها برقرار کنیم و نمی توانیم 
با آنها حرف بزنیم. حساس ترین و بحرانی ترین دورٔه بچه ها، باالخص دورٔه نوجوانی است؛ دوره ای که مغز به شکفتن، به حرف زدن، به استدالل، به کنجکاوی 
و به جستجو شروع می کند؛ اما ما در برابرِ آنها ساکت هستیم و هیچ نداریم به آنها بگوییم، و آنها یا هم چنان منجمد و عقده دار و منحط می مانند و یا از 
راه های دیگری که زهر در آنها وجود دارد، سیراب می شوند، و بعد وقتی ما می فهمیم که، بچٔه ما سالمت اش را از دست داده. بدوِن اینکه بفهمیم، فریاد 

می کشیم، در صورتی که این فریاد را باید علیهِ خودمان می کشیدیم، و نه این و نه آن را مقصر بدانیم، ) چرا ( که ما مسئوِل نخستین اش هستیم.

به هر حال کاری که ما به همِت دوستاِن آگاه، روشنفکر، گمنام و بی ادعا، که منفعتی و مصلحتی را در این کارها نمی جویند، شروع کردیم، تأسیِس 
"کانوِن پرورِش اسالمی برای نوجوانان" است ) آغازِ کانوِن پرورِش اسالمی برای کودکان و نوجوانان (. برای شروِع کار، اول، دو هفته را به طرِح مساله در 
معرِض عموم و دعوت از همٔه کودکان برای اینکه بیایند، ببینند و مسائل برایشان طرح بشود و جوِّ کاری که انشاء الله آغاز خواهد شد حس کنند، اختصاص 
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داده اند. دو هفتٔه خاِص کودکان و نوجوانان در ارشاد شروع می شود و برای اینکه این کار َمطلِع خوبی داشته باشد، عیِد فطر را برای شروِع کار گذاشته ایم، 
و بعد از ظهرِ ) عصرِ ( عیِد فطر این برنامه شروع خواهد شد.

برنامه، چهار گروه دارد : گروهِ کتابخانه، گروهِ نمایشگاه ها ) عکس، اسالید، فیلم و نمایشگاه های نقاشی (، گروهِ نمایش ) نمایش های مذهبی که خودِ 
بچه ها در آن کار و بازی خواهند کرد ( و گروهِ نویسندگی، تا کودکان غیر از جست و خیز، فکر کردن و فهمیدن را هم بیاموزند. البته موفقیِت چنین کاری 
بستگی به نوِع همکاری ای دارد که شما خواهید کرد، و کسانی که آگاهند، شعور دارند و نیازِ چنین کاری را احساس می کنند، خواهند آمد، همدردی 
خواهند کرد، گوشه ای از کار را خواهند گرفت، اظهار نظر خواهند کرد و مسئولیت قبول خواهند کرد. کسانی که می آیند و نگاه می کنند و بعد هم نقد 
می کنند و اگر هم هر گوشه از آن را نپسندیدند دیگر هر زحمتی و هر کاری را با همٔه فضیلت هایی که دارد، انکار می کنند و بعد هم خوِش شان می آید که 
چنین کشِف بزرگی کردند که دیگران نفهمیدند و به همین میزان مسئولیِت روشنفکرانٔه خودشان را انجام می دهند، آدم هایی هستند که هیچ مسئولیتی 
ندارند و نقد و نظرِ شان هیچ ارزشی ندارد. اما آنهایی که می آیند و شانه به زیرِ بارِ سنگین می دهند و کار می کنند، نظرشان و سوالِ شان، انتقادشان و حتی 

اعتراِض شان قابِل قبول است و با کماِل احترام و مّنت و التماس باید از آنها خواست که انتقاد کنند، هدایت کنند و راهنمایی کنند.

در این راه، برای آغاز، ما هیچ نیرویی ـ نه مادی و نه انسانی ـ نداریم، جز همین شماها که اینجا به عنواِن آغاز کنندگاِن چنین کاری هستید. هر کدام 
از شما مسئوِل بچه ای ـ خواهر یا برادرتان ـ از خانوادهِ تان هستید که همراهِ خودتان می آورید، و در مسیرِ کار، مجموعاً، هم به عنواِن مسئوِل آن کودک و 
هم به عنواِن مسئوِل این برنامه ها باشید و کوشش کنید که اینجا برای بچٔه خودتان جوی سالم و همچنین آموزنده درست بشود و خوراِک فکری، احساسی، 
اعتقادی و ایمانی برایش فراهم کنید؛ به هر حال در چنین جوی که همه مثِل هم فکر می کنیم، دیگران به شما کمک خواهند کرد، و امید هست که در 
چنین منجالِب عظیمی که دنیا را فرا گرفته و می بینیم حتی کودکان را سالم نگاه نداشته، به اندازه ای که زورِ مان می رسد و لیاقت داریم، جزیرٔه سالمی 
به وجود بیاوریم. این است که این دو هفته از اوِل عیِد فطر شروع می شود، و بعد از آن، برنامه های دائمی و همیشگِی خاِص نوجوانان و کودکان ) نمایشگاه ها، 
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سخنرانی ها، کالس های تربیِت اسالمی و همچنین اصوِل اعتقادِی اسالمی و کالس های آموزش های سالم ( در اینجا شروع به کار خواهد کرد. اگر هر کدام 
از شما به عنواِن کسی که احساس می کند در این کانون نقِش موسس را دارد، چنین نقشی را به عهده بگیرد و به عنواِن موسس و مسئوِل چنین کانونی 

کاری بکند و قدمی بر دارد، امیدواری هست که یک کانوِن بسیار بزرگ به وجود بیاید تا این خالءِ بزرگی که االن وجود دارد تا حدی پُر بشود.

از این جهت، کسانی که این کار را شروع کرده اند، از من خواسته اند که برای آغازِ کار به عرِض شما برسانم که، چون ما امکاناِت مادی نداریم ـ که 
جایی پولی داشته باشیم ـ تا برویم کتاب بخریم، امیدوار هستیم بعد از اینکه ) این برنامه ها ( شروع شد، کسانی که می بینند مفید است، کمِک مادی و 
معنوی کنند. اما برای شروِع کار و برای اینکه یک کتابخانٔه کودک تاسیس بکنیم، دو کار کردیم : یکی اینکه تاکنون گروه های مختلفی که در این راه 
کار می کردند و تخصص هم داشتند و با ما وجهِ اشتراِک فکری هم داشتند، لیستی از کتاب های سالم برای کودک انتخاب کردند. انتخاِب آن لیست 
ظاهراً کارِ ساده ای است، اما انتخاب یک کتاب در میاِن این همه کتاب های کودک که الاقل قابِل اطمینان باشد و مضر نباشد، کارِ بسیار مشکلی است؛ 
به هر حال ما بی نهایت از آنها ممنون هستیم و امیدواریم که از کارشان استفاده کنیم و کار به نتیجه برسد. آن لیست را تهیه کرده ایم و فقط دنباِل آدمِ 
با همت می گردیم که بودجٔه بخشی از این لیست و یا همه را یکجا تامین کند، یا خودش لیست را بگیرد و برود و کتاب اش را بخرد، تا او یا آنها سنِگ 
اوِل بنای کتابخانٔه کودک را بگذارند. ما فقط به عنواِن معلم و دانشجو و کتاب خوان می توانیم این کتاب را انتخاب کنیم، و بعد کتابخانه را اداره کنیم و 
بعد با کودکان تماس داشته باشیم و برای آنها کتاب را انتخاب کنیم؛ به آنها ) کتاب ( بدهیم، از آنها ) کتاب ( بگیریم و سواالِت شان را جواب بدهیم. اما 
تهیٔه کتاب و وسائِل کتابخانه به کسانی که امکاناِت مادی دارند، بستگی دارد، و اگر اینها به آنهایی که کارشان کارِ فکری است، کمک بکنند ـ در راهی 
ـ ، گامی برداشته اند و کاری خواهد شد. اما برای اینکه ما ـ کسانی که جیب هایمان هم خالی است ـ در  که هر دو با هم مشترک هستند و همدرد و همراه 
این راه شروع کننده باشیم ) همیشه ما باید شروع کنیم، گر چه کارِ اصلی را مردم خواهند کرد، اما شروع کننده انتلکتوئل است (، از من خواسته اند که 
از هر کدام از شما تقاضا کنم که ) وقتی ( بعد از ظهرِ روزِ عیِد فطر همراه یکی یا دو یا سه تا ـ یا هر چی ـ از بچه های خانوادهِ تان به اینجا می آیید، پشِت 
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یک کتاب را خودتان یا آن کودک که همراهِ تان است ـ به خصوِص او ـ بنویسید و به کتابخانٔه کودک اهدا کنید؛ بدین وسیله ما اولین کتابخانٔه کودک را 
شروع خواهیم کرد، در حالی که دسِت مان و جیِب مان ـ هر دو ـ خالی است. بنابراین، خواهِش اول این است که بعد از ظهرِ روزِ عیِد فطر برای شرکت در 
برنامه های خاِص دو هفتٔه کودک و دو هفتٔه نوجوانان تشریف بیاورید. درخواسِت دوم این است که کودک یا کودکاِن خانوادهِ تان را به مسئولیِت خودتان 
بیاورید و همراه و پا به پای او، هم به عنواِن مسئوِل کودک و هم مسئوِل تاسیِس چنین کانونی و آغازِ چنین برنامه هایی، بیایید و همچنین همان روز 
هر کدام از شما یا کودک یا کودکانی که همراهِ تان هست، الاقل یک یا دو یا سه ـ هر چقدر ـ کتاِب خاِص کودک را به انتخاِب خودتان ـ که به هر حال 
طرزِ تفکرِ شما کامالً مشخص است که چیست و می دانید که برای بچه چه ) کتابی ( خوب است ـ انتخاب کنید تا خودِ آن بچه به عنواِن موسِس کتابخانه، 

آن کتاب را به کتابخانٔه خودش اهداء کند.

روزِ دوشنبٔه همین هفته، در تاالرِ زیرِ حسینیٔه ارشاد، مسئولیِن برنامه های خاِص کودکان و نوجوانان و مسئولیِن موقِت کار ) البته بعد که کار شروع 
شد، استعدادها کشف خواهد شد و انشاء الله از آنها مسئولیِن دائم انتخاب خواهند شد ( و کسانی که این برنامه ها را شروع کردند، در خدمِت شما خواهند 
بود. هر کس از خانم ها و آقایان ـ یا آقایان و خانم ها ! ـ به هر شکلی ـ مادی، معنوی، درسی، هنری ، فکری و... ـ که دوست دارند و داوطلبند تا برای انجامِ  
برنامه های این دو هفته یا برای انجام برنامه های بعد از این دو هفته که برنامه های دائمِی آموزشی و تبلیغِی ما در سطِح کودکان و نوجوانان خواهد بود، 
کاری یا خدمتی بکنند ) هر کاری که از دسِت شان بر می آید و هر گونه کمکی که می توانند بدهند و هر گونه مسئولیتی که می توانند قبول کنند و حتی 
هر گونه پیشنهادی یا نظرِ انتقادی یا اصالحی ای که دارند (، روزِ دوشنبه ساعِت هفِت بعد از ظهر، بعد از افطار، تشریف بیاورند و با آنها بنشینند و صحبت 

کنند، آنها را یاری کنند و با آنها همفکری کنند و به هر حال به این کار کمک کنند. این خبری بود که می خواستم خدمِت شما عرض کنم.
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من می خواهم به عنواِن یک مسالٔه کلی عرض کنم که، تنها و تنها مسئولیتی که ما در قباِل ماجراهایی که به وجود می آورند، در قبال سختی ها، در 
قباِل دشواری ها، در قباِل خطرها و در قباِل همٔه آن چیزی که وجود دارد و باید وجود داشته باشد، ) داریم، اینست که ( ناگزیر از تحمِل آنها هستیم، ) زیرا ( 
هیچ تفکری و هیچ اندیشٔه نوی وجود نداشته که همٔه سختی ها و دشواری ها، ظلم ها، بی انصافی ها، اجحاف ها، تهمت ها، مسخره بازی ها و مسخره کردن ها 
را تحمل نکند و اینها در پیرامون اش به وجود نیاید، منتهی کسانی که لیاقِت این را دارند که چنین مسئولیت ای را انجام بدهند، همه را تحمل و صبر ـ به 

همان معنای اسالمی اش ـ خواهند کرد و به موفقیت مومن خواهند بود و در این راه به هر قیمتی، ولو مرگ هم شده، گامی پس نخواهند نشست.

این را من به عنواِن یک فرد و به عنواِن یک موسسه نمی گویم، ) چون ( آنچه را که ما از آن یاد می کنیم نه حسینیٔه ارشاد و نه شخِص من و یا افرادی 
) مثلِ ( من است، بلکه یک "جریان"، یک "حقیقت" و یک "تولد" است. جامعه نیز ماننِد انسان و ماننِد هر موجودِ دیگر، در حاِل معمول و رکود، آرام و 
بی دردِ سر و منجمد است، اما وقتی که حرکت و حیات در آن ایجاد می شود، "نبض اش به زدن" و "تن اش به رشد" و "پایش به رفتن" آغاز می کند، و 
خود به خود در این متِن منجمِد فرسودٔه پیر، مسالٔه تولد و مسالٔه ایجادِ یک نسِل تازه، فکرِ تازه، روِح تازه و یک حرکِت تازه به وجود می آید : "تولد" ! جامعه 
نیز آبستن می شود و جنین می بندد و باید سال های بارداری و سختی، و بعد، دردِ تولد و همٔه رنج ها و سختی ها و ناله ها و گریه های خاِص تولد را تحمل 
کند؛ این دردها مژدٔه بزرگی است؛ رنج ها و گریستن هایی است که نشانٔه موفقیت و حیات است، نشانٔه این است که آنچه را که همیشه دلهره داشتیم که 

شاید به وجود نیاید و وقتی به وجود می آمد، دلهره داشتیم که شاید متولد نشود و در َجنین و در نطفه خفه اش کنند، دارد متولد می شود.

دیگر مسالٔه فرد و مسالٔه یک "جا " ارزش ندارد، اگر بتوانند َدرِ اینجا را ببندند، اشتباهِ بزرگی کرده اند، چون خیال می کنند که این فکر و این حرکت 
مربوط به این چهار دیواری و مربوط به ساختمان است؛ این، ارزیابِی بسیار غلطی است، ) زیرا ( اگر این چهار دیواری بسته شود، مطمئناً مشیِت الهی و 
قانوِن ناموِس خلقت که بر جامعه ها و بر تاریخ نیز حاکم است، به ما این مژده را می دهد و این درس را می آموزد که آنچه که در این چهار دیواری محبوس 

است، در تمام و سراسرِ اندامِ جامعه منتشر می شود و آن وقت هر خانه ای و هر دلـی "حسینیه" ای و " ارشاد"ی خواهد شد.
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بحمدالله این کالس دیگر از صورِت کالس خارج شده، و من می بینم که فرد فردِ شما در احساِس مسئولیت و ارزیابی و دقِت کار، چنان آگاه و روشن 
و متعهد می باشید که من از شما می آموزم، در حالی که همیشه من ) به شما ( می آموختم و معلم بودم و این، مسلماً انسان را امیدوار می کند که علی رغِم 
همٔه دشواری ها و علی رغِم اینکه این امِت کوچک ضعیف است و قدرت ها قوی و مجهز به همه چیز، در عینِ حال : "فاصبر ان وعدالله حق و ال یستخفنک الذین 
الیوقنون" ) تحمل کن، وعدٔه خداوند راست است، آنان که یقین ندارند تو را سبک و ضعیف و به زانو در آمده و نومید نکنند ( : "فاصبر ان وعدالله حق و ال 

یستخفنک الذین الیوقنون".

پیش از هجرت، در سیزده ساِل بعثت، سورٔه "والعصر" شعارِ مسلمان ها که در چنان تعصب ها، دشواری ها، تهمت ها، مسخره ها، توطئه ها و شکنجه ها 
رنج می بردند، بود.

اتکاءِ به زمان و اعتقاد به حرکِت زمان در مردمِ آگاه و مسئول، این ایمان را به وجود می آوَرَد و این یقین را به آنها می دهد که این فکر علی رغِم وضِع 
کنونی اش رو به پیش است و روزگار و زمان و تاریخ و حرکِت جبری و علمِی تاریخ ـ که مشیِت الهی است ـ پیروزِی حق و این فکر را و شکسِت باطل و 

جهل را تضمین می کند.

"والعصر"، ) یعنی ( زمان، و زمان بزرگترین نعمتی است که خداوند به ما داده، و باید بر آن تکیه کرد، و حرکِت زمان و حرکِت تاریخ را کشف کرد و در 

مسیرش حرکت کرد : "والعصر، ان االنسان لفی خسر" ) همٔه انسان ها در زیانکاری هستند (. "و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر"، دو شعاری بود که رابطٔه مسلمان های 
زیرِ شکنجٔه دورٔه سختی و دورٔه پریشانِی سیزده ساِل بعد از بعثت و پیش از هجرت و آغازِ قدرت و پیروزی را تعیین می کرد. ) مسلمان ها ( به هم که 
می رسیدند به جای احول پرسی های مبتذل ) هوا چه جور است،...* به هم آمده یا نه، کسالِت تان رفع شده یا نه، بادِ نقرس در رفته یا نه، و امثاِل این 
حرف ها ! ( و به جای تهمت به این و تهمت به آن و غیبت و بدگویی و مسائِل شخصی و نشخوار کردِن مسائِل روزمره و...، شعارِ حق و صبر و یا صبر و حق 

را دائماً به هم توصیه می کردند، و به هم دل می دادند و به هم تکیه می کردند و از هم الهام می گرفتند.
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و بدین ترتیب کسانی که امکاناِت شان از ما نیز کمتر بود و در محیطی ) بودند ( که امکاِن بیداری، آگاهِی عمومی، وسائِل ارتباِط عمومی، ارتباِط تبلیغی 
و فکری بسیار کمتر بود، در ) مدِت ( سیزده سال ـ که زیاد نیست ـ و در چنان روزگاری، توانستند در یک نسل چنان انقالِب بزرگی، که سرنوشِت تاریخ 

را عوض کرد، به وجود بیاورند؛ تمدن ها را در خود ذوب کنند و تمدِن دیگری بسازند.

االن همان کتاب در پیِش ما هست؛ گر چه آن پیام آور نیست، اما پیام اش هست و پیام برای ما مسئولیت آور است. این است که من درِس تاریخ را از 
این مرحله به بعد از خودِ قرآن می گیرم، و تصمیم گرفتم که از این پس تمامِ مطالعات ام را روی قرآن متمرکز کنم. و اینکه تاکنون می دیدید که مباحِث 
گوناگون را در زمینه های مختلف مطرح می کردم و از استناد و استشهاد به قرآن خیلی استفاده نمی کردم، به دو علت بود : یکی به دلیِل اینکه اساساً اول 
ـ ، شروع بشود؛ 2 یکی هم بیشتر  ) باید ( خودِ "فکر کردن"، خودِ "مستقل و منطقی اندیشیدن" و " اندیشٔه بدوِن استناد به نقِل قول" ـ نه اندیشٔه نقلی 
به این دلیل که وقتی من، به عنواِن آدمی که پژوهشگرِ ساده و اهِل کتاب و مطالعه است، یک مسالٔه نظری و یک مسالٔه علمی را مطرح می کنم، و مسلماً 
آنچه که به نظرِ من می رسد و آنچه که نتیجه گیری می کنم و آنچه که دلیل می آورم، پورسانتاژی از اشتباه دارد ) یک درصد یا ده، بیست، سی، چهل و 
یا پنجاه درصد (. بنابراین هیچ نظریه ای از طرِف من و یا امثاِل من ) به شکلِ ( " این است و جز این نیست"، وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد. 
آنچه که ما بدان معتقد و مطمئن هستیم، اینست که همواره در تالِش "بهتر فهمیدن و درست فهمیدن" می باشیم و برای این کار از هر کسی استمداد 

می کنیم، و حتی دشمن و حتی دشنام نیز ما را در این راه کمک خواهد کرد و می کند، و می بینیم.

برای اینست که وقتی من یک تز و یک نظریٔه علمی را استنباط می کنم، یا اینکه از مکتبی نقل می کنم و به آن معتقدم، اگر از یک سورٔه بزرگ در 
خودِ قرآن یک آیه را بردارم و زیرِ آن مطلب بنویسم و به آن استناد کنم، این، استخدامِ قرآن در راهِ اثباِت فکرِ خودم است و قرآن همیشه قربانِی چنین 
روِش تحقیق و یا روِش تبلیغ ای شده است. همیشه قرآن برای اینکه فرمایشاِت ما را ـ هر چه باشد ـ اثبات بکند، ابزار بوده ! هیچ وقت کسی ـ مذهبی یا 
غیرِ مذهبی، علمی یا ادبی ـ نبوده که همه چیز را، همٔه ذهنیات اش را و همٔه معلومات اش را دور بریزد و با یک ذهِن شسته از آراءِ قبلی ) رأی، نه عقل؛ 
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همٔه اینها را قره قاطی کرده اند ! ( ) واردِ قرآن شود (.

همان طور که گفتم، حدیثی است که می فرماید : "هر کس قرآن را به رأِی خودش تفسیر کند، جایگاه اش در آتش است". این "رأی" را "عقل" گفتند، 
یعنی هر کس به عقِل خودش قرآن را تفسیر کند ! پس با چه تفسیر کنیم ؟ با بی عقلی تفسیر کنیم ؟! چنان که می کنیم !! راهی جز عقل ) برای ( فهمیدن 
و تفسیر کردن و درست فهمیدن و شناختِن حقیقت، قول، نقِل قول، آیه یا روایت نداریم. بعد می گویند، نه، مقصودِ ما این است که زیرِ هر آیه ای روایتی از 
امام بیاوریم ! آقا مگر نباید همین روایت را با عقل انتخاب کنیم ؟! مگر عقِل ما نباید همان روایتی را که تفسیرِ این آیه است، انتخاب کند، بفهمد، زیرِ این 
آیه بیاورد و بفهمد که این معنِی این آیه است ؟! هر چه روایت و هر چه آیه هم سرِ آدمِ بی عقل بریزی که دیگر فایده ندارد ! "وال تسمع الصم الّدعا " ) آدمِ َکر 
را که نمی توانی "فریاد بشنوانی" (، به خصوص که : " اذا ولوا مدبرین"، وقتی همین آدمِ ُگنگ و َکر ـ که اصالً بانگ و ندا را نمی فهمد و نمی شنود ـ اوقات اش 

هم تلخ باشد، عصبانی هم باشد، بیزار هم باشد، فرار هم بکند و پشت هم بکند، دیگر خودِ پیغمبر هم نمی تواند به او بشنواند !

پس مساله این است که نباید قرآن را به رأی تفسیر کنیم. رأی یعنی چه ؟ یعنی عقاید و افکارِ قبلیِ مان. اول به فالن نظریٔه علمی، فیزیکی، شیمیایی، 
فقهی، مذهبی و فرقه ای معتقدیم؛ بعد می رویم در قرآن دنباِل اثباِت عقیده و رأِی قبلیِ مان می گردیم. این است که می بینیم شیعه دنباِل قرآن می رود، 
شیعه در می آید؛ سنی می رود، سنی در می آید؛ ناصبی می رود، ناصبی در می آید؛ وهابی می رود، وهابی در می آید؛ جبری می رود، جبری در می آید؛ اختیاری 
می رود، اختیاری در می آید؛ پس قرآن چکار می کند ؟! اینها آراء است، و اینها تفسیرِ به رأی است. پس چگونه باشیم ؟ عقلی شسته از همٔه آراءِ قبلی و از همٔه 
عقیده های قبلی که وراثت یا... به ما تحمیل کرده. به عنواِن یک ذهِن ورزیده، هوشیار، با بینِش منطق و عقلی، قدرتمند و بیدار و معنی شکاف، اما بی تعصب 

و تعهِد اثباِت یک نظریٔه قبلی، برود و از خودِ قرآن در بیاورد و ببیند که چیست. بدین ترتیب من االن می خواهم به فلسفٔه تاریِخ اسالمی برسم.

روِش هر کس، در هر رشته ای که کار می کند، اینست که روی مطالعاِت گوناگونی که از فلسفه های تاریخ، از علومِ مختلف، از روایات، از مطالعٔه ادیان، از 
مکتب های مختلف و همچنین از اطالعاِت اسالمی دارد، "فلسفٔه تاریخ" ی را برای خودش تدوین می کند که ) مثالً ( "در اسالم، فلسفٔه تاریخ این است"، و 
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بعد به بعضی از آیاِت قرآن که به دردِ کارش می خورد، استناد می کند ) آن هم نه یک سوره؛ آیا شما دیده اید که یکی برای ) اثباِت ( نظریه ای به یک سوره 
استناد و استشهاد کند ؟ هیچ کس، همیشه یک آیه یا نصِف آیه و یا دو آیٔه پشِت سر هم است (. خودِ ما می بینیم که اگر از کتابی یا از فصلی از کتابی 
یک جمله را در آورم و نقل کنم و بعد به مردم بگویم که نظریٔه نویسندٔه این کتاب این است، تا چه حد می تواند انحرافی و دروغین باشد و حتی ضِد نظرِ 
نویسنده باشد. این نوع سوء استفاده کردن، یک نوع دروغ گفتن و یک نوع عوام فریفتن است؛ به خصوص اگر کتابی مثِل قرآن باشد که رابطٔه آیات و 
کلمات، رابطٔه علمی است، و درست مثِل رابطٔه اشیاء در عالم است. این است که یک آیه را در آوردن، و برای اثباِت نظریٔه یک نویسنده و یا یک محقق، 
به آن استناد کردن کاری است که من هیچ وقت دوست نداشتم، مگر اینکه یک مسالٔه کامالً روشن و بدیهی باشد. این است که من در اینجا نمی آیم 
برای شما فلسفٔه تاریخ ای را به نامِ "فلسفٔه تاریِخ اسالمی" تدوین کنم، و بعد هر جا که روایتی و آیه ای به دردم خورد، جا به جا، مثِل نگیِن انگشتر بنشانم 
و تزیین کنم و یک متِن مقدس و قابِل قبول را ـ که این همه آیٔه قرآن و این همه روایت در آن آوردیم و زدیم ! ـ به خوردِ مردم بدهم؛ بلکه برای این کار 
از مسائلی که تاکنون بیش و کم در اینجا مطرح شده، ) استفاده می کنم ( : اطالعاتی که از فلسفٔه تاریخ و مکتب های مختلِف فلسفٔه تاریخ داریم، شناختی 
که نسبت به نقِش انسان در مسئولیِت تاریخ، و ) نسبت به ( عوامِل مادی، اقتصادی، انسانی، روانشناسی، جغرافیایی، تولیدی، ابزاری، فکری، تکنولوژیک، 
علمی، اقلیمی و نژادی در حرکِت تاریخ، پیدا کرده ایم و همچنین عوامل یا عاملی که در آنچه حرکِت تاریخ و تحوِل اقوام را در تاریخ به وجود می آورد، 
مسئولیت زاست و همچنین علل یا علت العلِل همٔه سرنوشت هایی که ملت ها دچارش می شوند، و اینکه انسان تا چه حد مسئوِل سرنوشِت ) خویش است ( و 
در حرکِت تاریخ و جبرِ تاریخ دخالت دارد، و آیا این " انسان"، چنان که فاشیست ها می گویند، قهرمانان هستند ؟ آیا به طورِ کلی مردم هستند ؟ آیا پیغمبران 
هستند ؟ و آیا زمامداران و قدرتمندان و کسانی که بر زر و زورِ یک جامعه حکومت می رانند، مسئوِل حرکات و تحوالِت تاریخ هستند ؟ و آیا اصالً انسان 
نقشی در حرکِت تاریخی و جبرِ تاریخی ندارد و جبرِ تاریخ مثِل حرکت های فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک معلوِل قوانیِن علمی و جبرِی مادی است، 

و انسان نیز بازیچه ای است معلوِل مطلق ؟
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هیچ کدام از آنچه را که تاکنون مطرح شده به عنواِن رأِی خودتان نگیرید، بلکه به عنواِن آگاهِی خودتان بگیرید، عقلِ تان را از همه چیز آزاد کنید، 
اما عقلی که با همٔه این دانش ها و دانستنی ها مجهز است و با شناخت و فکری که داشته و با همٔه مطالعه هایی که تاکنون روی ایدئولوژی ها، فلسفه ها، 
فلسفٔه تاریخ و...، کرده، به بینِش آگاهانٔه علمی و کشِف محتوای حقیقِی کالم و نیز تحلیِل علمی و فلسفی و فکرِی مسائلی که در قرآن از جامعه، از تاریخ 
و از انسان مطرح شده، ) رسیده است (. بنابراین دسِت خالی ) ولی با ( یک عقِل آزاد، یک بینِش آگاه و یک اندوختٔه علمی به این شکل، اما بی تعصب و 
بی اعتقاد و تعهد به اینکه قبالً هیچ عقیده ای را همراه داشته باشیم و برای اثباِت آن عقیده، قرآن را استحدام کنیم، برویم و هر چه را که به عنواِن رأی 

گرفتیم، برداریم و با آن زندگی کنیم.

برای این کار، گر چه فرصت نیست، ولی من با سرعت سورٔه انبیاء را می خوانم. یک بخِش بسیار بزرِگ قرآن، تاریخ است ) بزرگترین بخش اش تاریخ 
است (. این است که من از شما خواهش می کنم ـ چون می بینید که نه فرصت هست و نه الزم است ـ که وقتی از امروز به عنواِن سر فصلی از روِش تدریس 
با قرآن شروع کردیم، دیگر رابطٔه معلم و شاگردی را فراموش کنیم و کنار بگذاریم و خودمان را یکی یکی به عنواِن یک معلم و یک مبلغ بسازیم. اگر 
این فکر در چنین دشواری ها و سختی هایی یارانی داشته باشد، و اگر خداوند برای آنچه که عشِق ما و آرزوی ما و همٔه ایده آل های ما است، همدردانی و 
یارانی فرستاده باشد، شماها هستید و جز شما، هیچ کس را نداریم، و البته این، به عنواِن "بی کسی" نیست بلکه به عنواِن "َرَجزی" است که من می خوانم 
و "فخری" است که دارم. اما وقتی هر کدام از شما، سختی ها و دشواری ها و تاریکی ها را می بینید باید به تعهِد بیشتر تن بدهید و بیشتر از "زندگِی فردی" 
و از " ایده آل ها و لذت های شخصی" و از "پرداختن به آینده"، "به خود" به "زندگِی خود"، به "تامیِن نیازهای خود"، و حتی به "حق های خود" ) به آنچه 
که خدا، قرآن، عقل، منطق و همه چیز برای شما جایز کرده است ( ) بگذرید (؛ چون آدمِ مسئول هستید و هر کدام باید "وراثِت نبوتی" و "وراثِت رسالتی" 
را به دوش بکشید، که اسالم می گوید : " آگاهاِن امِت من، وارثاِن پیامبران اند". به همان میزان که آگاهِی اجتماعی و مسئولیِت فکرِی جامعه و هدایِت 
اسالمِی متِن جامعه به دوِش کسانی است که می فهمند، به همان میزان باید حتی از حقوِق انسانی و شرعی و منطقی و طبیعی و جایزِ خود برای حِق 
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مردم ـ که می بینید چگونه در خطر است و چگونه پایمال می شود ـ ، صرِف نظر کنند.

برای این کار من دیگر به هیچ وجه به این شکل درس نخواهم داد که، درس را اول مقدمه چینی کنم و بعد همٔه اصوِل آن را بگویم و بعد نتیجه گیری 
کنم، بلکه من در گروهِ تحقیقی که دسته جمعی با هم کار می کنند و تحقیق می کنند، در بیِن شما خواهم بود. از این نظر من مثِل کالس از اول تا آخرِ 
فلسفٔه تاریخ را، ماننِد فلسفه های تاریِخ دیگری که گفتم، تدریس نمی کنم، بلکه برای فلسفٔه تاریخ فقط چند تا ایده به شما می دهم که فلسفٔه تاریِخ اسالم 
را استخراج بکنید ) لطفاً آن چند تا ایده را یادداشت کنید، خیلی ساده است و جز این راهی برای تحقیق نداریم (. برای اینکه فلسفٔه تاریِخ اسالمی را ) که 
بی نهایت مهم است، و چون فلسفٔه تاریخ بینِش جدیدی است، اصالً به آن پرداخته نشده است ( در قرآن یافت، باید اول دسِت خالی به سراِغ قرآن رفت.

این را یادآوری می کنم که کسی می تواند اسالم شناسی 3 را در قرِن بیستم و اسالم را در قلٔه همٔه ایدئولوژی ها و اندیشه های حاکم به ذهِن قرِن بیستم 
مطرح بکند ) که از علِم امروز بگذرد (. اسالمِ پایین تر از ایدئولوژی های قرِن بیستم، رفتنی است. اسالمِ مادوِن علم، مادوِن ایدئولوژی، مادوِن سوسیالیسم، 
مادوِن فلسفٔه علمِی تاریخ و مادوِن ِاْگزیْستانْسیالیسم، رفتنی است و نمی توان آن را نگه داشت. اسالمِ راستین و تشیِع نخستین، هم چنان که در "قرِن ما 
در جستجوی علی" گفتم، یک ایدئولوژِی ماوراءِ علم است، یعنی باید به علم برسیم و بعد از علم، اسالم را بگیریم، نه اینکه چون ذهِن منجمد و منحِط 
خودمان علم را نمی تواند بفهمد و به مرحلٔه علمی نرسیده، اسالم را به عنواِن یک داروی تخدیری و جبراِن جهِل خود بگیرد. از علم رد بشوید و آنچه را که 
علم پاسخِ تان نمی دهد، در اسالم بجویید. به ایدئولوژی های بسیار مدرن، علمی و بسیار مترقی، برسیم، بیاموزیم و بفهمیم، و بعد از آنها رد بشویم، و آنچه 
را که دیگر ایدئولوژی ها ندارند و کم می آورند، در اسالم بجوییم. و همچنین تشیع، امروز فقط به عنواِن یک محبِت موروثی یا تنها به شکِل مجموعه ای از 
فُرم ها و قالب ها، در سطِح روشنفکران و در سطِح ماجراهای فکری و اعتقادی و ایدئولوژیک و اجتماعِی جهاِن امروز قابِل طرح نیست. تشیِع علی، تشیِع 
دورٔه بعد از صفویه و پاسخگوی نیازهای دورٔه صفویه تا یک و دو قرِن بعد از صفویه نیست، تشیِع علی تشیعی است که هر روز که بر تحوِل فکرِی زمان و 
تکامِل معنویِت انسان و بر درِک معنی یاِب انسان و همچنین بر دردهای انسان و بر نیاز و عطش و تشنگِی انسان می گذرد، شکوفاتر و حضورش در همٔه 
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جهان و در وجداِن انسان قوی تر می شود. مکتبی که او )علی( گذاشت، و راهی که او و فرزندان و وارثان اش و همچنین ادامه دهنده گاِن مسیرِ تاریخ اش 
انتخاب کردند، راهی است که اگر این راه در سطِح جهان درست شناخته شود، همٔه روشنفکراِن آزادی خواه و عدالت خواهی که اکنون برای نیکی و برای 
کمال و برای زیبایی های انسانی و برای عظمت ها و تکامِل بشری و برای برابری و برادری و برای مبارزه با منکرِ استعمار و استثمار و تبعیض و جهل و جور 
می جنگند و مبارزه می کنند، آن را انتخاب خواهند کرد و احساس خواهند کرد که راهی را که آرزو داشتند، چندان با این راه دور نیست : این، تشیعی 
است که از مارکسیسم باالتر است؛ آن فلسفٔه خلقتی که در قرآن هست، از اومانیسم باالتر است؛ این مسالٔه مسئولیِت انسان که در قصٔه آدم در قرآن و در 
اسالم مطرح است، از اگزیستانسیالیسِم "هایدگر" و "سارتر" و "کی یر که گارد" و امثاِل اینها باالتر است؛ ما دنباِل آن هستیم. این است که اسالم برای ما 
بعد از مثلِث " اگزیستانسیالیسم ـ سوسیالیسم ـ عرفان" مطرح است، برای ما اسالم و تشیِع باالتر از این سه بُعد، که سه قلٔه بلنِد تفکر و احساِس انساِن 
امروز در طوِل تاریخ است، مطرح است، و پایین تر از این، ستم به انسان و ستم به خودِ ماست؛ ) در این صورت ( به این حقیقِت بزرگ که تلقِی مترقیانه و 

حق پرستانه و مردمی ) یعنی خدایی ( از اسالم است ـ که اسم اش تشیع است ـ ، ستم کرده ایم.

باید عرفان 4 را، به اضافٔه اگزیستانسیالیسمی که امروز در دنیا مطرح و در اوج اش " اگزیستانسیالیسِم" هایدگر است، به اضافٔه سوسیالیسم، به عنواِن 
یک ایدئولوژی و یک نظامِ اقتصادی و اجتماعی ـ هر سه را ـ گرفت و بعد رها کرد و به اسالم رسید.

فلسفٔه تاریخ را، به عنواِن اینکه انسان در فلسفٔه تاریخ چه نقشی دارد، از سورٔه انبیاء می فهمیم و استمداد می کنیم. اگر می آمدم همٔه قرآن را می گرفتم 
و همٔه آیاتی که مربوط به گذشته و زماِن گذشته و امت ها و مسئولیت ها است، جمع می کردم، شاید از لحاِظ درسی خیلی بهتر بود؛ ولی درس برای من 
مهم نیست؛ آنچه که من به عنواِن معلومات و نظریاِت تازه می دهم، مهم نیست؛ آنچه که مهم تر است، "روِش کار" و "بینش" است. به جای اینکه تکه تکه 
قرآن را از گوشه و کنار بگیریم و مونتاژ کنیم و برای خودمان متنی درست کنیم، بگذارید به ما آن تکه ای که به شکِل طبیعی یک پیکرٔه سالم و هماهنگ 

و زنده هست، چیز بیاموزد.
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من به سرعت از سورٔه انبیاء رد می شوم و نمی توانم روی تکه تکه های آن تکیه بکنم و فقط این را عرض کنم که، نمی گویم که اگر قرآن را همین طور باز 
کنیم و بخوانیم، می فهمیم؛ ولی می گویم که اگر ما ـ که االن در این قرن هستیم و کتاب های فلسفی، هنری، اجتماعی، ادبی و علمی می خوانیم ـ کوشش 
بکنیم و بخواهیم و استمرار داشته باشیم و دائماً با این زبان آشنا باشیم، می توانیم قرآن را بفهمیم. عده ای مبارزه کردند تا قرآن را کنار بگذارند، و عده ای 
با رندِی دشمنانٔه بزرگی نسبت به قرآن، به این شکل آن را کنار گذاشتند که گفتند، "ما نمی توانیم این کتاب را بفهمیم ! از بس این کتاب عمیق است و 
هر کدام ) از آیه ها ( اسرارِ مخصوصی است و... که باید بعدها روشن بشود، آن هم نه به وسیلٔه انسان؛ انسان نمی تواند بفهمد، پس آن را کنار بگذاریم" ! چه 
یکی را به زور از جایی دور کنند، چه به ُحرمت ! 5 چه فرقی می کند ؟! ) فقط خیلی ها ( نمی فهمند که قرآن را کنار گذاشتند، ) چون ( می بینند که همه جا 
با خط های عجیب هست : این همه آنها را جلدهای قشنگ با تذهیب های عجیب کرده اند که هر جلدش امروز یک میلیون تومان قیمت دارد ! آن وقت 

می بینید که مصرف هایش چطوری است : الی قرآن نباید باز بشود، تفکر در آن حرام است، ولی هر کارِ دیگر جایز است. ! 6

سورٔه انبیاء نقِش انبیاء را در تاریخ نقل می کند که نقشی به عنواِن علت نیست، و این خیلی عجیب است. انبیاء یعنی برجسته ترین انسان هایی که به 
وسیلٔه تاریخ، ناموِس تاریخ و خداوند انتخاب شده اند؛ همان  که فلسفٔه تاریِخ فاشیسم می گوید، " الیت" ) e'lite (، یعنی زُبده ها و برگزیده ها، و آنچه که به نامِ 
ذریٔه برتر در میاِن انسان ها وجود دارد. از طرفی چنین کسانی که به سالِح وحی ) اتصال به مبدأ الهی، به ارادٔه خداوند و به آن علِم ازلی ( مجهز هستند، 
که هیچ انساِن دیگری ندارد، مسئولیِت مستقیِم حرکِت تاریخ را ندارند، و فقط و فقط مسئولیِت " ابالغ"، " آگاهی دادن" و مسئولیِت "پیام رساندن" را 
دارند. پس مسئول کیست ؟ تمامِ سورٔه انبیاء نشان می دهد که مردم با پیام چه رابطه هایی داشتند : پیام ـ مردم، مردم ـ پیام، جز این دو کلمه چیزِ دیگر 
اینجا تکرار نمی شود و از اینجاست که باید فلسفٔه تاریخ را آن چنان که قرآن می آموزد، آموخت و البته اگر آنچه را که در مکتب های دیگر به نامِ فلسفٔه 
تاریخ مطرح شده، بدانیم، آن وقت دامنٔه ارزش های علمی آن را می توانیم حفظ کنیم و گرنه به صورِت چیزهای منجمد و محدود از ذهنِ مان می گذرد و 

رد می شود.
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بسم الله الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسبابهم و هم فی غفلة معرضون : حساِب انسان ها و حساِب مردم ) از اول با مردم شروع می کند ( نزدیک شده، اما اینها 

در غفلت و نادانیِ شان روی از حساب و روی از حق و روی از پیام بر می گردانند، در حالی که آنچه که پیام از آن سخن می گفت، نزدیک است، ) ولی ( 
هنوز بیدار نشده اند. مایاتیهم من ذکر من ربهم محدث اال استمعوه و هم یلعبون، عجیب است که پیام را، آن رسالت را، آن کتاب را و حتی خودِ پیغمبر را "ذکر" 
می نامد، یعنی : مسئولیت، مسئولیِت خودِ شماست؛ در عمِق فطرِت تان مسئولیت نهفته است؛ نباید انتظار داشته باشید که همٔه مایه ها، آگاهی ها، علم ها و 
حقیقت ها و هر چه را می خواهید و به آن احتیاج دارید، پیغمبر و حتی خدا به شما بدهد، ) زیرا ( خدا قبالً آنها را در فطرِت شما نهاده است. بنابراین منتظرِ 
کی باشیم ؟ منتظرِ خودتان، و چه کنیم و از کجا کشف و استخراج کنیم ؟ از خودتان، اما فراموش کرده اید، زندگی به شما نِسیان و اغفال داده و نسبت به 
خودتان بی ایمان شده اید، ابزارِ دسِت پوچی ها و پستی ها و یا پرستندٔه تباهی ها و بت های گوشتی، سنگی، خاکی و روحِی زشت و عاجز و ناتوان شده اید.

پیغمبر با کتاب و رسالت می آید تا فقط یادآوری کند که " آدم، تو که هستی ؟"؛ همان یادآوری و اشاره هایی که به بودا شد، و یک شاهزادٔه ناز پَروَردٔه 
پوچ را به "بودا " تبدیل کرد؛ همان ) یادآوری ای ( که یقٔه ابراهیم اَْدَهم را ) شاهزاده ای که شب و روز به شکار می رفت و لذت می برد و عربده می کشید ( 
یک مرتبه در وسِط راه گرفت که : "تو را برای چنین کاری ساخته اند ؟!" و همان یادآوری و پیامی که غزالی را بَر افروخت، و همان پیام و یادآوری ای که 
آدمی مثِل ناصر خسرو، مداِح سالطیِن غزنوی را به مداِح حقیقتی تبدیل کرد که از آن دم زدن همراه با نابود شدن بود؛ و ) همان که ( سنایی غزنوی، مداِح 
ابراهیم غزنوی 7 را یک مرتبه دگرگون کرد. ) یا مثالً ( "شمس" : یک جرقه. هیچ کدام از این یادآوری ها چیزی به اینها ندادند؛ فقط و فقط یک تلنگر به 

روحِ شان و یک کبریت به این بنزیِن درونِ شان زدند و به این انفجارِ در بند کشیدٔه دروِن هر کسی یک شعله انداختند، و یک انفجار ایجاد کردند.

پیامبران فقط "ذکر" می دهند : یادآورِی انسان، انسان را، و این کافی است. حتی خودِ پیغمبر اسم اش نه تنها "ُمذَّکَّر" : است ) انما انت مذکر( بلکه "ذکراً" 
هم نام دارد : "ذکراً رسوال" ) به پیغمبر می گوید (، یعنی یک انسان و کسی که پیام و حق همراه دارد، نَْفِس "ِذکر" است.
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 للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون ) آیه 1 ( : برای مردم حساِب شان ) جایی که حق و باطل تصفیه می شود، و همه چیز تحقق پیدا می کند ( نزدیک 
8

اقترب 

است، اما مردم در نادانی و غفلِت خویش هم چنان روی گردانند. خیال می کنند اگر پشِت شان را بکنند، نمی بینند، و خیال می کنند که اگر در مسیرِ خالف 
حرکت کنند، دیرتر به مقصد می رسند. تاریخ تِرَنی است که همه را به آنجا که خداوند تعیین کرده، خواهد رساند، حاال تو در این واگِن تَِرن برخالِف سیرِ 
تَِرن بدو ! اما با دیگران سرِ وقت در ایستگاه فرود خواهید آمد : اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلة معرضون. اختیارِ انسان فقط این است که جبرِ تاریخ را کشف 
کند، همراه اش حرکت کند و خودش را نجات بدهد، یا در برابرش بایستد و خودش را نابود کند و این من هستم که اختیارِ سرنوشت ام دستم است. تاریخ 

و زمان، آن چنان که خداوند تعیین کرده، همچون حرکِت طبیعت، در مسیرِ خودشان حرکت می کنند.

ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث اال استمعوه و هم یلعبون ) آیه 2 ( : از جانِب خداونِدشان هیچ پیامی، یادی، یادآوری ای، ذکری نو ـ یک پدیدٔه نو و نوین، نه از 

ارثی های تکرارِی طبِق معموِل سنواتی ! ـ ، یک حرِف نو، یک حِق نو، یک پدیدٔه نو، یک پیامِ نو و دعوتی نو نرسیده است، مگر اینکه اینها شنیدند و به 
بازی گرفتند و به بازی مشغول شدند و نشنیدند.

الهیة قلوبهم و اسروالنجوی الذین ظلموا هل هذا اال بشر مثلکم افتاتون السحر و انتم تبصرون ) آیه 3 ( :  ) چقدر پیام زنده است ! ( این حِق نو، این یادآوری، این ذکر 

و این پیام را تا از جانِب پروردگارِشان آمد، به بازی گرفتند و سر از بازِی خودشان بر نداشتند و به پوچی ها و پلیدی های همیشه سرگرم و سر بند شدند 
و دلِ شان را غرِق همین بازیچه های پوچ کردند و نیز ) تعبیر را نگاه کنید ( در برابرِ این پیامِ حق که رسیده، در برابرِ این یادآورِی انسانی ای که می گوید : 
" ای انسان، تو که به این ذلت افتادی، چه چیزهایی داری، چه فرهنگی داری، چه تاریخی داری و به کجا مَْنسوبی؟" می پرسند : " این پیامِ تازه چیست ؟" 
این پیامِ تازه، پیامِ مردی ایست که از "َحرا " آمده و در کنارِ خانٔه کعبه که بُتخانه شده، عده ای ذلیِل منحِط بدبخت را می بیند که اشراِف بزرگ اش کسانی 

هستند که َرَجز خوانیِ شان نوکرِی ایران و روم است، و سواد در حدی است که چند تا بیگانه برایشان چیز می نویسند. 9
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این پیام آور چه می گوید ؟ می گوید ، ای ملت! شما فرهنِگ ابراهیم دارید. چرا شما که خود را منسوب و پیرو و حامِی فرهنگ و راهِ پیامبری می دانید 
که در دنیا بنیانگذارِ بُت شکنی است، به بت پرستی دچار شده اید و پیروان اش بزرگترین مظاهرِ بت پرستی هستند ؟ چرا به ابراهیِم راستین و به ابراهیِم 
توحید، نه ابراهیِم بت پرستی و ابراهیِم بتخانه، بر نمی گردید ؟ چرا این کعبه را که اولین و قدیمی ترین معبِد پرستِش توحید و پناهگاهِ تودٔه مردم است و 
تنها جایی است که از مالکیِت حکام و قدرت ها و جباران آزاد است و بیِت عتیق است، به صورِت ابزارِ دست و دّکاِن عده ای و پاتوِق یک خانواده و وسیلٔه 
استثمار و استعمارِ مردمِ عرب و جایگاهِ بت ها کرده اید ؟ این پیام است و اگر شما به حق و به آن دیِن قیم بر گردید. ) چنان که در سورٔه روم گفتم (، 
می توانید سرنوشِت تاریخ را به عهده و به دست بگیرید. این، پیام است و این، همان داستان است. اما آنها به پوچی، به پلیدی، به لذت ها، به خرافه ها، به 
اساطیر االولین. به دروغ ها، به تهمت ها، به مسخره گفتن ها، به حبس ها، به شکنجه کردن ها، به تهمت زدن ها، به حمله کردن ها و به آزار کردن ها و همچنین 

به شب و روز در تعصب، جهل، بدبختی و لذت ها و شرابخواری های پوچ و پست، غرق بودند و سخن تازه را نشنیدند.

الهیة قلوبهم و اسروا النجوی : و پنهان کاری و بیِخ گوِش هم حرف زدن و توطئه کردن و نقشه کشیدن و... را در پنهانی بکار بردند؛ کی ها ؟ الذین ظلموا. 

نجواها، توطئه ها، سر به گوشی ها، همدیگر را دیدن ها و فردا نقشه کشیدن ها، همٔه اینها را که دست پخِت ستمکاران و چیده شده و ساخته شدٔه جباران و 
ستمکاران بود، پنهان کردند و بعد به عنواِن تهمتی دسته جمعی ) بکار بردند (؛ هر کسی خیال می کرد این کشِف خودش است، در صورتی که پنهانی و به 

همه القاء شده بود.

هل هذا اال بشر مثلکم : مگر او که می گوید، "پیام" و یک "ذکرِ نو" و یک "ذکرِ محدث" دارم، بشری غیر از شما هست ؟ نه، اینکه تحِت تاثیرِ این حرف اش 

قرار می گیرید و این همه دل های شما به طرف اش گرایش پیدا می کند و این همه خودتان را در برابرِ کالم اش دگرگون حس می کنید، به خاطرِ حقیقت و 
وحی، به خاطرِ دانشی که او دارد و شما ندارید، ) نیست (؛ به خاطرِ آگاهی ای که به شما می دهد، به خاطرِ آنچه که احساس می کنید، به خاطرِ آن چیزی 
که احساس می کردید ولی نمی دانستید، ) نیست (؛ به خاطرِ آنچه که نیاز داشتید و احساس نمی کردید ) ولی ( از زباِن او می شنوید، به خاطرِ آن روِح 
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حقیقتی که در دروِن این کلمات هست و به خاطرِ زیبایی بیان نیز نیست؛ بلکه او افسونگر یا شاعر و یا دیوانه و مجنون است ! هل هذا اال بشر مثلکم : اگر 
می بینید ) با اینکه ( خودش مثِل ماهاست، کالمِ او مثِل کالمِ دیگران نیست و این همه شما را تحِت تاثیر قرار می دهد، به خاطرِ این است که "َسّحار" است 

و افسون می کند ! افتأتون السحرو انتم تبصرون

قال ربی یعلم القول فی السماء و االرض و هو السمیع العلیم ) آیه 4 ( : گفت پروردگارِ من سخن شناس است و سخن را در آسمان و زمین می شنود و او شنوای 

داناست. این، به خاطرِ چیست ؟ اشخاص اینها را تنها در برابرِ پیغمبرِ اسالم نگفتند، ) بلکه ( این، عکس العمِل مشابه در برابرِ هر پیام آوری است که در 
طوِل تاریخ پیامِ نوینی بر یک جامعٔه منجمِد کهنه عرضه کرد و قرآن در اینجا می خواهد بگوید، اینکه می بینید االن این توطئه ها هست ) شب ها دورِ هم 
می نشینند و فردا می بینید که عوام را تحریک می کنند و همه یک  جور تهمت را واگو می کنند (، اینکه می بینید به وسیلٔه رجاله ها کسانی را که از خودشان 
قدرِت دفاع ندارند، کتک می زنند و شکنجه می کنند، و اینکه از اوضاع و احواِل خاص برای مسخ کردن و تهمت زدن و منحرف کردن سوء استفاده می کنند، 
و اینکه متعصب را به ) یاری ( تعصب و سرمایه دار را به ) انگیزهٔ ( تجارت و قدرتمندان را به ) بهانهٔ ( حفِظ امنیت و معتقدین به همین بت پرستی را بر اساِس 
اعتقادِ به بت و حفِظ این خداونداِن مقدس و همچنین معتقدین به ابراهیم و خانٔه ابراهیم را ـ که در میاِن خود عرِب جاهلی هم هستند ـ ) به این عنوان ( 
که پیغمبر پسرِ عبدالله می خواهد ُحرمِت خانٔه ابراهیم را از بین ببرد و عظمِت ابراهیم را در میاِن ما بشکند و همٔه مقدساِت ما را نابود کند، تحریک کردند. 
اگر می بینید که اکنون وضع در مکه و در برابرِ این بعثت و در برابرِ این انگیزِش الهی و در برابرِ این مردِ تنها این چنین است، این، داستاِن تکرارِی تاریخ 
است، و هر جا که "یادی نو" برای انسان و "پیامی نو" برای یک قومِ کهنه و مُنحط نازل شده است، چنین عکس العملی از عمِق چنین منجالِب پلید و 
آلوده ای در برابرش برخاسته است. اما سرنوشت را ببینید که آن همه عربده ها و فریادها و قدرت ها نابود شد و امروز ـ در قرِن بیستم ـ وقتی تمامِ آفریقا، 
نامِ یک بردٔه ضعیِف ارزان قیمِت اُمیة ابن َخلف ) بالِل حبشی ( را می شنود، از فخر داغ و گرم می شود. اما آن عربده ها و آن شکنجه کننده ها با آن همه 

قدرت ها کجا رفتند ؟ اگر امروز نامِ شان به لَعن بُرده می شود، باز به خاطرِ اینهاست.
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قال ربی یعلم القول فی السماء و االرض و هو السمیع العلیم : می بینید که خیلی روشن است. خدا می داند و حرف را در زمین و آسمان می شنود، که خدا شنوای 
داناست 10

بل قالوا اضغاث احالم بل افترب بل هو شاعر فلیأتنا بآیه کما ارسل االولون ) آیه 5 ( : 

بل قالوا اضغاث احالم : بعد گفتند، این حرف هایی که او آورده، این چیزهایی که او به اسِم "وحی"، به اسِم "حرِف نو"، به اسِم "پیام" و به اسِم "ذکر" 

می گوید، خواب های آشفته و بی سر و ته و پوچ است.

بل افترب بل هو شاعر : و حتی به او افترا و تهمت زدند و گفتند او "شاعر" است !

فلیأتنا بآیه کما ارسل االولون : به جای این حرف ها، یک معجزه بیاورد؛ از آنهایی که پیامبراِن پیشین آوردند.

ما آمنت قبلهم من قریه اهلکناها افهم یؤمنون ) آیه 6 ( : پیش از ایشان، هیچ تمدنی و هیچ جامعه ای و هیچ قریه ای 11 ایمان نیاورد...

و ما ارسلنا قبلک اال رجاالً نوحی الیهم فسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون ) آیه 7 ( : قبل از تو و قبل از این نبوت و بعثت، مردانی ) مرداِن معمولی و عادی ای که 

ما به آنها وحی کردیم ( نفرستادیم، مگر درست مثِل این پیام آور. فسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون : اگر خودتان داستاِن اینها را نمی دانید، از اهِل ذکر و از 
کسانی که از ذکر آگاهند ) ذکر به همان معنا که گفتم ( بپرسید.

و ما جعلناهم جسداً الیأکلون الطعام و ما کانوا خالدین ) آیه 8 ( : این کسانی که پیام می آوردند و راه به انسان ها می نمودند، آدم های مافوق الطبیعه و خارق العاده 

نبودند، و اندامی که غذا نتواند بخورد یا نخواهد بخورد و یا اینکه زنده ای باشد که همواره زنده و ابدی بماند، نبودند؛ ) بلکه ( مثِل دیگران جسم های معمولی 
بودند و غذای معمولی می خوردند؛ اما مساله فقط این بود که پیام به آنها وحی شده بود و مسئولیِت ابالغ به شما را داشتند.
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لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افال تعقلون ) آیه 10 ( : چنان مسائلی را ) از قبیلِ ( "بیم"، " امید"، "تاریخ"، "نقِل حادثٔه گذشته"، "سرزنش"، "یادآوری"، و بعد 

"تقویِت روحیه"، "تجزیه و تحلیِل مسائِل گذشته"، "برگشتن به یک حادثٔه تاریخ"، " از زمان صحبت کردن"، "یک مرتبه به تمامِ کائنات و به آغازِ خلقت و 
به نظامی که بر طبیعِت مادی حاکم است، پریدن "، "باز دو مرتبه به سرنوشِت این نبوت و به عکس العملی که مردم نسبت به آن دارند و به نتیجه گیرِی 
آینده آمدن"، در هماهنگی، یک بافِت عمیق می آورد و جلوی آدم نشان می دهد ) به طوری ( که هیچ قدرتی اگر شعور و احساس داشته باشد، نمی تواند 

از گیرِ آن در برود : لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افال تعلقون. قدرِت بیان و قدرِت توصیف را نگاه کنید : 

و کم قصمنا من قریه کانت ظالمه و انشانا بعدها قوماً آخرین ) آیه 11 ( :  ) فلسفٔه تاریخ را نگاه کنید؛ مسئولیِت این حرکت ها، این تحول ها و همچنین علِت آنها در 

اینجا مشخص است ( : چه تمدن ها و جامعه های بزرگی را ـ که ستمگر بودند ـ که در هم نشکستیم و به زانو در نیاوردیم، و بعد از آنها قومی، ملتی، نسلی 
و گروهی صاحِب اندیشه و متفکر و متعهدی را به جای آنها برپا نساختیم و بر خرابه های تمدن های قدیم و بر خرابٔه آن جامعه، آن گروه و آن طبقٔه فرسودٔه 
ستمکار، یک بنای نوین بنا نکردیم. و کم قصمنا من قریه کانت ظالمه و انشانا بعدها قوماً آخرین. بعد در اینجا، فما زالت تلک دعوتهم حتی جعلناهم حصیداً خامدین ) آیه 15 ( ، 
و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینهما العبین ) آیه 16 ( :  ) یک مرتبه توی فلسفٔه خلقت می آید (. چقدر طبقه ها، گروه ها، جامعه ها، و قریه ها را، که ستمکار بودند، 

َدرهمِ شان نشکستیم و بر ویرانه های مرگ و نابودی و قبرستانِ شان و بر روی خرابه های پیشینیان، بنائی نو از مردمی آگاه و منصف، بیدار و الیِق ماندن 
را ـ که پیش از اینها در نظامِ حاکم رنج می بردند و بی سالح بودند و نابود می شدند و شکنجه می دیدند ـ استوار نکردیم و از آغاز، بنائی نو را پی  نریختیم. 
کامالً روشن است که این "تزِ" کهنه، این پدیدٔه کهنٔه فرسوده و طبقٔه ستمگرِ استثمارگر، که از آستیِن آن " آنتی تز"ش بیرون می آید، چگونه و به چه 
علت نابود می شود : کانت ظالمه، و بعد آنها که بر روی خرابه های اینها ساختمان می سازند، و جامعٔه تازه و تاریِخ تازه و مرحلٔه تازه در تحوِل تاریخی به وجود 
می آید، چه شدند ؟ مردمی که نتوانستند پیام را بفهمند و نتوانستند بیدار شوند، ) و بعد ( بیدار شدند و مسئولیت را قبول نکردند و کنار رفتند، گوِش شان 
را به َکری زدند، چشمِ شان را به نابینایی زدند و مشغوِل لَهو و لَعب و وجهٔه ملی و مردمِی خودشان شدند و حق را تنها گذاشتند و در زیرِ ضربه های وحشِی 
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کفر و ظلم بی دفاع و بی پناه گذاشتند، چه شدند ؟ آن مردم چه شدند ؟ ماندند ؟ آنهایی که همه چیز را نابود کردند تا خودشان بمانند، چه شدند ؟ بیان را 
نگاه کنید : فما زالت تلک دعوتهم : بر همین دعویِ شان و بر همین انحراف و ذلِت شان و به بازی گرفتِن حقِ شان و به خود وَر رفتنِ شان ماندند، اما تا کی ؟ 

حتی جعلناهم حصیداً خامدین : تا آنگاه که همچون مزرعٔه گندم های رسیده، خاموش و بی آنکه بتوانند " آه" بگویند، دِرو شدند.

و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینهما العبین ) آیه 16 ( : ) یک مرتبه فلسفٔه خلقت را می آورد تا فلسفٔه تاریخ و رابطه و جنِگ حق و باطل را از درون اش در 

بیاورد ( : ما زمین و آسمان و آنچه بیِن زمین و آسمان است را به بازی و بازیگری نیافریده ایم. ولئن مستهم نفحه من عذاب ربک : وقتی که آن دمِ عذاِب خداوندت 
بر دماغ و به روی اینها دمید، و متوجه شدند که دیگر نمی توانند خودشان را نگه دارند و باخته اند، آن وقت : قالوا یاویلنا انا کنا ظالمین ) آیه 14 ( : وای بر ما که 

ما ستمکار بودیم، و نضع الموازین القسط : آن موقع میزان و ترازوی ارزیابی های داد و برابری و حق و عدل را بپا می کنیم.

و لقد آتینا موسی و هرون الفرقان و ضیاء و ذکراً للمتقین ) آیه 48 ( :  موسی آمد، چه آورد ؟ "فرقان"، "ضیاء" و "ذکر " را برای کسانی که تقوا 12 دارند، آورد. به 

موسی و هارون چه داد ؟ فرقان، ضیاء و ذکر؛ یادآورِی انسانی و روشنائی ای که در آن بتوان دید و فرقان، پیامی، حرفی و کالمی ) است ( که حق و باطل 
را از هم جدا می کند و "رشد" را از "غی" مشخص می کند و در پیِش پای مردم و یک نسل، راهِ کجی و راهِ راستی، و پلیدی و پاکی، و درستی و نادرستی 
را مشخص می کند. قبل از این پیام، حق و باطل چنان درهم آمیخته بود که کسی نمی توانست جبهه ها را تشخیص بدهد، جهت ها را تشخیص بدهد، 
آدم ها را تشخیص بدهد، ) ولی ( بعد که کالمِ فرقان می آید، مثِل خِط صبح، شب را از روز مشخص می کند و مثِل افق نشان می دهد که شب میراست و 
روز به باال می آید، و به زودی جهان را فرا خواهد گرفت و افق در افق را روشن خواهد کرد و بعد پشِت سرهم می گوید : و نجیناه و لوطاً الی االرض التی بارکنا 
فیها للعالمین ) آیه 71 ( : ، ابراهیم، بعد موسی و بعد هارون را آوردیم، در آن سختی ها، در آن پریشانی ها، در آن دشواری ها و در آن ضعف ها، موسی در برابرِ 

قدرِت عظیِم فرعون و َمالء و ساحراِن وابسته اش، یک چوب دستِی چوپانی دارد، و تنها ) است (، با یک برادر و یک یار. و ابوذر، یک "تنها "، در ) برابرِ ( 
قدرِت عظیِم عثمان که هم قرآن را دارد و هم دین را، هم خدا را دارد و هم خرما را، و هم امپراطور است و هم خلیفٔه رسوِل خداست، یک استخواِن شتر 
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دارد، که بر سرِ عبدالرحمن و َکعُب االحبارِ وابسته به عثمان و خودِ عثمان ـ هر سه، یک جا ـ می کوبد؛ البته به سادگی به تبعیِد "ربذه" می رود و خاموش 
می میرد، اما در هر نسلی باز فریادِ او بلند است و باز تنها برانگیخته می شود، "گر چه تنها راه می رفت، گر چه تنها زندگی کرد و گر چه تنها ُمرد". اما نسِل 
بعد، برای او، پشِت سرهم، داعیاِن حق، راهبراِن حق و مسئوالِن حفِظ آن پیام و توسعٔه پیام و دعوِت عموم به این پیام می رسند، ) چرا که ( هیچ خونی به 
ناحق نمی ریزد و هیچ مرگی اگر در راهِ حق باشد، به نابودی منجر نمی شود و هیچ خفقانی اگر حلقوم، حلقومِ حقیقت گو باشد، به خاموشی نمی گراید : بلکه 

هر خونی، قطره ای می شود که با آن قطره "یک اسالم شناسِی بهتر" بنویسند.
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1. مقصود از ما، گروهِ روشنفکرِ مسلمان 
باشد و  آرزو دارد  و شیعٔه علوی است که 
تاریِخ تشیع، مکتِب علی و همچنین خانٔه 
دوِش  بر  مسئولیت ای  و  رسالت  فاطمه، 
عاشقاِن آگاه اش در چنین روزگارِ ظلمت و 

جهلی باز کرده است.

نقلی است،  اندیشه هایِمان  2. ما، همٔه 
حتی اگر نقل از بابا، ننه و عموی مان باشد؛ 
فقط  ولو  می شود،  حق  مالِک  خود،  آن، 
) در این صورت (  که  باشد،  عربی  جمله ای 
دلیل  یک  و  منطقی  تکیه گاهِ  یک  اصالً 
ما  ملِت  منطِق  و  ما  منطِق  اصالً  می شود ! 
استنادی  و  نقلی  منطِق  ) به صورِت (  را 
درآورده اند. این است که من حتی از نقِل 
قوِل شخصیت های بزرگ و ائمه و حتی خودِ 
قرآن کم استفاده می کردم، برای اینکه اول 
زمینه سازِی  و  اندیشیدن  مستقل  برای 

فکری تمرینی باشد تا بعد مستقالً به سراِغ 
قرآن بروم.

ما  که  عنوان  این  به  3. اسالم شناسی 
دوست ) داریم ( و آرزو داریم که در اینجا 

مطرح و تمام بشود.

4. مقصودم عرفان ای است که االن در 
شرق مطرح است، و در دنیا مجسم کنندٔه آن 
هند است، که جواِن معنویت گرا و نیازمند به 
معنویت، به روح و به تکامِل معنوِی انسان 
را که غرب ندارد، در دنیا به خودش جذب 
کرده است. گر چه اشتباه می کند و گر چه 
می پندارد که معنویِت کامل وجود دارد ولی 
به هر حال معنویتی است که همیشه شرق 
به دنبال اش بوده : آن عرفاِن پاک و عمیق 
می سازد  پرنده ای  انسان  روِح  از  لطیف،  و 
آن  پرواز می کند؛  را  ملکوت  و  کائنات  که 

عرفان ای که "مولوی" می سازد، و عرفان ای 
که امروز "رادهاکریشنان" می سازد.

درس  دانشکده ای  در  5. یک مرتبه 
شما  که  گفتند  من  به  آمدند  می دادم؛ 
شخصیتی خیلی دانشمند و معتبر ) هستید (؛ 
حیف نیست که آدمی که این قدر معلومات 
بکنید !  تحقیق  بروید  بدهد ؟!  درس  دارد، 
این، با آنکه یقه ما را بگیرند و بیندازند دور، 
چه فرقی می کند ؟! این، بدتر است، ) چون 

دیگران ( نمی فهمند بیرونِ مان کردند !
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6. بعد از این خواهش می کنم که قرآِن 
داشته  دو چیز  که  کنید (  ) تهیه  کوچکی 
باشد : یکی ترجمه در زیرِ ) آیات ( و یکی هم 
کشف االیات در آخر داشته باشد، که غالباً 
این قرآن ها دارند. من از میاِن این قرآن هایی 
برایش  است  ممکن  دیدم ـ ) اگر چه (  که 
تبلیغات شود ! ـ یکی، قرآِن کریم با تجویِد 
و ترجمه و تفسیر ) تفسیر که نیست ! ( و 
مُعزی  کاظم  محمد  آقای  از  کشف االیات 
و به خِط طاهر خوشنویس می باشد. البته 
است  کسی  چه  ماِل  ترجمه اش  نمی دانم 
لحاِظ  از  ولی  نمی شناسم،  را هم  ایشان  و 
معمولی،  ترجمه های  این  حِد  در  ادبی، 
هم  کشف االیات اش  و  است  قُرص  نسبتاً 
کشف االیاِت بسیار دقیقی است. این، یا هر 
قرآِن دیگر ) باید ( همیشه به صورِت کتابی 
یک  به عنواِن  را  آن  و  باشد  جیِب مان  در 

کتاِب مطالعه بکنیم، که از شکل و صورِت 
شیءِ متبرک در بیاوریم و کتاب اش بکنیم؛ 
اسِم آن "کتاب" است و خطاب به ما هم 

هست.

7. کارِ او این بوده که می رفت در مدِح 
این ممدوح ها شعر می سرود و می خواند ـ که 
آب و نان داشت ـ و یک پولی به اسِم ادرار 
) اسِم پول اش بوده، یعنی بورس ( می گرفت 
این،  می خورد !  معشوقه اش  با  می رفت  و 

رابطه اش بود.

8. شروع را نگاه کنید؛ از نظرِ نویسندگی 
مقدمه چینِی  جای  به  که  است  سبکی 
که  امروز  ) مثِل  آهسته  آهسته  آهسته 
معلم ها می گویند : " اول باید مقدمه داشته 
باشد، بعد موضوع و بعد هم نتیجه، اگر نه 
نمی شود" ! ) این نویسندگیِ ( قالبی است ( 

یک مرتبه در همان وسِط معنی، در همان 
وسِط معرکه و در همان وسِط چهار موِج 

معنی، شیرجه می زند !

به  قوِل ژان پل سارتر که راجع  9. به 
دنیای سوم می گفت، اینها حق نداشتند چیز 
بنویسند و حرف بزنند؛ ما از اینجا می گفتیم، 
آنها دیکته می کردند و می نوشتند؛ ما داد 
آمریکای  و  آفریقا  ) آسیا،  آنها  می زدیم، 
التین ( حلقومِ شان را باز می کردند تا صدای 
ما را عربده برنند. حاال این "فانون" کیست 
به  شروع  او  خودِ  ) اما (  ساکت ایم،  ما  که 

حرف زدن کرده است ؟
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10. این طرزِ سخن گفتِن خدا را ببینید 
که بدوِن اینکه در وسط تکرار کند، پشِت 
سرِ هم از مخاطب به مغایر و از متکلم به 
مخاطب می رود، و این خودِ خواننده است 

که باید اینها را تشخیص بدهد.

11. من اصوالً "قریه" را "تمدن" ترجمه 
می کنم و "بلد" یا "بالد" را به عنواِن جامعه. 
درست است که ) قریه (، از لحاِظ لغت به این 
قدرت و وسعت نیست؛ ولی غیر از جاهایی 
که ) منظور ( یک ده و یک شهرِ مشخص و 
مخصوص است، هر جا در قرآن که از قریه، 
تمدن  یک  می شود،  صحبت  به طورِ کلی، 

است، و بلد یا بالد به معنای جامعه است.

در  که  آنهایی  پرهیزکاران؛  12. نه 
می روند و پرهیز می کنند، معلوم است که 
چکاره اند ! آنهایی که می آیند و خود را در 

معرکه نگه می دارند، متقیان هستند.
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