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اد شفتی: ادداشتی از فره  ی
رانمنش،  از صدانــت و دوســت ارجمند، مهــدی ای
سپاسگزارم که هّمت کرده و تقریری از پنج نشست 
رگزار  "قرآن و ســه پرسش اساســی"  که در صدانت ب
ر  اه به صورت نوشتار زی شــد را در زمانی بســیار کوت
درآوردند. همچنین سپاســگزارم که پیش از انتشار، 
را دادند، اگرچه همین باعث  به من فرصت تنقیح آن
ازبینی انجام  تاخیر در انتشار این نوشــتار شد. در ب
ا  شــده، سعی کردم ضمن حفظ ماهیت گفتاری آن ب
راســتاری و در مواردی جابجا کردن و به طور  کمی وی
ر انســجام  معدود اضافه کردن برخی توضیحات، ب
و روشــنی این متن که در اصل، گفتار و گفتگو بوده 

است بیفزایم.
همانگونه که در متن آمده اســت، پرسش اصلی در 
واقع این اســت که قرآن به چــه کار امروز ما می آید. 
اید از گردنه ی  رای تبیین پاسخم به این پرسش اما ب ب
دو پرســش اساســی دیگر عبور می کردم، اول اینکه 
ا قرآن به دین  مخاطب قرآن کیســت و دوم اینکه آی
ا نگاهی انحصارگرا. پس از  نگاهــی کثرت انگار دارد ی
ر  ا نگاهی آبدیده ت پاسخ به این دو پرسش می توان ب

به پرسش قرآن و امروز و ما پرداخت.  
لم در این یادداشت دو نکته را توضیح دهم. اول  مای
اینکه مباحث این سه پرسش وابسته به یکدیگرند. 
ر مبنای پاسخ های پرسش اول  پاسخ به پرسش سوم ب
و دوم  است. از همین روی شاید خواندن بخش های 
ر بخش های  آخری این نوشتار بدون حداقل مروری ب
ا و منطق سخن را دچار ابهام  ن نخستین و میانی، مب
کند. نکته ی دوم اینکه در پاسخ به این سه پرسش، به 
مناسبِت موضوع، جریان اندیشه به تدریج به سوی 
اور  سر منزل مقصود روان است. گمانم این است که ب
نها  و فهمی که از موضوعات مختلف مطرح کرده ام  ت
انی آشکار می شود.  ا نزدیک شدن به بحث های پای ب

خالصه ی پاسخ به پرسش دوم: قرآن انحصارگراست 
ا کثرت انگار؟ ی

روایت قرآن از سنت ارسال پیامبران، مالک رستگاری 
و تنوع شــریعت، روایتــی کثرت انگار اســت و نه 
رای قوم خودشان  ر ارسال پیامبران ب انحصارگرا. قرآن ب
اکید دارد و مالک رســتگاری را نه  و به زبان ایشــان ت
پیروی از یک شــریعت خاص که تزکیه معّرفی کرده 
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لکه  افته ب رت نها شریعت های مختلف را ب است و نه ت
آنها را خواست خدا می داند و هر یک از یهود و نصاری 
را به پیروی از شــریعت خود فراخوانده است. برخی 
تفســیرهای انحصارگرا از آیات قرآن ناشی از تفسیر 
جهان شــمول، و بدون توجــه به زمینــه ی آیات، از 
ا عالمین است. همچنین تفاوت  کلماتی مانند ناس ی
قائل نشــدن بین ایمان آوردن به پیامبر و پیروی از 
اتی  شریعت پیامبر موجب تفســیر انحصارگرا از آی
می شــود که در آنها اهل کتاب در زمان و مکان وحی 
به ایمان آوردن خوانده شــده اند. توجه به آنچه از آن 
اد شــد  به عنوان محدودیت های قرآن - و نه نقص - ی
راهیمی  می تواندکثرت انگاری قــرآن را به ادیان غیر اب
نیز گسترش دهد. کثرت انگاری قرآن اما مطلق نیست 
و هر مســلکی را شامل نمی شــود. آن دین و آیین و 
مســلکی که پیروان خود را تشویق به بد اخالقی در 
ا بیشــتر از ارتباطات سه گانه ی انسان -  یک ارتباط ی
به شــرحی که آمد - کند در وسعت کثرت انگاری قرآن 

جایی ندارد.

 مقدمه

در بحث های قبلی اشــاره شد که پاسخ به پرسش از 
مخاطبان قرآن مانند شخم زدن اندیشه است و پاسخ 
به پرسش از کثرت انگاری قرآن مانند کاشتن دانه ای در 
ر  ا تدّب ا ب آن است. آن دو پرسش و تمام آن بحث  آمد ت
رای پاســخ به پرسش سوم، خوشه چینی و  و بحث ب
أکید مجدد  ا   ت برداشت محصول کنیم. در این بخش ب
ــر اینکه بحث ما یک بحث مربوط به خوانش متن  ب
رای کسی که  بینیم که متن قرآن ب است، می خواهیم ب
یلی به این کتاب دل بستگی دارد چه کمکی  به هر دل

می تواند بکند  و به چه کار امروز او می آید.
رای این منظور اگر متوجه نباشیم که مخاطب کدام   ب
رای مخاطبان  سخن قرآن، ما هستیم و کدام سخن ب
مستقیم اســت، نمیتوانیم از قرآن استفاده درستی 
ا زمانی که از برگه ی مختص  بکنیــم. به عبارت دیگر ت
به مخاطب مســتقیم عبور نکنیم به برگه ی دوم که 
شامل  مخاطبان غیر مستقیم است نخواهیم  رسید. 
این اصال بحث عمیقتر نگاه کردن نیست، بحث این 
است که در همان ســطحی که نگاه می کنیم این دو 
اید از هم جدا شــوند. در پاسخ به  برگه وجود دارند و ب
ا توجه به  پرســش اول به این موضوع پرداختیم و ب
رای مخاطبان مستقیم آن برگه ی  هدف اولیه ی قرآن ب

اول را بررسی کردیم.  

رآن،  دام سخن ق ه مخاطب ک اشــیم ک ب وجه ن ر مت   اگ
ان مستقیم  رای مخاطب دام ســخن ب ســتیم و ک ما ه
یم.    کن یم از قرآن استفاده ی درستی ب وان اســت، نمی ت

پرسش دوم نیز خصوصا از این نظر کمک کننده بود 
که متوجه باشــیم که قرآن تصویری از حقیقت را به 
راین این تفکر که  اب ن مــا می گوید، نه عین حقیقت. ب
زوما تفکر  ر ل ا آن تصوی ر درست است ی حاال این تصوی
مربوطی نخواهد بود. ما می  توانیم فهممان را از قرآن 

ر کنیم.  کمی  شامل ت
بینیم قرآن به چه کار  اما پرسش سوم، این است که ب
امروز ما می آید؟ این یک پاسخ بدیهی دارد و آن اینکه 
ا  ا منبعی از عقاید است و ی قرآن اساسنامه دین است ی
اگر بخواهید احکام دین را بفهمید، الزمه اش مراجعه 
به قرآن اســت  و قرآن حــرف اول را می زند. صرفنظر 
از اینکه معتقد باشــیم این احکام بــه درد امروز ما 
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ا نه و صرفنظر از اینکه به شــریعت ایستا  می خورد ی
ا.  از این پاسخ بدیهی رد  ا شریعت پوی معتقد باشیم ی
می شویم.چون در اینجا منظور کاربرد قرآن - مشخصا 
رای زندگی انسان دل بسته به قرآن است  متن قرآن - ب

و نه نقش قرآن در فهم دین و شریعت. 

د؟ ار امروز ما می  آی ه چه ک ۳.  قرآن ب

ا بررسی ســه خرده پرسش و سپس   پرســش سوم را ب
ر پی می گیریم:  پاسخ به پرسش اصلی در بخش های زی

• هدف نهایی قرآن چیست؟ 
• از روایــت داســتان آفرینش انســان در قرآن   چه 

می توان دریافت؟
اثیر  ر تزکیه و معنویت دل بستگانش ت • قرآن چگونه ب

می گذارد؟
• نتیجه گیری و پاســخ به پرسش اصلی: قرآن به چه 

کار امروز ما می آید؟

ست؟ ی قرآن چی های ۳-۱.  هدف ن

رای  هــدف ابتدایی قرآن را گفتیم کــه اتمام حجت ب
مخاطبان مســتقیم بود. هدف نهایــی قرآن همان 
اســت که در قســمِت 2-2-2 در پاسخ به پرسش دوم 
به عنوام مالک رستگاری در قرآن آمد، یعنی تزکیه. در 

آنجا گفته شد:
اگر در قــرآن به دنبال مالک رســتگاری در یک کلمه 

باشیم آن تزکیه است. 
ى")۸۷:۱۴( َزكَّ ْن َت َح َم َل ْد َأْف "َق

)بی تردید کســی که خود را ]از زشــتی های باطن و 
ظاهر[ پاک کرد، رستگار شد.(

قرآن در چهار آیه ی مشابه هدف دین را مطرح می کند. 
ه، آیه ۱29،  ســوره ی  رتیــب کنونی قرآن، اولین آی در ت
ا  راهیم دعا می کند که خدای بقره است وقتی حضرت اب
ا همان  رایشان بفرست. سه آیه ی دیگر نیز ب پیامبری ب
ا کلمات اصلی یکسان خطاب به مخاطبان  مضمون ب

قرآن است:
َك َو  اِت ْم آي ِه ْي َل وا َع ُل ْت ْم َي ُه ْن ْم َرُســوالً ِم ِه ْث في َع ا َو اْب ن "َربَّ
ُز  زي َع َت اْل َك َأْن ْم ِإنَّ ِه ي َزكِّ َة َو ُي َم ْك ِح تاَب  َو اْل ِك ــُم اْل ُه ُم لِّ َع ُي

َحكيُم" )2:۱29( اْل
رای اینکه بحث و جدل  مانند پاسخ به پرسش دوم ب
اره ی ترجمه ی آیــات پیش آید، ترجمه ی  کمتری درب

حسین انصاریان را می آوریم:
رانگيز،  )پروردگارا! در ميان آنان پيامبرى از خودشان ب
ر آنان بخواند، و آنان را كتاب و حكمت  كه آيات تو را ب
ياموزد، و ]از آلودگى هاى ظاهرى و باطنى [ پاكشــان  ب

ر و حكيمى.( اپذي را تو تواناى شكست ن كند؛ زي

اگر این آیــات را گذرا و بدون تامــل بخوانیم ممکن 
رای چهار  اســت به این نتیجه برسیم که پیامبر البد ب

هدف مجزا آمد:
۱- خواندن آیات قرآن 2-تعلیم کتاب ۳- تعلیم حکمت 

۴- تزکیه
رای  رای همان آخری، یعنی ب ازنظر دکتر شفتی دین ب
رای تزکیه اند. انتقال  تزکیه آمده است و آن سه، راهی ب
رای تعلیم  ر راه را ب آیات قرآن به مخاطبان توسط پیامب
از می کند و این نیز راه را  ا مخاطبان ب کتاب و حکمت ب
ا آن سه  برای هدف اصلی که تزکیه است می گشاید. ب
و بدون تزکیه دردی که دوا نخواهد شــد هیچ، وضع 
ا خود دانش و آگاهی  را آن سه ب بدتر هم می شــود. زی
می آورند و آنکه این دانش و آگاهی را کســب کند و 
اور کند  اما تزکیــه نکند عذر کمی خواهد  بفهمــد و ب
داشــت. هر توصیه و هر بهره ی  دیگری از دین هم که 
در قرآن به آن اشاره شده، مانند تقوا و اقامه ی قسط و 
رای همین هدف اصلی یعنی  تبیین محل اختالف، ب

تزکیه بوده است. 
در قــرآن هر دســتور و حکمی  که آمده اســت هدف 
نهایی اش تزکیه اســت. بلکه همــان هدف ابتدایی 
رای مخاطب مســتقیم  کــه انذار و  اتمــام حجت ب
رای تزکیه بود. یعنی هــدف اولیه ی قرآن  بود هــم، ب
رای مخاطب مســتقیم نیز در خدمت همین هدف  ب
نهایی، یعنی تزکیه ی ایشان بود. از هدف که بگذریم، 
خوب  اســت به موضوع و اســلوب قــرآن هم توجه 
اِس  نَّ ل ا ُهًدى ِل ِقین ی تَّ ُم ْل کنیم. قرآن می گوید ُهــدی ِل
ا می گوید قــرآن کتاب هدایــت و رحمت  اســت و ی
رای مومنین،   هدایت موضوع قرآن اســت.   اســت ب
ا این  را ب ز اهمیت است زی فهم این نکته بســیار حائ
ْی ٍء است،  ُکلِّ َش ًا ِل ان ی ْب درک، مثال وقتی می گوید قرآن ِت
دیگر هر انتظاری از آن نخواهیم داشت و کل شیء را 
در چارچوب موضــوع هدایت و هدف تزکیه خواهیم 

انی. ا زبان انذار نه هر زب فهمید، و همانجا هم ب

ست،    وب قرآن چی ه هدف، موضوع و اســل ن ک  فهم ای
ال  ــن درک، مث ا ای را ب ز اهمیت اســت. زی ار حائ ســی ب
ر  گر ه ْی ٍء است، دی لِّ َش ُک ًا لِ ان ی ْب رآن ِت د ق وی وقتی می گ
ل شیء را در چارچوب  ظاری از آن نخواهیم داشت و ک ت ان
یه خواهیــم فهمید. زک ــدف ت ت و ه موضــوع هدای

اینگونه می توان به سه عنوان بندی رسید:
هدف قرآن: تزکیه

موضوع قرآن: هدایت
ر  اســلوب قرآن: انذار )به این معنی که اسلوب قرآن ب
رای مخاطب مســتقیم  مبنای هــدف اولیه ی قرآن ب

است(
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اگر توجه کنیــم که هدف قرآن تزکیــه و موضوع او 
هدایت آدمی به ســوی تزکیه است، این سوال پیش 
رای این هدایت از چه روشی استفاده  می آید که قرآن ب

می کند. این را در ادامه ی این بحث بررسی می کنیم:

ان در قرآن چه  س نش ان ان آفری ت داست ۳-۲.  از روای
افت؟ وان دری  می ت

اید توجه کرد که در اینجا توجه ما به متن   در ابتــدا ب
قرآن است و در پی خوانش این متنیم. معنایش این 
اوریم که داستان خلقت کلمه به  ر این ب نیســت که ب
کلمه عین واقعیت بوده و حقیقت خارجی داشــته 
ا اینکه در این  ا اینگونه بوده اســت ی اســت. اینکه آی
ا حاصل تجّلی حق  روایت زبان استعاره به کار رفته و ی

ر بوده است بحث دیگری است.  ر دل پیامب ب
روایت قرآن از داســتان خلقت انسان را در چهار فصل 
ا هدایت آدمی به سوی هدف تزکیه  مطرح می کنیم ت

را بهتر توضیح دهیم:

ان س فصل اول: خلقت ان  .۱-۲-۳

دکتر شفتی اســتفاده ی خود از داســتان خلقت در 
ا تشــبیه آن به برخی فیلم ها بیان می کنند.  قرآن را ب
ازگشت به  اره ب کب در برخی فیلم ها صحنه ی نمایش ی
عقب می کند و ماجرایی را از گذشته نشان می دهد و  
ازه متوجه می شود که داستان چه بوده و چرا  یننده ت ب
به اینجا ختم شده است.  در اینجا نیز ایشان چنین 

استفاده ای از داستان خلقت می کنند:  
در بیان داستان خلقت هنگامی خداوند به فرشتگان 
می گوید که به آدم سجده کنید، که پیشترگفته است 
ْن ُروِحــي«، از روح خودم در او  يــِه ِم ْخُت ِف َف کــه »و ََن
ُه َساِجِدين  وا َل ُع َق دمیدم. یعنی قبل از آنکه بگوید  َف
راى او به ســجده در افتيد - اشاره به دمیدن از روح  - ب

خود در او نموده است. 

آنچه از این نفخت فهمیده می شود اینست که انسان 
ا یک دید وحدت  بته ب چیزی از خدا در خودش دارد.  ال
وجودی درست است که  بگوییم همه  ی وجود اوست، 
رای انسان گفته شده، اشاره است  اما اینکه خصوصا ب
به اینکه آنچه انسان از او دارد در مرتبه ی باالیی است. 
بعد از این موضوع، قرآن صحبت از »امانت« می کند 
و می گوید ما این امانت را به آســمان و زمین دادیم 
و آنها قبول نکردند و به انســان دادیم. تفســیرهای 
ار  متعددی از این شــده اما اگر همه این تفاسیر را کن
ا  ا به عقل و ی هم بگذاریم بیشــتر آنها ختم می شود ی

به اختیار که این دو هم به یکدیگر وابسته اند.
ر  نکته بعدی در داســتان خلقت انســان، بحث تکب

ر  ا تکب ْرَت: آی َب ْك اســت که به شیطان گفته شده َأْســَت
ورزیدی؟ که در بحث مربوط به پرســش دوم گفتیم 
ر مبنای قرآن انسان را الیق جهنم  این چیزی است که ب
ا او بودن اســت و اگر من  را طبیعت من ب می کند. زی
ر طبیعت خودم ایستاده ام.  راب تکبر داشته باشم، در ب
طبیعت من وابســته و اتصال به اوست چون از روح 
خود در من دمیده است و این دمیدن ادامه دارد، کل 
یوم هو فی شأن. اگر تکبر داشته باشم در واقع خودم 
ر او گذاشته ام و خودم را مثالی از شرک کرده ام.  راب را در ب
ند این موجود که  بعد که فرشتگان به خداوند می گوی
ا اَل  ُم َم َل ي َأْع خون به پا خواهد کرد، خداوند می گوید ِإنِّ
وَن: من چیزی را می دانم که شما نمی دانید. به  ُم َل ْع َت
ا فرشته  نوعی انگار خداوند می خواهد این بحث را ب
اد داده است  ها ادامه دهد و می گوید اسماء را به آدم ی
نها کی هستند اگر می دانید و  و می گوید بگویید که ای
آنها می گویند که ما نمی دانیم. می توان از این اسماء 
افتی فلسفی داشــت.  می توان اینگونه نیز نگاه  دری
ا  کرد همانگونه که در برخی تفاســیر آمده است، که ب
ُؤاَلِء در این آیه منظور از  توجه به استفاده از کلمه ی  َه
این اسماء اسامی  انسان های کامل بوده است، مانند 
راهیمی، بودا، و دیگر انسان های  پیامبران در ادیان اب
ي  کامل. گویی این تشریح پاسخ خداوند است که ِإنِّ

وَن.  ُم َل ْع ا اَل َت ُم َم َل َأْع

اغبانی که رهگذر، جز گرد و خاک و ِگل در کار او  مانند ب
اغبان  ا حیرت می پرسد "چه می کنی؟"، و  ب نمی بیند، ب
اغبان  وَن. چند ماه بعد ب ُم َل ْع ا اَل َت ُم َم َل ي َأْع می گوید ِإنِّ
راهیمی ،  له اب میوه ها و گل ها را نشــان او می دهد. ب
موسی و عیسی و محمدی خواهد آمد و ابن عربی ای 

و مولوی و حافظ و عطار و بودائی ... خواهد آمد.

ان س فصل دوم : هدف از خلقت ان  .۲-۲-۳

ر مبنای قرآن هدف از خلقت آدمی چیســت؟ قرآن  ب
ُدوِن: ما  ُب ْع َي َس ِإالَّ ِل ِجــنَّ َواْلِْن ُت اْل ْق َل ا َخ می گوید: َوَم
رای عبادت خداوند آفریدیم. هر چند  انسان و جن را ب
وِن تفســیر کرده اند اما به  ِرُف ْع َي ه ِل ُدوِن را ب ُب ْع َي برخی ِل
نظر می رســد که نیازی به چنین تفســیری نیست. 
ر مبنای متن  ُدوِن است. اما ب ُب ْع َي یعنی هدف همان ِل
رای عبادت خداوند خلق شده است؟  قرآن چرا انسان ب
یازمند نیســت، پس  خداوند که به عبادت آدمیان ن

منظور چیست؟ 
در زبــان عربــی و خصوصا در قرآن همیشــه چنین 
نیســت که کلمه ی عبد تصویــری دون مایه در ذهن 
ا افتخار  بادر کند. خداوند در قــرآن از عباد خویش ب ت
َلى اْلَْرِض  ْمُشوَن َع َن َي ذي ِن الَّ َم رَّْح اُد ال َب رد، و ِع نام می ب
وا َســالما )25:6۳(، و  وَن قاُل ُل جاِه ُم اْل ُه َب ًا َو ِإذا خاَط ْون َه

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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به پیامبرانش هم که اشــاره می کند کلمه ی عبد را به 
ا، ... . مقام عبد  َدن ْب ْر َع ا، َو اْذُك اِدَن ب ْن ِع ُه ِم رد، ِإنَّ کار می ب
ر  االت ا مقام مولی ســنجیده می شــود. هر چه موال ب ب

ر است.  االت باشد مقام عبد هم ب
اید داشــته باشد که عبد خوبی  اما عبد چه ویژگی ب

رای موالی خودش باشد؟ ب
ــی می زنیم. اگر "ایــن"، عبد "آن" باشــد، و "آن"   مثال
ا  مهمان دوست باشد اما "این" مهمان دوست نباشد، ی
ر از خــواب برخیزد اما "آن"  اگــر "این" عادت دارد که دی
رای "آن"  ا "این" می تواند عبد خوبی ب سحرخیز است، آی
اید همان ها را  اید شبیه مولی باشــد، ب باشد؟ عبد ب
دوست داشته باشد که مولی دوست دارد و در حّد خود 
بر سبیل موالی خود باشد. عبد خدا بودن یعنی شبیه 
ْن َأْحَسُن  او شــدن و به رنگ و صبغة او در آمدن، َو َم
ًة، رنگ خدا،  و چه رنگی از رنگ خدا بهتر  َغ ْب ِه ِص لَّ َن ال ِم
ُدون )2:۱۳۸(، ما  اِب ُه َع ْحُن َل است؟ و سپس می گوید و ََن
رای او عبادت کنندگانیم. چرا شبیه او شویم؟ چون از  ب
ْن ُروِحي، و به ســوی او  ِه ِم ي ْخُت ِف َف خود او آمده ایم، َن

وَن.  ُع ِه راِج ْي ا ِإَل ِه َو ِإنَّ لَّ ا ِل برمی گردیم، ِإنَّ

پس عبد خدا بودن یعنی به رنگ او در آمدن، شبیه او 
رای همین نیز می گوید که این دینی که به آن  شدن. ب
خوانده می شوید )اسالم به معنی تسلیم حق بودن( 
ر آن آفریده شده است:  له است که انســان ب فطرت ال
اَس  نَّ َر ال َط ي َف ِت ِه الَّ لَّ َرَت ال ْط ا ِف ًف ي ِن ِن َح ي لدِّ َك ِل َه ْم َوْج َأِق َف
ا. آن مالک رستگاری که در پاسخ به پرسش اول  َه ْي َل َع
و دوم بحث کردیم، یعنی تزکیه، همان است که ما را 
به او شــبیه می کند، که او منبع پاکی هاست. عبادت 
َفْحشاِء  ِن اْل هى  َع ْن الَة َت به تزکیه کمک می کند، ِإنَّ الصَّ
ْم َو  ُك َق َل ذي َخ ُم الَّ ُك ــُدوا َربَّ ُب اُس اْع نَّ ا ال َه ا َأيُّ ــر، ي َك ْن ُم َو اْل
َزكىَ  َو  َح َمن َت َل ْد َأْف ُقونَ ، َق تَّ مْ  َت ُك لَّ َع ْم َل ُك ِل ْب ْن َق َن ِم ذي الَّ
َصلى مالک  َصلى. در این آیه ی اخیر َف ِه َف َر اْســَم َربِّ َذَك
رای رسیدن  زار ب رای رستگاری نیست بلکه یک اب دوم ب

به تزکیه است. 
َس ِإالَّ  ِجــنَّ َواْلِْن ُت اْل ْق َل ا َخ پس وقتــی می گوید : َوَم
ا به رنگ خدا،  نها را خلق کردم ت ُدوِن یعنی من ای ُب ْع َي ِل
بته در حّد خود، پاک  ند. مانند او، و ال به رنگ من در آی

شوند.
مبــاد ابــدار  ت زلــف  آن  از  حافــظ  خــالص 
رســتگارانند   تــو  کمنــد  بســتگان  کــه 

گ خدا در آمدن، چه  ه رن رای ب فصل ســوم: ب  .۳-۲-۳
راهم شده است؟  ی ف مهیدات ات و ت امکان

ا  ا اختیار و ی خداوند امانتی را به ما داده است، عقل ی
هر چه باشد. از آن سو می گوید ما انسان را ضعیف و 
ا  عجول خلق کردیم. انســان هلوعا و حریص است. آی

رای انسان؟ در  واقعا این صفات، صفات بدی هستند ب
قرآن  آمده است که او خود ما را اینگونه آفریده است، 
آیــا می توانیم بگوییم که او صفات بدی در خلقت ما 

قرار داده است؟ 
واقعیت اینست که گر چه اگر به طور اطالق نگاه کنیم، 
نها صفات بدی هســتند، اما در نظام  هستی این  ای
صفات به ما کمک می کنند. از یک سو ما از او آمده ایم: 
ْن ُروِحی. و از سوی دیگر شیطنت هایی  ِه ِم ي ْخُت ِف َف َن
در ما هست که محصول حریص بودن، عجول بودن و 
ضعیف بودن ما هستند. این شیطنتها چشمان ما را 
از می کنند، آن  رای انجام کارهای متفاوت و مختلف ب ب
َق  َل ذي َخ هم در جهانی که پر از رنج و چالش اســت. الَّ
َمال ... )آنکه  ْم َأْحَســُن َع ُك ْم َأيُّ َوُك ُل ْب َي اَة ِل َحي ْوَت  َو اْل َم اْل
ا شما را به چالش اندازد که  مرگ و زندگی را خلق کرد ت

رید ... - 6۷:2(. کدام خوش رفتارت

ایــن مبتال کردن را معموال بــه امتحان کردن ترجمه 
کرده اند، که ترجمه ی خوبی نیســت. امتحان کردن 
این پرسش را ایجاد می کند که مگر خدا نمی دانست. 
ترجمه ی بهتر به چالش کشاندن  است . این چالش ها 
الفعل تبدیل می کنند  القوه را به ب است که در آدمی، ب
و زمینهی بهتر شــدن، رشد و به رنگ خدا در آمدن او 
نها سختی ها  را فراهم می آورند. منظور از چالش نیز ت
و دشواری های زندگی نیست. ما در هر لحظه و در هر 
حالت، حتی در زمان شــادی، دچار چالش نفس خود 

هستیم. 
ر مبنای روایت قرآن امکان به رنگ خدا در آمدن، که از  ب
ا سه عنصری که بحث شد فراهم  طریق تزکیه است، ب
می شــود: اول نفخت فیه من روحی، یعنی اینکه ما 
از او آمده ایــم و اصلمان نشــان از او دارد، دوم صفات 
انسانی مانند عجول و ضعیف و حریص بودن، و سوم 
یا. این  ورطه ای که مملو از چالش است، یعنی این دن
مجموعه به انسان امکان رشد و تعالی می دهد و به 
او کمک می کند که در مســیر تزکیه ی نفس خویش 

قرار بگیرد.

ا  ن چالش ه رآن ای ت ق ه روای ا ب ن ارم: ب فصل چه  .4-۲-۳
ست؟ رای چی گ خدا در آمدن ب ه رن رای ب الش ب و ت

ر روایت قرآن می توان گفت که پاســخ این است:  ا ب ن ب
ِه راِجُعــون )2:۱56( . اگر قرار  ْي ا ِإَل ــِه َو ِإنَّ لَّ ا ِل چــون ... ِإنَّ
ا او داشته  اید سنخیتی ب اســت به سوی او برگردیم، ب
از نمی شود.  باشــیم، در غیر اینصورت دری به روی ما ب
ا ما باشد و  ا کسی می توان نشســت که هم اخالق ب ب
اره ی خداوند نیز صادق است. اگر هم اخالق او  این درب

ا او نخواهیم داشت. نباشیم مجال نشستن ب
ساُن  ا اْلِْن َه ا َأيُّ ِه راِجُعون، و به خصوص ي ْي ا ِإَل ِه َو ِإنَّ لَّ ا ِل ِإنَّ
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ُمالقيه )۸۴:6(، این را نشــان  ْدحًا َف َك َك َك كاِدٌح ِإلى  َربِّ ِإنَّ
می دهد که هر چــه می کنیم و هر دغدغه ای داریم، چه 
خوب و چه بد در اصل به خاطر این اســت که چیزی را 
گم کرده ایم و می خواهیم به آن گمشــده برسیم. برخی 
می دانند که گم  شــده ای دارند و برخی نمی دانند، برخی 

می دانند آن گمشده چیست و برخی نمی دانند.
ر مبنای  این روایتی که آمد روایت قرآن بود. این روایت ب
راهیمی از آن حقیقت مطلق و امر متعالی  ر ادیان اب تصوی
ر خدایی متشخص از آن  ر مبنای تصوی است. روایتی که ب
رای  حقیقت مطلق اســت. اصل معنای این روایت اما ب
پیروان بسیاری از ادیان و مسلک های معنوی دیگر نیز، 
که تصویری متفاوت از آن حقیقت مطلق و امر متعالی 

دارند، شبیه به همین است.
رای ایشان نیز روایتی آشناست.   از این منظر این روایت ب
اگر برخی کلمات مانند خدا و آدم و حوا و شــیطان را از 
ا مفاهیم جایگزین کنید، و  ردارید و آنها را ب این روایت ب
رای  آن را مثال به یک بودایی نشان بدهید می بینید که ب

او هم این روایت آشناست.

رای   او هم اینگونه می گوید که انســان در رنج است و ب
اید وابسته به چیزی نباشد  اینکه از رنج خالص بشود ب
و اگر در مســیر رهایی از تعلقات تالش کند و تالشش را 
ادامه دهد به یک نیروانایی می رسد و در آن مقام کامال از 
رنج خالص می شود. همچنین است اگر این داستان را به 
ا پیرو یک مســلک معنوی که دین رسمی   یک هندو و ی
رای او هم روایت آشنایی اســت.  ندارد، نشــان بدهید، ب
قرآن این روایت را در قالب هایی مانند داستان آدم و حّوا 
ر کرده است، اما اصل روایت  و خدای متشــخص تصوی
بین بســیاری از ادیان و مســلک های معنوی مشترک 

ا بگوییم اشتراک فراوان دارد.  است ی

ا تزکیه ی نفس می تواند با هستی  در واقع اینکه انسان ب
هم ســوتر شــود، از رنج خود بکاهد و حداقل در همین 
رای بسیاری از  ا آرامش بیشتری زندگی کند حتی ب یا ب دن
اور به هر تصویری از او( قابل درک  اب اوران )یعنی ن اب خدان

و پذیرش است.
یــک قصــه بیش نیســت غم عشــق و ایــن عجب
اســت نامکــرر  می  شــنوم  کــه  زبــان  هــر  کــز   

ش  ستگان ت دل ب ه و معنوی ی زک ر ت ه ب  ۳-۳.  قرآن چگون
ذارد؟ ر می گ ی اث ت

ا هدف اولیه ی  یه را ب  گفتیم که قرآن مخاطبان اول
ا زبان انذار پروا داده است. اکنون این  اتمام حجت و ب
رای آن هدف نهایی که گفتیم،  را مطرح می کنیم که ب

ا  ادآوری، ب ا زبان ذکر، یعنی ی یعنی تزکیه، قرآن ب

مخاطبانش صحبت می کند. 
رای مخاطب مســتقیم اســت و زبان  زبان انذار قرآن ب
رای همه مخاطبان، چه مســتقیم و چه غیر  یــادآوری ب
ِه َسبيال  َذ ِإلى  َربِّ َخ ْن شاَء اتَّ َم َرٌة َف ْذِك مســتقیم. ِإنَّ هِذِه َت
ا آن - به سوی  اد آوری است پس هر که خواست - ب )این ی

پروردگارش راهی پیش گیرد - ۷6:29(.
رایــن اگر آن الیه ی اول یعنــی آن وعده های عذاب  اب ن  ب
اخروی و دنیوی و آن مالمت ها و دستورهای جنگ را که 
با همه به انذار مخاطب مستقیم مربوط می شوند  تقری
ار احکام شرعی که بحث دیگری  بته در کن زنیم، و ال ار ب کن

ادآوریست. است، آنچه می ماند همه اش ی

  زبان انذار قرآن برای مخاطب مستقیم، و زبان یادآوری قرآن 
برای همه مخاطبان، چه مستقیم و چه غیر مستقیم است.

ر مبنای تزکیه و معنویت است. در  ادآوری روایتی که ب  ی
واقع حتی همان انذار و همان بیان همان احکام شرعی نیز 
ادآوری نیز  زار ی رای مخاطبان مستقیم و غیر مستقیم اب ب
 هست. به اختصار به مفهوم تزکیه و معنویت بپردازیم:

ــه: ی زک ت مفهــوم  ــاره ی  درب ــری  مختص  .۱-۳-۳ 

تزکیــه از نظر لغوی هم به معنای پــاک کردن و هم به 
معنای نمو و رشد کردن است.  به تعبیری می توان گفت 
که تزکیه نمو کردنی اســت کــه نتیجه ی آن پاک کردن 
است. تزکیه در یک مسلک معنوی، به خصوص در قرآن 
ا دیگری  ا خود، ارتباط ب در سه بعد آمده اســت: ارتباط ب
ا ورای  )انسانها و حیوانات و محیط اطراف ما( و ارتباط ب
راهیمی  اسمش  این عالم ناسوت که مسلمانان و ادیان اب
ا یهوه در یهودیت گذاشــته اند، و مثال  له یــا خدا ی را ال

بودایی ها اسمش را چیز دیگری می گذارند.

تزکیــه در قــرآن در ســه بعد آمــده اســت: ارتباط 
بــا خــود، ارتباط بــا دیگــری و ارتبــاط بــا خداوند.

ا ما را از آن طریق به  ه از قرآن که به کاری اشاره کرده ت هر آی
تزکیه دعوت کند به یکی از این سه ضلع مثلث مرتبط 
ا خداست.  رای تقویت ارتباط ب اســت: نماز بخوان، این ب
رای تقویت ارتباط تو  روزه بگیر که تقوا پیشه کنی، این ب
رای  یازمند کن، غیبت نکن؛ این هم ب ا خودت. کمک به ن ب

ا دیگری است.  تقویت ارتباط ب

ــت: وی معن مفهــوم  ــاره ی  درب ــری  مختص  .۲-۳-۳ 

بته تعریف کامال مشخصی  معنویت  )Spirituality( ال

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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ا دیگران،  ا خود و ارتباط ب ا ارتباط ب خدا هم افزایی دارد ب
ا  یازمند" که ارتباط ب له، "اطعام ن ِه ال َوْج ُمكمُ  ِل ِع ْط ا ُن مَّ ِإن
ا خداوند است. رای کمک به ارتباط ب  دیگران اســت ب

معنویــت  زمانی ســر بــر خواهــد آورد کــه  ارتباط 
ســالم با خود، با دیگــران و با خداوند، هر ســه فعال 
بــوده و  روی یکدیگــر نیــز تأثیــر مثبــت بگذارند.    

ر مبنای روایت آفرینش که در قســمت ۳-2 آمد، به  ب
اِت آدمی می توانند  این می رسیم که چالش ها و ابتالئ
رای بیشتر و بیشتر در مسیر تزکیه  بستری باشــند ب
حرکت کردن، در آن ســه ارتباط بهتر شــدن و به آن 
افتن این  رای ی ادآوری است ب معنویت رسیدن. قرآن ی
هایی  مسیر و جاری شدن در آن.  یکی از بهترین مثال
اتی است  که در این زمینه در قرآن دیده می شــود، آی
ا اندرز می دهد. قرآن  ا عتــاب می کند ی ر ی که به پیامب
ر را تربیت معنوی کرد و منازل السائرین او شد.   پیامب
ر از آن  ا، سنگین و غنی است وقتی که پیامب ب چقدر زی
ا. َو  ن ِن ُي َأْع َك ِب افــت می کند که ِإنَّ منبع وحی این را دری
َك حيَن  ِد َربِّ ْم َح ْح ِب بِّ ا َو َس ن ِن ُي َأْع َك ِب ِإنَّ َك َف ِم َربِّ ْك ُح ْر ِل ِب اْص

وُم )52:۴۸( ُق َت

ا، یعنی تو در چشــم ما هستی و ما داریم  ن ِن ُي َأْع َك ِب ِإنَّ
و  می بینیمت. یعنی هوای تو را داریم و حواسمان به ت
هســت.  همین تربیت معنوی قرآن است که پخش 
زرگانی نظیر حافظ،  می شود، ادامه پیدا می کند و  به ب

عطار، مولوی، ابن عربی و دیگران می رسد. 
بــه مثال دیگری از تربیت قرآنــی توجه می کنیم: در 
پرسش دوم، بحث کثرت گرایی، گفتیم حمد خداوند 
را حمد، اعالم تو چه هستی  کار آســانی نیســت. زی
است؛ اما تســبیح اعالم تو چه نیستی است که کار 
آسانی است. سوره ی حمد که آن را کلید قرآن می نامند 
در هر نمازی خوانده می شــود و اصل نماز مسلمانان 
اســت. هنگامی که در نماز این سوره را می خوانیم و 
يَن، ما داریم یک دعوی  ِم اَل َع ِه َربِّ اْل لَّ ُد ِل ْم َح می گوییم اْل
حمد می کنیم. گویی خداونــد یک جهان بینی را به 
ا تکرار آن در نماز سعی کنیم  ا ما ب ما نشــان می دهد ت
این جهان بینی را در ذهن خود مستقر  کنیم. اینگونه 
می توان گفت که انگار آغاز این ســوره، در پرتو دیگر 
آیات قرآن، می گوید بدان که حمد از آن خداست، و تو 
نمی توانــی حمد او را تمام و کمال انجام دهی، اما در 
حمد محدودی که می کنی این سه را در نظر بگیر: َربِّ 

ِن . ي دِّ ْوِم ال ِك َي اِل رَِّحيِم  - َم ِن ال َم رَّْح يَن - ال ِم اَل َع اْل

ا این ســه عبارت، تصویری خاص از خداوند و  قرآن ب
ر  ا می توان کمی  از این تصوی هستی را ارائه می دهد. آی

ندارد اما کســانی که راجع به معنویت تحقیق کرده اند، 
خصوصا آنها که محدود به منظر دینی نیستند و مثال از 
زاویه ی روانشناسی، روان درمانی و حتی پرستاری در این 
مورد تحقیق کرده اند، به موارد قابل توجهی اشاره می کنند. 
آنان به حاالت و رفتارهایی اشاره می کنند و به مجموعه ی 
ند، از جمله: امید داشتن، احساس  آنها معنویت می گوی
افتن  اتصال و هماهنگی با هســتی، احســاس قدرت، ی
ا، پرهیز از بیهودگــی، زندگی اصیل، خودفرمانروایی  معن
اور به  ها، ب اثیر دیگران نبودن(، عشــق به انسان )تحت ت
رازی در هستی و در پی بهبود بودن. می بینید که بسیاری 
نها را اندیشمندان دینی نیز از خروجی های معنویت  از ای
می داننــد. در مقاله یی در فصل نامه ی نگاه آفتاب، ضمن 
اتی از  ارجاع بــه منابعی در این زمینه، همچنیــن به آی
ا این حاالت و رفتارها  قرآن اشاره شده است که معنویت ب

ارتباط دارد. 

   امید داشتن، احســاس اتصال و هماهنگی با هستی، 
احســاس قــدرت، یافتن معنــا، پرهیــز از بیهودگی، 
زندگــی اصیــل، خودفرمانروایی )تحت تاثیــر دیگران 
نبودن(، عشــق به انســانها، باور به رازی در هســتی 
و در پــی بهبود بــودن، برخی از مولفه هــای معنویتند.

 هــر یک از این حــاالت و رفتارها نیز در یکی از آن ســه 
ا خود،  ارتباط مربوط به تزکیه قرار می گیرند، یعنی ارتباط ب
ا تصویری که فرد از امر متعالی دارد. نکته ی  دیگری و خدا ی
ا  قابل توجه این اســت که مولفه های معنویت، همگی ب
ر  هم ســازگارند و به تجربه، آنکه در مسیر معنویت گام ب
می دارد، معموال همه ی آنها را به صورت یک مجموعه در 
خودش رشد می دهد و چنین نیست که آنها یکی یکی و 

مستقل از یکدیگر حاصل شوند. 
در آغاز ســوره ی مؤمنون حاالت و رفتارهایی آمده اند که 
ثی جای می گیرند و از آنها  همه در همین سه ارتباط مثّل
اد شــده است . برداشت دکتر  به عنوان صفات مومنان ی
شفتی این است که هر گاه اضالع این مثلث شروع کردند 
أثیر مثبت گذاشتن روی یکدیگر و سبب هم افزایی  به ت
شدند و کم کم این مثلث به سمت دایره شدن تغییر کرد، 
این آغاز معنویت است. به عبارت دیگر ممکن است کسی 
ا دیگران کار  فقط روی یک ضلع این مثلث، مثال ارتباط ب
 کند. در این حالت کماکان می تــوان گفت که او در حال 
ا زمانی سر بر خواهد آورد که عالوه  تزکیه است. معنویت اّم
ر اینکه این ســه ضلع هر سه فعال باشند، روی یکدیگر  ب
ر این اساس ایشان نزدیکترین  أثیر مثبت بگذارند. ب نیز ت
را  کلمه ی قرآن به معنویــت را کلمه ی   مؤمن می دانند زی
نها  ا هم دارد و در او ای نها را ب   مؤمن در کالم قرآن همه ی ای
ْحَشــآِء  َف ِن اْل َهى  َع ْن الَة َت هم افزایی می کنند. مثال ِإنَّ الصَّ
ا  ازمی دارد، یعنی  ارتباط ب ر، نماز از فحشا و منکر ب َك ن ُم َواْل



  8            وبسایت فرهنگی صدانت

ن 
رآن

ه ق
بار

در 
ی 

اس
اس

ش 
رس

ه پ
س

ر به این آیات نــگاه کنیم به  بیــرون آمده و شــامل ت
ا کسی که به خدای  گونه ای که اگر یک غیر مسلمان ی
ا اصال به هیچ خدایی  غیر متشــخص ایمان دارد و ی
اور ندارد هم ســخن ما را بشــنود، بــرای او نیز این  ب
ا حداقل  سخن معنی داشته باشــد و قابل پذیرش ی
رای این منظور سعی می کنیم به  قابل تأمل باشــد؟ ب
ارات برویم. ورای مفهوم درون دینی و درون قرآنی این عب
يــن می توان به مفهومــی ورای مفهوم  ِم اَل َع از َربِّ اْل
درون دینی آن راه یافت و آن اینکه،  هســتی نظمی  
ر مبنای تصادف نیســت. تصادف  دارد و همــه اش ب
وجــود دارد، اما همان تصادف هــم یکی از اجزای آن 
رای نظم به کار  نظم است. یعنی خود آن تصادف هم ب
گرفته شده است، مثال در فرآیند تکامل موجودات این 
ِمين یعنی نظمی هســت و نیز  اَل َع ینیم. َربِّ اْل را می ب
نایی اســت. هستی رشته رشته  ر مب اینکه این نظم ب
نها  نیســت، بلکه سررشــته ای دارد، از این منظر ما ت

نیستیم و به آن سررشته وصلیم.

رَِّحيِم   ِن ال َم رَّْح آن مفهوم ورای مفهوم درون دینی که از ال
می توان گرفت اینست که پاشنه ی دِر زندگی بر محبت 
انی( می چرخد. محبت روغِن چراغ هستی است.  )مهرب
ر آدمیان واجب کرده  همان خداوندی که چیزهایی را ب
َلى  َب َع َت اســت بر خود رحمت را واجب می کنــد: َك
انی را بر خود واجب کرده و اگر  َة. او مهرب َم رَّْح ِه ال ِس ْف َن
ْن ُروِحی، و اگر عبادت  ِه ِم ي ْخُت ِف َف چنین است و اگر َن
له(  َة ال َغ ْب رای شبیه خدا شدن و به رنگ او )ِص خداوند، ب
انی  در آمدن است. پس ما نیز چراغ وجودمان به مهرب

روشن می شود.  

ين  دِّ ْوِم ال ِك َي اِل آن مفهوم ورای مفهوم درون دینی که از َم
ر قیامت  اکید قرآن ب می توان دریافت کرد اینست که ت
و نتیجــه ی اعمال از این حقیقت جاری در هســتی 
حکایت می کند که هستی جوالن گاه سبب و مسبب 
أثیری  اســت. هر کاری که انجام می دهیم در جایی ت
می گــذارد. نیوتن همین قانون را در فیزیک کشــف 
کرد و ما چه بسا در کشاکش زندگی به عمومیت این 

بریم. قانون در هستی پی ب
مــا در نمــازی که می خوانیــم و این الفــاظ را تکرار 
می کنیم، عمال این جهان بینــی را در ذهن خودمان 
بینیم، جهانی  ا  جهان را اینگونه ب مستقر می کنیم ت
انی اســت و در آن هر  ر مدار مهرب که سررشــته  دارد، ب
ا این جهان بینی  أثیری می گــذارد. ب عملی در جایی ت
شاید بتوانیم به مقامی عاری از خوف و حزن نزدیک 
ون که وعده ی قرآن  َزُن ْح ْم َي ْم َواَل ُه ِه ْي َل ْوٌف َع شویم:  اَل َخ

است.
این جهان بینی، آرامش و شادی را به ارمغان می آورد. 
رابر حزن و اندوه.   رابر خوف، و شادی ای در ب آرامشی در ب

آرامش و شــادی، خــود از نشــانه های معنویت اند. 
ا اضطرابی را تجربه کرد،  شــخص معنوی اگر هم غم ی
ه ای و بستری از شادی و آرامش  غم و اضطرابش در هال

قرار می گیرد. 

آرامــش و شــادی، خــود از نشــانه های معنویت اند. 

سعدی می گفت: 
دارد  تفــاوت  چــه  عــارف  ــر  ب شــادی  و  غــم 
 ســاقیا بــاده بــده شــادی آن کاین غم از اوســت

ه  رآن ب ه پرسش اصلی: ق ری و پاسخ ب تیجه گی ۳-4. ن
د؟ ار امروز ما می آی چه ک

قرآن دو برگ دارد و منظور از برگ این است که صحبت 
از ســطح و عمق نیست. این دو برگ دو هدِف مرتبط 
قرآن اند، در عرض یکدیگرند و نه در طول یکدیگر. برگ 
رای مخاطبان مستقیم  اول، هدف قرآن بوده اســت ب
خودش یعنی ساکنان عربستان، بخصوص مشرکین، 
و در کنارش یهودیان و نصارا که در آن سرزمین بودند. 
رای این دســته ی خــاص هدف قــرآن و ماموریت  ب
ر اتمام حجت بوده اســت. ایــن اتمام حجت  پیامب
رای مخاطبان مســتقیم قــرآن پی آمد های دنیوی  ب
و اخروی داشــته اســت. در برگ اول، روش قرآن انذار 
است.  هیچیک از ما مخاطب این برگ اول نیستیم، 
و هیچیک از انسان هایی که در زمان و سرزمین وحی 

نبوده اند نیز مخاطب آن نیستند.

برگ دوم هدف عام قرآن است و آن تزکیه است، در برگ 
ادآوری( انجام شده است.  دوم این هدف از طریق ذکر )ی
رای راه  ادآوری ب ر اساس آنچه گفته شد، قرآن تذکره و ی ب
بایی، گفتمانی محکم  معنویت است. قرآن در عین زی
و جدی دارد آنچنان که راحت نمی توان از آن گذشت. 
اور نداشته باشد و آن را  حتی اگر کسی به این کتاب ب
از می تواند قدرت و  از منبعی وحیانی نداند به نظرم ب
ر ذهن و دل خواننده احساس کند.  اثیر کالم قرآن را ب ت
بایی و واالیی کالم را خواننده به خوبی می تواند در  زی
ابد حتی اگر چندان هم عربی نداند.   شکل زبان قرآن دری
متن قرآن از آن گونه متن هاست که چند الیه است و 
ا خواننده. از  ر اســت و قابل تعامل ب رازآمیز، قابل تدّب
ادآوری بسیار  ر و ی رای تذّک همین روی کتابی است که ب
ْرآَن  ُق ا اْل ْرَن سَّ ْد َي َق کارآ و قوی است. خودش می گوید:  َوَل
ار در سوره ی قمر  ٍر . آیه ای که چهار ب ِك دَّ ْن ُم ْل ِم َه ِر َف ْك ذِّ ل ِل

تکرار شده است. 
اه  از این آیه چنین فهمیده اند که قرآن  برخی به اشتب
نــرا نمی گوید و فهم  را راحت می شــود فهمید. آیه ای
ا اینهمه تفاســیر و  قرآن هم راحت نیســت وگرنه ب

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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لذکر یعنی قرآن  ا القرآن ل رو نبودیم. یسرن اختالف نظر روب
ادآوری است.  ادآوری، آسان است و کالم آن مناسب ی رای ی  ب
ابی خوِد گمشــدة  ازی رای ب یــادآوری به چه؟ یــادآوری ب

خویش. 

قرآن از آن گونه متن هاست که چند الیه ،  رازآمیز، قابل تدبّر  و 
قابل تعامل با خواننده است.  از همین روی کتابی است که برای 
تذّکر و یادآوری خوِد گمشدة خویش بسیار کارآ و قوی است. 

 در ایــن جهــان که حافــظ می گوید »یــاری اندر کس 
اران را چه شــد« و عرفی شیرازی می گوید »ز  ینیم ی نمی ب
ارد« و نیمایوشیج می گوید  منجنیق فلک سنگ فتنه می ب
یاویزم قبای ژنده ی خود را« و  »به کجای این شــب تیره ب
ابتهاج می گوید »در این سرای بی کسی، کسی به در نمی  
زند«، ما گمشــده ای داریم و دنبال آن گمشده هستیم. 
گمشده ی ما همان منبع کمال است که از آن دوریم و راه 

رسیدن به او نیز همان تزکیه است.

ر ما از حقیقت تصویری اســت که اسالم به ما   اگر تصوی
ر و این دین هستیم،  می دهد و ما دلبســته ی این تصوی
ا در این سرای  ادآوری اســت ت اید توجه کنیم که قرآن، ی ب
ا  زنیم ت ابیم، صیقلی به خود ب ازی بی کســی خودمان را ب
به قصد مالقات به ســوی آن خداونــدی که نفخت فیه 
ر دیگر  ر گردیم. دلبســتگان به تصاوی مــن روحی گفت ب
ا ســخنانی دارند که  رای خود کتابی ی از حقیقت نیــز ب
رونــد، راه تزکیه و  ا بــه همین راه ب کمکشــان می کند ت

ا آن صورت بندی که گذشت. معنویت ب
ادآوری امر مهم و سنگینی  این نکته مهم است که این ی
ادآوری خاطره مثال در نظر  باید آن را در حّد یک ی است، ن
ادآوری  لکه ی اد آوردن ذهنی نیســت ب بگیریــم. این به ی

قلبی و عملی است. 
ادآوریی اســت که در طّی آن ما به منبع هســتی وصل  ی
ادم  م ، ی ْرُك ُروني  َأْذُك اْذُك ا آن تعامل می کنیم، َف می شویم و ب
ا خود شفا و  ادآوریی است که ب ادتان کنم.این ی ا ی کنید ت
ٌة  َم َو ِشــفاٌء َو َرْح ْرآِن ما ُه ُق َن اْل ُل ِم زِّ َن رحمت می آورد، َو ُن
ادآوریی که آغاز آن در پناه خدا رفتن اســت،  نين ، ی ْؤِم ُم ْل ِل
رَّجيِم، قرآن  ْيطاِن ال َن الشَّ ِه ِم لَّ ال ْذ ِب ِع َت اْس ْرآنَ  َف ُق َرْأَت اْل ِإذا َق َف
ر کوه نازل می شــد آن را از  می گویــد همین کلمات اگر ب
ا هَذا  ن َزْل ْو َأْن هیبت خود فروتن و از هم پاشیده می کرد، َل
ه . لَّ ِة ال َي ْن َخْش عًا ِم َصدِّ َت ُه خاِشعًا ُم َت َرَأْي ٍل َل َب لى  َج ْرآنَ  َع ُق اْل

اینکه قرآن نقش یادآوری دارد،  امر مهم و سنگینی 
اســت، نباید آن را در حّد یادآوری یــک خاطره در 
نظر بگیریم. این به یاد آوردن ذهنی نیســت بلکه 
یادآوری قلبی و عملی اســت. یادآوریی است که با 
خود شــفا و رحمت می آورد و در طّی آن ما به منبع 
هســتی وصل می شــویم و با آن تعامل می کنیم.

اورمند به قرآن وقتی آیات این کتاب  به عنوان یک ب
را بخوانی و ادامه بدهی به خواندن، و غور در معانی 
رای  از زنده می شــود که تو را ب کنی، یادی در قلبت ب
رســیدن به یک زندگی معنوی کمک می کند. این 
ا قرآن به  بته به این معنی نیســت که ما فقط ب ال
یاز به هیچ چیز دیگر نداریم.  معنویت می رسیم و ن
انســان موجود پیچیده ای اســت. ما نیــاز داریم 
ابع متعّددی  ادآوری به همین معنــی را از من کــه ی
یاز داریم از آثار و کتاب های بسیاری  دریافت کنیم. ن
استفاده کنیم و از انسان های متعالی که به ایشان 
بریم. استفاده از  ار ایشان دسترسی داریم بهره ب ا آث ی
ابع نیســت. یاز بودن از دیگر من  قرآن به معنی بی ن

 استفاده از قرآن به معنی بی نیاز بودن از دیگر منابع 
نیست.

ه پرسش سوم: الصه ی پاسخ ب  خ

را ی هر کســی که  قرآن به چه کار امروز ما می آید؟ ب
متمایل به ســلوک معنوی است و نیز دل بسته ی 
رای قرار  ادآوری اســت بی بدیل ب قــرآن، این کتاب ی
گرفتن در مســیر معنویت و جاری شــدن در این 
رای قلب  رای ذهــن که ب ادآوری نه ب مســیر. این ی
ا منبع هستی،  ادآوری راه تعامل او ب اوســت. این ی
رای او مّیسرتر می کند و به شفای قلب  خداوند، را ب
او از تیرگی ها کمک می کند. گذر از جنبه ی انذار قرآن، 
رای مخاطبان مســتقیم بوده است، می تواند  که ب
رای  ادآوری قرآن را ب تشخیص و استفاده از جنبه ی ی

ر  کند.  بسیاری آسان ت
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