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ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺘﺮﺟﻢ
در میان تازهمسلمانانی که دیدهام ،شاید شاخصترینشان نویسند ٔه کتاب حاضر باشد .در اوایل قرن

هفدهم ،اجدادش از اسکاتلند به آمریکا مهاجرت کردهاند و به قول خودش ،در محلهای زندگی کرده

که حتی یک غیرسفیدپوست وجود نداشته است .در نوجوانی به صورت اتفاقی با قرآن آشنا و مسلمان
میشود و بعد از حضور در جلسات محرم در شهر نیویورک رابط ٔه عمیق احساسی با اهل بیت علیهمالس م

پیدا میکند .من دورادور تنها شاهد تغییر رفتارهای او در سالهای اخیر ،مخصوصاً پیش و پس از سفر

زیارتیاش به نجف و کرب  ،بودهام:

»هر کسی ،چه سنی و چه شیعه ،به این مسأله اذعان دارد که هیچ کس به بزرگی امام علی7

نیست؛ مقام حضرت محمد 6که جای خود دارد ]و با تر از هم ٔه انسانهاست[ .وقتی موقع

زیارت امام علی 7دو رکعت نماز خواندم ،اشک بیاختیار از چشمانم میآمد .تمام آنچه از امام
علی 7میدانستم چون سیل به سوی قلبم روانه شده بود .هم ٔه ب ها ،مصیبتها و دشواریهایی که

ایشان متحمل شده بود .وفاداری ،پایمردی و عزمش در ادامه دادن کاری که باید به سرانجام میرسید بی

آن که به سختی آن کار فکر کند .آن وقت بود که فهمیدم و اکنون به یاد میآورم ،اگر هم ٔه لحظههایم

را در مسیر حقیقت استفاده کنم ،به انداز ٔه یک قطره از اقیانوس ابوتراب 7نخواهد شد«.

۱

amercycase.com/2018/08/12/leaving-on-a-jet-plane/

ت

۱

وقتی پای صحبتش مینشستم به ایمانش غبطه میخوردم .پنداری خداوند او را به دنیا آورده که

به یادمان بیاورد حتی در اوج غفلت و فروبستگی امر قدسی ،میشود دیندار ماند و هیچ بهانهای برای
غفلت پذیرفته نیست .همین نوشت ٔه با که از وب گش برداشتهام ،نام ٔه خداحافظیاش از نیویورک برای

شروع تحصیل دکتری برکلی است با این توضیح که قبل از شروع سال تحصیلی به بنگ دش میرود تا
برای کمک به مسلمانان آوار ٔه روهینگیا آستین همت با بزند.

ب فاصله پس از انتشار کتاب و خواندن آن ،از او خواستم که به من اجاز ٔه ترجم ٔه کتاب را بدهد.

دست به کار شدم و سعی کردم هر آن چه بلدم روی دایر ٔه ترجمه بریزم .متأسفانه تخصصی در ترجمه

ِ
کمیت لنگ ،خوب میدانم که آب در هاون کوبیدهام .در این دیار غربت ،دسترسی به
ندارم و با این

توضیحات عذر بدتر از گنا ِه ترجم ٔه ضعیف نباشد.
ویراستار حرفهای مقدور نبود .امیدوارم این
ْ

عنوان اصلی کتاب به شکل زیر است که ترجیح دادم به ترجم ٔه تحتاللفظی آن وفادار نمانم:
’’“The Beautiful Surrender: Islam as a Path to be Walked

»تسلیم زیبا :اس م به عنوان راهی برای پیمودن«
در فرآیند ترجمه سعی کردم در بسیاری از جاها ،با سعی در ضربه نزدن به پیام اصلی ،دست به

ترجم ٔه آزاد بزنم .ترجمههای قرآنی همه از سایت تنزیل و از روی ترجم ٔه آیتالله مکارم شیرازی ،پس از

برداشتن توضیحات داخل کمانک ،اخذ شده است .متن عربی قرآن نیز از روی سایت تنزیل برداشته
شده است .متن این کتاب را به قالب  XeTexدر وبسایت گیتهاب به صورت متنباز گذاشتهام به

آن امید که اگر خواهان دسترسی به متن اصلی برای تبدیل به قالبهایی غیر از پیدیاف یا تغییر نوع و

انداز ٔه قلم باشید ،با دردسر کمتری مواجه شوید .ع وه بر این ،امکان یادآوری ایرادهای ترجمه از طریق
سامان ٔه پیگیری خطاها در این وبگاه وجود دارد:

github.com/rasoolims/surrender
ث

نشر مطالب این کتاب با ذکر منبع ب مانع است .در نهایت جا دارد از محمدحسین باطنی ،هادی
آهنکوب ،محمدجواد امیری ،مهدی بهنیافر و علیاصغر خندان برای مطالع ٔه پیشنویس این ترجمه و

یادآوری مشک ت نگارشی سپاسگزاری کنم.

»هر چه گفتیم جز حکایت دوست
در همه عمر از آن پشیمانیم«

محمدصادق رسولی

تابستان  ۱۳۹۷ه .ش ،.نیویورک
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ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ
واﻟﺪﯾﻨﻢ ﮐﻨ و دﯾﻮﯾﺪ
ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ اﺳﺘﻔﺎﻧ و ﻟﯿﺰا
ﻫﻤﺴﺮم ﺳﻤﯿﻪ
و ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن زﯾﻦ

چ

ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از اﻣﯿﺮه ﺷﻮﻣﺎن ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اوﻟﯿﮥ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺪ.
از ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻪ ،ﻣﺮﯾﻢ اﻟﺪﺑﺎغ ،ﮐﻨ ﮐﻮﻟﯿﺞ ،ای .دﯾﻮﯾﺪ ﮐﻮﻟﯿﺞ ﺳﻮم ،اﻣﺎم زﯾﺪ ﺷﺎﮐﺮ و ﻋﻘﯿﻠﻪ
ﻧﻘﻮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﺑﯿﻨ ﭼﻨﺪﺑﺎرۀ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﭙﺎﺳ ﺰارم .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،از ﻫﻤﮥ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﻢ ،ﭼﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎﺗﻨﺪ و ﭼﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ
رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺎﺳ ﺰارم .اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﻧﺸ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﭘﺎداﺷﺸﺎن دﻫﺪ.

ح

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،١٩٩٧ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪروزی و ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه ،ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﮐﺮدم .ﻗﺒﻼ در ﻣﺪرﺳﮥ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از ﻗﺮآن را در ﮐﻼس
ﻧﺴﺨﻪ از ﻗﺮآﻧ را در

»ادﯾﺎن ﻏﺮﺑﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺮق ﻣ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﯾ

دﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮد ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺣﺘ ﺗﺼﺎدﻓ ﺑﺨﺸ از آن را ﺑﺎز ﮐﻨﻢ و
ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزی ﺑﺨﻮاﻧﻢ و در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺪهام ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﻢ .ﻗﺮآﻧ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﻧﺴﺨﮥ
وﯾﺮاﯾﺶﺷﺪۀ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺎرﻣﺎدوک ﭘﯿ ﺜﺎل  ٢ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٩٣٠ﻣﯿﻼدی در ﻟﻨﺪن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .روزی ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از آﺷﻨﺎﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺪهام را در ﯾ

از اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﺤﻠ

ﻣﻮﺳﯿﻘ ﭘﺎﻧﮏ راک  ٣دﯾﺪم ،آنﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ از ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷ
اﺳﻼﻣ ﺧﯿﺎﺑﺎن دِۇن  ۴ﺷﻬﺮ ﺷﯿ ﺎﮔﻮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺧﺮﯾﺪم.
ﻗﺮآن ﺷﺒﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ﻧﺒﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣ ﺧﻮاﻧﺪم ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ درﻣ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﯾ

اﻧﺴﺎن ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣ

ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ واﻣ داﺷﺖ .ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ
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Marmaduke Pickthall
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Punk rock
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Devon

۴

ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﻣ ﺮراً ﻗﺮآن را ﻣ ﺧﻮاﻧﺪم و ﺳﻌ ﻣ ﮐﺮدم آن را و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻔﻬﻤﻢ .ﻣﻦ اﺳﯿﺮ ﺗﺠﻠ ﺧﺮد ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺮآن ﺷﺪه ﺑﻮدم.
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل اول ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ  ،ﺷﻐﻠ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور
ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﭼﻬﺎرده ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪم .ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه رﻓﺘﻢ ،ﻗﺮآﻧﻢ
را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮدم .در ﻫﻤﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﻦ و ﯾ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﯾﻢ؛ اوﻟ اش ﯾ

دﯾ ﺮ از ﻫﻤ ﺎراﻧﻢ دو ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮ

ﺳﻔﺮ ﻧﻪروزه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرک و دﯾ ﺮی ﯾ

ﺳﻔﺮ دو ﻫﻔﺘﻪای

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﮐﺒِ  .ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻔﺮ دوم ﺑﻮد ﮐﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺳﻼم آوردن
ﺷﺪم .ﻫﺮ روز ﺑﻌﺪ از راﺳﺖ و رﯾﺴﺖ ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎی اردوﮔﺎه ،ده دﻗﯿﻘﻪای ﮐﻨﺠ ﺧﻠﻮت
ﻣ ﺟﺴﺘﻢ ﺗﺎ در آﯾﺎت ﻗﺮآن درﻧﮓ ﮐﻨﻢ .ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ ﻣ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ درﺧﺘﺎن و
آﺳﻤﺎن ﭼﺸﻢ ﻣ دوﺧﺘﻢ و ﻗﺮآن را ﺑﺎز ﻣ ﮐﺮدم .ﻫﺮ روز ﯾ

ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﺧﻄﻮر ﻣ ﮐﺮد:

اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ذاﺗ در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑ ﻮﯾﺪ .وﻗﺘ در ﮐﻨﺎر آن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ ﻗﺮآن ﻣ ﺧﻮاﻧﺪم و ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن
ﺳﺘﺎرهﻫﺎ در آﺳﻤﺎن ﺗﯿﺮه ﻣ ﺷﺪم ،در وﺟﻮدم ﺣﺴ ﻧﻮ ﭘﺪﯾﺪار ﻣ ﺷﺪ و آن ﺣﺲ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
اﯾﻤﺎن ﻧﺒﻮد.
ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن ارﺟﺎع ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﻨﻈﻮرم را ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺗﻼش ﯾ

ﺧﺮدِ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪاش در ﻣﻮرد ﺧﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮدات

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ،ﺑﻠ ﻪ درﺑﺎرۀ
اﺳﻼم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﺣﻘﯿﺮاﻧﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ از ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮا آﻓﺮﯾﺪه
اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﮐﻪ آن ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٩٩٧ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﺎﻧﺪ.

ر .دیوید کولیج

٢

رمضان  ۱۴۳۹هجری قمری ،ژوئن  ۲۰۱۸می دی
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دﯾﻦ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼ ﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ از دﯾﻦ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﺜﻞ درسﻫﺎی »ادﯾﺎن ﺟﻬﺎن« ﮐﻪ در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣ ﺷﻮد ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺑﻨﯿﺎدی و ﻋﺒﺎدات اﺻﻠ ادﯾﺎن ﺑﺰرگ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد
ﮐﺎری ﮐﻪ دﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺧﻮنرﯾﺰی« ﯾﺎ »ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕ «
ﺑ ﻮﯾﯿﻢ؟ راه درﺳﺖ ﺑﺮای آﻏﺎز ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﻢ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
آﻏﺎز ﮐﻨﻢ ﮐﻪ از اﺻﻄﻼح »رﻟﯿﺠﻦ«  ،۵ﮐﻪ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴ ﺑﺮای دﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد،
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﮐﻠﻤﮥ »رﻟﯿﺠﻦ« ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸ ﺮ داﻧﺸ ﺎه ﻫﺎروارد ،وﯾﻠﻔﺮد ﮐﺎﻧﺖول اﺳﻤﯿﺚ  ،۶اﯾﻦ
واژه را ﺑﺮای ادای ﻣﻌﻨﺎی دﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎ ﻣ داﻧﻢ .در ﻋﻮض از ﻫﻤﺎن واژۀ ﻋﺮﺑﯽ »دﯾﻦ« ﮐﻪ
ﻋﻤﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮ از آن واژۀ اﻧﮕﻠﯿﺴ دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻢ .واژۀ »دﯾﻦ« در ﻗﺮآن ،در
ﺳﻮرۀ اﻟ ﺎﻓﺮون ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
َ َ
َ
ُ ْ َ ُّ ْ َ
َ َ ْ
َ َ ْ
َ
َ
َْ
ﻗﻞ ﻳَﺎ أﻓ َﻬﺎ اﻟﺎﻜ ِﻓ ُﺮون ﴿ ﴾١ﻻ أﻗﺒُ ُﺪ َﻣﺎ ﻳﻌﺒُ ُﺪون ﴿َ ﴾٢وﻻ أﻧﺘُ ْﻢ َ ﺑِ ُﺪون َﻣﺎ أﻗﺒُ ُﺪ ﴿َ ﴾٣وﻻ
َ َ ُّ
ََ َ ُْ َ ُ َ
ََ َ ٌ
َ ُ ْ ُ ُ
ون َﻣﺎ أَ ْﻗﺒُ ُ
ﺪﻳ ْ
ﻜ ْﻢ َو َ
ﻳﻦ ﴿﴾٦
د
ﻳﻨ
د
ﻢ
ﻜ
ﻟ
﴿﴾٥
ﺪ
ﺪ
ﺑ
ﻢ
ﻧﺘ
أ
ﻻ
و
﴿﴾٤
ﻢ
ﺒ
ﻗ
ﺎ
ﻣ
ﺪ
ِ
ِ
ِ
أ ﻧﺎ ﺑ ِ
ِ ِ
Religion

۵

Smith, Wilfred Cantwell. “The Meaning and End of Religion.’’ Fortress Press: 1991.

۶

٣

بگو ای کافران! ) (۱آنچه را شما میپرستید من نمیپرستم (۲) .و نه شما آنچه را من

میپرستم میپرستید ) (۳و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کردهاید میپرستم ) (۴و نه شما
آنچه را که من میپرستم پرستش میکنید ) (۵آیین شما برای خودتان ،و آیین من برای خودم.
)(۶

از ﻧﻈﺮ واژهﺷﻨﺎﺳ  ،واژۀ دﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ »دﯾﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺪﻫ اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﻪ ارادۀ
دﯾ ﺮان و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ .ﭘﻨﺪاری زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دِﯾﻦﻣﺎن را
اول از ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺎﺳﺖ ادا ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﯿﭻ ﮐﺪامﻣﺎن
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯽﻋﻤﻞ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ زﻧﺪهاﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪام در ﺣﺎل
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﺮ ﮐﺴ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﻢ ﺧﻮد در ﻣﻮرد
ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﻤﻞ ﻣ زﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
و ﻫﻤﮥ وﺟﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﯾ

اﺗﻔﺎق ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ دﻟﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ

ﻣ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﻫﻤﮥ زﻧﺪﮔ اش را ﻣﺪﯾﻮن واﻟﺪﯾﻨﺶ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻫﻤﮥ ﻫﻢ و ﻏﻤﺶ را ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن و ﺷﺎد ﮐﺮدن واﻟﺪﯾﻨﺶ ﻣ ﮔﺬارد .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎن
ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ آنﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎس زﻧﺪﮔ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻖﺷﻨﺎس ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎﺷﻢ .در ﻫﻤﮥ ﺣﺎﻻت،
اﻧﺴﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ دﯾﻦ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣ ﮔﻮﯾﺪ »آﯾﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﺧﻮدﺗﺎن ،و آﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدم« ،در ﻣﻮرد ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘ آنﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﺑﯽدﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ دور از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻣ ﭘﻨﺪارﯾﻢ.

٧

ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧ ﮐﻪ ﻣﺎ دﯾﻦ را ﯾ
Chittick, William C. and Sachiko Murata. “The Vision of Islam.’’ pp. xxvii-xxix, Paragon
House: 1994.
۴

٧

ﺷﺄن ﺟﺪااﻓﺘﺎده از دﯾ ﺮ ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ و آن را ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪا از دﯾ ﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻫﻨﺮ ﻣ ﭘﻨﺪارﯾﻢ .اﺳﻼم ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﻦ اﻣﺮ ﻗﺪﺳ و اﻣﺮ دﻧﯿﻮی  ٨ﺗﻔﺎوﺗ
ﻧﻤ ﮔﺬارد .در آﯾﮥ ﺻﺪ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ:
َْ ْ ُ ْ ْ
َ
َ َ ْ َ ُ ُّ َ َ ْ ُ
ـﻪ َواﺳ ٌﻊ َﻋﻠ ٌ
َ
ﻴﻢ
ﺮﺸق َوا َﻤﻐ ِﺮ ُب ﻓﺄﻓﻨ َﻤﺎ ﺗ َﻮ ﻮا ﻓﺜﻢ َوﺟﻪ ا ﻠـ ِﻪ ِإن ا ﻠ
ِ
ِ
و ِﻠـ ِﻪ ا ﻤ ِ

مشرق و مغرب ،از آن خداست .و به هر سو رو کنید ،خدا آنجاست .خداوند بینیاز و
داناست.

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در زﻧﺪﮔ  ،ﺣﺘ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻋﺮﻓ  ،اﻣﺮی از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻟﻬ را ﺑﺎزﺗﺎب
ﻣ دﻫﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ .در ﺟﺎی دﯾ ﺮی از ﻗﺮآن ،آﯾﮥ ﭼﻬﺎرم ﺳﻮرۀ
ُ َْ
ُ ُْ َ ُ َ ََُْ َ
ُ
ﻮن ﺑَﺼ ٌ
ﺮﻴ  .٩ﻓﺮﻗ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ؛ اﮔﺮ
ﺣﺪﯾﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖَ :وﻫ َﻮ َﻣ َﻌﻜ ْﻢ أﻓ َﻦ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ وا ﻠـﻪ ﺑِﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠ
ِ
در ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎلِ آﻣﺮﯾ ﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﺑﺎﺷ ﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ ،در دﻓﺘﺮ ﯾ
ﺟﻠﺴﺎت ﯾ

ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار ،در اﺗﺎق

ﺷﺮﮐﺖ ،در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﺪا آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارد.

ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﮥ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻮرۀ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َْ
ََْ َ َ
َْ ٰ ََ َ
ُ ُ
ُ
َ ََُْ َ
َ َ
َ
ى ﺛﻼﺛ ٍﺔ ِإﻻ ﻫ َﻮ
ات َو َﻣﺎ ِﻲﻓ اﻷ ْر ِض َﻣﺎ ﻳَﻜﻮن ِﻣﻦ ﺠﻧﻮ
أ ﻢ ﺗﺮ أن ا ﻠـﻪ ﻓﻌﻠﻢ ﻣﺎ ِﻲﻓ ا ﺴﻤﺎو ِ
ُ َ ُ ُ ْ َ ََْ
َْ
َٰ َ
َ ُ
ُ
َ ُُ ْ َ َْ َ
ﻚ َو َﻻ أَ ْﻛ َ َ
ﺮﺜ إِﻻ ﻫ َﻮ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ أﻓ َﻦ ﻣﺎ ﺎﻛﻧﻮا �
راﺑِﻌﻬﻢ َوﻻ ﻤﺧﺴ ٍﺔ إِﻻ ﻫ َﻮ ﺳﺎ ِدﺳﻬﻢ َوﻻ أد ٰ ِﻣﻦ ذ ِ
َ ُ
ُ ُ َ ِّ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ
ﻜ ِّﻞ َ ْ ٍء َﻋﻠ ٌ
ﻴﻢ
ِ
ﻋﻢ ﻳﻨﺒﺌﻬﻢ ﺑِﻤﺎ ﻋ ِﻤﻠﻮا ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ِإن ا ﻠـﻪ ﺑِ

آیا نمیدانی که خداوند آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است میداند .هیچ گاه سه

نفر با هم نجوا نمیکنند مگر اینکه خداوند چهارمین آنهاست ،و هیچگاه پنج نفر با هم
Secular

٩و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ او ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﺪ ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ.
۵

٨

نجوا نمیکنند مگر اینکه خداوند ششمین آنهاست ،و نه تعدادی کمتر و نه بیشتر از آن
مگر اینکه او همراه آنهاست هر جا که باشند ،سپس روز قیامت آنها را از اعمالشان آگاه

میسازد ،چرا که خداوند به هر چیزی داناست.

اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﺣﺎﻃﮥ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اذان ،ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻠ ﻪ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﮥ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﯾ
ﻫﻨﺮی ﻣ روﯾﻢ ،از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾ

ﻧﻤﺎﯾﺸ ﺎه

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ اﺛﺮ ﻫﻨﺮیاش را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده

ﺷ ﻔﺖزده ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .اﮔﺮ ﻫﻤﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در آن ﻧﻤﺎﯾﺸ ﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ از او
درﺑﺎرۀ ﻣﺒﺪأ اﯾﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ و روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ .ﻣﻤ ﻦ
اﺳﺖ ﻫﯿﺠﺎنزده ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑ ﻮﯾﯿﻢ »ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺎرش ﻫﺴﺘﯿﻢ «.دﻟﯿﻞ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺎ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را ﻣﺒﺪأ ﻫﻨﺮش ﻣ داﻧﯿﻢ .ﭼﯿﺰی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آن را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ و ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از
اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ »اﻟ ﻪ اﮐﺒﺮ« ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﯾ

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ

ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻄﺮهای از اﻗﯿﺎﻧﻮس آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻟﻬ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺮد داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻗﻄﺮهای از ﺧﺮد ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﺮ زن ﯾﺎ ﻣﺮد زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا آن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮی آﻓﺮﯾﺪۀ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر
اﺳﺖ ،ﭘﺮوردﮔﺎری ﮐﻪ ﻧﻪ زاده و ﻧﻪ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﻦ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﮐﻠﯿﺖِ وﺟﻮد ﺑﺪاﻧﯿﻢ .اﮔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧ ﻣﺎ از ﻋﻤﺮ
ﮐﺎﺋﻨﺎت ،ﮐﻪ  ١٣٫٨ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﮥ زﻣﺎنﻫﺎ و
ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾ

از ﻣﻌﻠﻢﻫﺎﯾﻢ ﯾ

ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ »ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻟﺤﻈﻪای از

ﭼﻬﺎرده ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ اﺗﻤ از ﮐﻬ ﺸﺎن ﮐﻮﭼ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
۶

ﻓﺮای زﻣﺎن و ﻣ ﺎن وﺟﻮد دارد و ﺧﻮد او ﺧﺎﻟﻖ زﻣﺎن و ﻣ ﺎن اﺳﺖ «.ﺗﺄﻣﻞ در دﯾﻦ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ را در ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻣﺤﺪود ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ﺑﻠ ﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد درﯾﺎﺑﯿﻢ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،دﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾ
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮشزد ﻣ ﮐﻨﺪ :زﻣﺎنِ ﻣﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎمﺷﺪﻧ اﺳﺖ .ﯾ
روز ﺑﺎﯾﺪ دِﯾﻦ ﺧﻮد را ادا ﮐﻨﯿﻢ .دﯾﻦ آﻣﺪه ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﺮای آن روز آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.

٧

دﯾﺪار ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه در ﻗﺮآن ﻓﺮاوان دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﯾ

از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن اﺷﺎره ﺑﻪ واژۀ ﻣﺮگ

ﭘﯿﺶ از واژۀ زﻧﺪﮔ اﺳﺖ.
ْ َ ُْ ُ
َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ِّ
َ َ ْ َ
َﻳﺒَ َ
ﻞﻛ َ ْ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌ
ﺎر َك ا ِ ي ِﻧﻴ ِﺪهِ ا ﻤﻠﻚ وﻫﻮ ٰ
ﻳﺮ ﴿ ﴾١ا ِ ي ﺧﻠ َﻖ ا َﻤ ْﻮت َواﺤﻟَﻴَﺎة ِ َﺒﻠ َﻮ ْﻢ
ﺒﻟ
َ ُّ ُ ْ َ ْ
ﺣ َﺴ ُﻦ َﻗ َﻤ ًﻼ َو ُﻫ َﻮ اﻟْ َﻌﺰ ُﺰ اﻟْ َﻐ ُﻔ ُ
أﻳﻜﻢ أ
ﻮر ﴿ ] ﴾٢ﻠﮏ[
ِ

پربرکت و زوالناپذیر است کسی که حکومت جهان هستی به دست اوست ،و او بر هر چیز
تواناست (۱) .آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما

بهتر عمل میکنید ،و او شکستناپذیر و بخشنده است(۲) .

ُ َْ ً ََ ْ ُ ُ
َ
ََْ َ ُْ َ
ُ ُ ُْ ُ ُ َ ُ
ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻔ ُﺮون ﺑِﺎ ﻠـ ِﻪ َو ﻨﺘُ ْﻢ أ َﻮاﺗﺎ ﻓﺄﺣﻴَﺎﻛ ْﻢ ﻋﻢ ﻳُ ِﻤﻴﺘُﻜ ْﻢ ﻋﻢ ﺤﻳ ِﻴﻴﻜ ْﻢ ﻋﻢ ِإ ْ ِﻪ ﺗ ْﺮ َﺟ ُﻌﻮن

]ﺑﻘﺮه[۲۸ ،

چگونه به خداوند کافر میشوید؟ در حالی که شما مردگان بودید ،و او شما را زنده کرد.
سپس شما را میمیراند و بار دیگر شما را زنده میکند .سپس به سوی او بازگردانده میشوید.
۸

َ ُ َ َ ََ َ ََْْ ََ ْ َََْ ََْْ َ ََْ َْ ُ ُ َ َ َ ْ َ
ﻰﻟ ُﺧ ُﺮوج ِّﻣﻦ َ
ٰ
ﻴﻞ ]ﺬﻟﻓﺮ،
ﺒ
ﺳ
ﻦﻴ ﻓﺎﻋﺮﺘﻓﻨﺎ ﺑِﺬﻧﻮ ِﻨﺎ ﻓﻬﻞ ِإ
ٍ
ﻦﻴ وأﺣﻴﻴﺘﻨﺎ اﺛﻨﺘ ِ
ﻗﺎ ﻮا ر ﻨﺎ أﻣﺘﻨﺎ اﺛﻨﺘ ِ
ِ ٍ
[۱۱

آنها میگویند» :پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی .اکنون به گناهان خود
معترفیم .آیا راهی برای خارج شدن وجود دارد؟«

ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﯽﺟﺎن ﺑﻮدﯾﻢ و اﺻﻼ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
رﻧﺠﯿﺪهﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮدﯾﻢ .زﻣﯿﻦ ﺷ ﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻤﺪنﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ ،و ﻣﺎ ﺣﺘ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﯿﻢ
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗ دارد ﻣ اﻓﺘﺪ .و ﺳﭙﺲ زﯾﺴﺘﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾ

ﺑﺎر ﻗﺒﻼ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﯾﻢ ،ﺑﺎر دﯾ ﺮ ﻧﯿﺰ اﻣ ﺎن ﺗﻮﻟﺪ وﺟﻮد دارد.

َََْ ََ ْ َ ُ
ﻴﻢ ُّﻣﺒ ٌ
ﺎن أَﻧﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَ ُﺎه ِﻣﻦ ُّﻏ ْﻄ َﻔﺔ ﻓَﺈ َذا ُﻫ َﻮ َﺧﺼ ٌ
ﻦﻴ ﴿َ ﴾٧٧و َ َ
ﺮﺿ َب
اﻹﻧﺴ
ِ
ِ
ٍ ِ
أو ﻢ ﻳﺮ ِ
ْ
َ َ ََ َ َ
ْ
ُ
ﻴﻢ ﴿ ﴾٧٨ﻗﻞ ُﺤﻳْﻴ َ
َﺧﻠْ َﻘ ُﻪ ﻗَ َﺎل َﻣﻦ ُﺤﻳْﻲﻴ اﻟﻌ َﻈ َ
ﻲﻫ َر ِﻣ ٌ
ﺎم َو ِ َ
ﻴﻬﺎ ا ِ ي أﻧﺸﺄﻫﺎ أول
ِ ِ
ِ
َﺧﻠْﻖ َﻋﻠ ٌ
ﻴﻢ ﴿] ﴾٧٩ﻳﺲ[
ٍ ِ

َ َﺎ َﻣﺜَ ًﻼ َوﻧ َ ِ َ
ُ ِّ
ُ
َ ﺮ ٍة َوﻫ َﻮ ﺑِﻜﻞ

آیا انسان نمیداند که ما او را از نطفهای بیارزش آفریدیم؟ و او به مخاصمه آشکار برخاست.

) (۷۷و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت »چه کسی این استخوانها

را زنده میکند در حالی که پوسیده است؟« ) (۷۸بگو »همان کسی آن را زنده میکند که
نخستین بار آن را آفرید و او به هر مخلوقی داناست(۷۹) «.

در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺎﻓ  ١٠داﺳﺘﺎﻧ در ﻣﻮرد آﯾﺎت ﻓﻮق آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ،6اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺸﺮی ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺪﺑﯿﻨ
Shaﬁ, Maulana Mufti Muhammad. “Ma’ariful Qur’an: a Comprehensive Commentary on
the Holy Qur’an.’’ 7:413, Translated by Maktaba-e-Darul’Ulum Karachi. 1997–2004.
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ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .ﺑﺪﺑﯿﻨ ﺟﺰﺋ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺨﺼﻮص روزﮔﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در
آن داﺳﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ وﻗﺘ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ 6در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮد ،ﯾ

از

ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﻮﺳﯿﺪهای را ﺑﺮداﺷﺖ ،در دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ
آن اﺳﺘﺨﻮان را ﻓﺸﺎر داد و ﺑﻪ ﮔﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ،و ﮔﻔﺖ »ﭼﻪ ﮐﺴ اﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی
ﭘﻮﺳﯿﺪه را زﻧﺪه ﻣ ﮐﻨﺪ؟« ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺷ ﻞ ﻣﻤ ﻦ داده ﺷﺪ» :ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﮐﻪ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر آن اﺳﺘﺨﻮان را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،آن را زﻧﺪه ﻣ ﮐﻨﺪ«.
ﯾ

از ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن »اﻟﻤﺼﻮر« اﺳﺖ .ﺷ ﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻣﺎ ﻫﺮ روز ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻣ ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺧﺘﯿﺎری در ﻣﻮرد ﺷ ﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻣﺎن
ﻧﺪارﯾﻢ .ﺧﻮدِ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﭘﺴﺮم از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ او را از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓ دﯾﺪم ﺗﺎ ﺣﺎﻻ،
ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ راﺣﺘ راه ﻣ رود ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ او ﯾ

روز ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم وﺳﯿﻠﮥ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ،در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﯿﭻ
دﺧﺎﻟﺘ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﻧﻮع ﺑﯿﺎن ﻗﺮآن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ.
ُ َ َ ْ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ً َ َ
ﻜ َﺴ ْﻮﻧَﺎ اﻟْﻌ َﻈ َ
ﺎم
ﻋﻢ ﺧﻠﻘﻨﺎ ا ﻄﻔﺔ ﻋﻠﻘﺔ ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ اﻟﻌﻠﻘﺔ ﻀﻐﺔ ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ ا ﻤﻀﻐﺔ ِﻋﻈﺎﻣﺎ ﻓ
ِ
ُ َ ْ َ ُ ْ
َْ ً ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ
اﺨﻟَﺎﻟﻘ َ
آﺧ َﺮ َﻓﺘَﺒَ َ
ﻦﻴ ] ﺆﻣﻨﻮن[۱۴ ،
ﺎر َك ا ﻠـﻪ أﺣﺴﻦ
ﺤﻟﻤﺎ ﻋﻢ أﻧﺸﺄﻧﺎه ﺧﻠﻘﺎ
ِِ

سپس نطفه را به صورت علقه ]خون بسته[ ،و علقه را به صورت مضغه ]چیزی شبیه گوشت

جویده شده[ ،و مضغه را به صورت استخوانهایی درآوردیم و بر استخوانها گوشت پوشاندیم.
سپس آن را آفرینش تازهای دادیم .پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است.

َْ َْ
ُ
ُ َ ََْ َ َ ْ
َ َ ُ
اﻷﺑ ْ َﺼ َ
َ ُ َ ْ َ َ ُ ِّ ُ ُ
ﺎر
ﻮن أ َﻬﺎﺗِﻜ ْﻢ ﻻ ﻳﻌﻠ ُﻤﻮن ﺷﻴﺌًﺎ َو َﺟ َﻌﻞ ﻟﻜ ُﻢ ا ﺴﻤﻊ َو
وا ﻠـﻪ أﺧﺮﺟﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻄ ِ
َْْ ََ َ
ُ َْ ُ َ
َواﻷﻓﺌِﺪة � ﻟ َﻌﻠﻜ ْﻢ ﺗﺸﻜ ُﺮون ]ﺤﻧﻞ[۷۸ ،
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و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود در حالی که هیچ چیز نمیدانستید .و برای
شما ،گوش و چشم و عقل قرار داد ،تا شکر نعمت او را به جا آورید.

ْ َ ِّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ
َْ َ
َ ََ
ﺣ َﺴ َﻦ ُﺻ َﻮ َر ُ ْﻢ َو َ ْ ِﻪ ا ْ َﻤﺼ ُ
َ َ
ﺮﻴ ]ﺗﻐﺎﺑﻦ[۳ ،
ات َواﻷ ْرض ﺑِﺎﺤﻟﻖ وﺻﻮر ﻢ ﻓﺄ
ِ
ﺧﻠﻖ ا ﺴﻤﺎو ِ
ِ

آسمانها و زمین را به حق آفرید و شما را تصویر کرد ،تصویری زیبا و دلپذیر و سرانجام به

سوی اوست.

ُ َ ُّ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ُ َ ََ ُ ُ َ
ُ
ُ
ﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﻳﺮد ِإ ٰ
ﻰﻟ أرذ ِل اﻟﻌﻤﺮ ِﻟ ْ
ﻲﻜ ﻻ ﻓﻌﻠ َﻢ َﻧﻌﺪ ِﻋﻠ ٍﻢ
َوا ﻠـﻪ ﺧﻠﻘﻜ ْﻢ ﻋﻢ ﻓﺘَ َﻮﻓﺎﻛ ْﻢ � َو ِﻣ
ِ
َ ْ
َ
ـﻪ َﻋﻠ ٌ
ﻴﻢ ﻗَ ِﺪ ٌ
ﻳﺮ ]ﺤﻧﻞ[۷۰ ،
ﺷﻴﺌًﺎ � إِن ا ﻠ
ِ

خداوند شما را آفرید .سپس شما را میمیراند .بعضی از شما به نامطلوبترین سنین با ی
عمر میرسند ،تا بعد از علم و آگاهی ،چیزی ندانند .خداوند دانا و تواناست.

ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻤ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدم ،زﻣﺎن ﻓﻘﻂ از دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺴﺎﻧ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن
ﻣﻦ ﯾ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺪا ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮا آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر

اﮔﺮ روزی ﭘﯿﺮ ﺷﻮم و »ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ زﻧﺪﮔ ﺑﺮﺳﻢ؛ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫ ،

١١

ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﻧﻢ«  ١١ﻟﺰوﻣﺎً ﯾ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ زوالِ اﺗﻔﺎﻗ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠ ﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن

را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ6ﺑﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ دارو ﺑﺮوﻧﺪ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺮنﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺰﺷ

ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮدﻧﺪ

و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺰﺷ ﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن داروﺳﺎزی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎور ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ
ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ،اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﭘﺰﺷ
ﻫﯿﭻ ﮐﺎری از دﺳﺖ ﭘﺰﺷ

ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺮآن در آﯾﺎت ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻮم ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺘﻢ

ﺳﻮرۀ واﻗﻌﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ْ
َ
َْ َْ
ََْ َ َََ
َ َ ُ َ
ُ
اﺤﻟُﻠْ ُﻘ َ
ﻮم ﴿َ ﴾٨٣وأﻧﺘُ ْﻢ ِﺣﻴﻨﺌِ ٍﺬ ﺗﻨﻈ ُﺮون ﴿َ ﴾٨٤وﺤﻧ ُﻦ أﻗ َﺮ ُب ِإ ْ ِﻪ ِﻣﻨﻜ ْﻢ
ﺖ
ﻮﻻ ِإذا ﺑﻠﻐ ِ
ََ
ُ
َ
َ
ُْ ُ َ
ﺮﻴ َﻣﺪﻳﻨ َ
ون ﴿ ﴾٨٥ﻓَﻠَ ْﻮ َﻻ إن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ َﻏ ْ َ
ﻦﻴ ﴿ ﴾٨٦ﺗ ْﺮ ِﺟ ُﻌﻮﻏ َﻬﺎ ِإن ﻛﻨﺘُ ْﻢ
ﻜﻦ ﻻ ﻳﺒ ِﺮﺼ
ِ ِ
وﻟ ٰـ ِ
ِ
َﺻﺎدﻗ َ
ﻦﻴ ﴿﴾٨٧
ِِ

پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه میرسد ) (۸۳و شما در این حال نظاره میکنید ) (۸۴و

ما از شما به او نزدیکتریم ولی نمیبینید (۸۵) .اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمیشوید
) (۸۶پس آن را بازگردانید اگر راست میگویید(۸۷) .

اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﺎﻣﻤ ﻦ را ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ وﻟ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺮگ
ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن راهﺣﻠ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺮگ ﻣﺤﺘﻮم ﯾ

ﻗﺎﻋﺪۀ

ﺛﺎﺑﺖ و ﺧﻠﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔ از دﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
١١اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻮرۀ ﺣﺞ.
١٢

ﮐﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،آنﮔﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧ زﻧﺪﮔ و
ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ و ﺧﺮم ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آنﮔﺎه
ﻫﻤﮥ ﺗﻼش ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔ اﮐﻨﻮن ﺻﺮف آن ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻟﺬتﺑﺨﺶ دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﺑ ﺬارﯾﺪ ﻣﺜﺎﻟ ﺑﺰﻧﻢ .ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ درﺧﺘﺎن ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،درﺧﺘﺎن زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﯿﻠ وﻗﺖﻫﺎ ﻫﻮس ﻣ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوم ﮐﻪ ﭘﺮ از دار و
درﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻏﯿﺮ از ﺗﻤﺎﺷﺎی آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﭼﻮن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎی
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻫﺪﻓ ﻏﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾ

از دﻻﯾﻠ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ وﻗﺖﻫﺎ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ

ﺟﻨﮕﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷ ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎور دارم زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ درﺧﺘﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ
درﺧﺘﺎﻧ ﮐﻪ در آن دﻧﯿﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﺑﻪ درﺧﺖ ﺳﺪرةاﻟﻤﻨﺘﻬ اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣ  ،اﯾﻦ درﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧ دﯾ ﺮ،
اﯾﻦ درﺧﺖ در ﺟﺎﯾﯽ از ﺧﻠﻘﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻟﻬ ﻧﺰدﯾ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ ‐ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﻀﻮر ﺟﺴﻤﺎﻧ ای ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد .ﺧﻮش دارم ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ آن درﺧﺖ را ﺑﺒﯿﻨﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﻮﯾﺘﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮر در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از
دﯾﺪن درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﻢ ،اﺷ ﺎﻟ ﻧﺪارد؛ ﭼﻮن اﯾﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ«  ١٢اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎدت ﺑﻪ ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕ دارﯾﻢ.
ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣ روﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻮﭼ

ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن

ﺑﺨﺮﯾﻢ .ﺳﺎلﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﻣﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﯿﻢ.
زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﻣ دﻫﯿﻢ .ﭘﺲ
١٢اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﮥ  ١٧ﺳﻮرۀ اﻋﻠ .
١٣

ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻧﺪﮔ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪی ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ؟
اﮔﺮ در دﯾﻦ ﮐﺴ ﺑﺎور ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪای را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻠ آن ﺑﺎور اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت،
آن ﺑﺎور ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﻘﺎم ﺣﺮف ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .ﻓﺮض اﺳﻼم ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از
ﻣﺎ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻣﺮزش اﺑﺪی
ﭼﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾ

از ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ »ﮐﺮﯾﻢ« ﯾﻌﻨ ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ.

١۴

ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔ
ﻣﺮاد از واژۀ »اﺳﻼم« دﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ6و ﭘﯿﺮوان اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨ
»ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ در ﻫﺮ دو واژۀ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺳﻪ ﺣﺮف
ﺳﯿﻦ ،ﻻم و ﻣﯿﻢ وﺟﻮد دارد .در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ واژهﻫﺎ رﯾﺸﻪای ﺳﻪﺣﺮﻓ دارﻧﺪ .از
ﻫﻤﯿﻦ رو ،اﯾﻦ دو واژه ﻣﺸﺘﻖ از ﯾ
دﯾ ﺮی ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ آن واژه ﯾ
اﺳﺖ؛ ﮐﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﯾ

رﯾﺸﮥ واژﮔﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ س‐ل‐م رﯾﺸﮥ واژۀ

از ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ »اﻟﺴﻼم« ،آرام و ﺻﻠﺢﻃﻠﺐ،

از دﻋﺎﻫﺎی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ١٣ 6آﻣﺪه اﺳﺖ:

َ ُ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ ْ
َ ُ َ ْ َ
ا ﻠ ُﻬﻢ أَﻧ ْ َ
اﻹﻛ َﺮام
و
ل
ﻼ
اﺠﻟ
ا
ذ
ﺖ
ﺎر
ﺒ
ﻳ
م
ﻼ
ﺴ
ا
ﻚ
ﻨ
ﻣ
و
م
ﻼ
ﺴ
ا
ﺖ
ِ
ِ
ِ

پروردگارا تو خود آرامش هستی و آرامش از جانب توست و تو بابرکت هستی ای صاحب
شکوه و عظمت.

اﺳﻼم ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی واژﮔﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﺣﺼﻮل آراﻣﺶ
در ﺳﺎﯾﮥ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔ ﺣﻘﯿﻘﺖ »اﻟﺴﻼم« ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔ در ﺑﺮاﺑﺮ آراﻣﺶ ﻣﻄﻠﻖ
Islahi, Mohammad Yusuf. “Etiquettes of Life in Islam.’’ New edited English version of
Urdu A’dab-E-Zindagi. Markazi Maktaba Islam. page 106, 1997.
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١٣

ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ ﻣ ﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﯾ

راه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ

ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از رﻓﺘﻨﯿﻢ؛ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او ﻣ روﯾﻢ.
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ رﻓﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز اﺳﺖ و دﮔﺮﮔﻮﻧ ای ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ ،در زﻧﺪﮔ ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ،
ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔ ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎرﺷﺎن

ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در آﯾﮥ ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻮرۀ آلﻋﻤﺮان در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ7

آﻣﺪه

اﺳﺖ:
ََ
َ َ َ ً
َ َ َ َْ ُ َُ
ﻴﻔﺎ ُّ ْﺴﻠ ًﻤﺎ َو َﻣﺎ َﺎﻛ َن ﻣ َﻦ ا ْ ُﻤ ْﺮﺸ َ
ََ َ ْ َ
ﻦﻴ
ﻜﻦ ﺎﻛن ﺣ ِﻨ
ِ
ِِ
ِ
ﻣﺎ ﺎﻛن ِإﺑﺮا ِﻫﻴﻢ ﻓﻬﻮ ِدﻳﺎ وﻻ ﻧﺮﺼا ِﻏﻴﺎ وﻟ ٰـ ِ

ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی ،بلکه مو ّحدی خالص و مسلمان بود و هرگز از مشرکان
نبود.

ﻗﺮآن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎور ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ
از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت

ادﯾﺎنِ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﯾ

ﻣﻮﺳ  ،7در آﯾﮥ ﺷﺼﺖ و دوم ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤ در ﻣﯿﺎﻧﮥ رواﯾﺖ داﺳﺘﺎن
آﻣﺪه اﺳﺖ:
ْ
ْ
َ
َ َُ َ َ َ ُ
ﻦﻴ َﻣ ْﻦ َ
ى َوا ﺼﺎﺑﺌ َ
ﺎدوا َوا َﺼ َ
ﺎر ٰ
آﻣ َﻦ ﺑِﺎ ﻠـ ِﻪ َوا َ ْﻮمِ اﻵ ِﺧ ِﺮ َو َﻋ ِﻤﻞ
ِإن ا ِ ﻳﻦ آﻣﻨﻮا وا ِ ﻳﻦ ﻫ
ِِ
َ َ ٌ
َ ُ َْ ُ َ
ََ َ ْ ُ
َْ
َ
َ
ﺎﺤﻟًﺎ ﻓﻠ ُﻬ ْﻢ أﺟ ُﺮﻫ ْﻢ ِﻋﻨﺪ َر ِّ ِﻬ ْﻢ َوﻻ ﺧ ْﻮف َﻋﻠﻴ ِﻬ ْﻢ َوﻻ ﻫ ْﻢ ﺤﻳ َﺰﻧﻮن
ﺻ ِ

کسانی که ایمان آوردهاند ،و کسانی که به آئین یهود گرویدند و نصاری و صابئان ]پیروان

یحیی[ هر گاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند ،و عمل صالح انجام دهند ،پاداششان نزد

پروردگارشان مسلم است و هیچگونه ترس و اندوهی برای آنها نیست.
١۶

آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﺟﻠﺪ اول ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،آﯾﮥ ﯾﺎدﺷﺪه
ﻗﺎﻋﺪهای ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل را ﺑﻨﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ذات اﻗﺪس اﻟﻬ
ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻣ ﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺻﻞ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎور
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﭘﺲ از ﻣﺮگ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﻢ و درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،اﺳﻼم اﻣﺮوز ﻓﺮﻗ ﺑﺎ اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻧﺪارد .وﻗﺘ ﺣﻀﺮت
اﺑﺮاﻫﯿﻢ6ﺧﺎﻧﻪاش را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺘﻮر ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﺮک ﮔﻔﺖ ﯾﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﻣﺎ از آن آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣ ﮐﺮد ،ﯾﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ارج ﻣ ﻧﻬﺎد ،در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎر درﺳﺖ ﺑﻮد .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔ اﯾﺸﺎن در اﻧﺠﯿﻞ و ﻗﺮآن
آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ راه درﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ6ﺑﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﭘﯿﺮو ﺳﻨﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
ﻗﺒﻠ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ در ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣ ﻪ ﺗﺮک ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ 6ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻤﺎز ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﺳﻌ
ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻤﺎن را ﮔﺮاﻣ ﺑﺪارﯾﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ7اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت در ﻗﺮآن و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم6آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ اﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦﻫﺎ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﻼم ﻫﻤﯿﺸﻪ
واﮐﻨﺶ ﻃﺒﯿﻌ اﻧﺴﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻮده ،ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺳﻮره ﻋﺼﺮ،
ﮐﻪ ﯾ

از ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮرهﻫﺎی ﻗﺮآن اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺸﺎﻓﻌ  ،ﯾ

از

اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﺎﻓ ﻣ داﻧﺴﺖ:
ْ َ َ
َ َْ ْ
ﻳﻦ َ
آﻣﻨُﻮا َو َﻋﻤﻠُﻮا ا ﺼﺎﺤﻟَﺎت َوﺗَ َﻮ َ
ﺎن ﻟَﻲﻔ ُﺧ ْﺮﺴ ﴿ ﴾٢إﻻ ا ِ َ
اﺻ ْﻮا
اﻹﻧﺴ
ِ ِ
ِ
ِ
ﺮﺼ ﴿ِ ﴾١إن ِ
ِ
ٍ
واﻟﻌ ِ
ْ
ْ َ ِّ َ َ َ َ ْ
ﺮﺒ ﴿﴾٣
ﺑِﺎﺤﻟﻖ وﺗﻮاﺻﻮا ﺑِﺎ ﺼ ِ
١٧

به عصر سوگند ) (۱که انسانها همه در زیانند ) (۲مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال

صالح انجام دادهاند ،و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت
توصیه نمودهاند(۳) .

ﻫﻤﮥ ﺣﺮف ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﺎت ﺳﻮرۀ ﻋﺼﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدم و ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﭘﺎﯾﻤﺮدی در اﯾﻦ راه ﮐﻨﻢ.
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾ

از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در زﻧﺪﮔ ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ

ﻧﻮع روزه ﮔﺮﻓﺘﻨ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﻞ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن از اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺤﺮ ﺗﺎ ﻏﺮوب ﮐﺎﻣﻞ آﻓﺘﺎب از ﺧﻮردن ،آﺷﺎﻣﯿﺪن و آﻣﯿﺰش
ﺟﻨﺴ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از اﺳﻼم آوردﻧﻢ ﻣ ﮔﺬرد و
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺖ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﻢ دﺷﻮار اﺳﺖ .وﻟ اﯾﻦ ﮐﺎر وﻗﺘ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد آﺳﺎنﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺎه ﻣ ﮐﻨﻢ و ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﺻﺪﻫﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮕ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ .درﻣ ﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد
دﺷﻮاری روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺪﻧ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﯾ

ﻧﻮﺟﻮان ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ

در ﻣﺮاﮐﺶ ﯾﺎ ﭘﯿﺮزن ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪای در اﯾﺮان ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ .روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤ

اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﻧﺴﺎن ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر

ﺗﻮان دل ﮐﻨﺪن ﻣﻮﻗﺘ ازﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ دارﯾﻢ .وﻗﺘ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪﻧ اﺳﺖ ،آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
روزه ﻧﻤ ﮔﯿﺮﻧﺪ دﯾ ﺮ ﻋﺬری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓ ﺧﻮاﻫﺎنِ
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴ از ﺧﻮردن ،آﺷﺎﻣﯿﺪن و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴ
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﻠﻪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ
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ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷ ﻣﻮﻗﺘ از آنﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷ از آنﻫﺎ
از ﮐﺴ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﻗﺪرداﻧ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ دوﺳﺖﺗﺎن
دارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار دﻻر ﺑﺪﻫﺪ .او اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﭼﻮن ﺧﯿﺮِ ﺷﻤﺎ را ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ او روزی ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺎن ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
داده از ﺷﻤﺎ ﻗﺮض ﺑ ﯿﺮد و ﻗﻮل ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺲ دادن ﭘﻮل ،ﻣﺒﻠﻐ اﺿﺎﻓﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴ ﺟﺰ ﺧﻮدﺧﻮاهﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﯾﻦ آدمﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را
ﻗﺒﻮل ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪه اﻋﺘﻤﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺧﺐ ،اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ،آﯾﮥ دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه ،ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد:
َ
ْ
ُْ ُ
َ َ ْ ً َ َ ً َ ُ َ َ ُ َُ َ ْ َ ً َ َ ً
ُ َْ ُ
ﺮﻴة َوا ﻠـﻪ ﻓﻘ ِﺒﺾ َو َﺒ ُﺴ ُﻂ
ﻣﻦ ذا ا ِ ي ﻓﻘ ِﺮض ا ﻠـﻪ ﻗﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻴﻀﺎ ِﻋﻔﻪ أﺿﻌﺎﻓﺎ ﻛ ِﺜ
َ
َ ُ
َو ِ ْ ِﻪ ﺗ ْﺮ َﺟ ُﻌﻮن

کیست که به خدا »قرضالحسنهای« دهد ،تا آن را برای او ،چندینبرابر کند؟ و خداوند

است که محدود یا گسترده میسازد .و به سوی او باز میگردید.
ﻋﻼوه ﺑﺮ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﯾ

از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﺻﻠ اﺳﻼم ﮐﺎر

ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ6ﻧﯿﺰ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .روزیدﻫﻨﺪه» ،اﻟﺮزاق« ،ﯾ

از ﻧﺎمﻫﺎی

ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و او ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺛﺮوت ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮی را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﻗﻢ زده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺛﺮوتﺗﺎن
را ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻮش و ﺳﻼﻣﺘ ﻻزم
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺳﺨﺖ را داده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً در ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻓﺮاد اﺳﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از آن ﺧﺪاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ
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ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸ از آن ﺛﺮوتﻫﺎ را ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ او و زﻧﺪﮔ ﭘﺲ از
ﻣﺮگ از ﺳﺮ ﺻﺪق اﺳﺖ .در ﻋﻮض ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗﻮل داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی را
َ َ َ ُ
ﮐﻪ دادهاﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﮥ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻮرۀ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »ﻟ ِﻦﺌ ﺷﻜ ْﺮﻳ ْﻢ
ََ َ ُ
ﻷ ِز ﺪﻧﻜ ْﻢ« ١۴ .ﻣﺎ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮض ﻣ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻗﻮل او اﻋﺘﻤﺎد
دارﯾﻢ ﮐﻪ او در ﻋﻮض ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺪ داد .در آﯾﮥ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻮرۀ ﺣﺪﯾﺪ
آﻣﺪه اﺳﺖ:
َ َ ْ َ
ً َ َ ُ َ
َْ
ْ ُ ِّ َ َ ْ ُ ِّ َ
َ َ ً
ﺎت َوأﻗ َﺮ ُﺿﻮا ا ﻠـﻪ ﻗ ْﺮﺿﺎ َﺣ َﺴﻨﺎ ﻳُﻀﺎﻗﻒ ُﻬ ْﻢ َو ُﻬ ْﻢ أﺟ ٌﺮ ﻛ ِﺮ ٌﻢ
ِإن ا ﻤﺼﺪ ِﻗﻦﻴ وا ﻤﺼﺪﻗ ِ

مردان و زنان انفاقکننده ،و آنها که به خدا »قرضالحسنه« دهند ،برای آنان مضاعف میشود

و پاداش پرارزشی دارند.

در ﻗﺮآن از ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »زﮐﺎت« ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ زﮐﺎت ﻓﺮاﺗﺮ
از ﻣﻔﻬﻮم ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻗﺎﻋﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻠ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣ ﺷﻮد .واژۀ زﮐﺎت از ﻧﻈﺮ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﮐ و ﺧﻠﻮص در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و در
واﻗﻊ ،زﮐﺎت اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎری دارد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﮥ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﻣﺎن
را ﭘﺎک و ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺪﯾﺜ از اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق7آﻣﺪه اﺳﺖ:

»خدواند در هم ٔه اعضای بدنت و در رشد هر تار مویت و در هر لحظهای زکاتی قرار داده

است .زکات چشم آن است که برای آموختن ببینی و نگاهت را از آرزوها و تمای ت بپوشانی.
زکات گوشها آن است که به دانشِ ،خ َرد ،قرآن ،مباحث دینی ،مانند تبشیرها و انذارها ،و
هر چیزی که نجات تو در آن است ،گوش فرادهی و از شنیدن هر چیزی که نجات تو در آن

١۴اﮔﺮ ﺷ ﺮﮔﺰاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺰود.
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نیست مانند دروغ و غیبت و مانند آن بپرهیزی .زکات زبان آن است که مشورت مشفقانه

به مؤمنان بدهی ،غاف ن را بیدار کنی ،و همیشه مشغول به ذکر و حمد خداوند و مانند آن
باشی .زکات دست آن است که نسبت به هر آنچه که خداوند به تو داده است سخاوتمند

باشی؛ دانش و هر چیزی را که برای مسلمانان در راه اطاعت پروردگا ِر بلندمرتبه مفید است

بنویسی و دستت را از کارهای نادرست بازداری .زکات پاهایت آن است که آنها را برای
ادای حقوق الهی به کار بری ،به دیدار مردمان صالح بروی و به جمعهایی بروی که یاد
خداوند در آن است .قدم در آشتی دادن مردم ،صل ٔه رحم ،جهاد ،و به سمت هر آنچه که
دل و دینت در آن است بروی«.
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ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ زﮐﺎتِ ﺛﺮوت ﮐﺎر ﺳﺎدهای اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ زﮐﺎت ﺑﺪن ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف آن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎداﺗ را
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم6ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ درﺳﺘ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت
در اﺳﻼم وﺟﻮد دارد وﻟ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﯽ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺻﻼة« )ﻧﻤﺎز ( ﯾﺎد
ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺟﺒﺎری اﺳﺖ .وﻗﺘ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ در روز
ﻧﻤﺎز ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن »ﺣﺪاﻗﻞ« ﭘﻨﺞ ﺑﺎر در روز ﻧﻤﺎز ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
در ﻋﻤﻞ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻧﻤﺎز ﺻﻮرت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﯿﺎﯾﺶ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺷﻌﺎﺋﺮ آﯾﯿﻨ ﺧﺎﺻ را ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن
ﻧﯿﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﺧﻮاﻧﺪن اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره از ﻗﺮآن ،ﺳﻮرۀ ﺣﻤﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی
ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
١۵از ﮐﺘﺎب »اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻷﺧﻼق« ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻼﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار.
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ْ ْ ُ
َْ
َ ِّ ْ َ َ َ
َْ
ﻴﻢ ﴿َ ﴾٣ﻣﺎ ِ ِﻚ
ﻴﻢ ﴿ ﴾١اﺤﻟَﻤﺪ ِﻠـ ِﻪ رب اﻟﻌﺎ ِﻤﻦﻴ ﴿ ﴾٢ا ﺮﻤﺣ ٰـ ِﻦ ا ﺮ ِﺣ ِ
ِۢ ا ﻠـ ِﻪ ا ﺮﻤﺣ ٰـ ِﻦ ا ﺮ ِﺣ ِ
ْ
ﺎك َﻏ ْﻌﺒُ ُﺪ َو ﻳ َ
ﻳَ ْﻮ ا ِّ ﻳﻦ ﴿ ﴾٤إﻳ َ
ﺎك ﻧ َ ْﺴﺘَﻌ ُ
ﺮﺻ َ
ﺮﺼ َ
اط ا ْ ُﻤ ْﺴﺘَﻘ َ
ﻴﻢ ﴿َ ﴾٦
اﻫ ِﺪﻧَﺎ ا ِّ َ
اط
ﻦﻴ ﴿﴾٥
مِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ِّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ﺖ َﻋﻠﻴﻬ ْﻢ ﻏﺮﻴ ا َﻤﻐ ُﻀﻮب َﻋﻠﻴﻬ ْﻢ َوﻻ ا ﻀﺎﻟ َ
ﻳﻦ أﻏ َﻌﻤ َ
ا ِ َ
ﻦﻴ ﴿﴾٧
ِ
ِ
ِ
ِ

به نام خداوند بخشند ٔه بخشایشگر ) (۱ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار

جهانیان است (۲) .بخشنده و بخشایشگر است (۳) .مالک روز جزاست (۴) .تنها تو را

میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم (۵) .ما را به راه راست هدایت کن (۶) .راه کسانی
که آنان را مشمول نعمت خود ساختی ،نه کسانی که بر آنان غضب کردهای ،و نه گمراهان.

)(۷

ﻋﻼوه ﺑﺮ زﮐﺎت ﺑﺪن ،زﮐﺎتِ روز ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن و ادای
ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ در روز اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﻫﺮ روز ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ از وﻗﺘﺶ ﺑﺮای
ﮐﺎرﻫﺎی دﯾ ﺮ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﺧﺘﺼﺎص ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر واﺟﺐ
ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﻨﺞ وﻋﺪه ﻧﻤﺎز ﻫﻤﭽﻮن روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤ

ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﻣﺎﺳﺖ .ﻧﻤﺎز

ﺧﻮاﻧﺪن زﮐﺎت روز اﺳﺖ ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ زﮐﺎت ﺳﺎل ،و ﺳﻔﺮ ﺣﺞ زﮐﺎت ﻋﻤﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻔﻬﻮﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ از آن ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼ

اش را ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﻢ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪردان ﺑﺎﺷﯿﻢ،

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﻣ ﮔﺮداﻧﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم دﯾﻦ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اول اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ،
درﻣ ﯾﺎﺑﯿﻢ اﺳﻼم راﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دِﯾﻦ ﺧﻮد را ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن وﺟﻮد ﻣﺎ در دﻧﯿﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﺑﺪﻫﯿﻢ.

٢٢

ﺷﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ،روزه ،زﯾﺎرت و زﮐﺎت ﻫﻤﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺎ در
اﺑﻌﺎدی ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد .در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻤﺪﯾ ﺮ را ﺑﻪ ﺷﺎم دﻋﻮت ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﮐﺎﺗﻤﺎن را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﻮﭼ

ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣ دﻫﯿﻢ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی

اﻃﺮافﻣﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .ﺣﺞ ﻧﯿﺰ ﻫﻢدوش دﯾ ﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت

ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،اﺧﻼق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎﻣﺶ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻗﺎﻋﺪۀ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر
درﺳﺖ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﭼﻮن ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺣﺘﺮام ﺑ ﺬارﯾﻢ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،دزدی ﮐﻨﻨﺪ ،دروغ ﺑ ﻮﯾﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻬﻤﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﮐﻤ

ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﮑﺎﭘﻮی

ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آﯾﺎت ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺳﻮرۀ ﺑﻠﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ََ َْ َ ْ َ َ
َ َ ً ََ ََْ
ََْ َْ َ ُ َ َْْ
ْ َ
َ ََْ
ﻦﻴ ﴿َ ﴾٩وﻫﺪﻓﻨ ُﺎه ا ﺠﺪﻳ ْ ِﻦ ﴿ ﴾١٠ﻓﻼ اﻗﺘ
ﺤ َﻢ اﻟ َﻌﻘﺒَﺔ
ﻦﻴ ﴿ ﴾٨و ِﺴﺎﻧﺎ وﺷﻔﺘ ِ
أ ﻢ ﺠﻧﻌﻞ ﻗﻴﻨ ِ
ْ َ ُ
َ ُّ
َ
﴿َ ﴾١١و َﻣﺎ أَ ْد َر َ
ﻚ َر َﻗﺒَﺔ ﴿ ﴾١٣أَ ْو إ ْﻃ َﻌ ٌ
ﺎم ِﻲﻓ ﻳَ ْﻮمٍ ِذي َ ْﺴﻐﺒَ ٍﺔ ﴿﴾١٤
اك َﻣﺎ اﻟ َﻌﻘﺒَﺔ ﴿ ﴾١٢ﻓ
ٍ
ِ
ْ
ﻳَﺘ ً
َ َُ َََ َ ْ
ﻴﻤﺎ َذا َﻣ ْﻘ َﺮ َﺔ ﴿ ﴾١٥أَ ْو ْﺴ ً َ َ ْ َ َ
ُ َ َ َ
ﺮﺒ
ٍ
ِ ِ
ِ
ﻜﻴﻨﺎ ذا ﺮﺘ ٍﺔ ﴿ ﴾١٦ﻋﻢ ﺎﻛن ِﻣﻦ ا ِ ﻳﻦ آﻣﻨﻮا وﺗﻮاﺻﻮا ﺑِﺎ ﺼ ِ
َََ َ ْ َْ ْ َ
َ
وﺗﻮاﺻﻮا ﺑِﺎ ﻤﺮﻤﺣ ِﺔ ﴿﴾١٧

آیا برای او دو چشم قرار ندادیم ) (۸و یک زبان و دو لب؟ ) (۹و او را به راه خیر و ش ّر هدایت

کردیم (۱۰) .ولی او از آن گردن ٔه مهم نگذشت (۱۱) .و تو نمیدانی آن گردنه چیست.

) (۱۲آزاد کردن بردهای ) (۱۳یا غذا دادن در روز گرسنهای ) (۱۴یتیمی از خویشاوندان

) (۱۵یا مستمندی خاکنشین را ) (۱۶سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را

به شکیبایی و رحمت توصیه میکنند(۱۷) .

َ ُ ْ ُ َ ََٰ َ ُ
َ َ َ
ﺒﻟ أﻧﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ َو ْﻮ ﺎﻛن ﺑِ ِﻬ ْﻢ
در ﺑﺨﺸ از آﯾﮥ ﻧﻬﻢ ﺳﻮرۀ اﻟﺤﺸﺮ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »و ﺆﺛِﺮون
٢٣

َ َ َ ٌ
ﺎﺻﺔ«.
ﺧﺼ

١۶

اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪای ﻏﺬا ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن

ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﺎ آﻧﻘﺪر ﻧﮕﺮان وﺿﻊ ﻣﺎﻟ دﯾ ﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ .اﯾﻦ
ﯾ

آرﻣﺎن رﻓﯿﻊ اﺧﻼﻗ اﺳﺖ.
در زﻧﺪﮔ ﮔﺎﻫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻗﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﺎﻫ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎر ﻣ ﺷﻮﯾﻢ.

اﺳﻼم آﻣﺪه ﺗﺎ در زﻧﺪﮔ ﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻬﻢ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ.
اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﺎز واﺟﺒﻢ را ﻧﺨﻮاﻧﻢ ،ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﺷﺐ ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻢ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﯿﻤ از ﭘﻮﻟﻢ را در
ﯾ

روز ﺑﺪﻫﻢ ﭼﻮن آن روز ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪام .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﺗﺪرﯾﺞ ﺻﻮرت ﺑ ﯿﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﺧﻮب رﯾﺸﻪ ﺑ ﯿﺮد .ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻼش
و ﺻﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﻣ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﭼ ﻮﻧﻪ
ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣ دادم ﺗﺎ ﻃﺮﯾﻘﮥ درﺳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز را ﯾﺎد ﺑ ﯿﺮم .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺒﺎرات ﻋﺮﺑﯽ را ﺣﻔﻆ ﻣ ﮐﺮدم و ﻣﻌﻨﺎﯾﺸﺎن را
ﻣ آﻣﻮﺧﺘﻢ .ﺑﺎ آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌ ﺑﺮاﯾﻢ دﺷﻮار ﻣ ﻧﻤﻮد ،اﮐﻨﻮن ﺧﯿﻠ ﺳﺎده و ﻃﺒﯿﻌ
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ،ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌ در ﻣﻦ
ﺷ ﻞ ﻧﻤ ﮔﯿﺮد .زﯾﺮا ﻣﻦ آن ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ .اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎر درﺳﺖ رﺑﻂ زﯾﺎدی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺪارد،
ﺑﻠ ﻪ ﮐﺎر درﺳﺖ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾ ﺮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻦ از آن ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﺻﻼ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻣﻦ از داﺷﺘﻦ ﺛﺮوت ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮم،
ﺧﯿﻠ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺛﺮوت را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻢ .اﮔﺮ از وﻗﺖ آزادم ﻟﺬت
١۶در دل ﺧﻮد ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان داده ﺷﺪه اﺣﺴﺎس ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪّم ﻣ دارﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٢۴

ﻣ ﺑﺮم ،ﺧﯿﻠ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﻢ .اﮔﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮم از ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮوم ،آنﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻮاری ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر درﺳﺖ ﺑﺮاﯾﻢ آﺷ ﺎر ﻣ ﺷﻮد .ﮔﺬﺷﺘﻦ
از ﺧﻮدﺧﻮاﻫ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺧﻮد ﺷﺪﻧ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺳﺎﺳ دارد ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺪانﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
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ﭘﻨﺞ ﮔﺎم ﺗﻘﻮا
ﺗﻘﻮا واژهای ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠ اش ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﮔﺎﻫ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻋﺸﻖ ،اﻣﯿﺪ ،ﺗﺮس ،ﺳﭙﺎسﮔﺰاری ،و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻻﯾﻞ اﺣﺴﺎﺳ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
ﮐﻪ »ﺗﺮس از ﺧﺪاوﻧﺪ« در ﮔﺬﺷﺘﻪ زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻘﻮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮس از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﻦ از واژۀ اﺻﻠ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻦ ،ﺗﻘﻮا ﯾ
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ را در آن واﺣﺪ در ﺑﺮ ﻣ ﮔﯿﺮد.
ﯾ

از راهﻫﺎی ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺗﻘﻮا ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺎم اﺳﺖ.
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ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔ )اﺳﻼم( اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ،در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ

ﮔﺎم اول ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ
ﭘﺪﯾﺪۀ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮادﻣﺎن از اﺳﻼم ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺒﻮت ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ6ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
آورﻧﺪۀ ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻤﺎز ،ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ،روزه و زﯾﺎرت ﺣﺞ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﭘﯿﺮوی
دﯾﻦ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ7ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺎﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﺎ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی از زﻧﺪﮔ اﯾﺸﺎن ،ﻧﺤﻮۀ
١٧اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را اﺑﻦ ﺟﻮزی ﮐﻠﺒﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ آﻣﺪه
اﺳﺖ:
Shakir, Zaid and Hamza Yusuf. “Agenda to Change our Condition.’’ pp. 12-13,
Sandala, 2013.
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ﻋﺒﺎدت و زﻣﺎن روزه ﮔﺮﻓﺘﻦﺷﺎن ﻧﻤ داﻧﯿﻢ .ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم6در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزه ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻔﺮ
ﺣﺞ ﻣ روﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی از آﯾﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم6اﻣﺮی
دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨ اﺳﺖ .ﺧﻮدِ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ

آﻣﺮﯾ ﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟ

ﭼﯿﺰی از ﻧﺎم

ﻣﺤﻤﺪ6ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﺷﺎﻫﺪ زﻧﺪهای ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺴﺘﻢ.
ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﺴ راه ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ6را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪم ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﮔﺎم
ﺗﻘﻮا ،ﯾﻌﻨ ﺗﻮﺑﻪ ،ﺑﻨﻬﺪ .ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از آن ﻣﻨﻊ
ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم دادن ﻫﺮ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ روزی ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ زﻧﺎن ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ روزی ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺗﺮک ﻧﻤﺎز از روی ﻗﺼﺪ ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد و ﯾ

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی دروﻧ و ﺑﯿﺮوﻧ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای او دﺷﻮار ﻣ ﮐﻨﺪ در ﮐﺸﻤ ﺶ اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﭼﻄﻮر؟ ﭘﺎﺳﺦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠ ﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺗﻮﺑﮥ ﮐﺴ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد ﻣ ﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن را از ﺳﺮ ﮔﯿﺮد .اﮐﺘﻔﺎ
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ،اﮔﺮ ﮐﺴ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ آن ﮐﺎر را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟ ﻞ
داﺷﺘﻢ و از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺶ ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮدم .دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺮک اﻟ ﻞ ﺿﺮر ﺟﺎﻧ ﯾﺎ ﻋﻮاﻗﺐ آن
ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ام ﻧﺒﻮد .ﻣﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟ ﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮدم ﭼﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ
را از ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫ  ،ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اذﯾﺖ دﯾ ﺮان ﺷﻮد ﭼﻪ
ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً اﻣﺮی ﺷﺨﺼ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ.
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ﮔﺎم ﺳﻮم ﺗﻘﻮا »ورع« اﺳﺖ .ورع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد زﯾﺴﺖ دﯾﻨ ﺧﻮد
ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﻣﻮرد ﮔﺎم دوم ،ﮔﻨﺎه ﺑﻮدن ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟ ﻞ واﺿﺢ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﻧﺠﺎم دادن ﯾﺎ ﻧﺪادن آن ﮐﺎر اﺳﺖ .در ورع ،ﻓﺮاﺗﺮ
از ﮔﻨﺎهﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺒﺎل ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺎح زﻧﺪﮔ ﻣﺎن ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾ

ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺪﻫﺪ و ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﭘﻮل ،ﻗﻄﻌﺎً ده ﻫﺰار دﻻرش

ﭘﻮل دزدی اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ده ﻫﺰار دﻻر دﯾ ﺮش ﻧﯿﺰ ﭘﻮل دزدی ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻠﯿﺲ
ﻓﺮدا ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮل دزدﯾﺪهﺷﺪه ﻣ آﯾﺪ .واﮐﻨﺶ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ وﻗﺘ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿﺎﯾﺪ،
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺾ ﻣﺤ ﻢﮐﺎری ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار دﻻر ﻣ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺷﺮوع ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ده ﻫﺰار دﻻر از آن ﭘﻮل دزدﯾﺪه ﺷﺪه و آنﻫﺎ ﺣﻘ در ﻗﺒﺎل ده ﻫﺰار دﻻرِ دﯾ ﺮ ﻧﺪارﻧﺪ؟
ﺷﺮط اﺣﺘﯿﺎط آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار دﻻر ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷ ﻞ ،اﮔﺮ ﻣﺎ در ﻣﻮرد
ارﺗﺒﺎﻃﻤﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﻤﮥ ﺳﻌ ﻣﺎن را ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﮥ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺣﺘ اﮔﺮ آن ﮐﺎرﻫﺎ ﺟﺰو ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﮐﺴ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و »اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺪﻫﯿﺪ« ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻌﻀ از ﺣﺮفﻫﺎ آن ﺷﺨﺺ را
ﻣ رﻧﺠﺎﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﮔﻔﺘﻦ آن ﺣﺮفﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺣﺘ اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ ﮐﻢ
ﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻼ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﮐﺴ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﯿﻢ؟ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ
از ﺗﺼﻔﯿﮥ اﺧﻼﻗ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻧﺎﻣﻤ ﻦ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﺑﺮای راﺑﻄﻪﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ راﺑﻄﻪﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دوﺳﺖﺷﺎن دارﻧﺪ،
اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ ﺟﺎﯾ ﺎه ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋهای دارد.
ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم ﺗﻘﻮا ،دل ﮐﻨﺪن از دﻧﯿﺎ ﯾﺎ »زﻫﺪ« اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴ را واﻗﻌﺎً دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﯿﺪ .دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ او
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ دﯾ ﺮان ﮐﻢﺗﺮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﻐﻮل
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ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺷﻤﺎ از ﺧﻮاب ،ﺧﻮراک و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ دﯾ ﺮان
ﻧﻤ ﮔﺬرﯾﺪ ﻣ ﺮ آن ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﻬﻢﺗﺮی ﺑﺮاﯾﺘﺎن
وﺟﻮد دارد .دﻟﯿﻞ دل ﮐﻨﺪن از دﻧﯿﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﮐﺴ ﮐﻪ زﻫﺪ ﻣ ورزد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻏﺮق ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ رﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ آﺧﺮ ﺷﺒﺶ را ﺑﺮای
ﻋﺒﺎدت ﻣ ﮔﺬراﻧﺪ و از راﺣﺘ رﺧﺖﺧﻮاب ﻣ ﮔﺬرد .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ درﺳﺖ ﮐﺮدن
ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل روزه ﻣ ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﺗﻤ ﻦ ﻣﺎﻟ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺧﺮج ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﺧﺮج ﻣ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ و آرزوی ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد ﻫﻤﮥ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮐﺴ از ﭼﻬﺎر ﮔﺎم ﻗﺒﻠ ﺑ ﺬرد ،ﺑﻪ ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻘﻮا ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ دﯾﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﺎ »ﺷﻬﺎدت« اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ﻓﺮﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺗﻘﻮا ﻓﺎﺻﻠﻪ دارم ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ
ﻣ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮی در ﻣﻮرد آن ﻧﺪارم.
اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺎم ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﯾ

ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :اﺳﻼم ﯾ

ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ .ﺳﻔﺮ ﺑﺪون ﮔﺎم ﺑﻪ

ﮔﺎم ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ اﻣ ﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﭼﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ دارﯾﺪ ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ
و ﺑﻪ ﺗﻼش اداﻣﻪ ﻣ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻋﺮﺑﯽ را ﻧﻤ آﻣﻮﺧﺘﻢ،
در ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﮐﺮدم و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺎده ﻧﻤ ﺷﺪ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﻦ زﻣﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ .ﯾ
ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﻢ ﯾ

از

روز ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ »ﻣﻬﻢ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ روﯾﺖ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه،

ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از ﻣﺴﯿﺮ را ﺗﺎ ﺣﺎﻻ رﻓﺘﻪای«.
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ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧ
روزی داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶ اﺳﺘﺎد ﻣﻌﻨﻮیاش رﻓﺖ ﺗﺎ از او در ﻣﻮرد ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮیاش
ﻧﺼﯿﺤﺘ ﺑﺸﻨﻮد .اﺳﺘﺎد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﯾ

از ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺨ

درﺧﻮر ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد:
»اﮔﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ درﮔﯿﺮ ﻣﺸ ﻼت اﺳﺖ ،ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ
ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫ ﺎر اﺳﺖ ،ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻄﯿﻊ اﺳﺖ ،ﺗﻮاﺿﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻧﺪﮔ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻓﺎرغ از آن ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم
ﻣ دﻫﯿﻢ .ﺧﺪا آن ﻃﺮف اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﻫﻤﯿﻦﺟﺎﺳﺖ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾ

اﺳﺖ ،در

ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﺑﺮوﯾﻢ.
ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ ﺷﻤﺎ در ﮐﺪام ﯾ

از ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺣﺘ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ

ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻼش
ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﮕﺮش اﺳﻼﻣ در ﻣﻮرد وﺟﻮد اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑ ﺸﻢ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔ ﺗﺎن را درﯾﺎﺑﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از واژۀ
ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهام .ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ
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ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﺰاﻋ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠ ﻪ روﺷ

اﺳﺖ ﮐﻪ از روی آن ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻣ روﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ ،و راهﺣﻞ
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﯾ

ﻓﺼﻞ را اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ دﯾﻦﺷﻨﺎﺳ اﺳﻼﻣ ﺑﺪﻫﻢ .اﻣﺎ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘ ﻧﯿﺎزی ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺪارﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدم ،ﯾﻌﻨ دﯾﻦ ،ﻣﺮگ ،ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺻﻠ اﺳﻼﻣ و ﺗﻘﻮا ،ﺑﺮای ﻫﻤﮥ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد.
آن ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎن ﻣ آورد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در درونﻣﺎن در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﯾ

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻄﯿﻊ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ در دام ﻏﺮور ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ

ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد اﺳﻼم ﻧﻤ داﻧﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮد .ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗﻘﻮا ﺗﺪرﯾﺠ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آن ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ روزاروز ﺑﺮ ﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ.
ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺻﺒﺢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷ ﺮﮔﺰاری ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻋﺼﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺒﺮ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺎ
ﻓﺮاﺗﺮ از داﺷﺘﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ داﺷﺘﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ دارد .ﺳﻌ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻇﺎﻫﺮی
اﺳﻼم را در رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ داﻧﺶ ﻋﻈﯿﻤ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔ
ﺑﺎﻃﻨ در ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺘ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی
از آن ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻗﺒﻮﻻﻧﺪ اﻣ ﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن وﺟﻮد
دارد ،از ﻣﻦ ﺗﺸ ﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﺳﭙﺎسﮔﺰار ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،اﻟﺤﻖ ،اﺳﺖ
و ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺳﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ آﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓ ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪاش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ

اﻧﺴﺎن ﺟﺎﯾﺰاﻟﺨﻄﺎﺳﺖ .ﺑﺮایﺗﺎن و ﺑﺮای

ﺧﻮدم دﻋﺎ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺮﺳﭙﺮدۀ او ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ اوﯾﯽ ﮐﻪ »ﺷﻤﺎ را از ﺷ ﻢ ﻣﺎدراﻧﺘﺎن
ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﯿﺪ .و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ،ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و ﻋﻘﻞ ﻗﺮار
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داد ،ﺗﺎ ﺷ ﺮ ﻧﻌﻤﺖ او را ﺑﻪ ﺟﺎ آورﯾﺪ«.

١٨

اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﮥ ﺳﻨﺖﻫﺎی دﯾﻨ ﺑﺰرگ دارای ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻋﻤﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻃﻮل ﻣ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ آن
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺳﻌ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبِ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﺎن دادن ﻫﻤﮥ اﺳﻼم ﯾﺎ آﻧﭽﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠ ﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﻓﺮﺻﺘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ.
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ﺎر َوﻗﺎ ﻮا اﺤﻟَﻤ ُﺪ ِﻠـ ِﻪ ا ِ ي ﻫﺪاﻧﺎ
ور ِﻫﻢ ﻣ ْﻦ ِﻏﻞ ﺠﺗ ِﺮي ِﻣﻦ ﺤﺗ ِﺘ ِﻬﻢ اﻷﻏﻬ
وﻧﺰﻗﻨﺎ ﻣﺎ ِﻲﻓ ﺻﺪ ِ
ُ
َ
ُ ََ ْ َ َ ْ
َ َ َْ َ َ َ
ْ
ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
ﺎءت ُر ُﺳﻞ َر ِّﻨﺎ ﺑِﺎﺤﻟ َ ِّﻖ َوﻧﻮدوا أن ﺗِﻠﻜ ُﻢ
ِ َﻬ ٰـﺬا َو َﻣﺎ ﻛﻨﺎ ِ َﻬﺘَ ِﺪ َي ْﻮﻻ أن ﻫﺪاﻧﺎ ا ﻠـﻪ ﻟﻘﺪ ﺟ
ُ
َْ ُ َ
َْ ُ ُ ْ َ
ورﻋﺘُ ُﻤﻮﻫﺎ ﺑِ َﻤﺎ ﻛﻨﺘُ ْﻢ ﻳﻌ َﻤﻠﻮن ]اﻋﺮاف[۴۳ ،
اﺠﻟﻨﺔ أ ِ

و آنچه در دلها از کینه و حسد دارند ،برمیکنیم و از زیر آنها ،نهرها جریان دارد .میگویند

»ستایش مخصوص خداوندی است که ما را به این رهنمون شد .و اگر خدا ما را هدایت

نکرده بود ،ما راه نمییافتیم .مسلّماً فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند« و به آنان ندا داده

میشود که» :این بهشت را در برابر اعمالی که انجام میدادید ،به ارث بردید«.

١٨ﺳﻮرۀ ﻧﺤﻞ ،آﯾﮥ .٧٨
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درﺑﺎرۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

ر .دﯾﻮﯾﺪ ﮐﻮﻟﯿﺞ

١٩

در ﺷﻬﺮ ﺷﯿ ﺎﮔﻮ ،اﯾﺎﻻت اﯾﻠﯿﻨﻮی آﻣﺮﯾ ﺎ ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در

ﺷﻬﺮ ﮐﻨﯿﻞورث ﻫﻤﺎن اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺪ .او دورۀ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ را در داﻧﺸ ﺎه ﺑﺮاون و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ را در داﻧﺸ ﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﮔﺬراﻧﺪ .ﻃ ﺳﺎلﻫﺎی  ٢٠٠٨ﺗﺎ  ٢٠١٣ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان روﺣﺎﻧ ﻣﻘﯿﻢ در داﻧﺸ ﺎه دارتﻣﻮث و ﺳﭙﺲ داﻧﺸ ﺎه ﺑﺮاون ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد.
ﻃ ﺳﺎلﻫﺎی  ٢٠١۴ﺗﺎ  ٢٠١٧ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ درس ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣ و اﺧﻼق در
داﻧﺸ ﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮای دورۀ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﻫﻢاﮐﻨﻮن داﻧﺸﺠﻮی دورۀ دﮐﺘﺮی
در داﻧﺸ ﺪۀ دﯾﻦﺷﻨﺎﺳ داﻧﺸ ﺎه ﺑﺮﮐﻠ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در
وﺑ ﺎه ﺷﺨﺼ اش  amercycase.comﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳ اﺳﺖ.
 ١٩ﻋﮑﺲ از ﻧﺸﺎﻧ  lamppostproductions.com/david-coolidge/ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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