


سرسپردگ مسیر

پیمودن برای راه عنوان به اسالم زیبا: تسلیم

کولیج دیوید ر.

آ 





مطالب فهرست

ت مترجم مقدمۀ

١ مقدمه

٣ خداوند و دین

٨ ناگزیر دیدار

١۵ سرسپردگ مسیر

٢۶ تقوا گام پنج

٣٠ پایان سخن

٣٣ نویسنده دربارۀ

پ



مترجم مقدمۀ

قرن اوایل در باشد. حاضر کتاب نویسندٔه شاخص ترین شان شاید دیده ام، که تازه مسلمانانی میان در
کرده زندگی محله ای در خودش، قول به و کرده اند مهاجرت آمریکا به اسکاتلند از اجدادش هفدهم،
مسلمان و آشنا قرآن با اتفاقی صورت به نوجوانی در است. نداشته وجود غیرسفید پوست یک حتی که
م علیهم الس بیت اهل با احساسی عمیق رابطٔه نیویورک شهر در محرم جلسات در حضور از بعد و می شود
سفر از پس و پیش مخصوصاً اخیر، سال های در او رفتارهای تغییر شاهد تنها دورادور من می کند. پیدا

بوده ام: ، کرب و نجف به زیارتی اش
علی7 امام بزرگی به کس هیچ که دارد اذعان مسأله این به شیعه، چه و سنی چه کسی، «هر
موقع وقتی انسان هاست]. همٔه از تر با [و دارد خود جای که محمد6 حضرت مقام نیست؛
امام از آنچه تمام می آمد. چشمانم از بی اختیار اشک خواندم، نماز رکعت دو علی7 امام زیارت
که دشواری هایی و مصیبت ها ها، ب همٔه بود. شده روانه قلبم سوی به سیل چون می دانستم علی7
بی می رسید سرانجام به باید که کاری دادن ادامه در عزمش و پایمردی وفاداری، بود. شده متحمل ایشان
لحظه هایم همٔه اگر می آورم، یاد به اکنون و فهمیدم که بود وقت آن کند. فکر کار آن سختی به که آن

شد.»۱ نخواهد ابوتراب7 اقیانوس از قطره یک اندازٔه به کنم، استفاده حقیقت مسیر در را
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که آورده دنیا به را او خداوند پنداری می خوردم. غبطه ایمانش به می نشستم صحبتش پای وقتی
برای بهانه ای هیچ و ماند دیندار می شود قدسی، امر فروبستگی و غفلت اوج در حتی بیاورد یادمان به
برای نیویورک از خداحافظی اش نامٔه برداشته ام، گش وب از که با نوشتٔه همین نیست. پذیرفته غفلت
تا می رود دش بنگ به تحصیلی سال شروع از قبل که توضیح این با است برکلی دکتری تحصیل شروع

بزند. با همت آستین روهینگیا آوارٔه مسلمانان به کمک برای
بدهد. را کتاب ترجمٔه اجازٔه من به که خواستم او از آن، خواندن و کتاب انتشار از پس فاصله ب
ترجمه در تخصصی متأسفانه بریزم. ترجمه دایرٔه روی بلدم چه آن هر کردم سعی و شدم کار به دست
به دسترسی غربت، دیار این در کوبیده ام. هاون در آب که می دانم خوب لنگ، کمیِت این با و ندارم

نباشد. ضعیف ترجمٔه گناِه از بدتر عذر توضیحاْت این امیدوارم نبود. مقدور حرفه ای ویراستار
نمانم: وفادار آن تحت اللفظی ترجمٔه به دادم ترجیح که است زیر شکل به کتاب اصلی عنوان

“The Beautiful Surrender: Islam as a Path to be Walked’’

پیمودن» برای راهی عنوان به م اس زیبا: «تسلیم

به دست اصلی، پیام به نزدن ضربه در سعی با جاها، از بسیاری در کردم سعی ترجمه فرآیند در
از پس شیرازی، مکارم آیت الله ترجمٔه روی از و تنزیل سایت از همه قرآنی ترجمه های بزنم. آزاد ترجمٔه
برداشته تنزیل سایت روی از نیز قرآن عربی متن است. شده اخذ کمانک، داخل توضیحات برداشتن
به گذاشته ام متن باز صورت به گیت هاب   وب سایت در XeTex قالب به را کتاب این متن است. شده
و نوع تغییر یا پی دی اف از غیر قالب هایی به تبدیل برای اصلی متن به دسترسی خواهان اگر که امید آن
طریق از ترجمه ایرادهای یادآوری امکان این، بر وه ع شوید. مواجه کمتری دردسر با باشید، قلم اندازٔه

دارد: وجود وبگاه این در خطاها پیگیری سامانٔه
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هادی باطنی، محمدحسین از دارد جا نهایت در است. مانع ب منبع ذکر با کتاب این مطالب نشر
و ترجمه این پیش نویس مطالعٔه برای خندان علی اصغر و بهنیافر مهدی امیری، محمدجواد آهن کوب،

کنم. سپاسگزاری نگارشی ت مشک یادآوری

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

رسولی محمدصادق
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شد. کتاب این نوشتن اولیۀ سبب که شومان امیره از سپاس با

عقیله و شاکر زید امام سوم، کولیج دیوید ای. کولیج، کن الدباغ، مریم بالباله، سمیه از

آنچه هر مسئولیت البته زارم. سپاس کتاب این پیش نویس چندبارۀ بازبین خاطر به نقوی

است. من با شده نوشته کتاب این در

دنیا از که آن هایی چه و حیاتند قید در که آن هایی چه معلمانم، همۀ از نهایت، در

به که دانش خاطر به خداوند امیدوارم زارم. سپاس من به اسالم تعلیم خاطر به رفته اند،

دهد. پاداششان آموختند من

ح



مقدمه

به شروع اه، دانش به ورود از پیش و شبانه روزی  دبیرستان اتمام از پس ،١٩٩٧ تابستان

کالس در را قرآن از منتخبی بخش های شبانه روزی مدرسۀ در قبال کردم. قرآن خواندن

در را قرآن از نسخه ی من م کرد. فرق مرتبه این اما بودم خوانده غربی» «ادیان

و کنم باز را آن از بخش تصادف حت م توانستم بود، فهم قابل برایم که داشتم دست

نسخۀ داشتم که قرآن کنم. تأمل خوانده ام آنچه مورد در و بخوانم پیش نیازی هیچ بی

لندن در میالدی ١٩٣٠ سال در بار اولین که بود ثال٢ پی مارمادوک ترجمۀ ویرایش شدۀ

محل اجراهای از ی در را مسلمان شده ام آشناهای از نفر دو که روزی بود. شده منتشر

کتاب فروش از من و کردند توصیه من به را کتاب این آن ها دیدم، راک٣ پانک  موسیق

خریدم. را کتاب این اگو شی شهر دِۇن۴ خیابان اسالم

بیشتر چه هر نبود. بودم خوانده قبال که کتاب هایی از کدام هیچ شبیه قرآن

پیام است. ننوشته انسان ی را کتاب این که درم یافتم پیش از بیش م خواندم،

نسبت را خود همیشه م شد باعث وام داشت. تأمل به مرا که بود قرآن متن در عمیق
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را خود احساسات و را آن م کردم سع و م خواندم را قرآن رراً م ببینم. حقیر قرآن به

بودم. شده قرآن در موجود برتر خرد تجل اسیر من بفهمم. آن به نسبت

مشاور عنوان به و کردم پا و دست تابستان برای شغل ، کارشناس اول سال از بعد

قرآنم رفتم، اردوگاه به که موقع شدم. استخدام ساله شانزده تا چهارده نوجوان پسران

کانو با سفر دو ارانم هم از ر دی ی و من تابستان، همان در بردم. خود همراه را

هفته ای دو سفر ی ری دی و نیویورک سمت به نه روزه سفر ی اول اش دادیم؛  ترتیب

آوردن اسالم مرحلۀ وارد که بود دوم سفر موقع . کبِ وحش حیات منطقۀ سمت به

خلوت کنج دقیقه ای ده اردوگاه، کارهای کردن ریست و راست از بعد روز هر شدم.

و درختان به م نشستم، برکه ها و رودخانه ها کنار کنم. درنگ قرآن آیات در تا م جستم

م کرد: خطور ذهنم به فکر ی روز هر م کردم. باز را قرآن و م دوختم چشم آسمان

م خواهد قرآن که است معنایی همان درست باشد، کائنات زیبایی در ذات معنایی اگر

شدن پدیدار نظاره گر و م خواندم قرآن برکه ها و رودخانه ها آن کنار در وقت وید. ب ما به

جز چیزی حس آن و م شد پدیدار نو حس وجودم در م شدم، تیره آسمان در ستاره ها

نبود. ایمان

کتاب این اما برسانم. را منظورم تا بدهم ارجاع قرآن از بخش هایی به م توانم

موجودات همۀ که است خردی مورد در تجربه اش بیان برای ناکامل خردِ ی تالش

دربارۀ ه بل من، دربارۀ نه کتاب این است. آورده وجود عرصۀ  به را ناشناخته و شناخته

آفریده مرا که کس از رحمت طلب برای است حقیرانه ای تالش نوشته این است. اسالم

رساند. دستم به ١٩٩٧ تابستان در را قرآن ترجمۀ  آن که کس همان است؛

کولیج دیوید ر.
دی می ۲۰۱۸ ژوئن قمری، هجری ۱۴۳۹ رمضان
نیویورک ٢



خداوند و دین

اه ها دانش در که جهان» «ادیان درس های مثل آیا کنیم؟ آغاز را دین از سخن ونه چ

مورد در باید آیا کنیم؟ مرور را بزرگ ادیان اصل عبادات و بنیادی عقائد م شود تدریس

« ازخودگذشتگ به مردم «تشویق یا «خون ریزی» مانند م کند جهان در دین که کاری

جمله این با را سخنم که است این من ترجیح چیست؟ آغاز برای درست راه وییم؟ ب

م شود، استفاده دین برای انگلیس زبان در که «رلیجن»۵، اصطالح از که کنم آغاز

استفاده انگلیس زبان در اخیر قرن چند در تنها «رلیجن» کلمۀ کرد. نخواهم استفاده

این اسمیث۶، کانت ول ویلفرد هاروارد، اه دانش ر پژوهش مانند نیز من و است شده

که «دین» عربی واژۀ همان از عوض در م دانم. نارسا دین معنای ادای برای را واژه

در قرآن، در «دین» واژۀ م کنم. استفاده دارد انگلیس واژۀ آن از طوالن تر بسیار عمری

است: شده بیان گونه این افرون، ال سورۀ

َوَال ﴾٣﴿ ْقبُُد
َ
أ َما بُِدوَن َ نتُْم

َ
أ َوَال ﴾٢﴿ َيْعبُُدوَن َما ْقبُُد

َ
أ َال ﴾١﴿ الاَْكفُِروَن َها فُّ

َ
أ يَا قُْل

﴾٦﴿ ِديِن َ ِ َو ِدينُُكْم لَُكْم ﴾٥﴿ ْقبُُد
َ
أ َما بُِدوَن َ نتُْم

َ
أ َوَال ﴾٤﴿ َقبَديُّْم ما بٌِد َ نَا

َ
أ

۵
Religion

۶
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من را آنچه شما نه و (۲) نمی پرستم. من می پرستید شما را آنچه (۱) کافران! ای بگو
شما نه و (۴) می پرستم کرده اید پرستش شما را آنچه هرگز من نه و (۳) می پرستید می پرستم
خودم. برای من آیین و خودتان، برای شما آیین (۵) می کنید پرستش می پرستم من که را آنچه

(۶)

ارادۀ  به ما همۀ است. بده معنای به «دین» با مرتبط دین واژۀ ، واژه شناس نظر از   

را ِدین مان که م کنیم زندگ پنداری آمده ایم. دنیا به خودمان انتخاب به نه و ران دی

کدام مان هیچ کنیم. ادا ماست آمدن وجود به موجب که چیزی آن به نسبت همه از اول

حال در مدام که است معن این به زنده ایم که همین زیرا کنیم زندگ بی عمل نم توانیم

مورد در خود فهم اساس بر کس هر هستیم. انتخاب ها آن به عمل و کردن انتخاب

بی معناست زندگ که کند فکر کس اگر م زند. عمل و انتخاب به دست زندگ معنای

بخواهد دلش که کاری هر است، تصادف کامال اتفاق ی از حاصل وجود همۀ  و

برای را غمش و هم همۀ بداند، والدینش مدیون را زندگ اش همۀ کس اگر م کند.

همان خداوند که باشم باور این بر من اگر م گذارد. والدینش کردن شاد و کردن خدمت

به که کرد خواهم زندگ آن گونه احتماال است، آورده وجود عرصۀ به مرا که است کس

حاالت، همۀ در باشم. پروردگار حق شناس است، شده عطا من به که زندگ ای پاس

برای شما «آیین م گوید قرآن که وقت بنابراین دارد. دین م آید وجود به که همین انسان

آن هایی حت م کند، صحبت انسان ها همۀ مورد در خودم»، برای من آیین و خودتان،
م پنداریم.٧ معنویت گونه هر از دور به یا بی دین را آن ها ما که

ی را دین ما که کنون شرایط در مخصوصاً دارد؛ اهمیت بسیار سخن این فهم

٧
Chittick, William C. and Sachiko Murata. “The Vision of Islam.’’ pp. xxvii-xxix, Paragon

House: 1994.
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زندگ جنبه های ر دی از جدا کامال را آن و م بینیم زندگ شئون ر دی از جداافتاده شأن

تفاوت دنیوی٨ امر و قدس امر بین هرگز اسالم م پنداریم. هنر و اقتصاد سیاست، مانند

است: آمده بقره سورۀ پانزدهم و صد آیۀ در نم گذارد.

َعِليٌم َواِسٌع لـَه ا إِن لـِه ا وَْجُه َفثَم ُّوا تَُو ْفنََما
َ
فَأ َْمْغرُِب َوا ُق َْمرْشِ ا ِلـِه َو

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

بازتاب را اله حقیقت از امری ، عرف گفتمان های حت ، زندگ در چیز همه

سورۀ چهارم آیۀ قرآن، از ری دی جای در بنگریم. آن ها به درست باید فقط م دهند.

اگر نم کند؛ فرق بَِصرٌي٩. َيْعَملُوَن بَِما لـُه َوا ُكنتُْم ما ْفَن
َ
أ َمَعُكْم وَُهَو است: آمده حدید،

اتاق در سیاست مدار، ی دفتر در شبانه، اه باش در باشید، ایی آمری فوتبالِ بازی در

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

م فرماید: مجادله سورۀ  هفتم آیۀ در خداوند

ُهَو إِال ثََالثٍَة جنَْوٰى ِمن يَُكوُن َما رِْض
َ
اْأل يِف َوَما سَماَواِت ا يِف َما َفْعلَُم لـَه ا ن

َ
أ تََر َْم

َ
أ

� اَكنُوا ما ْفَن
َ
أ َمَعُهْم ُهَو إِال ْكرَثَ

َ
أ َوَال َِك َذٰ ِمن ٰ َ ْد

َ
أ َوَال َساِدُسُهْم ُهَو إِال مَخَْسٍة َوَال َرابُِعُهْم

َعِليٌم ٍء ْ َ بُِكلِّ لـَه ا إِن الِْقيَاَمِة يَْوَم َعِملُوا بَِما يُنَبِّئُُهم ُعم

سه گاه هیچ می داند. است زمین در را آنچه و آسمان ها در را آنچه خداوند که نمی دانی آیا
هم با نفر پنج هیچ گاه و آن هاست، چهارمین خداوند اینکه مگر نمی کنند نجوا هم با نفر

٨
Secular

بیناست. م دهید انجام آنچه به نسبت خداوند و است، شما با او باشید جا هر ٩و
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آن از بیشتر نه و کمتر تعدادی نه و آن هاست، ششمین خداوند اینکه مگر نمی کنند نجوا
آگاه اعمالشان از را آن ها قیامت روز سپس باشند، که جا هر آن هاست همراه او اینکه مگر

داناست. چیزی هر به خداوند که چرا می سازد،

مذهبی شعائر احاطۀ در همیشه ما که نیست معنا این به حرف این قاعدتاً البته

ه بل هستیم. م شود، خوانده اسالم کشورهای در بار چندین روز هر که اذان، مانند

اه نمایش ی به وقت مواجهیم. پروردگار خالقانۀ توانایی بی نهایت جلوه های با ما

آورده وجود به را هنری اش اثر آن ها با هنرمند ی که مهارت هایی از م رویم،  هنری

او از شاید باشد، داشته حضور اه نمایش آن در هنرمند همان اگر م شویم. فت زده ش

ن مم بپرسیم. است ساخته را هنری اثر این که روش هایی و خالقیت این مبدأ دربارۀ

این ما هیجان دلیل هستیم.» کارش «عاشق وییم ب هنرمند به و شویم هیجان زده است

خالقیت مورد در فرد به منحصر چیزی م دانیم. هنرش مبدأ را هنرمند آن که است

از باالتر بسیار خداوند بستاییم. و بفهمیم را آن م خواهیم که دارد وجود هنرمندان

هنرمند ی از خداوند اکبر»، ه «ال م گوییم عربی زبان به که گونه همان این هاست.

است. اله آفرینش اقیانوس از قطره ای تنها هنرمند خالقیت که زیرا است، بزرگ تر

است. مطلق خرد از قطره ای دانشمند خرد زیرا است، بزرگ تر دانشمندی هر از خداوند

پروردگار زیبایی آفریدۀ ظاهری زیبایی آن زیرا است، برتر زیبایی مرد یا زن هر از خداوند

است. شده زاییده نه و زاده نه که پروردگاری است،

عمر از ما کنون تخمین اگر بدانیم. وجود کلیتِ از غیر چیزی هر نباید را دین

و زمان ها همۀ در خداوند حتماً باشد، درست است، سال میلیارد ١٣٫٨ که کائنات،

از لحظه ای هیچ خداوند «برای گفت من به بار ی معلم هایم از ی است. بوده فضاها

خداوند زیرا نیست، کوچ تر شان که از اتم هیچ و نیست کمتر سال میلیارد چهارده
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نه دین در تأمل است.» ان م و زمان خالق او خود و دارد وجود ان م و زمان فرای

که م دهد را فرصت این ما به ه بل نم کند محدود وجود مورد در را ما تجربه  تنها

ی همیشه دین حال، عین در دریابیم. بود خواهد و هست و بود که را چیزهایی همۀ 

ی است. تمام شدن زمین روی بر ما زمانِ م کند: گوش زد ما به را ناگزیر واقعیت

کند. آماده روز آن برای را ما تا آمده دین کنیم. ادا را خود دِین باید روز
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ناگزیر دیدار

مرگ واژۀ به اشاره آن نمونه های از ی م شود. دیده فراوان قرآن در غیرمنتظره مطالب

است. زندگ واژۀ از پیش

ْم ُ َبْلَُو ِ َواحْلَيَاَة َْموَْت ا َخلََق ي ِ ا ﴾١﴿ قَِديٌر ٍء ْ َ لُكِّ ٰ بَلَ وَُهَو ُْملُْك ا نِيَِدهِ ي ِ ا َيبَارََك
لک] ] ﴾٢﴿ الَْغُفوُر ُز الَْعِز وَُهَو َقَمًال ْحَسُن

َ
أ يُُّكْم

َ
أ

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

(۲) است. بخشنده و شکست ناپذیر او و می کنید، عمل بهتر

تُرَْجُعوَن ِْه َ
إِ ُعم حُيِْييُكْم ُعم يُِميتُُكْم ُعم ْحيَاُكْم

َ
فَأ َواتًا ْ أَ نتُْم ُ َو لـِه بِا تَْكُفُروَن َكيَْف

[۲۸ [بقره،

کرد. زنده را شما او و بودید، مردگان شما که حالی در می شوید؟ کافر خداوند به چگونه
می شوید. بازگردانده او سوی به سپس می کند. زنده را شما دیگر بار و می میراند را شما سپس
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[ذلفر، َسِبيٍل ن مِّ ُخُروٍج إِىَلٰ َفَهْل ِنَا بُِذنُو ْفنَا فَاْعرَتَ اثْنَتَنْيِ ْحيَيْتَنَا
َ
َوأ اثْنَتَنْيِ َمتنَا

َ
أ نَا َر ُوا قَا

[۱۱

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

مسأله این از هم اصال و بودیم بی جان سال میلیاردها که م کنیم فراموش معموال ما

نم دانستیم حت ما و رفتند، و آمدند تمدن ها گرفت، ل ش زمین نبودیم. رنجیده خاطر

که است آن بر نیز قرآن تأکید کردیم. تجربه را زیستن سپس و م افتد. دارد اتفاق چه

دارد. وجود تولد ان ام نیز ر دی بار آمدیم، دنیا به قبال بار ی که طوری همان

َ ِ َ َون َمثًَال َا َ َورَضََب ﴾٧٧﴿ ِبنٌي مُّ َخِصيٌم ُهَو فَإَِذا غُّْطَفٍة ِمن َخلَْقنَاُه نا
َ
أ نَساُن اْإلِ يََر َْم َو

َ
أ

بُِكلِّ وَُهَو رٍة َ وَل
َ
أ َها

َ
نَشأ

َ
أ ي ِ ا حُيِْييَها قُْل ﴾٧٨﴿ َرِميٌم َويِهَ الِْعَظاَم حُييِْي َمن قَاَل َخلَْقُه

[يس] ﴾٧٩﴿ َعِليٌم َخلٍْق

برخاست. آشکار مخاصمه به او و آفریدیم؟ بی ارزش نطفه ای از را او ما که نمی داند انسان آیا
استخوان ها این کسی «چه گفت و کرد فراموش را خود آفرینش و زد مثالی ما برای و (۷۷)
که می کند زنده را آن کسی «همان بگو (۷۸) است؟» پوسیده که حالی در می کند زنده را

(۷۹) داناست.» مخلوقی هر به او و آفرید را آن بار نخستین

توجه نکته این به باید ما است. آمده فوق آیات مورد در داستان ١٠ شاف تفسیر در

بدبین مخاطبان با قرآن، بشری معلم اولین محمد6، حضرت که باشیم داشته

١٠
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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در نیست. ما روزگار مخصوص لزوماً و است بشر طبیعت از جزئ بدبین بود. مواجه

از ی کرد، موعظه مرگ از پس زندگ مورد پیامبر6در وقت است آمده داستان آن

دست هایش در برداشت، را پوسیده ای استخوان نداشت باور حرف این به که شنوندگان

استخوان های این کس «چه گفت و کرد، تبدیل گرد به و داد فشار را استخوان آن

که کس «همان شد: داده ن مم ل ش واضح ترین به پاسخ م کند؟» زنده را پوسیده

م کند.» زنده را آن آورد، وجود به را استخوان آن بار اولین

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

جسمان مان ل ش مورد در اختیاری ما که م کند خاطرنشان ما به خدا نام این و م کند،

حاال، تا دیدم سونوگراف دستگاه از را او که زمان از پسرم رشد شاهد من خودِ نداریم.

خواهد بزرگ روز ی او خداوند فضل به و بودم م رود راه راحت به زمین روی که

هیچ فرآیند این در بودیم، فرزندمان آمدن دنیا به وسیلۀ همسرم و من که وجودی با شد.

است. روشن رابطه این در قرآن بیان نوع نداشتیم. دخالت

الِْعَظاَم فََكَسْونَا ِعَظاًما ُْمْضَغَة ا فََخلَْقنَا ْضَغًة ُ الَْعلََقَة فََخلَْقنَا َعلََقًة ُّْطَفَة ا َخلَْقنَا ُعم
[۱۴ ؤمنون، ] اخْلَاِلِقنَي ْحَسُن

َ
أ لـُه ا َفتَبَارََك آَخَر َخلًْقا نَاُه

ْ
نَشأ

َ
أ ُعم حَلًْما

گوشت شبیه [چیزی مضغه صورت به را علقه و بسته ]، [خون علقه صورت به را نطفه سپس
پوشاندیم. گوشت استخوان ها بر و درآوردیم استخوان هایی صورت به را مضغه و شده ]، جویده

است. آفرینندگان بهترین که خدایی است بزرگ پس دادیم. تازه ای آفرینش را آن سپس

بَْصاَر
َ
َواْأل سْمَع ا لَُكُم وََجَعَل َشيْئًا َيْعلَُموَن َال َهاتُِكْم

ُ
أ ُنُطوِن ن مِّ ْخرََجُكم

َ
أ لـُه َوا

[۷۸ [حنل، تَْشُكُروَن لََعلُكْم � فْئَِدَة
َ
َواْأل
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برای و نمی دانستید. چیز هیچ که حالی در نمود خارج مادرانتان شکم از را شما خداوند و
آورید. جا به را او نعمت شکر تا داد، قرار عقل و چشم و گوش شما،

[۳ [تغابن، َْمِصرُي ا ِْه َ
ِ َو ْم ُ ُصَوَر ْحَسَن

َ
فَأ ْم ُ وََصوَر بِاحْلَقِّ رَْض

َ
َواْأل سَماَواِت ا َخلََق

به سرانجام و دلپذیر و زیبا تصویری کرد، تصویر را شما و آفرید حق به را زمین و آسمان ها
اوست. سوی

ِعلٍْم َنْعَد َفْعلََم َال ِليَكْ الُْعُمِر رَْذِل
َ
أ إِىَلٰ يَُردُّ من َوِمنُكم � َفتََوفاُكْم ُعم َخلََقُكْم لـُه َوا

[۷۰ [حنل، قَِديٌر َعِليٌم لـَه ا إِن � َشيْئًا

ی با سنین نامطلوب ترین به شما از بعضی می میراند. را شما سپس آفرید. را شما خداوند
تواناست. و دانا خداوند ندانند. چیزی آگاهی، و علم از بعد تا می رسند، عمر

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

است. مرتبط مفهوم انسان دیدگاه از فقط زمان کردم، اشاره پیش تر که طور همان

آمدن وجود به اگر حت بنابراین نم شود. محدود زمان با تجربه ای هیچ خداوند برای

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

، گاه آ و علم از بعد که آنچنان برسم؛ زندگ مرحلۀ بدترین «به و شوم پیر روزی اگر
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آن خداوند که است فرآیندی ه بل نیست، اتفاق زوالِ فرآیند ی لزوماً ندانم»١١ چیزی

م کند. هدایت را

در و بروند دارو سراغ به شدند بیمار هرگاه که آموخت پیروانش پیامبر6به

بودند پیشرو پزش مسائل در مسلمانان متمادی قرن های کنند. توکل خدا به حال عین

آفرینندۀ به باور هستند. مسلمان داروسازی محققان و ان پزش از بسیاری نیز امروز و

توانایی آن ها در که مسائل در نباید مؤمنان که نیست آن معنای به لزوماً زندگ و مرگ

که م آید پیش موقعیت هایی که م داند پزش هر اما کنند. نقش ایفای دارند، دخالت

هفتم و هشتاد تا سوم و هشتاد آیات در قرآن نیست. ساخته پزش دست از کاری هیچ

م فرماید: واقعه سورۀ

ِمنُكْم ِْه َ
إِ قَْرُب

َ
أ َوحَنُْن ﴾٨٤﴿ تَنُظُروَن ِحينَئٍِذ نتُْم

َ
َوأ ﴾٨٣﴿ احْلُلُْقوَم بَلََغِت إَِذا َْوَال

ُكنتُْم إِن تَرِْجُعوَغَها ﴾٨٦﴿ َمِديِننَي َغرْيَ ُكنتُْم إِن فَلَْوَال ﴾٨٥﴿ وَن ُيبرِْصُ ال ـِٰكن َولَ
﴾٨٧﴿ َصاِدقِنَي

و (۸۴) می کنید نظاره حال این در شما و (۸۳) می رسد گلوگاه به جان که هنگامی چرا پس
نمی شوید داده جزا اعمالتان برابر در هرگز اگر (۸۵) نمی بینید. ولی نزدیک تریم او به شما از ما

(۸۷) می گویید. راست اگر بازگردانید را آن پس (۸۶)

مرگ بر غلبه ول دهد انجام م تواند را ن نامم ظاهراً کارهای از بسیاری انسان

قاعدۀ ی محتوم مرگ م میرند. همه باشد. داشته راه حل آن برای که نیست کاری

مبنای بر ما دین از بزرگ بخش بنابراین انسان هاست. همۀ برای خلل ناپذیر و ثابت

باشیم، نداشته ایمان رستاخیز به ما اگر است. مرگ از پس اتفاقات مورد در ما بینش

حج. سورۀ پنجم آیۀ به ١١اشاره
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و زندگ بی ایمان همین اساس بر آن گاه بودیم، مرده قبل سال میلیاردها که این کما

آن گاه باشیم، داشته باور مرگ از پس خرم و رضایت بخش زندگ به ما اگر م کنیم. عمل

دست لذت بخش تجربۀ آن به که م کنیم آن صرف اکنون زندگ در را خود تالش همۀ

یابیم.

زیباترین درختان من، نظر در همیشه هستم. درختان عاشق من بزنم. مثال ذارید ب

و دار از پر که بروم جاهایی به م کنم هوس وقت ها خیل هستند. دنیا این در پدیده

تماشای من برای چون باشم. نداشته آن ها تماشای از غیر کاری هیچ و باشد درخت

به رفتن از وقت ها خیل که دالیل از ی اما است. غایی هدف خود خودی به آن ها

زیبایی با مقایسه در درختان این زیبایی دارم باور که است این م کنم چشم پوش جنگل

م کند. اشاره سدرةالمنته درخت به قرآن است. هیچ ببینم شاید دنیا آن در که درختان

ر، دی بیان به است. خلقت جزء باالترین نمایانگر درخت این ، اسالم علمای نظر از

جایی ‐ است نزدی ترین اله حضور به که دارد وجود خلقت از جایی در درخت این

ببینم. را درخت آن خداوند لطف به دارم خوش ندارد. معنا جسمان ای حضور هیچ که

از نتیجه در و باشد شهر در حضور نیازمند معنویتم بهبود برای کوشیدن اگر بنابراین

چیزی برای مقدمه ای زندگ این چون ندارد؛ ال اش باشم، محروم جنگل درختان دیدن

است. پایدارتر»١٢ و «بهتر که است

داریم. ازخودگذشتگ به عادت دنیایی مسائل برای روز هر ما که است این واقعیت

خودمان برای کوچ خانه ای و کنیم پیدا مطلوبی کار که م رویم مدرسه به سال شانزده

کنیم. مسافرت عالقه مان مورد کشور به فقط تا م کنیم پس انداز سال ها و سال ها بخریم.

پس م دهیم. اختصاص داریم دوست که کسان با گذراندن برای فقط را زمان هایی

. اعل سورۀ ١٧ آیۀ به ١٢اشاره
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کنیم؟ تالش بعدی مرحلۀ برای زندگ این در نباید چرا

باید شخص آن باشد، داشته وجود مرگ از پس زندگ به باور کس دین در اگر

صورت، این غیر در است. باور آن عمل نمایانگر که دهد انجام را روزانه ای کارهای

از بهتر خداوند که است آن بر اسالم فرض م ماند. باق حرف مقام در صرفاً باور آن

ابدی آمرزش به رسیدن برای راه بهترین و دهیم انجام باید را کاری چه ما که م داند ما

است. بخشنده یعن «کریم» خداوند نام های از ی باشد، چه هر چیست.
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سرسپردگ مسیر

یعن ایشان پیروان محمد6و حضرت خاتم پیامبر دین «اسالم» واژۀ از مراد

حرف سه مسلمان، و اسالم واژۀ  دو هر در پیداست که طور همان است. «مسلمانان»

از دارند. سه حرف ریشه ای واژه ها بیشتر عربی زبان در دارد. وجود میم و الم سین،

واژۀ ریشۀ س‐ل‐م البته هستند. واژگان ریشۀ ی از مشتق واژه دو این رو، همین

صلح طلب، و آرام «السالم»، یعن خداوند، نام های از ی واژه آن که است نیز ری دی

است: آمده اکرم١٣6 پیامبر به منسوب دعاهای از ی در که این کما است؛

ْكَرام َواْإلِ اجْلََالِل َذا َت ْ َيبَاَر سَالُم ا َوِمنَْك سَالُم ا نَْت
َ
أ لُهم ا

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

آرامش حصول بر را بنا است، سرسپردگ معنای به واژگان معنای در که اسالم

مطلق آرامش برابر در سرسپردگ است: گذاشته «السالم» حقیقت سرسپردگ سایۀ در

١٣
Islahi, Mohammad Yusuf. “Etiquettes of Life in Islam.’’ New edited English version of
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که طور همان و دارد وجود خداوند به رسیدن برای راه ی تنها م شود. آرامش موجب

م رویم. او سمت به ما نخواهیم چه و بخواهیم چه رفتنیم؛ از ناگزیر ما گفتیم، پیش تر

این از پس که دگرگون ای و است باز آغوش با مسیر این در رفتن معنایش بودن مسلمان

خاطر، همین به است. مشاهده قابل دنیا همین زندگ در م افتد، اتفاق سرسپردگ

آفریدگارشان برابر در خودخواسته سرسپردگ به که دارند را فرصت این انسان ها همۀ

آمده ابراهیم7 حضرت مورد در آل عمران سورۀ هفتم و شصت آیۀ در مثال برسند.

است:

ِنَي ُْمرْشِ ا ِمَن اَكَن َوَما ْسِلًما ُّ َحِنيًفا اَكَن ـِٰكن َولَ اِغيا نرَْصَ َوَال َفُهوِديا إِبَْراِهيُم اَكَن َما

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

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

حضرت مورد در طوالن داستان های از ی در است. بوده نیز اسالم از پیش ادیانِ

داستان روایت میانۀ در توضیح چنین بقره، سورۀ دوم و شصت آیۀ در ،7 موس

است: آمده

وََعِمَل اْآلِخِر َْوِم ْ َوا لـِه بِا آَمَن َمْن صابِئِنَي َوا َصارَٰى َوا َهاُدوا يَن ِ َوا آَمنُوا يَن ِ ا إِن
حَيَْزنُوَن ُهْم َوَال َعلَيِْهْم َخوٌْف َوَال ِِّهْم َر ِعنَد ْجُرُهْم

َ
أ فَلَُهْم َصاحِلًا

[پیروان صابئان و نصاری و گرویدند یهود آئین به که کسانی و آورده اند، ایمان که کسانی
نزد پاداششان دهند، انجام صالح عمل و آورند، ایمان رستاخیز روز و خدا به گاه هر یحیی ]

نیست. برای آن ها اندوهی و ترس هیچ گونه و است مسلم پروردگارشان
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یادشده آیۀ است، گفته المیزان تفسیر اول جلد در طباطبایی عالمه که طور آن

اله اقدس ذات مقابل در سرسپردگ بدین صورت م کند. بنا را جهان شمول قاعده ای

باور خداوند به که است آن جهان شمول اصل این م شود. ان پذیر ام انسان ها همۀ برای

کنیم. عمل درست و شویم آماده مرگ از پس سفر برای باشیم، داشته

حضرت وقت ندارد. داشته وجود قبال که اسالم با فرق امروز اسالم منظر، این از

که گونه ای به که وقت یا گفت ترک پروردگار دستور خاطر به را ابراهیم6خانه اش

در م نهاد، ارج مهمانانش به که وقت یا م کرد، نیایش را خداوند نیستیم گاه آ آن از ما

قرآن و انجیل در ایشان زندگ از که نمونه هایی این همۀ بود. درست کار انجام حال

م دهد. نشان را بودن مسلمان درست راه ما به است آمده

پیامبران که هستند سنت هایی پیرو آن ها که گفت پیروانش خاتم6به پیامبر

جزئیات در گرچه م دهند انجام مشابه کارهایی نیز امروز مسلمانان نهاده اند. بنا قبل

فرمان طبق تا م کنیم ترک ه م مقدس شهر به سفر برای را خانه هایمان ما مثال متفاوتند.

سع م خوانیم. نماز منظم صورت به پیامبر6 دستور طبق برویم. حج به خداوند

عمل گونه ابراهیم7این حضرت که طور همان بداریم، گرام را مهمانمان که م کنیم

اکرم6آمده پیامبر به منسوب تعلیمات و قرآن در جزئیات با مسائل این م کرد.

همیشه اسالم نیست. جدیدی چیز این ها از هیچ کدام که است آن اما مهم نکتۀ است.

عصر، سوره  در بود. خواهد و هست بوده، پروردگار با مواجهه در انسان طبیع واکنش

از ی ، الشافع است. شده بیان مسأله این است، قرآن سوره های کوتاه ترین از ی که

م دانست: کاف بشریت راهنمایی برای را سوره این سنت، اهل امامان

َوتََواَصْوا صاحِلَاِت ا وََعِملُوا آَمنُوا يَن ِ ا إِال ﴾٢﴿ ُخرْسٍ ليَِف نَساَن اْإلِ إِن ﴾١﴿ َوالَْعرْصِ
﴾٣﴿ صرْبِ بِا َوتََواَصْوا بِاحْلَقِّ
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اعمال و آورده ایمان که کسانی مگر (۲) زیانند در همه انسان ها که (۱) سوگند عصر به
استقامت و شکیبایی به را یکدیگر و کرده سفارش حق به را یکدیگر و داده اند، انجام صالح

(۳) نموده اند. توصیه

است. آمده عصر سورۀ آیات در که است چیزی همین کتاب این در من حرف همۀ

کنم. راه این در پایمردی و حقیقت جستجوی به تشویق را شما و خودم که این

اما انسان هاست، معنوی زندگ در تأثیرگذار کارهای مهم ترین از ی گرفتن روزه

برای که این طاقت فرساست. بسیار است، شده توصیه قرآن در که گرفتن روزه نوع

آمیزش و آشامیدن خوردن، از آفتاب کامل غروب تا سحر انتهای از رمضان ماه کل

و م گذرد آوردنم اسالم از سال بیست حدود نیست. ساده ای کار کنیم، پرهیز جنس

کنار در که وقت کار این ول است. دشوار برایم گرفتن روزه است هنوز که هم هنوز

صدها و  م بینم نگاه م کنم جهان اطراف به آسان تر  م شود. شود انجام مسلمانان بقیۀ

وجود با که درم یابم م دهند. انجام را کار این فرهنگ و پیشینه هر با مسلمان میلیون

ساله پانزده نوجوان ی اگر نباشد. شدن که نیست کاری کار این گرفتن، روزه دشواری

هم من پس دهد، انجام را کار این م تواند ایران در ساله ای شصت پیرزن یا مراکش در

چقدر ما م دهد نشان که زیرا انسان، معنویت برای است مح گرفتن روزه م توانم.

وقت داریم. معنویت به رسیدن خاطر به ابتدایی مان ازخواسته های موقت کندن دل توان

که آن هایی است، شدن کار این که م دهند نشان گرفتن شان روزه با افراد از بسیاری که

خواهانِ کاف اندازۀ به که است آن راه تنها ندارند. پذیرفتن عذری ر دی نم گیرند روزه

باشیم. معنویت

جنس آمیزش و آشامیدن خوردن، از کس باید چرا که اینجاست سؤال اما

به دقیقاً و هستند بله، نیستند؟ زندگ نعمت های بهترین این ها آیا کند؟ چشم پوش
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آن ها از چشم پوش با ما م شود. معنادار آن ها از موقت چشم پوش که است دلیل همین

دوست تان که کس کنید فرض مثال م کنیم. قدردان داده ما به را چیزها آن که کس از

م خواسته را شما خیرِ چون داده شما به را پول این او بدهد. دالر هزار صد شما به دارد

شما به که را پول همان بخواهد و شما پیش بیاید روزی او کنید فرض حاال است.

شما به اضافه تر مبلغ پول، دادن پس موقع که بدهد قول و یرد ب قرض شما از داده

را پیشنهاد این حتماً آدم ها بی اعتمادترین و خودخواه ترین جز کس هر کند. پرداخت

که است کاری همان دقیقاً این خب، م کند. اعتماد قرض گیرنده قول به و م کند قبول

دارد: اشاره آن به بقره، سورۀ پنجم و چهل و دویست آیۀ قرآن، در خداوند

َبُْسُط َو َفْقِبُض لـُه َوا َكِثرَيًة ْضَعافًا
َ
أ ُ َ َفيَُضاِعَفُه َحَسنًا قَرًْضا لـَه ا ُفْقرُِض ي ِ ا َذا من

تُرَْجُعوَن ِْه َ
ِ َو

خداوند و کند؟ چندین برابر او، برای را آن تا دهد، «قرض الحسنه ای» خدا به که کیست
می گردید. باز او سوی به و می سازد. گسترده یا محدود که است

کار اسالم اصل جنبه های از ی رمضان، مبارک ماه در گرفتن روزه بر عالوه

پیروان برای و شده اند خیر کار به تشویق تاریخ طول در مؤمنان همۀ  است. خیریه

نام های از ی «الرزاق»، روزی دهنده، است. نبوده این جز محمد6نیز حضرت

دنیا به ثروتمند خانواده ای در شما اگر است. بی پایان ثروت سرچشمۀ او و است خداوند

ثروت تان اگر است. زده رقم شما برای را تقدیری چنین که بوده خداوند این باشید، آمده

الزم سالمت و هوش شما به که بوده خداوند این باشید، آورده دست به سخت کار با را

نهایت در است افراد تصاحب در ظاهراً که چیزی هر است. داده را سخت کار برای

ما از خداوند خاطر همین به خداست. آن از چیز همه نهایت در ندارد. تعلق آن ها به
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از پس زندگ و او به ما اعتقاد دهیم نشان تا بدهیم را ثروت ها آن از بخش م خواهد

را چیزی آن از بیشتر که است داده قول پروردگار عوض، در است. صدق سر از مرگ

َشَكْرُيْم «لنَِئ م فرماید ابراهیم سورۀ هفتم آیۀ در خداوند بدهد. پس ما به داده ایم که

اعتماد او قول به و م دهیم قرض عنوان به خداوند به پول مقداری ما َدنُكْم».١۴ ِز
َ
َأل

حدید سورۀ هجدهم آیۀ در داد. خواهد پس ما به را بیشتری مقدار عوض در او که داریم

است: آمده

ٌم َكِر ْجٌر
َ
أ َُهْم َو َُهْم يَُضاَقُف َحَسنًا قَرًْضا لـَه ا قَْرُضوا

َ
َوأ قَاِت ُْمصدِّ َوا قِنَي ُْمصدِّ ا إِن

می شود مضاعف آنان برای دهند، «قرض الحسنه» خدا به که آن ها و انفاق کننده، زنان و مردان
دارند. پرارزشی پاداش و

فراتر زکات البته است. شده یاد «زکات» عنوان به معموال خیر کار از قرآن در

مرتبط زندگ جنبه های از خیل به که است قاعده ای واقع در و است خیریه مفهوم از

در و است ارتباط در خلوص و پاک مفهوم با ریشه شناس نظر از زکات واژۀ م شود.

زندگ مان جنبه های همۀ  م توانیم آن طریق از که دارد سازوکاری به اشاره زکات واقع،

است: صادق7آمده جعفر امام از حدیث در کنیم. خالص و پاک را

داده قرار زکاتی لحظه ای هر در و مویت تار هر رشد در و بدنت اعضای همٔه در «خدواند
بپوشانی. ت تمای و آرزوها از را نگاهت و ببینی آموختن برای که است آن چشم زکات است.
و انذارها، و تبشیرها مانند دینی، مباحث قرآن، ِخرَد، دانش، به که است آن گوش ها زکات
آن در تو نجات که چیزی هر شنیدن از و فرادهی گوش است، آن در تو نجات که چیزی هر

افزود. خواهم شما بر کنید، رگزاری ش ١۴اگر
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مشفقانه مشورت که است آن زبان زکات بپرهیزی. آن مانند و غیبت و دروغ مانند نیست
آن مانند و خداوند حمد و ذکر به مشغول همیشه و کنی، بیدار را ن غاف بدهی، مؤمنان به
سخاوت مند است داده تو به خداوند که آنچه هر به نسبت که است آن دست زکات باشی.
است مفید بلندمرتبه پروردگاِر اطاعت راه در مسلمانان برای که را چیزی هر و دانش باشی؛
برای را آن ها که است آن پاهایت زکات بازداری. نادرست کارهای از را دستت و بنویسی
یاد که بروی جمع هایی به و بروی صالح مردمان دیدار به بری، کار به الهی حقوق ادای
که آنچه هر سمت به و جهاد، رحم، صلٔه مردم، دادن آشتی در قدم است. آن در خداوند

بروی.»١۵ است آن در دینت و دل

است. چالش برانگیز بدن زکات محاسبۀ اما است ساده ای کار ثروت زکاتِ محاسبۀ

را عبادات که کنیم آن صرف را خود همت همۀ که است آن کرد م شود که کاری حداقل

عبادت برای مختلف راه های دهیم. انجام درست به آموخته ما اکرم6به پیامبر که

یاد ( (نماز «صالة» عنوان به آن از عربی در که چیزی آن ول دارد وجود اسالم در

روز در مرتبه پنج مسلمانان م گویند وقت است. اجباری مسلمان همۀ برای م شود

م خوانند. نماز روز در بار پنج «حداقل» مسلمانان که معناست این به م خوانند نماز

اما بپردازند. خداوند عبادت به مختلف روش های به بیشتر خیل است ن مم عمل در

است. نیایش بنیادین صورت نماز

خواندن با هم زمان را خاص آیین شعائر و باشیم تمیز و پوشیده باید نماز ادای برای

مرکزی بخش حمد، سورۀ قرآن، از سوره اولین خواندن بیاوریم. جا به خاص نیایش هایی

است. نماز

بحاراالنوار. از نقل به کاشان فیض مالمحسن نوشتۀ األخالق» محاسن ف «الحقائق کتاب ١۵از
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ِِك َما ﴾٣﴿ رِحيِم ا ِن ـٰ رمْحَ ا ﴾٢﴿ َِمنَي الَْعا رَبِّ ِلـِه احْلَْمُد ﴾١﴿ رِحيِم ا ِن ـٰ رمْحَ ا لـِه ا ِۢ
اَط رِصَ ﴾٦﴿ ُْمْستَِقيَم ا اَط َ رصِّ ا اْهِدنَا ﴾٥﴿ نَْستَِعنُي ِياَك َو َغْعبُُد إِياَك ﴾٤﴿ يِن ِّ ا يَْوِم

﴾٧﴿ ضالِّنَي ا َوَال َعلَيِْهْم َْمْغُضوِب ا َغرْيِ َعلَيِْهْم ْغَعْمَت
َ
أ يَن ِ ا

پروردگار که است خداوندی مخصوص ستایش (۱) بخشایشگر بخشندٔه خداوند نام به
را تو تنها (۴) جزاست. روز مالک (۳) است. بخشایشگر و بخشنده (۲) است. جهانیان
کسانی راه (۶) کن. هدایت راست راه به را ما (۵) می جوییم. یاری تو از تنها و می پرستیم
گمراهان. نه و کرده ای، غضب آنان بر که کسانی نه ساختی، خود نعمت مشمول را آنان که

(۷)

ادای و شدن آماده برای الزم زمان دارد. وجود نیز روز زکاتِ بدن، زکات بر عالوه

و بیست حداقل روز هر یعن است. روز در دقیقه پنج و بیست تقریباً نماز مرتبه پنج

با بخوابد، ساعت شش شبانه روز هر کس اگر دهیم. اختصاص خداوند به دقیقه پنج

برای وقتش از نیم و ساعت هفده هنوز است، داده اختصاص نماز به که زمان به توجه

بسیار زمان معموال ارتباطند در خداوند با بیشتر که آن هایی م ماند. باق ر دی کارهای

واجب کار این البته که م دهند اختصاص نماز به را دقیقه پنج و بیست از بیشتری

نماز ماست. مسلمان برای خوبی مح گرفتن روزه همچون نماز وعده پنج نیست.

این است. عمر زکات حج سفر و سال، زکات گرفتن روزه است، روز زکات خواندن

ما به خداوند که نعمت همه آن از که این است. ساخته ما برای اسالم که است مفهوم

باشیم، قدردان بیشتر چه هر بازگردانیم. او به را کوچ اش بخش تنها است، کرده عطا

بازگردیم، شد اشاره اول فصل در که دین مفهوم به اگر بازم گردانیم. خداوند به بیشتر

پس دنیاست، در ما وجود همان که را، خود دِین ما که است راه اسالم درم یابیم

بدهیم.
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در ما اجتماع زندگ به همه زکات و زیارت روزه، نماز، که است گفتن شایان

جماعت صورت به بقیه با معموال مسلمانان نمازهای هستند. مرتبط بزرگ تر ابعادی

م کنند. دعوت شام به را ر همدی مسلمانان از بسیاری رمضان، ماه در م شود. خوانده

نیازهای از گونه این و م دهیم هستند ما نزدی در که کسان به را زکاتمان معموال   ما

صورت جهان مسلمانان ر دی هم دوش نیز حج م شویم. باخبر اطراف مان کوچ جامعۀ

کار دادن انجام قاعدۀ مرکزیت در نیز عامش معنای به اخالق خاطر، همین به م گیرد.

ذاریم. ب احترام جامعه به باید م کنیم، زندگ جامعه در ما چون م گیرد. قرار درست

بزنند. تهمت بقیه به یا ویند، ب دروغ کنند، دزدی شوند، قتل مرتکب نباید مسلمانان

تکاپوی در همیشه و کنند کم نیازمندان به که است داده دستور مسلمانان به خداوند

است: آمده بلد سورۀ هفدهم تا هشتم آیات در باشند. شدن بهتر

الَْعَقبََة اْقتََحَم فََال ﴾١٠﴿ ْجَديِْن ا وََهَدْفنَاُه ﴾٩﴿ وََشَفتَنْيِ َِسانًا َو ﴾٨﴿ َقيْنَنْيِ ُ جَنَْعل َْم
َ
أ

﴾١٤﴿ ْسَغبٍَة َ ِذي يَْوٍم يِف إِْطَعاٌم ْو
َ
أ ﴾١٣﴿ َرَقبٍَة فَكُّ ﴾١٢﴿ الَْعَقبَُة َما ْدَراَك

َ
أ َوَما ﴾١١﴿

صرْبِ بِا َوتََواَصْوا آَمنُوا يَن ِ ا ِمَن اَكَن ُعم ﴾١٦﴿ ٍَة رْتَ َ َذا ْسِكينًا ِ ْو
َ
أ ﴾١٥﴿ ٍَة َمْقَر َذا يَتِيًما

﴾١٧﴿ َْمرمَْحَِة بِا َوتََواَصْوا

هدایت شّر و خیر راه به را او و (۹) لب؟ دو و زبان یک و (۸) ندادیم قرار چشم دو او برای آیا
چیست. گردنه آن نمی دانی تو و (۱۱) نگذشت. مهم گردنٔه آن از او ولی (۱۰) کردیم.
خویشاوندان از یتیمی (۱۴) گرسنه  ای روز در دادن غذا یا (۱۳) برده ای کردن آزاد (۱۲)
را یکدیگر و آورده ایمان که باشد کسانی از سپس (۱۶) را خاک نشین مستمندی یا (۱۵)

(۱۷) می کنند. توصیه رحمت و شکیبایی به

بِِهْم اَكَن َْو َو نُفِسِهْم
َ
أ ٰ بَلَ ُْؤثُِروَن «َو م فرماید الحشر سورۀ نهم آیۀ از بخش در
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خودمان که آن حال بدهیم غذا گرسنه ای به که نیست ساده ای کار این َخَصاَصٌة».١۶
این بیفتیم. فقر به خودمان که باشیم ران دی مال وضع نگران آنقدر یا هستیم، گرسنه

است. اخالق رفیع آرمان ی

م شویم. سهل انگار بسیار گاه و م کنیم دقت جزئیات به بسیار گاه زندگ در

بدهیم. قرار اولویت در را مهم چیزهای و برسیم تعادل به زندگ مان در تا آمده اسالم

داشت. نخواهد برایم فایده ای هیچ شب مستحبی نماز نخوانم، را واجبم نماز من اگر

در را پولم از نیم نباید احتماال باشم، نداده انجام خیری کار هیچ سال تمام در من اگر

به باید تغییر معموال داشته ام. خیر کار به نسبت خوبی حس روز آن چون بدهم روز ی

تالش سال ها یرد. ب ریشه خوب بنشیند، ثمر به که آن از قبل باید و یرد ب صورت تدریج

ونه چ م گرفتم یاد باید کنم. پیدا تسلط نماز خواندن در تا بود الزم من برای صبر و

نشستن درست طریقۀ  تا م دادم خرج به بیشتری انعطاف باید بخوانم. عربی به را قرآن

را معنایشان و م کردم حفظ را عربی عبارات از بسیاری باید یرم. ب یاد را نماز موقع

طبیع و ساده خیل اکنون م نمود، دشوار برایم موقع کارها این که آن با م آموختم.

من در طبیع صورت به ازخودگذشتگ منوال، همین به م دهم. انجام را کارها این

داشته توجه خواسته هایم و مهارت ها به که شدم تربیت گونه آن من زیرا نم گیرد. ل ش

ندارد، م خواهم آنچه به زیادی ربط درست کار معموال که آموخت من به اسالم باشم.

چیزی آن از گذشتن است. کار بهترین ران دی برای که است چیزی آن درست کار ه بل

م برم، لذت ثروت داشتن از من اگر نیست. ساده ای کار اصال م خواهد نفس که

لذت آزادم وقت از اگر دهم. اختصاص خیر کار به را ثروت آن که است سخت خیل

چند هر م دارند مقدّم خود بر را آن ها و نم کنند احساس شده داده مهاجران به آنچه به نیازی خود دل ١۶در

باشند. نیازمند بسیار خودشان
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داشته دوست اگر بدهم. اختصاص نماز خواندن به را آن که است سخت خیل م برم،

به مهمان ها رسیدن از قبل م خواهد من از همسرم اما کنم، تماشا سینمایی فیلم باشم

گذشتن م شود. ار آش برایم درست کار به عمل دشواری که است آن گاه بروم، خرید

این نیست. شدن خود دادن تغییر بدون ازخودگذشتگ به رسیدن و خودخواه از

پرداخت. خواهم بدان ها بعدی فصل در که دارد اساس مرحلۀ پنج تغییرات
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تقوا گام پنج

معنای به و آمده قرآن در بار دویست از بیش اصل اش معنای که است عربی واژه ای تقوا

دلیل به است ن مم تغییر به تمایل است. خداوند حضور از گاه آ خاطر به رفتار تغییر

آن خاطر به اما باشد. احساس دالیل مختلف انواع و سپاس گزاری، ترس، امید، عشق،

از ترس عنوان به تقوا معموال است، شده استفاده زیاد گذشته در خداوند» از «ترس که

ی تقوا دین، مانند چون م کنم، استفاده عربی اصل واژۀ از من م شود. تعبیر خداوند

م گیرد. بر در واحد آن در را مختلف معناهای و است اسالم در بنیادین مفهوم

یا تسلیم اول گام است.١٧ گام پنج به آن تقسیم تقوا فهمیدن راه های از ی

جهان شمول پدیدۀ ی عنوان به اسالم مورد در قبل، فصل در است. (اسالم) سرسپردگ

عنوان محمد6به حضرت نبوت پذیرش اسالم از مرادمان اینجا در کردیم. صحبت

پیروی مثال است. حج زیارت و روزه خیر، کار نماز، معلم و بشریت برای قرآن آورندۀ

نحوۀ ایشان، زندگ از زیادی چیز ما زیرا است. ن نامم ابراهیم7تقریباً حضرت دین

آمده نیز کتاب این در تقسیم بندی این است. کرده استفاده قرآنش تفسیر در کلبی جوزی ابن را مفهوم ١٧این

است:
Shakir, Zaid and Hamza Yusuf. “Agenda to Change our Condition.’’ pp. 12-13,

Sandala, 2013.
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تعالیم اساس بر مسلمان میلیون ها سال، هر نم دانیم. گرفتن شان روزه زمان و عبادت

سفر به مسلمانان از میلیون چند و م گیرند، روزه رمضان ماه اسالم6در پیامبر

اسالم6امری پیامبر آیین از پیروی که م دهد نشان مثال ها همین م روند. حج

نام از چیزی سال شانزده تا که ایی آمری ی عنوان به من خودِ است. دست یافتن

هستم. استدالل این برای زنده ای شاهد بودم، محمد6نشنیده

گام دومین به قدم م تواند پذیرفت، محمد6را حضرت راه کس وقت هر

منع آن از را ما خداوند که است چیزی هر کردن رها معنای به توبه بنهد. توبه، یعن تقوا،

طور همان مثال، است. نموده واجب ما بر که است کاری هر دادن انجام و است کرده

به بخوانیم. نماز مرتبه پنج روزی که کرده واجب ما بر خداوند گفتیم، پیش فصل در که

مرتبه پنج روزی باید مسلمانان همۀ زنان ماهانۀ عادت زمان مانند استثنایی حاالت جز

با همیشه مسلمان ی و م شود محسوب گناه قصد روی از نماز ترک بخوانند. نماز

است. ش کشم در م کند دشوار او برای را نماز خواندن که بیرون و درون نیروهای

به فقط توبه کند. توبه باید که است آن پاسخ چطور؟ نخواند نماز مسلمان اگر حال

نماز مورد در مثال م شود. نیز تغییر شامل ه بل نیست، خداوند از آمرزش طلب معنای

اکتفا گیرد. سر از را خواندن نماز که این ر م نم شود پذیرفته کس توبۀ خواندن،

کس اگر صورت، همین به نیست. کاف توبه برای پروردگار از آمرزش طلب به کردن

ل ال نوشیدن به عادت من مثال کند. ترک را کار آن باید است، حرام کار به مشغول

آن عواقب یا جان ضرر ل ال ترک برای من دلیل م بردم. لذت نوشیدنش از و داشتم

ما خداوند که بودم باور این بر چون کردم ترک را ل ال نوشیدن من نبود. زندگ ام برای

چه شود ران دی اذیت باعث که گناه چه ، گناه هر است. کرده منع آن نوشیدن از را

است. توبه مستوجب باشد، شخص امری صرفاً که گناه
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خود دین زیست مورد در باید که معناست این به ورع است. «ورع» تقوا سوم گام

است واضح ل ال نوشیدن مانند کارهایی بودن گناه دوم، گام مورد در باشیم. محتاط

فراتر ورع، در است. کار آن ندادن یا دادن انجام دارد اهمیت مسأله آن در که چیزی اما

فرض کنیم. رفتار محتاطانه زندگ مان مباح کارهای قبال در باید ظاهری، گناه های از

دالرش هزار ده قطعاً پول، آن از که کند ادعا و بدهد دالر میلیون ی شما به کس کنید

پلیس و باشد دزدی پول نیز رش دی دالر هزار ده که دارد احتمال و است دزدی پول

بیاید، پلیس وقت بود؟ خواهد چه شما واکنش م آید. دزدیده شده پول گرفتن برای فردا

که کردن بحث به م کنید شروع یا م دهید دالر هزار بیست م کاری مح محض شما آیا

ندارند؟ ر دی دالرِ هزار ده قبال در حق آن ها و شده دزدیده پول آن از دالر هزار ده تنها

مورد در ما اگر ل، ش همین به بدهید. دالر هزار بیست شما که است آن احتیاط شرط

همۀ در خداوند رضایت تا م کنیم را سع مان همۀ باشیم، جدی خداوند با ارتباطمان

شما اگر باشد. مباح کارهای جزو کارها آن اگر حت شود، گرفته نظر در کارهایمان

را شخص آن حرف ها از بعض گفتن بدهید» «احتمال و باشید داشته دوست را کس

کم احتمالش اگر حت کرد، خواهید اجتناب حرف ها آن گفتن از احتماال م رنجاند،

سطح این به نیل برنجانیم؟ داریم دوست که را کس و کنیم خطر باید چرا اصال باشد.

که کسان برای اما م نماید. ن نامم مردم از بسیاری برای معنوی و اخالق تصفیۀ از

دارند، دوست شان که کسان با رابطه شان اندازۀ به حداقل خداوند با رابطه شان برای

دارد. ویژه ای بسیار اه جای قائل اند اهمیت

داشته دوست واقعاً را کس اگر است. «زهد» یا دنیا از کندن دل تقوا، چهارم گام

او با بیشتر که بخوابید کم تر دارید دوست باشید. او با که دارید دوست فقط باشید،

مشغول بیشتر که بزنید حرف کم تر ران دی با باشید، او با بیشتر که بخورید کم تر باشید،
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ران دی با کردن  صحبت و خوراک خواب، از شما وقت هیچ باشید. او با صحبت

برایتان مهم تری مسألۀ نظرتان به چون باشید؛ خواسته خودتان که آن ر م نم گذرید

بیشتر م ورزد، زهد که کس است. خداوند به عشق دنیا از کندن دل دلیل دارد. وجود

برای را شبش آخر وقت بیشتر بخواند. رمان یا تاریخ که آن تا م شود قرآن خواندن غرق

کردن درست فکر به که آن جای به م گذرد. رخت خواب راحت از و م گذراند عبادت

باشد، داشته مال ن تم اگر م گیرد. روزه معمول حد از بیشتر باشد، لذیذ غذاهای

به این ها همۀ اما م کند. خرج خیر کار برای کند، خرج خودش برای که آن از بیشتر

است. جویندگان همۀ مراد که است کس آرزوی و عشق خاطر

خداوند دیدن همانا که م رسد تقوا پنجم گام به ذرد، ب قبل گام چهار از کس اگر

صادقانه دارم، فاصله تقوا از سطح این با فرسنگ ها که آن خاطر به است. «شهادت» یا

ندارم. آن مورد در نظری هیچ که م گویم

به گام بدون سفر است. مسیر ی اسالم است: چیز ی نشان دهندۀ گام پنج این

بدانیم که است این مسأله مهم ترین مسیر، این در لذا نیست. ان پذیر ام رفتن پیش گام

م شوید بلند سپس و م کنید، استراحت دارید،  استراحت به نیاز اگر چیست. بعدی گام

نم آموختم، را عربی وقت هیچ نداشتم، بینش چنین من اگر م دهید. ادامه تالش به و

این ها همۀ نم شد. ساده برایم نماز خواندن و نم کردم پیدا تسلط قرآن خواندن در

از ی است. طبیع مسأله ای مراحل این برای زمان صرف البته که برد زمان من برای

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

رفته ای.» حاال تا را مسیر از چقدر که است آن مهم
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پایان سخن

معنوی اش مسیر مورد در او از تا رفت معنوی اش استاد پیش بزرگ دانشمندی روزی

پاسخ و است حالت چهار از ی در همیشه انسان که گفت استاد بشنود. نصیحت

دارد: وجود حالت هر برای درخور

پیشه صبر است، الت مش درگیر اگر باشد. شاکر باید است، خوشبخت «اگر

باشد.» داشته تواضع است، مطیع اگر کند. توبه است، ار گناه اگر کند.

انجام کاری چه که آن از فارغ است، مهم زندگ از لحظه  هر که این سخن کوتاه

در است، نزدی همین در همین جاست، در نیست؛ اقیانوس طرف آن خدا م دهیم.

برویم. راست راه به که ماست منتظر و لحظه، همین

نم توانم حت هستید. مذکور حالت چهار از ی کدام در شما ویم ب نم توانم من

تالش فقط من کنم. حالت چهار آن از کدام هر در مناسب واکنش به مجبور را شما

که شمایید این حاال شم. ب تصویر به را انسان وجود مورد در اسالم نگرش که کردم

واژۀ از کتاب این عنوان در که است خاطر همین به دریابید. را زندگ تان معنای باید

روش ه بل نیست، انتزاع مفهوم ی ساختن بر کتاب این بنای کرده ام. استفاده مسیر
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راه حل و چیست، م روید که مسیری معنای هستید، کجا بفهمید آن روی از که است

اما بدهم. اسالم دین شناس به اختصاص را فصل ی م توانستم مثال باشد. باید چه

ندارند. مباحث آن به هم نیازی حت و ندارند عالقه ای موضوعات این به مردم بیشتر

همۀ برای تقوا، و اسالم اصل شعائر مرگ، دین، یعن کردم، تمرکز آن بر من که آنچه

دارد. اهمیت انسان ها

دگرگون حال در درون مان در همیشه ما که م آورد یادمان به حالت چهار آن

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

مراحل شود. خداوند برای بزرگ خادم به تبدیل ناگهان نم داند اسالم مورد در چیز

م افتد. اتفاق ما بر روزاروز که است تجربه ای حالت چهار آن اما است، تدریج تقوا

ما معنوی سفر بنابراین صبر. نیازمند عصر و باشیم رگزاری ش نیازمند صبح است ن مم

اهمیت خود خودی به نیز مذهبی ظاهر داشتن البته است. مذهبی ظاهر داشتن از فراتر

ظاهری تعلیمات اساس نقش که است بوده آن کتاب این در من سع دارد. به سزایی

زندگ مورد در عظیم دانش گنجینۀ البته نمایم. ترسیم انسان معنوی رشد در را اسالم

ناچیزی بسیار گوشۀ تنها گفتم که حالت چهار آن که دارد وجود اسالم سنت در باطن

است. بزرگ گنجینۀ آن از

وجود شدن بهتر ان ام م قبوالند شما به که دارد وجود کتاب این در چیزی اگر

است الحق، مطلق، حقیقت خداوند باشید. خداوند سپاس گزار نکنید؛ ر تش من از دارد،

حقیقت مناف که دارد وجود کتاب این در چیزی اگر م آید. خداوند سمت از حقیقت و

برای و برای تان جایزالخطاست. انسان ی عنوان به من نقص خاطر به همه اش است،

مادرانتان م ش از را «شما که اویی باشیم؛ او سرسپردۀ بتوانیم که م کنم دعا خودم

قرار عقل و چشم و گوش شما، برای و نم دانستید. چیز هیچ که حال در نمود خارج
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آورید.»١٨ جا به را او نعمت ر ش تا داد،

فرهنگ است. نیز پیچیده مفاهیم دارای بزرگ دین سنت های بقیۀ مانند اسالم

آن تا م کشد طول انسان چندین عمر اندازۀ به و است مختلف نیز جهان مسلمانان

آنچه یا اسالم همۀ دادن نشان کوتاه کتابِ این در من سع بشناسیم. را فرهنگ ها

درست مسیر انتخاب برای شما به فرصت دادن نشان ه بل نبوده، دارند باور مسلمانان

آمد. پیش من برای فرصت این پیش سال هجده که طور همان است، بوده زندگ برای

َهَدانَا ي ِ ا ِلـِه احْلَْمُد ُوا َوقَا ْغَهاُر
َ
اْأل حَتِْتِهُم ِمن جَتِْري ِغل ْن مِّ ُصُدورِِهم يِف َما َونََزْقنَا

تِلُْكُم ن
َ
أ َونُوُدوا بِاحْلَقِّ ِّنَا َر رُُسُل َجاَءْت لََقْد لـُه ا َهَدانَا ْن

َ
أ َْوَال َْهتَِدَي ِ ُكنا َوَما َذا ـٰ َِه

[۴۳ [اعراف، َيْعَملُوَن ُكنتُْم بَِما وِرْعتُُموَها
ُ
أ اجْلَنُة

می گویند دارد. جریان نهرها آن ها، زیر از و برمی کنیم دارند، حسد و کینه از دل ها در آنچه و
هدایت را ما خدا اگر و شد. رهنمون این به را ما که است خداوندی مخصوص «ستایش
داده ندا آنان به و آوردند» را حق ما پروردگار فرستادگان مسلّماً نمی یافتیم. راه ما بود، نکرده

بردید.» ارث به می دادید، انجام که اعمالی برابر در را بهشت «این که: می شود

.٧٨ آیۀ نحل، ١٨سورۀ
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نویسنده دربارۀ

در و آمد دنیا به ا، آمری ایلینوی ایاالت اگو، شی شهر در کولیج١٩ دیوید ر.

و براون اه دانش در را کارشناس دورۀ او شد. بزرگ ایالت همان کنیل ورث شهر

به ٢٠١٣ تا ٢٠٠٨ سال های ط گذراند. پرینستون اه دانش در را ارشد کارشناس

بود. کار به مشغول براون اه دانش سپس و دارت موث اه دانش در مقیم روحان عنوان

در اخالق و اسالم حقوق درس تدریس به مشغول ٢٠١٧ تا ٢٠١۴ سال های ط

دکتری دورۀ دانشجوی هم اکنون او است. بوده کارشناس دورۀ برای نیویورک اه دانش

در نویسنده نوشته های بیشتر است. کالیفرنیا برکل اه دانش دین شناس دۀ دانش در

است. دسترس قابل amercycase.com شخص اش اه وب

شده برداشته lamppostproductions.com/david-coolidge/ نشان از عکس ١٩

است.
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