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ه سيد مرتضى شبسترىّآيت الل
تنظيم: سيد مهدى شبسترى

Ð�ÚrK?�« ]td�« ]ŠÚLÓs?d�« ]ŠrO»  ¿f?¹ËÓ�«ÚIÔdÚÊ¬�« Ú×ÓJ?rO¿ ≈½]pÓ� ÓL?sÓ�« ÚLÔdÚÝÓK?¿sOŽÓKÓ" v?dÓ◊«Ì

&Ô�Ú²ÓI ¿rOðÓMÚeq¹Ó�« ÚFÓee¹d�« ]ŠrO å،١ ـ ٥ / ٣٦(يس(.
آن در تمامم مى شويم.از آنجايى كه بحث أدبى قرم و چهار سو�د آيهار از اين مبحث و

د، كما اين كه خاتـممينه بشود به ساير مباحث مقدم است و بايد دقت كامـل در آن زارمو
آن،اجعه به قـرمايند بـه مـرصيه مى فـر در آخر آن بيانى كه به ما مسلمـان هـا تـو(ص)انبيـاء 
آن نگاه مى كنـد،؛كسى كه به قـر١ه»ه و ليبلغ الصفة نظـرمايند: «فليجل جال بـصـرمىAفر

داند.كما اين كه شـمـاالن بدهد، بگرا جوهمين طور ساده نگاه نكند، بلكه چـشـمـش ر
انيد تشخيص بدهيد.لى نمى توا بيابيد، با همان ديد اوى رقعيت خاص چيزاهيد مومىAخو

ست تشخيص بدهيدا دراهيد اين قالى رضا مى خوده ام. فرض كرا عرمكرر اين مثل ر
لش دقتض و طوم به عرد؛ يك دفعه به نقشه اش نگاه مىAكنيد، دفعه دوكه چه قيمتى دار

دگيشم به پيچ خوره هاى آن دقت مىAكنيد، دفعه چهارم به بافت و گرمى كنيد، دفعه سو
ا دقت مى كنيد، دفعه ششمدقت مى كنيد، دفعه پنجم دست مى ماليد كه سائيدگى آن ر
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چهنگى در شبهه باشيـد پـارچه سفيدى به دست مى گيريد كه اگـر از يـك رضا يك پـارفر
نگش ثابت است يا ثـابـتد كـه رم شودن به آنجا مى ماليد تا مـعـلـوا در حال تر بوسفيـد ر
نيست.
ا باز كند بگويد مطالعه مىAكنم، اوآن رد. آدم همين طور قرا دارضع رآن هم همين وقر
دها به دست نيـاورآن رقعيت قـرا تشخيص بدهد. به جهت اين كـه مـواند مطلب رنمى تـو
است.
دنم شمرئى و از نظر محترآن از نظر بالغت كامل است، از نظر ايجاز،مختصر گوقر

ا به حساب مـىفته است، يعنى:همه جا منـطـق عـقـل رار گرجه يك قـرل عقل در درمنـز
دا زبانزند آنجا مطلب رجه مى شود، كه اگر يك مطلبى مطابق عقل باشد و همه هم متوآور

شد عقلى هم پيـدااگذار مى كند به عقل انسان، تا در نتيجه مطـالـعـه يـك رنمى كنـد، و
د.ا به كار بگيربكند.يعنى:عقل ر

مايد: در آخر بيانش مى فر(ص)صيات كالم الهى دقت كند،پيامبرانسان بايد به خصو
ساند».جه نهائى برآن به درا در دقت به قرش ره»؛ نظر«و ليبلغ الصفة نظر
مائيد.جه بفرار مى دهم تود مطالعه قرا مورع رضونه جنبه ادبى مواى نمودر اين بحث بر

ى هستى درمايد كه تو پيغمبر ياسين مى فر�هند متعال در سورئيم خداوقت ما مى گويك و
اط مستقيمانى هستى كه بر صرده: تو از پيغمبرموده، يا فرموآن فراط مستقيم.اينجور قرصر

اطسل على صـرده:«انك لمرمو»، نفر½]pÓ� ÓLsÓ�« ÚLÔdÚÝÓKŽ¿sOÓK?Ó" vdÓ◊«Ì& Ô�Ú²ÓIr?O≈هستنـد.«
قش چيست؟د. فرق دارمستقيم. خيلى فر

ماط مستقيم هستند.معلوان هستى كه بر صرديp پيغمبرمايد كه تو از آن رل كه مى فراو
اط مستقيم هستند، ايـن يـكى هم هستند كه آنها هم بـر صـران ديگرد كه پيغمـبـرمى شو

انن اگر همه پيغمبراط مستقيم نيستند، چوان بر صرمطلب.و باز مى فهماند كه همه پيغمبر
مايد كه اينجور هستى.معنايشا بفرد كه اصال اين كلمه ردند احتياج نبواط مستقيم بوبر صر

ا نيز داشته باشيد.د كه اينجور نيست.اين كلمه راينست كه كسى پيدا مى شو
فتيم:از اين مطلب دو نتيجه مثبت و منفى گر

د.دند اين كلمـه زيـادى بـــواط مستقيـم بـوان اگر بر صـريكى اين كه همه پـيـغـمـبـر
ى احتـياج نـداشـت، يـااط مستقيم،هيـــچ چـيـز ديـگـرك علـى صـرّنإد: كه مــومى فـر
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½]pÓ� ÓL?sÓ≈ده:«مــواط مستقيم.اما اين كـه ايـنـــجـا فـرسل علـى صـرك مرّنإد:مــومى فـر

�«ÚLÔdÚÝÓKåsOحشت نكنيداط مستقيم نيستنـد. وسلين بر صره اى از مرد پارم مى شو، معلـو
اهـماهيد شد كه يك نكته عـجـيـبـى مـىAخـوجه خواسم كامال جمع اسـت.بـعـد مـتـوحو

اط مستقيم هست، ايـنسلى بر صـرد كه غير از پيغمبر ما،مـربگويم.باز فهميده مى شـو
يك، داشته باشيد.

ال بايد گفت كـه: إلـىاه» كه پيش مى آيـد، اصـواط = رال صحبـت «صـرم، اصودو
اط مستقيم.«إلى» بايدى صرا هدايت بكنى به سودم رسل هستى مراط مستقيم، تو مرصر

هائى كه دم دستمو عجيب اينست آن تفسيرŽÓKÓ" vdÓ◊«Ì& Ô�Ú²ÓI årOده:«مود.اينجا فرگفته شو
ده اند.معنـاجه نكردم، ديدم كه هيچ كدامشان به اين نكـتـه تـوا نگاه كـرد چند نسخـه ربو

اط مستقيم.اينهم يك نكته.دادهAاند معناى «إلى»، كه هدايت مى كنيم به صر
چه بنآن كوجمه اشتباه نكنـيـم.ا ما در تراط رم در اين آيه اين است كه صـرنكته سـو

چه باريكى كه بن بست نيست اما خيلى باريك است و متصلاه است. آن كوبست هم ر
د بهچه ايست كه متصل مىAشـواه است. يك كوى، آنهم رچه باريك ديگـرد به كومى شو

د به خيابان و آن خيابان مـتـصـلچه اى كه متصل مى شـواه است.آن كـوخيابان، آنهـم ر
د به خيابانچه اى كه متصل مى شـواه است.آن كود به يك خيابان اصلى، آنهـم رمىAشو

مى كه آن جادهاه و جاده عمود به يك شاهراصلى كه آن خيابان اصلى هم متصل مى شـو
ى هم از آنجا عبور مىAكنـد.همگانى است نه اين كه جاده سكنه شهر است. غير شـهـر

مى بيند به يك جاده عموض مى كنيم منتهى بشومى كه فراه است.آن جاده عموآنهم باز ر
اه استالمللى، آنهم باز ر
هقت جاده ايست فقط در كـرض مى كنيم، يـك ومى بين المللى كه فـرآن جاده عمو

د جادهاى خومه شمسى هم برن منظومه شمسى.چواى منظوقت جاده ايست برمين، يكوز
، اين نظـام)٣٨ / ٣٦(يس،» ËÓA�«]LÚf?Ôð Ó−Úd� ÍLÔ�Ú²ÓI?ÓdÒÌ� ÓNÓ– UÓ�pÓð ÓIÚb?d¹Ô�« ÚFÓee¹�« ÚFÓK?rOد، «اى دار

فته اند يا به طور مستقيم يا به طورگرگان تابعش، همگى سرد و ستارشمسى؛ يعنى: خو
ى كهمه   شمسى با آن مسيـراهى است.باز همه اين منظـوگى.آنهم يك ره بسيار بـزرداير
اهگان با كيهان هاى ديگر، با آن رد، يعنى: تمام عالم ستـارند همه اش منتهى مى شودار

كت هستند.بازى يك هدفى در حرده است به سواى آنان معين كرند متعال برهائى كه خداو
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ند متعال.ى خداوكت هستند به سوهمه آنها در حر
اه، سبيل، طريـق،ط به معناى رمينه لفظ هاى مربوآن دقتى بكنيد در ايـن زبه اين قر

ËÓ�ÓIÓbÚš ÓKÓIÚMÓU و «)١١ / ٧٢(الجن،» » 6ÔM]Þ UÓdÓz«oÓ: bÓœÎكلمات ديگر،همه اش جمع آمده «اط و صر

>ÓuÚ:ÓJÔrÚÝ Ó³ÚlÓÞ ÓdÓz«o «١٧ / ٢٣ن،منو(المؤ(اه.«؛يعنى: هفت رÝÔ³ÔqÓ��« ]Âö«،المائدة) سبيل)١٦ / ٥ ،
د آمده اسـت.اط مفرآن مجيد كلمـه صـراه هاى سالمت.فقـط در قـرجمع بسته شـده، ر

اط نداريم، يعنى دو جاده نـداريـم كـه هـمـهد. دو صرد است، جمـع نـدار» مفـراطصر«
 آن جادهAاى)٥٣ / ٤٢ى،(الشور» dÓ◊«K�« ]t"د يك جاده است.«جادهAهاى جهانى به آن منتهى شو

ساند اين ديگر دو تا نيست يكى است.كه به خدا مىAر
اط مستقيـم،ان هدايت مىAكنند به صرجه به اين مطلب بكنيد: همه پيغمبرقت توآنو

اگترين جاده افتاده يا نه؟ اين مطـلـب ردش به آن بزريعنى به آن جاده خدائى، اما آيـا خـو
چه باريكى، ازد شدم به يك كوارده ام وكت كرچه بن بستى حردقت بكنيد. من از يك كو

مد شوارم به خيابان اصلى، از آنجا ود شوارم، از آنجا وعى بشود به يك خيابان فرارآنجا و
دم قصدم هم اينست كـهم به جاده بين المللى. خود شوارى، از آنجا وبه جاده يك كشور
ستم. اين دراط مستقيم مى روى صرا هر چه بيشتر بپيمايم. من به سوهمه اين جاده ها ر

اطد آن جاده جهانى باشد نيست. بر صراط مستقيم، يعنى: قدمم در خواست. اما بر صر
ت مى كنم، مى گويم پشت سر من بيائيد كه من شماا هم كه دعودم رمستقيم نيستم و مر

عـىانم هنـوز در جـاده فـردم هم مثـل پـيـروم.اما خـوگ جهانـى مـىAبـرا به آن جـاده بـزرر
ارى آن قرد، روى جاده اصلى كه تمام جهان و تمام جاده ها به آن منتهى مى شوهستم.رو

فته ام.نگر
امى، اىمايد: اى پيغمبـر گـرطور استنباط مى كنم مى فـر من از اين آيه شريفه ايـن

فته اى كه آن جاده جـزار گرآن حكيم، تو در يك جاده اى قـرحى، قسم به اين قـرسامع و
د.ان هم به جاده تو منتهى مى شوجاده خدائى نيست و همه جادهAهاى ديگر

ند، اما ايناه مى روانشان ردشان با پيروان ديگر خوئيم، پيغمبرت ديگر بگويا به عبار
قت اينت مى كند.يـك وا به آن جاده دعـوان رفته، ديگـرار گرپيغمبر در جاده اصلـى قـر

قت اينم مى گويم با من بيا، اين يك جور اسـت. يـك وا مى گيراست كه دست شمـا ر
دم در جادهقت اين است كه خوم مى گويم بيا.يك واست كه من جلو مى افتم به پشت سر
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آنت مى كنم.قرى دعوى من بيائيد. اين جورت مى كنم كه به سوم دعوار مى گيراصلى قر
انى؛ا مى خودم رتو مر ؛)٧٣ / ٢٣ن،منو(المؤ» ËÓ≈½]pÓ� Ó²ÓbÚŽÔ¼uÔrÚ≈ �Ó" vdÓ◊«Ì& Ô�Ú²ÓIrOÌمايد:«مى فر

اند كه تو هستى. اين كلمه رجه آن جايگاهى بشويعنى :از آن جاده هاى ديگر، همه متو
»،½]pÓ� ÓLsÓ�« ÚLÔdÚÝÓKŽ¿sOÓKÓ" vdÓ◊«Ì& Ô�Ú²ÓIrO≈مائيد، تو بر جاده اصلى هستى، «ب دقت بفرخو

فته اند؛يعنى: تو خيلى جلـوار گران هستى كه بر آن جاده اساسى قـرتو از آن تيپ پيغمبر
ده اى.ز

م:« الده معصـوانيم در حق چـهـارت نامه ها مى خـواين همان است كـه در آن زيـار
٢د»،ند نه به شما ملحق مىAشوقه فائق؛ نه كسى از شما جلو مـى زيلحقه ال حق و اليفو

دن،ت كرعى دعـوا از جاده هاى فـراد ردن و افرفاصله خيلى است. بر جاده اسـاسـى بـو
مهAاشد.الزاه مى رودش هم در آن جاده، همان جاده اصلى رد.خوقp نداردش هم توخو

سند.ان به او نراينست كه ديگر
مينه يكه عثمان بن حنيp در ز بگويم؛استاندار بصر(ع)منينالمؤنه اى از أميريك نمو

ا بـهش رارد.ايـن گـزت شـده بـوافـى دعـوشى،آن اسـتـانـدار بـه يـك مـهـمـانـى اشـرارگـز
ش مى نويسد.در نهـج يك نامه به همان استاندار(ع)منينالمؤدادند.أميـر(ع) منينالمؤأمير

ىاى هر كسى امامى هست كه بايد به او پيـروالبالغه هست.در آنجا مى نويسد:«كه بـر
ت شدهAاىب مى دانى كه چه هست. شنيدم تو به يك مهمانى دعوا خوندگى من ربكند. ز

ّو… و إنّهم مدعّاه نداشتند؛عائلهم مجفو و غنيكه مطلقا آدم هاى مستمند به آن مهمانى ر
ن على ذلك؛كم التقدروّصيه أال و إنإمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه و من طعمه بقـر

دند.آنهائى كه به آن غـذات شده بوآنهائى كه به آن غذا اصال احتياج نداشتند، آنهـا دعـو
فتى.ببين با رويه من تطبيق مىAكنداهى به آنها ندادند. تو به آنجا راحتياج داشتند، اصال ر

ده است به دو لباس إمامكم قد اكتفى، امام شما اكتفا كرّيا نمى كند! مگر نمى بينى، و إن
٣ص نان جوين».ده و دو قرسوفر

م اىقع ندارن على ذلك»، مـن تـوكم ال تقـدروّّّاينجا محل شاهدم ايـنـسـت امـا «إن
م تو همقع ندارى.من توا ندارتش رى.مى دانم قدراستاندار من تو هم نان جو بيات بخور

ع ونى بـورى.اما «و لكن أعيـنـوا ندارتـش رشى.مى دانم قـدرده بپـوسومثل من لبـاس فـر
شش بكنيد.ع داشته باشيد و در مسير من كوم كه بايد ورقع داراجتهاد»، اين مقدار تو
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ده،كت كراپيما حراز با هوقت يك نفر از اينجا به شيرض مى كنم:يك ويك مثالى عر
كت عبدالعظيم و كهريزف حضرفته به طرا گرب رى لنگان لنگان پياده.اين جاده جنوديگر

د.اين آدمى كهد مى روفته لنگان لنگان دارا گرى، اين جاده رو قم و اصفهان و همين طور
فته است.اپيـما راز با هوده از آن كسى كه به شيرى كرده، پيروكت كرب حرف جنـوبه طر

سيده،ا كه او به مقصد رچه آن ساعتى رند.گرسد در جاده او قدم مى زچـه به او نمى رگر
ند.يكىن نشده باشد.اما او در جاده قدم مى زه شهر بيروازاين هنوز ممكن است از درو

لـوده است، وكت كراپيما حرلو با هوى.ايـن آدم وكت بكند به ساراپيما از اينجا حـربا هو
دفته است.آن يكى پياده مى رواز رد اما پيرو آن نيست كه به شيرا بر مى دارسريع قدم ها ر

ه پيمائىاپيماى قارد حتى اگر هواپيما مى رولنگان لنگان، اما پيرو است.اين يكى با هـو
ساند.از برا به شيردش رف خودد.از آن طرا بگرد، به اين معنا كه دور دنيا رار شوضا سوفر

سيد اما نه بـهچه به همان نقطـه رده است.گرده است، تبعيت نكـرى نكراين آدم باز پيـرو
كتا حرست نقطه مقابل او رده است، بلكه درى كرفته است و نه به او پيروپشت سر او ر

ده است.كر
انيد جلو برويد اما ازمايد:«كه من مى دانم شما مثل من نمى تو مى فر(ع)منينالمؤأمير

جاده من و مسير من كنار نرويد».
ËÓ√ÓÊ]¼ ÓcÓ" «dÓÞ«& w?Ô�Ú²ÓILOÎ> UÓðU]³FÔÁu?Ô انعام يك آيه است: «�هدم در سورا استفاده كـراين ر

ËÓð ôÓ²]³FÔ��« «u³̂ÔqÓ> Ó²ÓHÓd]‚ÓÐ JÔrÚŽ ÓsÚÝ Ó³KOt«،جمه تقريبى آيه اينست ـ البته هيچ؛تر)١٥٣ / ٦(االنعام
اهى كه منجمه تقريبى است:« اين رجمه است ـ ترآن قابل ترم كه اين قرقت عقيده ندارو

فته ام و مستقيمار گراطى؛ يعنى: من در جاده جهانى قرم اين مستقيم است».صرمى رو
ى نكنيد».ا پيرواه ها ر»؛« رËÓð ôÓ²]³FÔ��« «u^³Ôqف آن بيائيد، «ى بكنيد، به طرم، پيروهم مى رو

د. پس ايناه ها به آن منتهى مى شـوا مى گويند كه همه راه راط، آن رمگر نگفتيم كه صـر
اه ها كه به جاده اصلـى،معنايش اينـسـت آن رËÓð ôÓ²]³?FÔ��« «u^³Ôåqمايد:«چيست كه مى فـر

دن است.ده جاده به يك جـادها يك جا جمع كرقـات رند.نتيجه اش متفـرمنتهى مىAشـو
ه اينها در يكند.باالخرد شوارد.همه از اين جاده ها به جاده اصلى واصلى منتهى مى شو

ى جاده اصلىسيدند باز بـه سـوسند و اگر هم نـرجا جمع شده اند كه به جاده اصـلـى بـر
ض اين كه جـادهعى، عوق نيست. اما اگر چنانچه يكنفر از آن جـاده فـرهستند. باز تفـر
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ف، يكى ازاه به آن طرار دهد! يكى از آن را هدف قرار دهد نقطه مقابل را هدف قراصلى ر
كتى جاده اصلى بيايند به خالف جاده اصلى حرض اين كه بسوف، عواه به اين طرآن ر

كت نكنيد.مى كنند «و ال تتبع السبل»، معنايش اينست: بر خالف مسير من حر
ا بيشتر تقويت كنم. از اين آيه چه استفادهAاى مىAكنيم؟ايضم رشته عراهم ر مى خو

اى اين كه ايـنا؟ برد دينى باشـد چـرق دين اسالم ديگر نمى شـويكى اينست: مـافـو
ار آن است،و همه جاده ها هم بايد به آنجا منتهى سو(ص)اسالم جاده ايست كه اين پيغمبر

د.فته اند بايد به اينجا منتهى شواهى كه پيش گران قبلى هم رد.حتى پيغمبرشو
سنـد. نمى ر(ص)جـه پيغمبر اسـالمان ديگر به درمش اينست:پيغمبردو

سهديم و مدرن همكالس بوجمه اش اينست: با مجنـوكى است كـه تـريك شـعر تر
الليـل» «و�هالليل ماند.نـه ايـن كـه سـوردم امـا او در وا تمام كـرفتيم مـن مـصـحـp رمى ر

د.ن بوف مجنوه به آن مىAكند، نه اين كه ليلى طرداريم،اشار
ده،اط مستقيم هستند اما يكى از آنها جلو زى صران همه شان به سواين صنp پيغمبر

اط مستقيم شده است. پس همه بايد پيرو او باشند.او بر صر
اهيماط مستقيم او چيست؟ مىAخوده است؟ اين بر صـر ما چه آور(ص)ب پيغمبرخو

صp كمالآن تمام، وآن است؟ اين قرست مگر جز قراطى كه بر اوا بفهميم. آن صراين ر
.  به همين(ص)د پيغمبر اسالمجـوآن نيست اال مجسمه لفظى و است.اين قـر(ص)محمد

دمض كرل شدن ـ كما اين كه سابق عـرن نازل شده است، چوآن به او نازمناسبت هم قـر
دن نيست به معنـاىديم ـ به معناى ديكته كـرت صحبت مى كر عنكبـو�هقعى كه در سورمو

ل ناز(ص)آن مفادش جهان است و به پيغمبر اسـالمئيم قرقتى كه مى گـوگنجاندن است و
ئيل    مىAآمدد او گنجانده شده است.نه اينست كه جبرجوشده است، يعنى:جهان در و
ددن است.ديكتـه بـو مى گفت:«قل»،اين ديـكـتـه كـر(ص)مى گفت كه «قل»، پيـغـمـبـر

ء جهان است.امادش هم جزن خـودن هم در كار هست، چود.ديكته كـرئيم نبـونمىAگو
د.هر چه همم نبوف و شخصيت الزد ديگر شرن اگر تنها ديكته بوتنها ديكته نيست، چو

انى، عجم كه عربى هم هيچ بلد نيست، بنشانى در آنجا و بهد، يك نفر ايراد بوآدم بيسو
»ّهالل».«هو»، او هم مى گويد:«هو. بگو:«قل»»، او هم مى گويد:«قلئى بگو:«او بگو

دن كه مشكلى نيست.اين».ديكته كرأحد» او هم مى گويد:«أحد».«ّهاللاو مى گويد:«
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ل شدهآن به او نازد،كه قرده شو با آن به عظمت نام بر(ص)مطلبى نيست كه پيغمبر اسـالم
است.

�ÓuÚ√ Ó½ÚeÓ�ÚMÓ¼ UÓcÓ�« «ÚIÔdÚÊ¬Óمايد: «آن مى فرحى سنگينى داشته است كه قـرببينيد چقدر اين و

ŽÓKÓł vÓ³ÓqÌ� ÓdÓ√Ó¹Ú²ÓtÔš ÓýUFÎ& UÔ²ÓBÓbÒŽÎ& UsÚš ÓAÚOÓWK�« ]t «،له نازا به كوآن ر؛«اگر اين قر)٢١ / ٥٩(الحشر
ل است ودن جزو نزود.ديكته كردن كه سنگينى ندارديم تكه تكه مى شد».ديكته كرمى كر

 و از آن(ص)د پيغمبر اسالمجـوى نيست اال گنجاندن جهان هستى در ول چيزحقيقت نزو
دآنش اين بواندن قرآن.معناى خواندن قرد خودم،كه مى شود به مرد هم افاضه مى شوجوو

آنى كهاند.قران يك جور نمى خواتى داشت، يعنى:با ديگراندنش هم امتيازو لذا در خو
½]pÓ� ÓLsÓ�« ÚLÔdÚÝÓKŽ¿sOÓKÓ" vdÓ◊«Ì≈ است،«(ص)ممثل و نشان دهنده شخصيت پيغمبر اسالم

&Ô�Ú²ÓIrOاط مستقيم.دن است نه معناى صراط مستقيم بوآن معناى بر صر»، پس اين قر
ما نشـان مى دهد.تناسبـش هم معلودن راط مستقيم بـواشتباه نكنيد، معناى بر صر

اطتان بر صراهيد بفهميد پيغمبـرمـايد:مسلمانان مى خو»،مى فرËÓ�«ÚIÔdÚÊ¬�« Ú×ÓJr?Oشـد.«
اآن رفته است، همين قـرار گرى خدا قرى آن جاده جهانى به سـومستقيم است، يعنـى رو

ا بيابد.ك بكند؟ مطلب راند اين جور مطلب درنگاه بكنيد.ببينيد يك نفر از دور مى تو
ى باشد، هر چه علمم بيشتر باشد، هر مقدار مطالعات دامنه دارمن هر چه ديدم قو

اه ماه رسايل صنعتى در اختيار داشته باشم، اينجا نشـسـتـه بـاشـم كـربكنم، هر مقـدار و
ا بيابـم؟ضع آنجا رفتـه، وه ماه راقعا مثل آن كسى كه بـه كـرانـم ومطالعه بكنم.آيا مـى تـو

فته است.او مى بيند كه سنگش سفتار گرش است، زير پايش قرارممكن نيست.او سو
د كه مننه بياوراى من يك نموانم.مگر اين كه برم است.من با اين ديد اينجا نمى توو يا نر

اى منار داده ام. او آنجا فهميده، بعد برى آن سنگ قرا روهم مثل آن كسى باشم كه پايم ر
ست مى كند.هم آشنائى در

ااهى كه همه جهان راط مستقيم است، يعنى: بر ردش بر صر خو(ص) پيغمبر اسالم
اىا برآن ر اين قر(ص)انم پيدا كنم و پيغمبر اسالم ساند.كلمه غير از اين نمى توبه خدا مى ر

اط مستقيم نشان داده است.نماياندن همان صر
م اين است:ايضم مى گيرى كه از عرنتيجه آخر

، جهان بين(ص)اهد بگويد كه اين كتاب آسمانى و اين پيغمبرآن مى خودر حقيقت قر
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ند.دستـور مى دهند با جهان بينـى،ا نمى بينند، با يك جـا كار ندارهستـند.يك جــا ر
ازنند با جهان بينى، داستان نقل مى كنند با جهان بينـى،عـقـيـده ابـرف اخالقى مـى زحر

ه و گفتار، باز هم با جـهـانج مى دهند ادب محـاورمى كنند با جهان بينى، ادب بـه خـر
ك مىدتر آن درآن مجسم است كه از هر چيـز زوه اى جهان بينى در قيافه قربينى.به انداز

آن است.دن قر آيت بوّد و همين سرآن جهان بينى دارد كه قرشو
ار جمله و يا سـطـرد شش هزا در حـدود كه همه جهـان را دارت آن رآيا غير خدا قـدر

اا كه مى بيند، جهان رآن رقتى مى بيند كه قراند؟ آدم ومجسم بكند؟! به غير از خدا مى تو
انند يكند كه بتـوس هاى عالم جمع شـورِك مى كند كه تمـام پمى بيند. آنجاست كـه در

د.ا در يك كتابچه بگنجانند عملى نمى شوشهAاى از جهان رگو
اقعا يكمانتيك تقريبا، به آنها كه نگاه مى كنم مى بينم كه وها به كتب علمى رمن بار

قتى به كتابش آدم نگاها،وا در آن كتابش مصور و مجسم مى كند.اما يك عالمى رعالمى ر
اد.مثال مى بينى مطلب رانى هست كه از آنها غفلـت داراوالم ديگر فرمى كند مى بيند عو

ا بيانا بيان مى كند.اما در حالى كه جنبه صنـعـتـى رپيش مى كشد، يك جنبه صنعـتـى ر
اهد بحث بكنـدضا مى خوا فرمىAكند از جنبه اخالقيش غفلت مى كند.يا جنبه اخالقى ر

شن است.مى بيـنـىا اين مطلب خـيـلـى روآن جنبه فنى اش ناقص مـى مـانـد.در شـعـر
اهد به جنبـه ادبـىقصيدهAاش اگر علمى است جنبه ادبيش ناقـص مـى مـانـد و اگـر بـخـو

د.د،مطلب علميش گنگ مى شودازبپر
د همانجا جنبهست به عكس است يعنى:آنجائى كه جنبه علمى بيشتر دارآن دراين قر

فته است همانجا جنبه عـلـمـىا در نظر گـرادبيش هم بيشتر است. آنجا كه جنـبـه ادبـى ر
آن اين شكلى است كه با يك جهت، از جهت ديگر غايبضع قرجديدى پيدا مى كند.و

سيد.آن است و به ما اين مطلب رد.اين حالت جهان بينى قرد، غافل نمى شونمىAشو
اط مستقـيـمى صرار داديم به سـوا هدف قرهايمان جنبه جهان بـيـنـى رما اگر در كـار

اط مستقيم هستيم.اين خالصها نداشتيم پشت به صرمىAرويم و اگر اين جنبه جهان بينى ر
د،اما در اين فكر نيستى كهت زياد بشوشش بكنى ثرومطلب است.و لذا اگر بنا شد كـو

ع علمى كه دانشمندى در آن سر دنـيـاضوت كه من زياد مى كنم، آيا به فـالن مـواين ثرو
ند؟ من پشت پا بهند يا نمى زل مطالعه اش هست، آيا اين عمل من صدمـه مـى زمشـغو
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فخته ام، در حالل هم مصرده ام،با اين كه از حالل خريده ام، به حالل هم فـروآن زقر
ختن من،ده ام كه آيا اين اندوا مالحظه نكرده ام.اما اين را مالحظه كرمىAكنم. همه اينها ر

د ياا در اقصى نقطه دنيا از كار علميش باز مى دارت،آيا يك نفر ردن اين ثروبه دست آور
م.اط مستقيم نمى روى صردم.من جهان بين نيستم، من به سوا فكر نكرد؟ اين رنمى دار

ار نداده ام.ا هدف قراط مستقيم رم اما صرچه اى مى روبه كو
ندگى،جنبه جهان بينى داشتهن ز است كه در تمام شئو(ص)آن كسى پيرو پيغمبر اسالم

ا از دست نمى دهـم.ايم، آن حالت جنگيم رل قدس و تقوباشد در عين حالى كه مشغـو
ل جنگ هستم آن حالـتا از دست نمى دهم.مشغـوعبادت مى كنم اما حالت جنـگـى ر

اانيم همين طور است، ببينيد نماز رى كه ما مى خوا از دست نمى دهم.اين نمازعبادتم ر
ى به سنگره از يك سنگـرّست در حال نماز مثل آدم جنگى هستيم.كـأنانيم اما درمى خو

الم،گاهى دوابم، گاهى بلند مـى شـوت.گاهى خوديگر منتقل مى شويم بـه ايـن صـور
ا كنارضع جنگى رد.در عين حالى كه عبادت مى كنـد وا دارم، آن حالت جنگى رمىAشو

ت ـ خيلىاى تجـاراند در همان حال بـرد نماز مى خـونگذاشته است.در حالـتـى كـه دار
اى رشه اى از خط مشى تجارد خط مشى معين مى كند،يعنى:يك گوعجيب است ـ دار

انم اين لباس من غصبى نبايد باشد، يعنى:نـبـايـدحفظ مى كند.مى گويد نماز مـى خـو
ت خطم، يعنى:نبايد در تجارا بخرام لباسم رل حرام انجام بدهم، نبايد از پومعامالت حر

ا تنظيم مى كند.جنگ مى كندت رد تجاراند اما دارا داشته باشم.نماز مى خوام رمشى حر
اند.نماز مى خو

ش خيلى ديگر سخت در آن چند روز جنگ صفين،يك شبانه روز(ع)منين المؤأمير
ا سبكدند به خيمه هايشان، سالحAهايشان رگرضا برامش نداشتند كه فرد.اينها مجال آربو

ست در همان حالى كه جنگ مىضا رو به قبله بايستنـد.درند فرئى بگيرضوبكنند،يك و
ا باال مىدند،يعنى:همان طور كه   شمشيـر رل اذكار نماز بودند در همان حال مشغـوكر
Ð�ÚrK�« ]td�« ]ŠÚLÓsd�« ]Š�«ÆrOÚ×ÓLÚbÔ� K]t— Ó»Ò�« ÚFÓ�UÓLsOÓd�«¿ ]ŠÚLÓsd�« ]ŠrO&¿ Ó�Upد مى گفت:«بـر

¹ÓuÚÂb�« Òs¹ ا داشت.د هم نماز ر» هـم جنـگ مى كر
اط مستقيم است كه شمشيرمائيد. با تمام اين تفاصيل آن كسى بر صرب دقت بفرخو

قدم؟ به فـرق چه كـسـى زا مغتنم بداريـد ـ مـىAگـويـد بـه فـرضم رند ـ ايـن عـرا كه مـى زر
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ا كشتم كه از نسل او مسلمانىى ردم، يا كافرى كه از او مسلمانى بدنيا نمى آيد، زكافر،كافر
ى سينهش، يك روزماندهان لشگرا فكر مىAكند! يكى از فربه دنيا نمى آيد؟ ببينيد تا كجا ر

ابـرمان بر امروز كـار(ع)منينالمـؤد: يا أميرض كـر.عر(ع)منيـنالمؤد در مقابل أميـرپهن كـر
ا كشتى،من هم همانقدر كشـتـهد تو اين تعـداد رض كر؟» عرد «چطورموت فـرشد.حضر

ى هم گذاشتى هر كها روت، آن اين است كه تو چشم هايت رد:«بله،با يك تفاوموام.فر
دم اگر يك كسى در پشت هفتادمش يك مسلمانىجلويت آمد كشتى.اما من نگاه مى كر

د و آن استعداد نسل هفتادم هما نمى كشتم، تا از صلب او نطفه منتقل شوبايد بيايد او ر
د».ضايع نشو

قتى كه آن، بله،و)٢٥ / ٤٨(الفتح،» �ÓuÚð ÓeÓ¹]KÔ� «uÓFÓc]ÐÚMÓ�« U]cs¹Ó6 ÓHÓdÔ«Ëاند: «ا خوقت اين آيه رآنو
سد».قت نوبت كشتن آنها مى رف شد بله آنوطرنطفه هاى مسلمانى از صلب آنان بر

انشاءالله بحث آينده، ايـن» است.ŽÓKÓ" vdÓ◊«Ì& Ô�Ú²ÓIr?Oسليـن «ح از آن مرت نوحضر
د كه جهان بينى داشتح از آنها بوت نواى شما بيان مى كنم. حضـرا برتعبير و مصداق ر

م همه شانالعزلوان اواهيم گفت پيغمبـرد.خو بو)٥٦ / ١١د،(هو»ŽÓKÓ" vdÓ◊«Ì& Ô�Ú²ÓIrOيعنى: «
امش راهد قومايد.دليلش چيست؟ آنجا كه مـى خـوآن هم مى فرى هستند كه قـراين طور

ض مى كنم كلمهاقع عرند متعال به شكنجه كشيده است. وا خداوه رنفرين بكند، بيچار
تمى دعوخى نيست كه نهصد و پنجـاه سـال،عـمـوشكنجه جايش آنجاسـت.ايـن شـو

، نهصد و)١٤ / ٢٩ت،(العنكبو» ÓKÓ³YÓ> NOrÚ√ Ó�ÚnÓÝ ÓMÓWÌ≈ š ôÓLÚ�sOÓŽ Ó&UÎ U<مايد: «آن مىAفربكن،قر
د:مود، خسته مى شـد.خداى متعال مى فـردان شـواست هى رويگرپنجاه سال.مىAخو

يك بار ديگر، يك بار ديگر، همين طور نهصد و پنجاه سال و بعد از نهصد و پنجاه سال
ا بكشيم يا بمانند؟ در آنجائى؟ اينها رمت چه مى گوب حاال در حق قوسيد، كه خوه راجاز

ا؟مايد:«بكش»! چرمى فر
؛«خدايا شب گفتم)٥ / ٧١ح، (نو»»Ó‰UÓ— Ó»Ò≈ ½Òœ wÓŽÓuÚ Ô: ÓuÚ&� wÓOÚË öÓ½ÓNÓ—UÎ:مايد كه:«مى فر

،)٩ و ٨ / ٧١ح،(نو» »ŁÔr]≈ ½Òœ wÓŽÓuÚðÔNÔrÚł NÓ—UÎŁ ¿ «Ôr]≈ ½Ò√ wÓŽÚKÓMÚXÔ� ÓNÔrÚË Ó√ÓÝÚdÓ—Ú Ô� ÓNÔrÚ≈ ÝÚdÓ—«Îروز گفتم»،«
هدم، اقسامش در آن سوردم، تهديدشان كرآشكار گفتم، مخفيانه گفتم، تشويقشان كـر

Ó»Òð ô ÓcÓ—ÚŽ ÓKÓ—_« vÚ÷& sÓ—دم و االن هم مى گويم كه«ت كرقم دعود كه به همه رمى شمار

�«ÚJÓ>Uds?¹Óœ Ó¹]—UÎ««ا؟ «د بكن، چرا نابوهـا ر، خدا اين كافر)٢٦ / ٧١ح، (نو≈≈≈≈≈  ½½½½½]] ]] ]p?p?p?p?p?ÓÓ ÓÓ Ó≈ ≈ ≈ ≈ ≈   ÊÊÊÊÊÚÚ ÚÚ Úð ð ð ð ð ÓÓ ÓÓ ÓcccccÓÓ ÓÓ Ó—————ÚÚ ÚÚ Ú¼¼¼¼¼ÔÔ ÔÔ ÔrrrrrÚÚ ÚÚ Ú¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ÔÔ ÔÔ ÔCCCCC  KKKKK̂^ ^^ ^«u«u«u«u«u
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ŽŽŽŽŽ  ³³³³³ÓÓ ÓÓ ÓœUœUœUœUœUÓÓ ÓÓ Ó„„„„„«همه اش هشتاد نفر با من هماهنگ شده اند اما اگر اينها بمانند از اين)٢٧ / ٧١ح،(نو ،
ده باز نفرين نمىه اگر اين طور بوند، تازاهه مى برا هم بيرهشتاد نفر هم كم مى كنند اينها ر

ها تا روزدم از اين كافر، به نسل اينها نگاه كر)٢٧ / ٧١ح،(نو»»ËÓ¹ ôÓKbÔ≈ «Ë> ôÓłUdÎ6 «ÓH]—UÎدم.«كر
اهد آمد.اين است كه مى گويم بكش.من هم به دنيا نخوقيامت يك مؤ

»،»½]pÓ≈ ÊÚð ÓcÓ—Ú¼ÔrÚ¹ ÔCK̂Ž «u³ÓœUÓ„ÓË Ó¹ ôÓKbÔ≈ «Ë> ôÓłUdÎ6 «ÓH]—UÎ≈نه است.« ببينيد جهان بينى چگو
د.جهان بينى معنايش همين است نه تنها اين كه اوحاال كه اين جور است بكش عيبى ندار
ب در نسلشب اصال در كمين او نيست؟ آينده خوبد است، ببينيم بدى است كه آينده خو

ن خيلى شده كه از بدها، بدهاى ديگراى همسايه اش نيست؟ چوب برنيست؟ آينده خو
ب شده اند.خو

قتى خيلى تند شده است، يكمائيد.يك نفر بد است.بدى او وا هم دقت بفراين ر
م، من هم مثل اين بدتر مـىا نگيـرى بديم ربد ديگر متنبه شده است كه من هم اگر جـلـو

م. بدى او سبب خوبى اين شده است.شو
اهد از ميـانا كه مى خود. ببيند، آيا بـدى را در نظر بگيـرجهان بين بايد همه اينـهـا ر

؟د.چطورا مى شود؟ چرب بشوى از او خود ديگرد؟ آيا اين از آن بدهاست كه نمى شوداربر
همان بدى كه يك كمى اگر به قد و بااليش ناز بكشى، تشويقش بكنى كـه تـو چـنـيـن و

د، يك دارضا يك دبستانى مى سازچنانى، بد است و لو به خاطر جاه و مقام، مى آيد فر
ا پيدا مى كندگ شد، او اين شعور رد. آن بچه اى كه در آن دار األيتام بزراأليتامى مى ساز

ت يافتما نمى ساختند من كه آدم نمى شدم. پس حاال كه قـدرب اگر اين دار األيتام رخو
م.من هم يك دار األيتام بساز

د، اما اين يكى به خاطر اين  كه دار آن يكى به خاطر جاه طلبى دار األيتام ساخته بو
د از بد همب شد.مى شود.پس اين خودن است مى سـازست كراأليتام ساختن، آدم در

د.ا بگيرسى فرب درخو
دم كهختى؟ گفت:«از بى ادبان». من بچه مكتبى بوا از كه آموبه لقمان گفتند ادب ر

ديم.ج كره اآلن به جايش خرّس مى گفتند.الحمداللسه به ما درا در آن كتاب هاى مدراين ر
د،تان و كتابتان جهان بينـى دارمايد :كه شما از آنجائى كه پيغمبـرآن مجيد مى فر قر

ا مطالعه نكنيد. بلكه حالت جهان بينى داشته باشيد.د يك جنبه رهاى خوشما هم در كار
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.٥٩٩ / ٢.الكافى،١
.٥٤٧ /ت جامعه .مفاتيح الجنان،زيار٢
.٩٦٥ / ٤٥.نهج البالغة «فيض االسالم»،نامه ٣
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ا تفتيش بكند.ايا راند زوى كه بتود، مغزى كه پيش بروست فعال، مغزبا فكر باز و مغز در
هّ  مى شويد انشاء الل(ص)قت است كه ملحق به پيغمبـر اسـالمى عمل بكنيد. آنـوآنجور

حمن در بهشت برين.الر
 العالمينّبه رّالحمدالل


