
  
  
  
  
  
  
  

  ) 98(بينه ي هسور
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

آنچه در شب قدر بر پيامبر  ،قرار گرفته است »قدر«ي  سورهپس از ، »نهبي«ي  سوره
 رستگاريمسير  كه بشريتبراي  بود چراغ هدايتي و »نبيِّ«و  كتاب روشن ،نازل شد

 »بين«در همين  ،»نهبي«ي  با سوره »قدر«ي  ارتباط سوره ،بنابراين .را روشن كرد او
كند، يعني  قرآن صدق مي ةسور 114 و اين حكم دربارة همة .بودن هدايت است

در » بينه«ي  كرد سوره نمي ياين تصور كه فرق ارتباط وثيقي است. ها ة سورهمه ميان
هاي قرآن  تصور نادرستي است. سوره ،تر آمد يا پنج سوره جلوتر يا عقب اينجا مي

توانيد آنها  مثل فصول كتاب است كه شما نمي ،ي با يكديگر داردپيوندي جدانشدن
 ،را دريافته باشد بمحور اصلي كتامسير و جا كنيد. خواننده اگر درست  را جابه

در هر يك از فصول آن در جاي خود آمده است. بنابراين، ارتباط هر سوره  بيند مي
ي است. اين كتاب آسمان يكي از نكات بسيار جالب توجه در ،با قبل و بعدشقرآن 

ن كمتر به اين مسئله توجه دارند؛ ولي در قرون گذشته، قرون ادر روزگار ما مفسر
شناسان از مسائل  چهارم و پنجم و تاحدودي بعد از آن، اين مسئله در ميان قرآن

ي آنها مطرح بوده رفته و مناسبات و ارتباط بين سور كامالً برا اساسي به شمار مي
هاست و هم ميان آيات هر سوره. آيات هر سوره  هم  ميان سوره ،تمناسباست. اين 

اند و  هاي زنجير به هم پيوسته انهدرد. آنها هم مثل كپس و پيش  شود  نميرا هم 
ها بشوم. در كتاب  خواهم وارد بحث ارتباط سوره در اينجا من نمي البتهارتباط دارند. 

كه  يادآور شوماجماالً خواستم  ام. ولي در اين باره توضيح مفصل داده نظم قرآن
   .توجه است بسيار درخور يهرحال اين موضوع به
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روشن  آنچهيعني  »نهبي« .ستا آنبيانگر محور و محتواي  خود» بينه«اين سورة نام 

 ؛ درباشدقرار گرفته چشم  در مقابلچيزي آشكار كه  -و واضح و آشكار است
هر چيزي كه . به تعبير ديگر، وسط امالً در، كراست ، نه وسط باشد، نه طرف چپ

نه  ،روي است نه چپ ؛نه تفريط ، نه افراط است و وسط است و در حدمتعادل 
و آشكار است و همه آن را  داردقرار  ميانهدر  .نه غربي است نه شرقي، روي راست
 .بر كنار است و كژي كه از هر نوع انحرافاست چيزي  »بينه« بينه است. ،بينند مي

ناخداي كشتي،  نما را تصور كنيد قطب بينه خود مالك تشخيص است. براي مثالِ
پس،  .كندمي با آن پيدا  سنجد و مقصد را مي نما قطبرا با  كشتيدايماً موقعيت 

او  .يا نه رود درست پيش ميمسير  درفهمد كه  آن مي با و» بينه« ناخدانما براي  قطب
مركز  ،دهد. قطب نما قطب زمين را نشان مي د. قطبنك دايماً كشتي را با آن تنظيم مي
نما دارند تا در هنگام  ها در سفر معموالً همراه خود قبله مغناطيس زمين است. مسلمان

به  گردش درجه 37نماز بفهمند كه قبله در كدام سمت واقع شده. مثالً در تهران با 
كند.  فرق مي ين درجهاگيريم و در جاهاي ديگر  سمت راست به طرف قبله قرار مي

براي تعيين  دهد. پس، نما به ما نشان مي جهت قبله را قبله ،در هر جاي دنيا كه باشيم
ي  جهان هم قطبي دارد و مركزي كه همه. نما مالك و معيار است قبله ،جهت
جهت  كههم همين است: چيزي » بينه«مقصود از آيد.  از آنجا مي ويهاي معن شعاع

م اي شدهقدر به سمت چپ يا راست منحرف  فهماند چه دهد و مي يهدايت را نشان م
است. خداوند  »بينه«انجيل يا قرآن. اينها همه  ،تورات ،تا خودمان را با آن تنظيم كنيم

  نماي هدايت آنهاست.  فرستاده كه قطب يبراي هر قومي كتاب
واقعيت يعني  .بِ والْمشْرِكينَ منفَكِّينَلَم يكُنِ الَّذينَ كَفَرُوا منْ أَهلِ الْكتَافرمايد:  مي

از راه خود دست  -آنهاي  نه همه ، وناكتاب و مشرك است كه كساني از اهل اين
» انفكاك«يعني كندن و جدا كردن. » فك«چيست؟ » منفك. «منفكّين: بردار نيستند

، زمينيا تفكيك . شوند نميمنفك  اين دو از همگويند  است. ميريشه همين  هم از
گويد  كدام سند جداگانه بگيرد. ميمينش را قطعه قطعه كند و براي هر يعني كسي ز
چنان  ؛شوند جدا و كنده نمي يشانها و وابستگي شان پوسيدهاز افكار  انبعضي از اين

حتى به جانشان پيوسته شده و زنگار بر دلشان نشسته. تا كي؟ اند كه  به آنها خو كرده

الْب مهيأْتةُتني. نما كه دقيقاً  يعني چيزي مثل همان قطب .بيايدبرايشان اي  نهتا آنكه بي
كه  باشد قدر قوي و روشن و واضح حق را برايشان روشن و واضح كند؛ يعني آن
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تواند  مي چيزي اي ندارد. ولي آن بينه چه فايده آن،. غير از گذاردجاي انكار باقي ن

 ،بوخ ؟و مسائل و نظرياتي فلسفي مطرح كند بيايد بايد فيلسوفي آياباشد؟ 
 ،انو هنرمند انيا دانشمند ،ها ظهور كردند، آيا آنها فيلسوفاني در بين مسلمان

 .رسولي از جانب خدا. رسولٌ منَ اللَّهتواند؟  د؟ چه كسي مينبياور» بينه«د نتوان مي
خودش  متعلق به امپياما  ،آورد مي رسالتي و پيامي با خوديعني كسي كه  »رسول«

كسي نيست كه در باب معضالت و مشكالت » رسول« .جوشيده نيستخود ؛نيست
رسيده باشد، در آن  روزحلي براي مسائل   كرده و به راهأمل اجتماعي تحقيق و ت

او  انديشه شود و مسلماً تعصبات قومي و نژادي در صورت تابع زمان و مكان خود مي
 رسولٌ منَ اللَّهمحيط و مسائل محيط خود خواهد شد. اثر خواهد داشت و وابسته به 

غير  او از اينها فراتر است و آن بينه ،خاك و خون دارِ رسالتنه ، ستي خدا فرستاده
     .از اين امور است

 نَ اللَّهولٌ مسرَرطَهفًا محتْلُو صكند و بر مردم مي، تالوت يتلو ،اين فرستادة الهي .ةًي 
است و » صحيفه«جمع » صحف. «صحفاًكند. چه چيزي را؟  و بيان مي ندمي خوا

طوركلي به هر چيزي كه در آن  شود و به صحيفه به كاغذ و كتاب و نامه گفته مي
مطالبي يا حقايقي درج شده باشد. البته در زمان پيامبر نوشتن روي كاغذ معمول 

 كه بر آن يا لوحي ،ستني ينبوده است. بنابراين منظور صفحه يا صفحات مشخص
 دهد، به آنها نشان مياشد يا پوست مثالً آهو. مقصود آن است كه حقايقي ب اي نوشته

نه الزاماً كاغذي كه آن را بخوانند. فرهنگ ديگري، فضاي ديگري، تصوير و تصور 
آورد. يعني رسول ذهنيت و روح مردم را با  ديگري در آنها و محيط آنها پديد مي

هم  چيزي كه ،ةًطَهرَمگونه صفحاتي؟   كند. چه هايي از حقايق آشنا مي  افقصفحات و 
اي كه هر كس در هر  هر تئوري و انديشه ،كننده. هر طرحي پاكهم پاك است و 

جوشيده و در رابطه با مسائل و مشكالت  شاز ذهنيات خود ،اي ارائه كرده جامعه
بينيم كه  مي .پاك كننده باشد معلوم نيست پاك والبته جامعة خودش بوده است كه 

را  ة بشريتتواند جامع مي ،خدا آورده است  دهفرستاچنين نبوده است. ولي پيامي كه 
كنده و  اند به آن وابسته شدهاز آنچه توانند  ميبا رو كردن به آن   مردمدهد و تغيير 

  منفك شوند.
ها كه پيامبران  در اين صحيفه .فيها كُتب قَيمةٌاست؟  آمدهها چه  اما در اين صحيفه

 »كُتُب« ايي برپا دارنده و نگهبان است.ه نوشته ،كُتب قَيمةٌ  آورده اند؛ از جانب خدا
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ثبت و ضبط به  ي كهمطلبهر  طوركلي، به نيست. ي خطيها به معناي كتاب فقط

در قرآن  گفت. »كتاب«وان ت به آن مي ،مدون شودقانون  و به صورت درآيد
يعني قانون شد، » نوشته شد«روزه بر شما نوشته شد.  1كُتب علَيكُم الصيام :گويد مي

بر شما نوشته شد، يا جهاد نوشته » قصاص« 2.كُتب علَيكُم الْقصاصشد. يا  فرض و مقرر
كه  ،طبيعت و جهان است مقرراتحاال  يعني مقرر شدن. ،شد. پس، مكتوب شدن

و قانون دارند » كتاب«ها كه همه از روي  مثل كهكشاندارد، نانوشته قوانيني 
 و بعضي مثل يا حكم فرماستننظامات و قوانيني كه بر دهمين گردند. يعني  مي

در  ،»شريعت«به نام  است اي يافته تدوين نوشته شده و قوانين ، كهقوانين شريعت
  است. ي معروفقوانين تكوينبه كه  ،»طبيعت«مقابل قوانين 

 قوانين اينصفت  .قوانيني است كه از جانب خدا آمده» ةرَهطَصحف م«پس، اين  
است،  »ةميِّقَ«هم ريشه است. اين قوانين » قيام«و » قائم«با كلمات  كه .ةميِّقَ؟ چيست

اي به آنها عمل كند، از حالت  يعني راست و برپا دارنده است. اگر فردي يا جامعه
. مثل گل و گياهي كه خاست جاع به پا خواهدافتادگي و ارت رخوت و خمود و عقب

رسد، پس ب آبي پژمرده شده و در حال خشك شدن است، اما وقتي آب به آن  از بي
ايستد.  يابد و به پا مي شود و نشاط مي از چند ساعت از حالت پژمردگي خارج مي

خواهند. همة جوامع همين حكم را  طورند. آنها هم آب حيات مي ها هم همين آدم
آورند كه جوامع  مي كتبيشوند و  ارند، پيوسته از جانب خدا رسوالني برانگيخته ميد

از شرك و كفر و عناد و دشمني و جهالت و و ، بخشد تعالي دارد و  را برپا 
بخشد. اين نقش پيامبران  هاي ديگر نجات  ماندگي و حرص و حسد و رذيلت عقب
  است.

هو الَّذي بعثَ في  :گويد مي ، كند ره ميهم به همين نكته اشا» جمعه«ي  در سوره 
منْهولًا مسينَ ريتْلُو :كه بر مي انگيزد مردم ميان ازرسولي  خدا ،الْأُماي هاتآي هِملَييعني ،ع 

 :او دوم . وظيفةمردم بخواند رآيات خدا را باين است كه ي پيامبر  اولين وظيفه
زَكِّيهِمها و  ها و پاكي آن عظمت و خدا را با صفاتش شناختوقتي كسي  است. ي
ي  از همهآيد  درصدد برميو  شود خودش هم تزكيه مي، ديددر او ها را  قداست
تعليم  3،الْكتاب والْحكْمةَ يعلِّمهم سوم:وظيفة  .ها خود را پاك كند تها و مني آلودگي

اشاره به همان تزكيه  ، ةًمطَهرَ. ةًا مطَهرَيتْلُو صحفً :كتاب و حكمت است. در اينجا هم
                                                           

 . 2) / 62. جمعه(3       . 178) / 2. بقره(2        . 183) / 2بقره(. 1
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هائي  نوشته .فيها كُتب قَيمةٌ :اينجاو در  بود الْكتاب والْحكْمةَ ويعلِّمهم :آنجا. در است
كه حقايق را و كساني  ناتجعرم و نامنحرفيزاند. خ و بر  دارد پا ه را ب  كه انسانقيم 
اند تا آن حد كه جزء وجودشان  هچسبيدبه عاداتشان الينفك  سخت وپوشانند  مي

داد؟ پاسخ اين است كه بايد از جانب خدا  شانشود تكان گونه مي شده است. پس، چه
  درآورد.  شان پيام روشني بيايد كه به حركت

كه پس چرا تورات و انجيل همة مردم  كردن اين سئوال استمطرح  جايحال، 
. من ؟عقب مانده هستيم چنين تأثيري در ما ندارد و قرآن يا چرا ؟را از جا برنخيزاند

پردازم و آن را به فرصت ديگري وا  در اينجا به بحث دربارة كتب اديان ديگر نمي
تا قرن پنجم و ششم واقعاً جوامع  كه گذارم، اما در باب خودمان بايد بگويم مي

جوامع  يافته بود. دست يرشد بزرگبه و  ه بوداسالمي از محيط سابق خود كنده شد
هاي جهان  هاي اروپا از دانشگاه كه دانشگاهآمدند  شمار مي بهاسالمي چندان پيشرو 

هاي  گرفتند. كتابخانه اسالم، از جمله ايران و بغداد و اندلس (اسپانياي سابق) الگو مي
در آن موقع چهارصد پانصد هزار كتاب داشت، درحالي كه  كشورهاي اسالمي

هاي بزرگ اروپا حداكثر دو سه هزار جلد كتاب بيشتر وجود  در دانشگاههمان وقت 
ها چيزهايي  . اينكردند پيروي ميمسلمانان  باز ازنداشت. در روش علم آموزي هم 

را  نويسنده فرانسوي »روژه گارودي«اند. شما كتاب   است كه خودشان نوشته
د كه به كشورهاي اسالمي اين بو در آن دوران بخوانيد، نوشته آرزوي جوانان غرب

از نظافت و  در غرب از تمدن خبري نبود. اينها حتي حمام نداشتند و ، چونسفر كنند
. در آن روزگار كشورهاي اسالمي حكم كشورهاي امروز بهداشت خبري نبود

آنهاست.   مفتون ها متوجه و و مسلمان زمين شرقمهاي  غرب را داشت كه ذهن جوان
هاي علمي، مثل شيمي، فيزيك،   برعكس بود. در تمام رشتهقضيه كامالًزمان در آن 

كه آنها را  به  »كُتب قَيمةٌ«ها سرآمد بودند. و  اين نبود مگر اثر  فلسفه، نجوم، مسلمان
  پا داشت.

در  شماشده.  سينا شش قرن در اروپا تدريس مي هاي ابن كتاب ،عرض كردم 
پزشكي  علم به عنوان پدرانبيند كه  مي ي دو نفر را پزشكي پاريس مجسمه  دانشگاه

اين دو در تمام جهان  .سينا : يكي زكرياي رازي و ديگري ابنشده استجهان نصب 
ها  شوند. علم شيمي را اصالً مسلمان گذاران اصلي علم پزشكي شناخته مي پايه
دارند.  را ها مقام مؤسس هاي علمي مسلمان گذاري كردند و در بسياري از رشته پايه
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هرحال، مورخان و  خودشان خبر ندارند، ولي به ها خيلي از گذشتة حاال خود مسلمان
اند. اما اين وضع  نوشتههاي خود  در كتابدانند و  اند و اينها را مي اهل تحقيق آگاه

 خود داري بينيم دچار ركودند، مسببش همين وضع فعلي دين ها كه مي فعلي مسلمان
به نوع  ،ايم پس اينكه واپس مانده .وض نشدهدين كه ع، شانآنهاست، نه دين

داري  برد. نوع دين مي ما را زير سؤالكنوني داري  گردد و دين داري ما برمي دين
ي پيش عرض كردم، آمار  افتادگي به بار آورده است. دفعه ماست كه عقب

تر  دهد كشورهايي كه در آنها مسيحيت قوي شناسان و محققان غربي نشان مي جامعه
 مثل، از نظر اخالقي از كشورهاي الئيك اروپايي، ك ها، به خصوص كاتولياست

گذشته بود كه به آمارش اشاره كردم . شايد نوبت ترند عقب كشورهاي اسكانديناوي
كه مثالً سقط جنين و اعتياد به شرب خمر و دزدي و سرقت و فساد اخالقي در 

كه در اخالق و ي آن ، به جاترند تر است. يعني هر چه مسيحييشآنجاها به مراتب ب
و   لقي از مسيحيت و اين روشاند. پس، اين ت تر آمده انسانيت باالتر رفته باشند، پايين

ي مطلوب به بار نياورده  نتيجه ،اند هاي كليسايي امروز پيش گرفته اي كه دستگاه شيوه
ف حص«ا ه اين نوشته ، وانجيل و تورات تعاليم كليسائي همان تعاليم است. اگر اين

طَمةٌ«و  »ةرَهمقَي بپس اينها بايد يك سر و گردن باالتر از ديگران باشند. است »كُت ،
بايد  . پس، ياطور ها هم همين ن حكم صادق است. ما مسلماندربارة ما هم همي

  اشتباه است، يا اينكه ما اشتباه مي هاي ديني مطالب كتب آسماني و آموزهبگوييم 
طور نبوده  ن از دين غلط است. اما تاريخ گذشته نشان داده هميشه اينكنيم و دركما

عكس بوده است. در گذشته، چنين وضعي نداشتند چون بر كامال و در دوراني قضيه
ه شده پس چ ،كردند ميعمل آن مؤمنانه به دادند و  بندي نشان مي خود پاي نبه دي

داريم، بايد در خودمان شك ؟ اگر در دين خود شكي نكه اوضاع امروز وارونه شده
ايم و عملي كه  كنيم؛ شك در درك و برداشتمان از دين و تعريفي كه از دين كرده

 هداري نيست. اين چيزي كه به نام دين عرض دهيم. اين دين داري انجام مي به نام دين
  دهد. نيست، به پا دارنده نيست، جامعه را رشد نمي »قَيمةٌ«شده 

شد كه اهل كتاب، باال نرفتند و  موجبچه علتي  .كه چرا دهد حاال توضيح مي
 كساني وما تَفَرَّقَ الَّذينَ أُوتُوا الْكتَاب رشد نكردند. اول آنكه ميانشان اختالف پيدا شد:

ا تَفَرَّقَ ،ها ها و مسيحي يهودييعني داديم،   نهكه به آنها كتاب داديم، بيممتفرق  ،و
بينه براي ايشان  بعد از اينكه، مگر إِلَّا من بعد ما جاءتهم الْبينةُنشدند، پراكنده نشدند، 
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چند جا توضيح  .اختالف شدند گرفتاركه چرا  دادهدر آيات ديگر نشان  قرآن آمد.
ستم و واهي، خ  زياده و يعني تجاوز »يغْب« .1بغْيا بينَهم :، از جمله اينكهدهد مي

 طلبي، ثروت طلبي، قدرت جاه د،اشرئيس ب خواهد هر كسي ميبدخواهي؛ از اينكه 
خبر  بيو  را ندانند حق و باطلنه اينكه ، بشريهاي  آن خصلت همة ، يعني اندوزي
 تا ابهام داشته و روشن نبودهبرايشان كه مطلب  نبوده ها ناشي از اين اختالف ؛باشند

اشكال از  خير، گويد مينيست. قابل فهم كه براي ما فرستاده شده  يكتابعذر بياورند 
 دارند.قدرت  سودايعامداً  و عالماًشان  همهاشكال از خودشان است،  ،كتاب نيست

ن ا. مشركن نباشيدااز مشرك .لَا تَكُونُوا منَ الْمشْرِكينَو :گفته كهها  قرآن بارها به مسلمان
و دچار تفرقه شدند خود ر دين كساني كه د منَ الَّذينَ فَرَّقُوا دينَهمند؟ ا چه كساني

يعني  »شيعه« .شدند و گروه گروه شيعه شيعه 2.وكَانُوا شيعا آن را پراكنده ساختند.
 بهمان. يكيآن در خط  ،فالناين پيرو اين آقا، آن پيرو آن آقا، اين در خط  .پيرو

 حيدريدانم  نمي ،شيعه و سني. نماز دنبال آن پيش ديگرينماز است،  دنبال اين پيش
لَا تَكُونُوا منَ و .ملت هفتادودودرواقع  ة ديگر.فرق و صدهامعتزله و اشاعره و نعمتي، 
. هر حزب و منَ الَّذينَ فَرَّقُوا دينَهم وكَانُوا شيعا كُلُّ حزْبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ .الْمشْرِكينَ

من پيرو  ؛ما طرفدار واليتيم ؛بيمما طرفدار كتا .خوش استبه آنچه دارد اي هم  دسته
به آن  خود را چيزي چسبيده و دلبه  . هر كساين آقا هستم، من پيرو آن آقا هستم

چنگ به قرآن   گيهم .مواْ بِحبلِ اللّه جميعاواعتَص :گويد ده است. قرآن ميكرخوش 
 .هفرو افكندا كه خدا براي نجات شم ريسمانييعني  »حبل خدا«خدا،  »حبل«به  بزنيد.
مسئله را شخصي نكنيد،  .متفرق نشويدو پراكنده و  3والَ تَفَرَّقُواْ .ن را بگيريدآ  همه

 ؛ اينهستيم ايرانيما  و اين ملت عراق است. نكنيد يقومي نكنيد، قبيلگي نكنيد، ملّ
يك  ،يك هدف بگذاريد كنار.اينها را  ن در اردوگاه ديگر.آدر جبهة ماست، 

من حاال  ي تفرقه آمده كه ن مسئلهبارها در قرآن ايبه آن چنگ بزنيد.  همهريسمان، 
  خوانم: و برايتان ميم ا هيادداشت كرد ها را بعضي

 نَاتيالْب ماءها جم دعن باخْتَلَفُواْ مينَ تَفَرَّقُواْ والَ تَكُونُواْ كَالَّذها بارها  به مسلمان 4و
 و داليل روشن باز هم تعاليم دريافت پس ازشيد كه ها نبا كه شما مثل قبلي گفته

بينه باز اينها  آمدن خواهد بگويد كه با وجود هم مي» بينه«كردند. در سورة اختالف 
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ماندند، براي اينكه باز و از راه  شستندپا خاستن دو باره  يا بعد از به ،به پا نخاستند

  ها شدند.  دچار همين منيت
وما أُمرُوا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخْلصينَ لَه يا در كجاست؟  مشكل اصلي چه كسي است

إِلَّا ليعبدوا اللَّه  :اند نشده موظف ،هكساني كه به آنها كتاب داده شدوما أُمرُوا  الدينَ
 ، مگر اينكه خالصانه خدا را عبادت كنند. يعني آنچه خدا فرمانمخْلصينَ لَه الدينَ

اين است كه دين را خالصانه براي او بخواهند.  ،داده و خواسته و شرطي كه قرار داده
و تعالي ببخشند، ولي من  رشد بدهنداي بخواهند جامعه را  عده ممكن استطور  چه
؟ خود را خداپرست بداني، را و هم خرمارا بخواهيم خالص نباشيم و هم خدا  شما و

 تعصبات هاي خودت باشي، او باشي، دنبال منيتآقا باشي، دنبال  فالنولي مريد 
خالص نيست. دين را بايد  گروهي و نژادي و ملي داشته باشي. اينكه دينِ و حزبي

رو به سوي  ،براي او خالص كرد. خلوص در دين يعني همه يك دل و يك جهت
، براي نزديك شدن به خدا، براي حقيقت، براي »لی اهللاةً اربقُ«يك هدف؛ همه 

به كرّات قران تذكر  يا براي قوم و قبيلة خود. عدالت، نه براي نفس و شخص خود
 وول ،ق باشيد و حق مدار باشيدحپيرو  .باشيد مردمانكه شما الگو و اسوة  است داده

 در پيا بايد گويد شم . مگر نگفته؟ ميخويشاوندانتانبرضد خودتان، پدر و مادرتان، 
  براي خدا شاهد باشيد.  بايد خودتان. شما به ضرر عدالت باشيد ولو

. حنَفَاء مخْلصينَ لَه الدينَنيست.  ماناختالفات ما اين است كه خلوص در كار نشأم
»جمع » اءفَنَح»حو گويند كه متمايل به حق است به كسي مي »حنيف«، است »يفن 
ضد  جنَف و حنَف. است »حنَف«اش  ريشه حنيف .گيرد ميماً  از باطل فاصله يدا
ولي  .كند تمايل به باطل پيدا مي صفت كسي است كه آهسته آهسته نَفج. اند هم

كند و به  روز به روز خودش را پاك مي اي، برنامهطبق  ،ماًيحنيف كسي است كه دا
 .دنخالص شو براي خدا  توحيدي فكر كردنبه سوي رود،  مي توحيدسمت 

»حاين  ر نظر دارد.درا ي دايم؛ كسي كه پيوسته در زندگ خدا گرا يعني حق »يفن
حضرت  در موردصفت گمان كنم ده يازده بار در قرآن ذكر شده كه نه يا ده بار آن 

تمام با  ؛ يعنيبود »حنيف«ابراهيم  1.حنيفًا مسلما وما كَانَ منَ الْمشْرِكينَابراهيم است: 
شريك اي خداوند بردر او نبود و هرگز ي ديگري  هيچ انگيزه .تسليم حق بود وجود

هدف يك همين  جز .خواست خداوند چيزي نمي رضا و خواستةجز  شد و قايل نمي
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شود كه هم آدم بخواهد كار خدايي بكند و هم  هرگز نميدر او نبود. و انگيزة واحد 

به قصد قربت شركت كند،  تماعيخدمات اج توجه به خواستة نفسش داشته باشد. در
قهر كند و بگذارد برود. يا دلش بخواهد در  ،ولي به محض اينكه قدرش را ندانستند

آن كار رئيس باشد و همه از او دستور بگيرند. اينها همه مصداق شرك است. هم 
. هم هاي خود را حفظ كنم خواهيخودشركت كنم و هم خواهم در كار ديني  مي
در آن باال باالها  مشو ميمجلس الي اهللا كار كنم و هم وقتي وارد  قربةًخواهم  مي

  جايم بدهند. 
نيم وقتي در يك كار ديني ك زنم. ما فكر مي اي است كه مي هاي ساده اينها مثال
 ،طور نيست. شرك براي مؤمنان است اين ديگر درش شرك نيست. اين ،وارد شديم

شود كه در كار ديني وارد شده است.  اتفاقاً كسي دچار شرك مي .نه غير مؤمنان
چنان پنهان است كه گويد شرك در وجود مؤمن  شرك آفت ايمان است. پيامبر مي

ر شب تاريك بر روي سنگ سياه. مسئلة شرك اين اندازه حساس راه رفتن مورچه د
 و فقط دهد بايد مواظب باشد كه فقط است. در هر كار خدايي كه آدم انجام مي

سازد،  هاي خودش را در آن دخالت ندهد. اگر مثالً بنايي مي منيتو  براي خدا باشد
كه من اين مدرسه يا مسجد را  درا آنجا تابلو كن شتمايلش اين نباشد كه اسم

اين كتاب را بنويسم تا همه بفهمند من آدم خيلي باسوادي هستم. اين ام.  ساخته
ست. تر از ديگران اچه اندازه باالتا بدانند پاية فضل و علمم تا  سخنراني را ايراد كنم

ي اينها آلودگي  هم آدم خيري هستيم. همه من بدانند كه ههمدهيم تا  اين پول را مي
است. اين هم نيست كه بگوييم كه خوب حاال باالخره اگر ده درصدش هم شرك 

چون شرك آفت عمل  ،كند مهم نيست. نه، همان ده درصد كار را خراب مي ،بود
  خالص است. 
گويد علتي كه  ي شرك است. مي اصلي هميشه براي مؤمن مسئله مسئله بنابراين،

خدا نبودند. به اطاعت اين بود كه خالصانه در پي  ،نخاستند يا متوقف ماندند پا به
 .ةَالزَّكَاويؤْتُوا  ةَويقيموا الصلَا ليعبدوا اللَّه مخْلصينَ لَه الدينَ حنَفَاء بود: آنها گفته شده

و پاك شدن از حرص » تزكيه«عامل » زكات«بدهيد. داريد و زكات پا  رصالت را ب
آيين راست اين است  .وذَلك دين الْقَيمةشدن از دنياطلبي.  آزادمال و زندگي است و 

كردن و خود را به دين  را . پس، به نام دين كار خودبرد و استوار كه شما را باال مي
دين قيمه آن است كه اگر خالصانه برد.   آورد، جامعه را باال نمي م را باال نميبستن آد
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و در جهت حقيقت به آن عمل شود، تأثير بزرگي در زندگي بشر خواهد داشت. 

دهم، نه اينكه  حق است من آن را  انجام ميچون كاري منطق مؤمن اين است كه 
، »براي خدا«يم يگو مي اين هم كهچون به نفع من يا به نفع قوم و گروه من است. 

شود كار فقط بايد  نيازي به كار ما ندارد. پس، اگر گفته ميخدا بايد توجه كنيم كه 
 منظور اين نيست كه براي ذات خدا بايد كار كرد. معنيِ انجام بگيرد،براي خدا 

داد. انجام  را ها بايد كار و اخالقيات و ارزش اصولاين است كه به خاطر » براي خدا«
. ايثار خوب است، گذشت خوب است، رحمت و را بايد مالك عمل قرار داداينها 

هاست. شرف را پاس داشتن خوب است. علم و  لطف خوب است. اينها ارزش
حكمت آموختن خوب است. مالك تصميم گيري انسان در زندگي بايد اين چيزها 

  باشد، نه مسائل قومي و محدود و بسته و درواقع شخصي. 
قدر  هايي كه در جامعة خودمان داريم.خوب، اينها چه داري ال برگرديم به دينحا

دانم برود  خالصاً براي خداست؟ وقتي كه آدم بچسبد به ضريح، به سنگ، نمي
اينها همه يعني براي خدا  ،ايجش را بنويسد و در چاه بيندازدجمكران و نيازها و حو

دا. خوب، مستقيم برو سراغ پروردگارت. ايم اينها را به خ شريك گرفتن. پيوند داده
خدا چه نيازي دارد كه انسان دعاها و حاجاتش را ته چاه بيندازد يا به اشخاص 

اند،  هاي زندگي ي عملي هستند؛ اسوه الگو هستند؛ نمونه اين بزرگوارانشود. متوسل 
  .شان را بگيرينه اينكه هنگام حاجت سراغ

ين. يعني هر هميعني » دين«داش. اصل معناي اصالً يعني جزا و پا» دين«ي  واژه 
چشم داشته باش  خدا به مستقيم ،بري كه اميد مي نعمتيخواهي و هر پاداش و  چه مي

  چيزي را حل نمي ،اش شده آداب و تشريفات صوري بخواه. ديني كه همهاز او  و
داران  كردم كه چرا در اين روزگار دين اشارهشود. من  كند، مشكلي با آن چاره نمي

حاال چه يهوديت چه مسيحيت چه اسالم، همة مشكل در نسبتي است  ،اند عقب افتاده
هاي رسمي  حوزهترين متفكران ديني بيرون از  ايم. االن بزرگ كه ما با دين پيدا كرده

هاي خداشناسي و معارف ديني و توحيدي  كتاب ستند. اثرگذارترين و بهتريندين ه
 چرا ، يعني دانشمندان بيرون از كليسا و كنيسه.شود مينوشته به قلم همين متفكران 

بينيم و به  ديني كه فعالً ما مي،  براي اينكه اين اند ها عقب  فرسنگ داران رسمي دين
دين در  .عقب افتادهي امروز بشري  از جامعه ،اين شكلي كه امروز در دنيا درآمده

كه اصل دين جوابگو  نآاش پاسخگوي نيازهاي امروز بشر نيست؛ نه  صورت فعلي
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ايم  اش كرده حد آلوده  تا اين و ايم آورده كه ما اين بالها را سرش نباشد، نه، اين ديني

، حاال چه يهوديش و چه ايم  قالب كرده به مردمو افكار و آراء خودمان را به نام آن 
. اين دين ديگر از عملكردش اش اش و چه سني مسيحيش و چه مسلمانش، چه شيعه

يك  وبه داد ما برسد بايد  خدا خودشهايش را از دست داده.  و توانايي ده استافتا
هاي اصلي و اصل و  به سرچشمه داري دينبشود و در دين اي  سازي و تصفيه پاك
  . خود بازگرددخلوص  درواقع بهو  خود اساس

جهنَّم خَالدينَ فيها أُولَئك هم شَرُّ  إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا منْ أَهلِ الْكتَابِ والْمشْرِكينَ في نَارِ
ةرِيالْب.  
 اند. بدترين آفريدگان ،پوشانند مي را حقايق كه نامشرك و كتاب اهل گروه از آن 
كتاب  از اهل ييهاآن .إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا منْ أَهلِ الْكتَابِ :بلكهكتاب،   اهل مةگويد ه نمي

، اينها سرنوشتشان هستند حقيقت و ناديده گيرندگان آنكنندة پنهان  كهو مشركان 
يعني  »خلود« اند.  در آن براي هميشهو  ،خَالدينَ فيهاسرنوشت آتشين و دوزخي است. 

 »هبري« .هستند »هبري«اينها بدترين  .الْبرِية أُولَئك هم شرو متمادي.  طوالني مدت
گويند كسي از  وقتي مي .استيكي  »يتبرّ«و  »برائت« و» تبرئه«با كلمات اش  ريشه

يا چسبد، از آن برائت پيدا كرده  يعني آن اتهام ديگر به او نمي ،فالن اتهام تبرئه شد
ا ي كه از هر عيب و نقصي مبرّاست. يعني  هم يعني آفريده» بريه«شده است.  امبرّ

. به شما داده است كتاب كامليو دين و پيامبر و  آفريده ،عيب و نقص خدا شما را بي
» خيرُ البريه«؟ خدا كه انسان را وضعي براي ما پيش آمدهخوب، پس چرا چنين 

أُولَئك هم شود؟  ؟ چرا بدترين آفريدگان ميشده است» شرُّ البريه«آفريده، پس چرا 

ةرِيالْب رعقل  وگوش  وچشم  نعمت انسانبه  كه خداوند. بارها در قرآن آمده ش
مثل  هااينو  أُولَئك كَاألَنْعامِ و برند. بهره نمينها آ از كساني ه است، وليدبخشي

خواهد  نمي هستند. چارپايانبدتر از . اينها تر گمراهبلكه  1بلْ هم أَضَلُّاند،  چهارپايان
اگر  ،باالتر از چارپايان است مقامش انسان كهگويد  مي ند.بگويد چهارپايان بد

تر است.  پايين ندر حقيقت از چارپاكند، بصيرت پيدا  نخواهد و نداشته باشد شناخت
ي،  پس تو رس ميي و به جايي نرها و امكانات را دا اين نعمتي و انسان كه تو

تو با  شود به او گفته ميبا استعدادي مردود شود،  محصلتر از آنها هستي. اگر  گمراه
سوادي بود فرق  ي فقير و بي و از خانواده تر از توآن محصلي كه سطح هوشش پايين 
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ي تحصيل كرده و اين همه  داري، آخر تو چرا با اين همه استعداد و داشتن خانواده

تر از او هستي. بنابراين،  كسي كه اين همه  پايينتو  امكانات مردود شدي؟ پس
ان بايد طبعاً بدترين آفريدگ ،كند امكانات در اختيار دارد و از آنها استفاده نمي

  . استفاده كندشمرده شود. چون از هيچ كدام از آن عوامل بيروني نتوانسته 
آنهايي كه  .أُولَئك هم خير الْبرِية إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحاتاما برعكس: 

ترين به ،ندپرداختكارهاي نيك و شايسته به شدند و امنيت وارد  و ايمان نزهتگاهدر 
بگويند ايمان  فقطكه است   نه اين »آمنوا«معني  ما هبارها عرض كرد .اند آفريدگان
 مسلمان يا مسيحيِ ،يا شناسنامه مسلمان يا مسيحيِ .اسممان مسلمان است و آورديم
 يكي از .محيط ايمان وارد شدندر واقعي يعني  راستين و . ايمان آوردننيستواقعي 
است، كه » المس«اسم ديگر او  و 1الْمؤْمنُ الْمهيمنُ الْعزِيزُ :است »مؤمن«خدا  ايه اسم

هاي الهي، ايمان  نام با توجه به اينآمده. » حشر«سورة  ما قبل آخر در همان آية
ي صلح و سالم و  و نمونهقرار دادن پرتو ايمان الهي معرض در  خود رايعني  ،آوردن

نيست، و بيمناك از او در هراس كس كه هيچ يعني كسي » مؤمن«امنيت شدن. آدم 
 .بهترين بندگان خدا هستند يچنين بندگان .أُولَئك هم خير الْبرِيةبيند.  از او شرّي نمي

ظاهراً يعني . خير الْبرِية »:بهترين«اينها را گويد و  مي »بدترين«آنها را كه  توجه كنيد
 در نهايت خير و شر مسيرهر دو در  ، انسانبنابراين ند.از فرشتگان هم باالترحتي 

ي و خلق خدا و نيكوترين و بهترين  بدترين بريه او بدي. نهايتخوبي و  نهايتاست: 
گيري تا روح خدا  استعداد اوجهم شد. به قول مرحوم شريعتي، تواند با ست يا ميآنها

 ،انسان 2.»إٍ مسنُونٍمنْ حمصلْصالٍ به لجن درآمدن را:  وسقوط كردن  را دارد و هم
گنديده شده. و كه زمان بر آن گذشته و بويناك  است آفريده شده از لجني

ايم. يعني از يك طرف منشأش  يا لجن ساخته» صلصال«گويد انسان را ما از اين  مي
م وأَنتُم األَعلَونَ إِن كُنتُ تواند در آن جايگاه قرار بگيرد: و مي است يينلِّي ععلَدر أَ

به كند يا   ترين درجات سقوط  ينيا به پاي 4.أَسفَلَ سافلينَدر و از سوي ديگر  3مؤْمنينَ
  . كند پيدا  علُوباالترين مقام و » ينيأعلي علّ«

 قرآن. »مهلَجزاء «گويد  نمي جزاي اينها چيست؟ ،جزَاؤُهم عند ربهِم جنَّات عدنٍ
 شان. اما پيش پروردگار شيپادا براي آنهاستيعني » مهلَ«گويد  مي در موارد بسياري

كند. يعني  (صاحبان جزا) اضافه مي» آنها«را به » جزا«و  جزَاؤُهمگويد  اينجا مي
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عند گيرند. و بعد  آنهاست و مزدشان را كامل مي خود ي عمل همان نتيجهپاداششان 

 هِمبو نه ر»لي رمهِبِّع» .«عي خود گرفته كه پاداشي به  يعني خدا بر عهده» مهِبِّلي ر
كه  يعني پاداششان پيش خداوند آنهاست. يك وقت هستعند ربهِم آنها بدهد؛ اما 

برايت  شاءاهللا اي ان هديهن كني، من يگوئيد كه اگر چن شما مثالً به فرزندتان مي
فهمد كه  ا ميشم» شاءاهللا ان«كنم. و او از  يك كاري  برايت ميءاهللا شا ان، يا خرم مي

گوييد پاداشت پيش من است،  همين جاست،   ولي وقتي مي». محاال شايد هم نكرد«
تو اين كار را بكن تا به تو بدهم، يعني اينكه آن پاداش حاضر است، نه آنكه شما بر 

. جنَّات عدنٍ :امامه گرفته باشيد كه بعد از كار او آن را براي او تهيه كنيد. ذ
و  »عدنم«همان » عدن«فته است كه مراد از هاي عدن. مرحوم آقاي طالقاني گ بهشت

ي است. يعني بهشت گويي معدن سرسبزي و خرمي است نه آنكه فقط منبع هر چيز
هر آن چيزي است كه باعث رويش و » جنات عدن«به معناي باغ باشد. درواقع 
را به معناي بسيار » عدن« هاي بهشتي است. بعضي هم تربيت و پديد آوردن محيط

يعني محل ثبات و دايمي بودن چيزي. مثالً معدن » معدن«اند. درهرحال،  گرفته ژرف
گاهي آنجا باشدو طال يعني جايي كه طال در آنجا ثابت است و موقت نيست كه 

  هميشگي است. ي يعني در جاي ،معدني استكه . چيزي گاهي جايي ديگر
هم به را  »ابد« قيد .خواهند بود »خالد« آنها در جنّات عدن ،خَالدينَ فيها أَبدا

 را براي خلود در جهنم نياورده. و» ابد«اين ناگفته نماند كه اضافه كرده است.  »دخال«
چون اينجا  را اخذ كرد،» نهايت بي«زمان  نتوان» خالد«نشان دهد كه در معناي  شايد

ن براي مؤمنان راستين پاداشي آقرنكه آتر  را هم آورده است. و مهم» ابد«صفت 
و  1.رضي اللَّه عنْهم ورضُوا عنْه ذَلك لمنْ خَشي ربهكند:  باالتر از بهشت را هم ذكر مي

 از آنها نيزخدا  و ندو خشنودآنها از خدا راضي  اين معني بارها در قرآن آمده:
است لبخند معشوق  ورضايت  درواقع همان. اين نعمت و پاداش بزرگ خشنود است

ن مطلبي كه از حضرت علي آتقريباً شبيه  .اند شمردهترين اجر عاشق  بزرگ آن را كه
اين عبادت بردگان كه  كنند نقل شده كه بعضي خدا را از ترس جهنمش عبادت مي

 ؛ واستران و و پيشه اجراناين هم عبادت تكه به اشتياق بهشتش،   بعضي ؛ واست
كنند، كه اين عبادت  دانند عبادتش مي ي عبادت مي خدا را شايستههم چون   بعضي

عبادت از سر دلدادگي و حب و عشق است. البته  ،احرار است. يعني عبادت حقيقي
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خواهد بگويد كه از خدا نبايد ترس و خوف داشت، بلكه مراتب را دارد  نمي
كس ديگر  نشان داده كه بيش از هر ،»دعاي كميل«گويد. خود حضرت، در  مي

 قابِالع وفنا خَقْزاَللَّهم اركند كه   خوف از خدا و شوق به او دارد. وقتي دعا مي
الوعيد وعوداي و شوق به آنچه  خدايا، ما را خوف از آنچه بيم داده ،و شوقَ الثَّوابِ الم

 اي روزي فرما. يعني در درون ما بايد هم خوف از خدا و هم شوق به او وعده داده
از  شمرد؛ ولي كند و حتي رزق الهي مي را تأييد مي بيم و اميد، پس باشدبيدار و زنده 

درواقع  ،هاي الهي هر چه بيشتر داشته باشيم بهتر است و باالتر از نعمت بهشت نعمت
ذَلك لمنْ  :است. در قرآن به كرّات اين تعبير آمده است كه» رضايت رب«نعمت 

هبر يداش از آنِپااين  .خَش سورةدر  .دارد »خشيت«ش كسي است كه نسبت به رب 
 كه اين نيستجز يعني  مانّإ 1.إِنَّما يخْشَى اللَّه منْ عباده الْعلَماءآمده است:  ي همديگر

كران خدا و  خداوند نسبت به او خشيت دارند. يعني عظمت بي فقط بندگان دانشمند
تنها با دانش و شناخت و  ،كنند شمندان درك مينهايت او را تنها دان صفات بي

به انسان دست است كه حيرت ناشي از درك عظمت پروردگار  معرفت يافتن
ت اس تبا اين معرف ؛گيرد شود و در مسير حق قرار مي خاضع و فروتن مي دهد و مي

  گويد: رسد كه مي كه به جايي مي
  »ا رستگارتو خوشنود باشي و م      خدايا چنان كن سرانجام كار«

  از ما راضي باشي و هم ما از تو راضي باشيم.تو پروردگارا، چنان كن كه هم 
اي انساني كه به  2.ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً. يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ 

 و ها نين رفتياباال و پ و ها آشوبو  هاي زندگي دغدغه ةاز همو  يا هآرامش رسيد
ه ب ،ارجِعي إِلَى ربكاي،  و بر خود تسلط پيدا كرده اي رهايي يافتهآن  يها نگراني

  سوي پروردگارت باز گرد.
حتي يك بار هم با  است ولي آمده »رب«بار نام  980در قرآن  ام كه گفته بارها 

ربرد اين كا نودونه و هشت دهم درصد . درنداريم »بالرّ« ؛ يعنينيامده »الف و الم«
ني اين كلمه مضاف واقع شده است؛ يع -يعني تقريباً در همة موارد كاربرد آن -كلمه

 ،رب ،همه جا. رضماوات واألالس رب«، يا همرب، كمرب، ناربچيزي همراه شده:  اب »رب«
رب چيزي است. و اين بحث مهمي است كه در وقت ديگري مفصل بايد باز كنيم تا 

ست، يعني با صاحب اختيار و ما» رب«درواقع با » اهللا«ا با باط مروشن شود كه ارت
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  15 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) ـــــــــــ98شرحي بر سوره بينه(
با ما معنا » رب«كار داريم. سر و شب با او  روز وارباب و رئيس ما؛ با آن كسي كه 

اند كه در برابر  عبادت كنندگان واقعي كساني وي دو طرفه است  كند و رابطه پيدا مي
كنند.  مه كارة خود احساس خشيت ميرئيس و سرور و صاحب  اختيار و هتنها اين 

  .صدق اهللا العلي العظيم
 


