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غالمرضا كرباسچى

ى،ى ديدار كسى هستند كه دادگران هم همانند هم� نيك انديشان جهان در آرزودين باور
ا پاسخـى دلدمندان رد،فرياد ستم ديدگان و نـالـه درمغـان آورايشان به ارى بـربالندگى و بهـروز

دار بيافريند.نشين در سخن و كر
ن بهناگوسيد؟پاسخ6هاى گواهد رنه به انجام خوى اميد بخش چگوده شدن اين آرزوآورا برّام
ا گاه در دل6ها كاهش و ياها ر; آن،اميد و آرزوهاى بسيار دربارگوسش داده شده و گفت6واين پر

ايش داده است.افز

انى دين باورحى نويد بخش پيروزكالم و
؛)٢٤/٥٥(النور، »…ضهم فى.األرّا الصاحلات ليستخلفنا منكم و عملوه الذين آمنوّعدالل«و

داندشاندار نيك داشته باشند، جاى6نشين گرانى از شما كه كرند به دين باورده داده است خداومژ
مين.در ز

انىه خاص داده شده،«دين باورده6اى6است كه به يك گروحى مژنكته مهم و آغازين كالم و
ند و جانشينا به دست مى6گيرت ردار نيك داشته باشند»،پيام نويد بخش مى6گويد كه آنها قدركه كر

اى كسانىط اساسى بردار نيك» دو شرى» و «كرند،«دين باورمين مى6شـو; زايى بر گسترمانروفر
دامنه ونند، جايگاهى كه كشمكش6هاى پرمت جهانى تكيه زار است بر جايگاه حكواست كه قر

مى آنهاان رزتش،سالح و تونه؟با كدام ارا چگوّخ داده است،امدنش راى به دست آورسختى بر
نىق مدرار بر اين است كه آنها به سالح مافـوانست به اين جايگاه دست يابند؟ آيا قـراهند توخو

ا خلع سالح كنند؟آيات6ها رند و هم� قدرداراه برا از سر رانع رانند هم� مودست يابند كه با آن بتو
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مينى ـ6ى تمدن زاسوسيد؟آيا از فراهد رخو اننه به دست دين باورفته چگوسالح پيشرآن تكنيك و
ـ كسانى با نيروتمدن ناشناخته كر اهندمينى به كمك آنها خوازهاى فرات آسمانى در دور دست6ها 

ى دستدشان به اين پيروزمى عادى خوان رزان با همان توند كه دين باورهى بر اين باورآمد؟گرو
ند!ان در نگاه مى6آور انقالب اسالمى اير٥٧ى بهمن ا پيروزدنى آن رن� مثال زاهند يافت،و نموخو

گاهدوهايى كه از پشتيبانى تسليحاتى و سياسى ارابر نيروى در بران به پيروزدم ايرـ دست يافتن مر
مندترين رژيم منطقه به شماران نيرومتى كه به عنوى بر حكودند و پيروزدار بوخورب برق و غرشر

اهد داد؟ى خوايى كل جهان رومانرودگى فرسيع6تر به گسترفت! ـ آيا چنين اتفاقى در ابعاد ومى6ر
ى» وان، بر سنت پايدار«سبب محوراپسين روز حاكميت جبارند قادر متعال كه تا ويا آنكه خداو

م حتـىر ما بقوّه اليغيّ الـلّإنده:«موحى مى6فرده و در كالم واكنش طبيعى پاى فـشـرسير كنش و و
د تان نمى6سازگوند دگرد دارمى در خوا كه قـوند آنچه ر؛«خداو)١٣/١١عد،(الر»ا ما بأنفسهـمروّيغي

ى هميشگىند».ناگهان دست از سنت سبب سازن سازگوند،دگرددارن خوا در دروآنگاه كه آنچه ر
»ا الصالحاتا و عملوآمنودار«ان نيك كرت6نمايى،«جانشينى»دين باورقدرد و با اعجاز ودارد برخو

د!اهم آورا فر ر)٢٤/٥٥(النور،

ايىد گرعوع موضوآنى در مونويدهاى قر
ه«النور»و«األنبياء» و «القصص»ايى در سه آي� سورد6گرعوع موضوآنى در موسى نويدهاى قربرر

ا بر ماه6اى رفته در هريك از آنها نكته6ها و مفاهيم تازات به6كار ره6ها و عباراژانى و مقايس�6 وخوو باز
نجعلهم؛«)٢١/١٠٥(االنبياء،»ثهاير«؛)٢٤/٥٥(النور،»ضهم .فى.االرّليستخلفن;«آشكار مى6كند،دربار

ىمين سخنان بسيـاراثت زايى و ور،جانشينى،پيشـو)٢٨/٥(القصـص،»ثينارنجعلهم الـو» و «ّةائم
ند.نه آيات به شمار مى6روعات بحث6انگيز اين گوضوه6ها مواژگفته شده و هريك از اين و

ند عزيز متعال آنهاآيات نويد بخش،مخاطبان آيات است،كسانى كه خداوع ديگر درضواما مو
ند؟ نكت� بسيار اساسى وگى6هايى6دارده،چه ويژمين در نگاه آوراثت زايى و وراى جانشينى،پيشوا برر

اندگى مى6تومين كدام ويژ; زند كردشهرودها ميليارحساس در اين آيه ها همين بخش است،آيا از ميليار
; دريافت66كنندگانايى چهردگـرعومين كند؟اينجاست كه آيات مواثت زا شايست� جانشينى و وربشر ر

ت،دو دسته از انسان6ها،مخاطبه6اى متفاوا آشكار مى كند،در دو آي� تا انـدازپيام نجات بخشى ر
دست»و «مستضعu»بـه شـمـارمين كسانى هستند كـه «فـرواثـت زهستند،دريك آيه،مخـاطـب ور

نجير استعمار،استحمار،استكبار،استثمار و استضعافا در زان آنان رمدارند، كسانى كه زورمى6رو
اان رمدارن سـاز»زورابستگى»و«زبونجير«وت مى6نهد كه زّان بر آنان منّند مندر بند كشيده6اند و خداو

ستمنه جامعه ونه اى از اين گود،نمومين سازاى زا جانشين و پيشواز دست و پايشان بگسلد و آنان ر
 على الذيـنّو نريد ان نمـنسى است كه بـا آيـ�«م مون و قـوعودگى «مستضعفان»آن،حاكـمـيـت فـرز
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حى بيان شده است.در كالم و)٢٨/٥(القصص،»ض…ا فى االراستضعفو
; نور است،در اين آيه مخاطب نويد سور٥٥د،آي� ه6اى دارى كه مخاطبان ويـژا آي� ديگرّام

نكتـ�ان يافت وا به سادگى نمى6تـون� آنهـا ره6اى هستند،آدم6هايى كه نمـوندى،آدم6هاى ويـژخداو
ا والذين آمنـوگى نهفتـه اسـت،«آن در همين ويـژحساس در نويد بخشى اساسى و ريـشـه6اى قـر

ه از مخاطبان در آيات«نويد دهند;; اين نويد هستند،اين گـرو»،مخاطبان ويژعملو الصالحات
ه هاىاژف بنگريم و در وحى ژرتبه و اندك هستند،اگر در كالم وه،بلند مرجانشينى»،بسيار ويژ

آن كريم ـ كـهنه شخصيت در قرند;6اين گوب سازچواهيم يافت كه چهـارنگ كنيم خوآن بيشتر در
دارى»و«كرهاى«دين بـاورد ـ چنان با ساختار محورده شوض»به او سپـرار است«استخالف ارقر
مينىندان زان در بين شهروند كه به سادگى نمى6توهم مى6آميز»دراالصالحاتا و عملو آمنوست»«در

حى چنين آمدهف آن در كالم وى و معناى ژرداشت از دين باورا يافت،نگاه و برنه6اى از آن رنمو
انيد بگوييد«دين باوريم»ى هشدار داده كه شما هنوز نمى6تواست،در جايى به مدعيان دين6باور

دهشمرا بران رگى دين باور و در آيات ديگر ويژ١دى»در دل6هايتان جايگاهى ندارن هنوز«دين باورچو
الذين همو* نضوالذين هم عن اللغو معرو*ن الذين هم فى صالتهم خاشعوده است: «موفرو و
هم غيـرّما ملكت أيمانهم فـإناجهم أو على أزو̇̇̇̇˙إ*نجهم حافظـوالذين هم لفروو*نكاة فاعلـوللز
الذين و*ناعوالذين هم الماناتهم و عهدهم رو*نوّلئك هم العاداء ذلك فاو فمن ابتغى ور*مينملو

åنس هم فـيـهـا خـالـدودوالـفـر     نثويـر الـذيـن*نثـوارلئـك هـم الـو.او*ناتهـم يـحـافـظـوهم عـلـى صـلـو

انده و پاك دامنى6شان ردازا پـركاة رهايشان خاشع6انـد،زكسانى كه در نمازª)١١ ـ٢٣/٢ن،منـو(المؤ
ند بره دارنگهبانند،كسانى كه پاى بندند به امانت6ها و پيمان6هايشان6اند،آنان كه حـفـاظـت ويـژ

ند.آن ماندگارند و درث6برا به ارس ردوان6اند،كسانى كه فراث برشان، آنان همان ميرنماز
»است،االصالحـاتعملوه «; اين مخاطبـان ويـژد; ديگر شخصيت و نماد چهـرا شالـوّو ام

نماىى از «اعمال»، دوردى گفت،بسيـارى كران به هر كـارآن نمى6توا در نگاه قـردار نيك»ر«كر
ديك در نگاه آوريما از نزآن رداريم و به تعبير آن قـرى آن برن گام به سوند؛اما چـوى داردل6انگيز

اج مى6نمايند و از نگاهـى دسـتكه6اى مـواب»اند،از دور همانند بـرمى6يابيم كه همانـنـد«سـردر
٢اب نمى6كنند!ا سيرده6اى راه پيمويافتنى6تر،تنها بيابان خشكى هستند،كه هيچ تشن� ر

ك،ده به شراستين خدايى،آلوستى و باور رص،يگانه پرى از خلوى از اعمال با دورو بسيار
هاى شايسته; كارا از دايرط و بطـالن ـ رى است و با مهرباطل� «حبط» ـ سقـودنمايى و ناباورخو

٣ن افكنده6اند.بيرو

;; شايستگان جانشينى«استخالف» در گستـرآنى به ساختار شخصيت و چهـربا اين نگاه قر
فعده6هاى نويد بخش امكانات و امنيت به آنها داده شده ـ آن حكايت و شعر معرومين ـ كه وز
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مان مى6آيد كه:در خاطر
ستلم6و انسانـم6آرزود ملوَكز ديو و داغ6همى6گشت6دور6شهردى شيخ با چر

ست!د6آنم6آرزوگفت6آنچه6يافت6مى6نشود گشتـه6ايم ما! گفتا كه يافت مى نشو
اآمنوسش در نگاه مى6نشيند كه آيا اميد به يافتن انسان يا انسان6هايى كه در جايگاه «و اين پر

ه بسيار است؟اگرندى باشند تا چه اندازعد; خـداوند و مخاطب وار گير» قرا الصالحاتو عملو
مين; پهناور زد كه همانند او هم در گسترار بوان اميدوان يافت مى6توتنها يك نفر در اين جايگاه بتو

عد; الهى عينيت يابد.ده شدن وآورى بشر در برند و آرزويافت شو
ضيه6اى كه مى6گويدخالف فـراينجاست كه به جايگاه وبار مثبت انتظار دست مى6يابـيـم،بـر

مينى كه«زگارشيم تا همان روزمانه بكومين و زدن زدر«عصر غيبت»بايد هر چه بيشتر در فاسد كر
دد!؟ظهور قائم عملى گرعد; حق برپر از ظلم و جور است »تحقق يابد،و و

;ندان كرسيم كه بايد هم� شـهـرو; نور به اين ديدگـاه مـى6ر سور٥٥در تفسير و معنـاى آيـ� 
هحى آمده6است در اندازنه كه در كالم ودار»آن6گوست كرشند تا انسان6هاى«دين باور درخاكى بكو

عد; حقآيند تا وى دردارست كرى و دراه دين باورضه هستى نهند و يا در رو شمار كافى پاى بر عر
فتن نجات بخـش و درش گرآغوى درى كـه در آرزوتحقق يابد،پيام انتظار آفرين اين آيه به بـشـر

ميـنى زمان6هاى خدايى و انسانـى بـر روى جانشينى حاكميت قسط،عـدل،داد و هـمـ� آرآرزو
اهى ديرين.تان دست يابـيـد،رد و به آرزواهيد چنيـن شـواگر مى خـواست،اين جمله اسـت،كـه:

ى كنـيـد كـهنامـه ريـزا بـردار رفتـار و كـرندگـى و ره.اى از زسـم و شـيـواه و راهم آوريـد،رهايـى فـركـار
اناومين دست يافتنى و فرى زا الصالحات»،برروا و عملودار«آمنوست كرانسان.هاى دين باور و در

.دده سازآورمين برى زا يعنى:استخالف صالحان بر رود رعد[ خوند قادر متعال وند تا خداوشو
مند خدايىاسته است تا با سر پنج� نيـروحمان نخوند رست اين است كه خـداوو سخن در

ى بكند ـ بلكه با همين6 امكانات،با هميـنن آيد و كارند و ـ دستى از غيب برودست به اعجاز ز
اند آمادگى اصالحدم مى6تواست مرى و خوى،دين باورانايى و دانش بشرد و تودم،با همين خرمر

ه.ّمين به6انجامد،إن شاء اللد تا به جانشين شدن صالحان در زاهم آورا فرايى رو اصالح گر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ده6ايم،بگو:«باديه نشينان گفتند: ايمان آور٤٩/١٤ات،.الحجر١
ده6ايد،بلكه بگوييد: مسلمان شده6ايم،و هنوز دينهنوز ايمان نياور

فته است.ى در دل6هايتان جاى نگرباور
ابى است در بيابان كـههايشان همانند سـر:كـار٢٤/٣٩.النور،٢

د،آن آب است.تشنه گمان مى6بر

; «حبط»«تحبط»«احبط» و«سيحبط» دراژى از اعمال با و.بسيار٣
؛٢٢ه؛ بـقـر٢١٧د؛ هـو١٦ انـعـام؛٨٨ مائـده؛٥ه آيـه6هـاى سـور

؛١٠٥تـوبـه؛٦٩ توبـه؛١٧اف؛اعـر١٤٧مـائـده؛ ٥٣ان؛آل6عمـر
 محمد، آمده٢٨و٩ و٣٢اب واحز١٩مر،ز٦٥ات؛حجر٢كهu؛

دى نزشمـارهى و پرد كه با هم� انبـواست،به اعمالى گفته مـى6شـو
ش به شمار مى6آيند.دگار بى6ارزپرور


