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 استدعاي همدلي

 

 بسيار تعالی، خداي منّت و خواست به بحث ها، سلسله اين در• 
 انساني، ساحت اصلي ترين آنچه به داشت خواهيم نگاهي بلندپروازنه

 ايستايي، و پايايي عين در شدن نو و پويايي يعني است، هستي بلکه
 و خود از گريز دار و گير در انسان هميشه، مانند امروز، .بالعکس و

 و طبيعت از خودش، زيست حوزه هاي تمامي در است خود يافتن
 .دين و هنر و فرهنگ و سياست و اقتصاد تا گرفته غريزه

 و تفسيري، و فقهي، نه و است، فلسفي نه مباحث اين سياق و سبک•
 و فرود تمام با است انساني بلکه مدرسه ايي، و علمي، و عرفاني،
 به را آن انتساب اينها، همه با .پريشاني هايش و آشفتگي ها و فرازها،
 گوشه دارم، اميد -سلّم و آله و عليه هللا صلی -محّمدي ختمي مشرب

 مادران و پدران براي را امتّش اولياء و حضرتش از عنايتي چشم
 سرور آن براي ويژه به مي برم، انتظار جسماني ام و معنوي

  .بخشيدند را آن اجازه متواضعانه که بزرگواري
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 استدعاي همدلي

 

 تشويش، و خلل بي نگارنده، چون عادي ناظري از نگاهي، چنين شک، بي• 
 با و بدان، فرمود دعوت الهي الهام ولي بود، نخواهد غفلت و پراکندگي، و

 استدعاي پيشاپيش، .آورديم بدان روي او، منّت و توفيق داشت چشم
 پا پيش يا و نادرست نظر به آنچه و غفلت ها از دارم را مخاطب همدلي
   .مي رسد به سخيف و افتاده

 :حافظ•

 گناه نقص نه ببين محبت سرّ  کمال 

 کند عيب به نظر افتد هنر بی که هر که 

 بوی برآيد نفس آن بهشت حور عطر ز 

 کند جيب عبير ما ميکده خاک که 

   ندانست غير که چنان نوشتم حروف اين من 

 دانی تو که بخوان چنان کرامت روی ز هم تو 
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 هيمنه مهربان محّمدي

قاَ َِِبْلْ ق ََِاْلِكتابَ َِإل ْيكَ َأ نْ ز ْلناَوَ  ْيهََِب  ْيَ َِلماَُمص دِ  ْيِمناَ َوَ َاْلِكتابََِِمنَ َي د  َع ل ْيهََُِمه 
ن  ُهمََْف اْحُكمَْ َج ع ْلناَِلُكل َ َاْلْ ق ََِِمنَ َجاء كَ َع َماَأ ْهواء ُهمََْت  َتِبعََْالَوَ َاّللَََُأ نْ ز لَ َِباَب  ي ْ

ةَ َأَُمةَ ََل  ع ل ُكمََْاّللَََُشاءَ َل وََْوَ َِمْنهاجاَ َوَ َِشْرع ةَ َِمْنُكمَْ ُلو ُكمََْلِكنََْوَ َواِحد  َماَيَفَلِي  ب ْ
يعاَ َم ْرِجُعُكمََْاّللَََِِإل ََاْلْ ْْياتََِف اْست ِبُقواَآاتُكمَْ ُتمَََِْباَف  يُ ن  بِ ُئُكمَََْج  َََت ْت ِلُفونَ َفيهََُِكن ْ
 (المائدة 5:48)
 و كتاب، از است آن از پیش را آنچه دارنده  راست حّق، به را كتاب تو سوى بفرستادیم و

 مكن پیروي و است، بفرستاده خدا بدانچه ایشان میان كن حكم پس، .آن بر مهربان
 آبشخوري را شما از کس هر .حقّ  از را تو آمد آنچه از بازگشتن با را ایشان هوس هاي

 لیكن و مي گرداند، یگانه جماعتي را شما مي خواست، خدا اگر و روشن، شیوه اي و نهادیم
 سوى نیكي ها، گیریید پیشى پس، .را شما بداد آنچه اندر را شما بیازماید تا [خواست]

 .مي كردید اختالف  اندران بدانچه را شما كند آگاه پس همگي، شما بازگشتگاه خداست
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 هيمنه مهربان محّمدي

 نظام ها و برنامه ها، و راه ها، و کتاب ها، بر او کتاب هیمنه

 و را، دیگر کتاب هاي دید راست که است، مهربانانه چندان

 خواند گورا را آبشخورشان و را، اّمت ها اختالف دانست روا

 و هنجارهایشان و تشنگانش، کام هاي و ذائقه ها ي شان براي

 بدیهي و روشن نظامي و ،  برنامه و راه و منهج را آنان زيّ 

 بود، خاتمیّت خود را او که آن با روندگانش و اهلش براي دید

 علّوي چنین از .مبارک فرقان و جامع، قرآن و مبین، کتاب و

 آنان، اثبات عین در که دیگران، بر او مهربان هیمنه است

 .خودش سوي آمدن برتر به مي کندشان دعوت
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 قرآن يا فرقان؟

 !مسأله اين است
َوَ َاْلُفْرقانَ َي  ت ض َمنََُاْلُقرآنَ َف إنَََ.ِفيهََِكانَ ََإنََْوَ َاْلُفْرقانََِإل ََُيْصغيَالَاْلُقرآنََِيفََأُِقيمَ َم نََْوَ َفُ ْرقان ،َالَقُرآنَ َاْْل ْمرَُ• َِهيَ َاَليتَاْْلَُمةََُهِذهََِوَ َ-س ل مَََوَ َع ل ْيهََِاّللَََُص ل ىَ-ُُم َمدَ َإالَِِبْلُقرآنََِاْخُتصَََم اَِِلذاَوَ َ.اْلُقرآنَ َي  ت ض َمنََُالَاْلُفْرقانَُ

رَُ ي ْ ََ.لِلن اسََُِأْخرِج تََْأَُمةَ َخ 
 ندهد گوش قرآن، در باشد شده داشته برپا كه هر و فرقان، نه است، قرآن امر [ حقیقت]•

 در فرقان ولى را فرقان دارد بر در قرآن زیرا هست، آن در [فرقان] چند هر فرقان به
 هللا صلی -محّمد مگر قرآن به نیافت اختصاص همین، برای و را، قرآن نمی گیرد بر

 شده  آورده بیرون مردم براى كه است امتى بهترین که اّمتی این و ،-سلّم و آله و علیه
 .است

• The state of affairs is the Qur'an, not the Furqân. Whoever is 
established in the Qur'an does not incline to the Furqân. Even 
if the Furqân is in the Qur'an, the Qur'an contains the Furqân 
but the Furqân does not contain the Qur'an. For this reason, 
no one was favored by the Qur'an except Muhammad, may 
Allah bless him and grant him peace, and this community 
which is the "best community ever to be produced before 
humankind." (3:110) 
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 قرآن يا فرقان؟

 !مسأله اين است
•َ ِمْثِلِهَش يَْ"ف  َك  ُعَاْْل ْمر ين َيفَأْمر َواِحدَ "َءَ َل ْيس  يتَِبِْثِلَهِذِهَ.ََي ْم  َي  ف  ل ْوَأ َنَنُوحاَ 

ة ،َب ْلَيفَِنْصِفَآي ةَ  َنزَه َيفَآي ة َواِحد  أ جابُوُه،َف إنَُهَش َبه َو  َ.اْْلي ِةَل ْفظاَ 
 (70، ص 1شیخ ابن عربي، فصوص الحکم، ج )          

ِمْثِلهَََِل ْيسَ " پس•  کرد جمع (چیزى او مثل مانند نیست) (الشوری 42:11) "ءَ َش يََْك 

 آورد، مى لفظ به را اى آیه چنین مثل نوح اگر و واحد، امری در را امر دو هر

 .آیه نیم در بلكه آیه، یک در تنزیه و کرد تشبیه آن چه را، او نمودند مى اجابت

So "there is nothing [like] His like" unified both issues  in 

one single issue. Had Nuh articulated something like of this 

âyat verbally, his people would have responded to him, 

because it likens and dislikens in a single verse )âyat(, 

rather in half a verse )âyat(. 
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 قرآن با فرقان، و فرقان در قرآن،

 نه قرآن و فرقان تنها تنها
اراَ َوَ "َ.غ ْيبَ َف إََّناَُروحانَِيِتِهمََْوَ َُعُقوِِلِمَََْح ْيثََِِمنََْ"ل ْيل َ"َهَِق  ْومَ َد عاَنُوحَ َوَ "• َِمنََْأيضاَ َد عاُهمََْ"َّن 

ِهمََْوَ َُصو رِِهمََْظاِهرََِح ْيثَِ ِمْثِلهَََِل ْيسَ "َِمْثلَ َالَدْعو ةََِيفَََج  عَ َماَوَ َ،(جث تهم)َِحسِ  َف  ن  ف ر تََْ"ءَ َش يََْك 
َََ".ِفراراَ َف زاد ُهمََْاْلُفْرقانََِِِلذاَب واِطِنِهمَْ

 كه روحانیتشان، و عقول حیث از یعنى ،"شبانه" را خود قوم كرد دعوت وحن ولی•
 و صورت ها ظاهر حیث از یعنى را، آنها کرد دعوت "روزانه" نیز و بود، پنهان
 داشت نفرت پس، ."ء   َشيْ  َكِمثِْلهِ  لَْیسَ " مانند، دعوت در نكرد بین جمع ولى شان، حس

 .افزود فرارشان بر و فرقان، این از آنها باطن های

• Nuh, peace be upon him called on his people at night in 
respect to their intellects and spirituality )rûhânîyya(, which 
are unseen; and by day he also called on them in respect to 
their outer forms and senses. In his call, he did not unify with 
anything, like "there is nothing like Him." So their inward had a 
distaste for this separation, and it increased them in evasion.  
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 قرآن با فرقان، و فرقان در قرآن،

 نه قرآن و فرقان تنها تنها
ِمْثِلهَََِل ْيسَ "َف ِفي ... • َ-ن  ْفِسهََِع نََْق الَ َِِبذاَوَ َن  ْفِيِه،َوَ َاْلِمْثلََِإثْباتََُ"ءَ َش يََْك 

ِلمََِج و اِمعَ َأُويتَ َإنَهََُ-مسلَ َوَعليهَاّللَََصلى َاّللَََصلىَ-ُُم َمدَ َد عاَف ماَ.الك 
ارَ َيفََل يل ََد عاُهمََْب لَََّْنارا ،َوَليل ََقو مهَ-سلمَوَعليه اراَ َوَ ََّن   شیخ)َ.ل يلَ َيفَََّن 

 (71 ص ،1 ج الحکم، فصوص عربي، ابن

ِمْثِلهَََِل ْيسَ " در پس،•  و علیه للاّ  صلى -او روى، این از .است آن نفى و مثل اثبات "ءَ َش يََْك 
 -محّمد بنابراین، .است شده داده من به كلمات هاى گنجینه كه گفت خود درباره -سلّم
 فرمود دعوت بلكه روزانه، و شبانه را خودش قوم نکرد دعوت -سلّم و علیه للاّ  صلّى
 .شب در روزانه و روز، در شبانه را آنان

• Thus, in "There is nothing like His Like", is both the 
confirmation of the like and its negation. For this reason, the 
Prophet- may Allah bless him and grant him peace- said of 
himself, "I have been given all the words." Muhammad- peace 
be upon him- did not call on his people by night and day 
[separately], but rather, he called upon them by night in the 
day and by day in the night. 
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 قرآن با فرقان، و فرقان در قرآن،

 نه قرآن و فرقان تنها تنها
 نمي دهد قرآن به گوش نيز است شده بازداشت فرقان در که کسي •

 فرقان هاي نه خودش، فرقان است آن در که مقداري همان به مگر
 .ديگران

 :مي فرمايد تعالی خداي•
ُمََْقيلَ َِإذاَوَ • َاْلْ قَ َُهوَ َوَ َو راء هََُِباَي ْكُفُرونَ َوَ َع ل ْيناَأُْنزِلَ َِباََنُ ْؤِمنََُقاُلواَاّللَََُأ نْ ز لَ َِباَآِمُنواَِل 

قاَ  ُتمَََِْإنََْق  ْبلََُِمنََْاّللَََِأ نِْبياءَ َت  ْقتُ ُلونَ َف ِلمَ َُقلََْم ع ُهمََِْلماَُمص دِ   (البقرة 2:91) ُمْؤِمنيَ َُكن ْ

ما ایمان داریم به آنچه بر خودمان نازل شده "گفتند،  ، !"ایمان آورید به آنچه خدا فرو فرستاده است"و چون به آنان گفته شد، )•
پس، چرا "بگو، . ورزند بدانچه واري آن است در حالي که آن حّق است راست دارنده آنچه با آنان است ، و کفر مي!"است

 !"(کشتید پیامبران خدا پیش از این اگر مؤمن بودید؟

َي  ُقوُلون َنُ ْؤمَِ• َُرُسِلِهَو  َأ ْنَيُ ف ر ُِقواَب  ْي َاّللََِو  َيُريُدون  َُرُسِلِهَو  َِِبّللََِو  َي ْكُفُرون  ََنَُِإَنَاَلذين 
َس بيلَ  َأ ْنَي  َتِخُذواَب  ْي َذِلك  َيُريُدون  َو  َن ْكُفُرَبِب  ْعض  َو   (النّساء 4:150)بِب  ْعض 

ما به "گویند،  خواهند میان خدا و پیامبران او جدایى افکنند، و مى ورزند و مى همانا كساني كه به خدا و پیامبرانش كفر مى)•
 (خواهند بین آن راهى براى برگزینند ، و مى"ورزیم بعضى ایمان داریم و به بعضى کفر مي
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 قرآن با فرقان، و فرقان در قرآن،

 نه قرآن و فرقان تنها تنها
چندان از عناد و کفر  -صلی هللا علیه و آله و سلّم -رسول هللا•

اینان بیم داشت که خداي تعالی او را وعده محافظت از آنان 

 :فرمود

َاّللَََُوَ َرِسال ت هََُب  َلْغتَ َف ماَت  ْفع لََْل ََِْإنََْوَ َر بِ كَ َِمنََِْإل ْيكَ َأُْنزِلَ َماَب  لِ غََْالَرُسولََُأ ي  ه اَاي•
 (المائدة 5:67)َاْلكاِفرينَ َاْلق ْومَ َي  ْهِديَالَاّلَلَ َِإنَََالَناسََِِمنَ ََي  ْعِصُمكَ 

اى پیامبر، ابالغ کن آنچه را از پروردگارت سوى تو نازل )•

شده است، و اگر نكنى، نرسانده باشي رسالتش را، و خدا تو را 

آرى، خدا گروه كافران را هدایت . دارد مردم نگاه مى[ گزندِ ]از 

 .(كند نمى
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 انسان با آموختن قرآن آفريده مي شود

 :عربی ابن شيخ از گفتاری•
 فرمود، سپس قرآن، شده داده نصب ،"اْلُقْرآنَ َع َلمَ َالَرْْحنَُ" او، قول پس،
ل قَ " ْنسانَ َخ  هََُاْْلِ  می فرماید نازل پس، .(الّرحمن 55 : 1-4) "اْلب يانَ َع َلم 
 حق را او آموخت بدانچه او طرف از نماید ترجمه تا را قرآن او بر
 برای پس، .إنسان این مگر را آن نمی کند قبول که بیان، از [تعالی]

 آن بر می شود نازل که را، محلش که دانست و بود، تمییز علم قرآن
 ،-سلّم و آله و علیه هللا صلی -محمد قلب بر شد نازل پس عالم، از
 روح را آن آورد فرود) (الشعراء 26:193) "اْْل ِميََُالر وحََُبهَن  ز لَ "

 روز تا أمتش قلوب بر را آن می نماید نازل پیوسته سپس، .(امین
 دائم وحي پس، .نمی شود فرسوده جدید قلوب بر نزولش و قیامت،
 و آن در است أولیّت -سالمه و علیه هللا صلوات -رسول برای .است
   .است بشر از ابتداء و بشر، گوش های به تبلیغ
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 انسان با آموختن قرآن آفريده مي شود

 قلب در شد ظاهر و إنسان، و حق بین شد برزخی قرآن پس،
 داد قرار خدا .لسانش در بدان نشد ظاهر که صورتی بر او

 ظاهر و غیرش، برای نباشد که را ُحكمی موطنی، هر برای
 خیال، [صورت به] جسدش، [در] و ،العین أحدي قلب در شد
  را آن گرداند و زبان، را آن گرفت را، آن نمود قسمت و

 و را، گوش ها شنوایي آن با زد بند و صوت، و حرف دارای
 از نه هللا، طرف از است مترجمی او که نمود آشکار

 و قهر و رحمت از است آن در آنچه خاطر به الّرحمن،
  (108 ص ،3جلد بیروت، ط، الفتوحات،) ... سلطان
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 هنر و قالب شکني 

 قالب هاي  آن در که است هایي  حوزه از یکي آن عامّ  معناي به هنر
 بوي و طعم آنچه سوي به رفتن براي مي شوند شکسته بسیار فرقاني
   .دارد قرآني
 :دارد جمالتي زمینه این در کوبیسم سبک خالق و اسپانیایي، معروف نقاش پیکاسو پابلو

• “Learn the rules like a pro, so you can break them like an 
artist.”  

• “Every child is an artist. The problem is how to remain an artist 
once he grows up.” 

• “Ah, good taste! What a dreadful thing! Taste is the enemy of 
creativeness.” 

• “I am always doing that which I cannot do, in order that I may 
learn how to do it.” 

• “If I paint a wild horse, you might not see the horse... but surely 
you will see the wildness!” 

•  “Bad artists copy. Good artists steal.”  
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 هنر و قالب شکني 

• “We all know that Art is not truth. Art is a lie that makes us 
realize truth at least the truth that is given us to understand. 
The artist must know the manner whereby to convince others 
of the truthfulness of his lies.” 

• “The world doesn't make sense, so why should I paint pictures 
that do?” 

• “There is no abstract art. You must always start with 
something. Afterward you can remove all traces of reality.” 

• “Computers are useless. They can only give you answers.” 

• “It took me four years to paint like Raphael, but a lifetime to 
paint like a child.” 

• "I paint objects as I think them, not as I see them. ” 

• "Painting is a blind man's profession. He paints not what he 
sees, but what he feels, what he tells himself about what he has 
seen.” 
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 هنر و قالب شکني 

 :است سروده چنين نيز -عليه تعالی هللا رضوان -خميني امام•
 من به خال لبت ای دوست گرفتار شــدم

 چشم بيمـار تـو را ديـدم و بيمار شـــــــدم 

 فارغ از خود شدم و كوس اناالحق بزدم 

 همچو منصور خريدار سر دار شــــــــدم 

 غم دلدار فكنده است به جانم، شــــررى

 كه به جان آمدم و شهره بازار شــــــــــدم  

 دِر ميخانه گشاييد به رويم، شـب و روز 

 كه من از مسجد و از مدرسه، بيزار شدم 

 جامه زهد و ريا َكندم و بر تن كـــــردم 

 خرقه پير خراباتى و هشيار شــــــــــــدم

  واعظ شهر كه از پند خــــود آزارم داد

 از دم رند مى آلوده مددكار شـــــــــــــدم 

 بگذاريد كه از بتكــــــــده يادى بــــــكنم 

 من كه با دست بت ميكده بيدار شـــــــــدم
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