
 

 خردمندان ایمان آگاهانه ایمان مقلدانه ایمان متعصبانه فهمیدن دین ایمان پیامبران واژگان کلیدی

 ها و نکات کلیدی گیری نتیجه آیه

  ۚ

  ۚ

  ۚ

پیامبر به آنچه از جانب پروردگارش به او نازل گشته، 
خدا  اند به مؤمن و گرویده است و مؤمنان همه ایمان آورده

و فرشتگانش و کتابهایش و پیامبرانش )وگویند( میان 
گذاریم )همه را  هیچ یک از پیامبران او تفاوت نمی

فرستاده و مأمور خدا میدانیم( )پذیرش وحی(و گویند: 
فهمیدیم( و فرمان بردیم ... مغفرت تو را جویائیم شنیدیم )

سوی توست. پروردگارا! و بازگشت همه به -

روِ  روان آنهاست؛ ایمان داشتن، باور داشتن به رسالت خود. فرق میان رهبران الهی مانند راه خدا و مؤمنان و دنباله ی پیامبران خصلت برجستهیک  ایماناوال  .1

که سیاستمداران عالم، احیانا سخنان زیبایی و بیانات دلکش و  یدر حال ی وجودش صمیمانه مؤمن است. ، با همهدگامی که برمیدار گوید و این راه به آنچه می
 گویند، ایمان، ندارند. شیوایی ممکن است داشته باشند، اما به آنچه می

باوری ندارند و فقط چون دیگران رفتند، اینها هم احتیاطا دارند میروند، مان و هایی که ای گیری: ایمان و باور، خاصیت وابستگان به دعوت اسالم است. آدم نتیجه 
 اینها در قلمروی فکر اسالمی داخل نیستند رودربایستی هم ندارد. ایمان الزم است.

یعنی ما با تمام سمعنا شود. وقتی میگویند  ن در عربی تعبیر میذُمعنای یک عضو بدن، با لفظ اُ غیر از گوش است، گوش به، یعنی شنوایی. حالت شنوایی، سمع .2

 که آنچه را که خدا برای ما معین کرده و فرستاده بود. و اطاعت ما از روی روشنی و آگاهی و سمع بود. فهمیدیم وجود 

از بعضیها اگر بپرسی، از کجا گفتی که پیغمبر اسالم حق است؟ هیچ نمیدانند. چون مردم کوچه و بازار  ه و متعصبانه.ایمان مقلدانایمان دو جور است: یک جور 

ق است. اما این باور از و پدرها و معلم توی مدرسه میگویند پیغمبر حق است، این هم میگوید پیغمبر حق است. البته ایمان هم دارد. یعنی باورش آمده که پیغمبر ح
 دست آمده است. این ایمان مقلدانه است. بسته به وی تقلید و چشمر

احترامی کنند، برای خاطر دلخوشی پیغمبر ما!  ها حاضرند العیاذباهلل به پیغمبرهای دیگر بی هم مثل همین ایمان ایمان مقلدانه است؛ که بعضی ایمان متعصبانه

و چون دیگران فالن عمل دیگر را انجام میدهند، غلط است. یک ایمانی دارد، اما این ایمان متکی ها انجام میدهیم درست است  چون فالن عمل را ما مسلمان
 دلیل نیست، فقط از روی تعصب است. به

ل شدنش هم ارزش بودن، این است که ایمان وقتی از روی تقلید و تعصب بود، زائ ایمان مقلدانه و متعصبانه در اسالم، هیچ قیمتی ندارد. یکی از دالیل این بی
 آسانی کسبِ خودِ ایمان تقلیدی، آسان است. به

وجود آمده  است، ایمان توأم با درک و شعور است، ایمانی است که از روی بصیرت و چشم باز و بدون ترس از اشکال به ایمان آگاهانهبرادران! ایمان ارزشمند، 

 باشد.

به یقین در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و 
 های روشنی است برای خردمندان. روز نشانه

که دارای خرد  . خردمند. آنخردمنداناأللباب. برای  اندیشند؟ ابداً. ألولی که نمی ها؟ برای آنان هوش ها؟ برای بی ها )آیات( برای چه کسانی است؟ برای گیج این نشانه
 کار بیندازند.   ی مردمند، در صورتی که فکر و هوششان را به و نیروی فهمیدن است و او همه

یک پهلو  خدا را در حال ایستاده و نشسته و بهآنها که 
کنند و در آفرینش آسمانها و زمین  خوابیده یاد می

دل و زبان میگویند( پروردگارما! این همه  اندیشند )و به می
ها منزه و  ای و تو از بیهودگی را به بیهودگی نیافریده

 ی آتش محفوظ بدار. ای! پس ما را از شکنجه پیراسته

  ۚ

گمان هر که را با آتش درافکنی، زبون و  پروردگار ما! بی
ای. و ستمگران را هیچ یاور و مددی  اش ساخته سرافکنده

نیست.

اش پیشرو است، در هیچ کار سرش کاله نمیرود، در  ی امور زندگی را معرفی کنند میگویند خردمند آن کسی است که در همه خردمنداناگر مردم معمولی بخواهند  .1

ها را  آن اما چون هیچ یک از این بازیگریهاست. قر جا دستِ او روی دست حریف ها، همه های با حریف ها و مقابله ها، در معارضه بازی ها، در سیاست ها، در پلتیک کاسبی
آن کسی است که این  قبول ندارد، چون ارزش واقعی را برای انسان، اتصال و ارتباط با خدا میداند، خردمند را به این صورت معرفی میکند: خردمند از نظر قرآن

اند که یاد میکنند خدا را... در همه حال به یاد خدایند.  خردمندان آن کسانی«  یذکرونالذین »ها را بیش از همه چیز و همه کس مورد نظر داشته باشد.  ترین ارزش عالی

 مابانه نیست... باد خدا بودن فعال. یاد خدا بودنی که عمل محسوب میشود. آمیز درویش معنای یک حالت عرفانی خلصه بودن به یاد خدااما این به 

اش این است که من اینجا برای کاری هستم. بعد که این تفکر و  ی اساسی ساز، نقطه باشند...  هر ایدئولوژی زندگی تفکراند که در حال  خردمندان آن کسانی .2

و در این نظم عجیب یک اندیشمندی را انجام میدهند به زبان دل و زبان ظاهر میگویند پروردگار ما ای همه غوغا را بیهوده نیافریدی. ... پس من مسئولیتی دارم 
 ام. ای انجام ندهم، آن نظم را خراب کرده صورت درست و صحیح، آن عمل را آنچنانی که تو خواسته هم من دارم که آنجا را بهجایی 

های خلقت(  گوش دل و با تفکر در پدیده پروردگار ما! )به
ای را که به ایمان فرامیخواند )و میگفت(  صدای نداکننده

به پروردگارتان ایمان آورید، شنیدیم و در پاسخ به این 
ندای تکوین، ایمان آوردیم ...

 
جور ایمانی آوردنداینها؟ یک نفر گفته ایمان بیاورید، آن وقت ایمان آوردید. نه؛  کسانی که ندای منادی را شنیدند که برای ایمان ندا میکرد و بعد ایمان آوردند، چه آن

سوی ایمانِ خدا  بر عقل و تفکر و بینش آنهاستکه آنهارا بهظاهر  پیغمبری باشد، اما در باطن، پیام االلبابند، همان متفکرانند. این منادی ممکن است به اینها همان اولی
جور ایمانی در اسالم مطلوب است:  فرامیخواند و دعوت میکند. پس منادی به آنها گفته ایمان بیاورید و آنها از روی درک و شعور و آگاهی کامل ایمان آوردند. این

 ایمان آگاهانه.

  ۚ

بیایید و آنچه را خدا فرستاده و چون به آنان گفته شود که 
آموزد، بیازمائید و بفهمید گویند: راه و رسمی  و پیامبر می

که پدران خود را بر آن یافتیم ما را بس! ولو پدرهایتان 
یافتند، بازهم شما  هیچ چیز نمیفهمیدند و هیچ راهی نمی

 از آنها تقلید میکنید؟

های  خدای متعال ایمان ناآگاهانه را قبول ندارد و ارج و ارزشی برایش قائل نیست؛ لذا چندین جای قرآن، ایمانچون ایمان آگاهانه از نظر اسالم مطلوب است، و 
 هایی را با شدت توبیخ میکند. ها آدم را با مغز به زمین میکوبند، این چنین ایمان جور ایمان ی متعصبانه، که غالبا هم این ی مقلدانه کورکورانه
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