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مقدمۀ مؤلف محترم:

؟سب؟

این مجموعه نیز بخش دیگری از سخنان کم ارزش این بندۀ
حقیر راجع به اصل اعتقادی ّ
نبوت است که ّ
طی سالها در جلسات

متعدد داشتهام و برادران عزیزگرامیم در دفتر امور فرهنگی بنیاد ّ
خیریۀ
ّ
الزهراء؟اهس؟ پس از پیاده کردن از نوار و بازنویسی خود اینجانب با
ّ
تحمل زحمات فراوان و رعایت دقت کامل در ترتیب و تنظیم مطالب
به گردآوری آن پرداخته و به صورت این مجموعه تحت عنوان
ّ
(نبوت ّاولین نور هدایت) در دسترس علاقمندان به معارف دینی قرار
دادهاند و لذا این بندۀ حقیر نیز ضمن عرض شکر و سپاس به درگاه
ّ
ایزدمنان از زحمات آن برادران عزیز محترم متشکرم و توفیقات
روزافزونشان را در نشر معارف دینی از خداوند متعال خواستارم.
ّ ّ ݐ
آ
س ی�د محمد ݡص ی�اء � ب�ادی
						
�ذ ّ
						اول ماه ی ح�جه 1438
ش
						اول �هر ݫىݔور ماه 1396

ّ
مقدمه ناشر:
در ایــن کــه مــن مخلوقــم تردیــدی نداشــتم امــا اینکــه خالــق مــن کیســت و در ایــن
ّ
ســرای موقــت طبیعــت چگونــه بایــد زندگــی کنــم و ســرانجام بــه کجــا خواهــم رفــت و
برنامــه ســیر مــن در ایــن عالــم چگونــه باشــد بهتــر و مطلوبتــر اســت بــر مــن همچنــان
مجهــول بــود.
ّ
تا مدتی اندیشۀ من این بود آیا ممکن است آفرینندۀ من ،مرا بیهدف آفریده و
تنها و غریب در این عالم خاکی رها کرده باشد بعد از گذشت زمانی به این نتیجه
رسیدم که آفریدگار من همان کسی است که خالق زمین و آسمانها است و هر چه
آفریده بر اساس علم و حکمت و قدرت است و هیچ موجودی نیست که بیسبب
آفریده شده باشد و در ساختمان وجودش لوازمی مطابق با نیازش به کار نرفته باشد.
آنـگاه بـه خـود نظـاره کـردم دیـدم عجـب! هـر بخشـی از وجـودم چـه حکمـت و
ظرایفـی دارد از دسـتم گرفتـه تـا قلبـم و همینطـور سـایر اعضـای بدنـم همـه و همـه
ّ
هدفمندنـد و بـرای انجـام مأموریتـی آفریـده شـدهاند بـا خـود گفتـم ایـن همـه دقـت
و هدفمنـدی ،ممکـن اسـت بـرای ام ِـر بیهدفـی آفریـده شـده باشـد؟ اینجـا بـود کـه
ّ
مصمـم شـدم ،خالـق خـود را بهتـر بشناسـم و معرفـت بیشـتری از او بـه دسـت آورم به
تحقیـق خـود ادامـه دادم تـا اینکـه این نتیجه بر من حاصل شـد که خالق من «علیم
ً
و حکیـم و قدیـر» اسـت و هـر چـه آفریـده و هـر امـری کـه صـادر نمـوده صرفـا بـر اسـاس
حکمـت و تدبیـر و مصلحتـی اسـت ،درک ایـن مطلـب ّ
تحولـی بـزرگ در مـن ایجـاد
ً
کـرد و بـا خـود گفتـم حـاال کـه مـن بـرای هدفـی آفریـده شـدهام حتما بایـد برنامـهای که
ّ
دقیـق و منظـم باشـد بـرای زندگـی خـود داشـته باشـم و ایـن برنامـه همان قـرآن کریمی
ّ
اسـت کـه اکنـون مقابـل روی مـن قـرار دارد مدتـی هـم دربـاره قـرآن و تعالیـم ارزشـمند
آن فکـرکـردم تـا اینکـه بـر مـن معلـوم شـد کـه قـرآن کریـم هـم بـه تنهایـی کافـی نیسـت
و بایـد ُم ّبیـن و ّ
مفسـر ی بـه همـراه داشـته باشـد کـه معصـوم و مصـون از خطـا باشـد

ّ
یعنـی همـان ذوات مقدسـهای کـه بـه ُمهـر عصمـت الهـی تأییـد شـدهاند ،مقصـود
پیغمبـر اکـرم؟ص؟ و جانشـینان پـاک او کـه درود خـدا بـر آنـان بـاد و اینجـا بـود کـه پـی
بـردم ّ
«نبـوت ّاولیـن نـور هدایـت بشـر بـه سـوی خداسـت» و بایـد بـرای سـعادتمندی
و سـربلندی در دنیـا و آخـرت بـه ّ
نبـی مک ّـرم اسلام و جانشـینان معصومـش؟مهع؟
ّ
متوسـل و ّ
متمسـک شـد .خیلـی مشـتاق شـدم کـه در ایـن بـاره ّاطالعـات جامـع و

کاملـی بـه دسـت آورم کـه بـا کتـاب وزیـن و متیـن «نب ّـوت ّاولیـن نـور هدایـت» تألیـف
ّ ّ
اندیشـمند خداترس و خبیر حضرت آیت اهلل ضیاءآبادی مدظله
عالم آگاه و بصیر،
ِ
ِ
ُ
العالی آشـنا شـدم ،چندین بار آن را خواندم و هر بار بهرهها بردم شـما هم اگر موافق
ّ
باشـید بـا دقـت و رغبـت بخوانیـد تـا پاسـخ بسـیاری از سـؤاالت خـود را بیابیـد و کام
نپـژوه سـیراب سـازید.
تشـنۀ خـود را از ُزالل معرفـت ایـن دانشـمند اندیشـمند و قرآ 
انتشـارات ّالزهراء؟اهع؟ مفتخر اسـت این کتاب ارزشـمند را با همکاری ّ
«مؤسسـۀ

فرهنگـی قـرآن و عتـرت (نـور فاطمه؟اهع؟)» به جامعۀ حقپژوه و سـعادتطلب عرضه
بـدارد و در راه تنویـر افـکار معنـوی همگان بهویژه نسـل جوان قدمی بردارد.
نا گفته نماند این کتاب ،یک جلد از مجموعۀ چهارجلدی اصول اعتقادی
ً
شیعه است که به محضر مشتاقان عرضه میگردد و همچنانکه قبال در کتاب امامت
ّ
اشاره شد به نظر میرسد این ّ
قابلیت وجود دارد که این مجلدات به عنوان مجموعه
کتب درسی برای «آموزش مبانی اعتقادی شیعه» مورد استفاده شایسته قرار گیرد.
ّ
حقۀ قرآن و عترت؟مهع؟ ،متناسب با سطوح مختلف ّ
سنی
بیاییم با ترویج معارف
ّ
مقدس ّ
ولی عالم امکان حضرت مهدی؟جع؟ باشیم انشاءاهلل.
شادی بخش قلب
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اصل اعتقادی ّ
نبوت
مســألۀ نبـ ّـوت از اصــول اعتقــادی مــا شــیعۀ ّ
امامیــه اســت .میدانیــم كــه دیــن
مــا دو شــعبه دارد .یكــی شــعبۀ «اصــول اعتقــادی» و دیگــری «شــعبۀ فــروع و احــكام
عملــی» اســت« .اصــول اعتقــادی» مثــل اعتقــاد بــه توحیــد ،نبـ ّـوت ،معــاد ،امامــت
و «احــكام عملــی» مثــل احــكام عبــادات ،معامــات ،معاشــرات ،روابــط خانوادگــی
و اجتماعــی.
هـر مسـلمانی در احـكام فرعـی عملـی یـا بایـد «مجتهـد» باشـد یعنـی دارای ف ّـن
فقاهـت باشـد و بتوانـد از آیـات قـرآن و بیانـات معصومین؟مهع؟ احكام را «اسـتنباط»
ّ
كنـد و در مرحلـۀ «عمـل» قـرار بدهـد .یا اینكه از مجتهد جامعالشـرایط «تقلید» كند.
ّامـا در «اصـول اعتقـادی» تقلیـد جایـز نیسـت .بلكـه هـر كسـی بایـد فكـر و عقـل
خـود را بـه كار بیفكنـد و بـا فكـر و اندیشـهاش بـه معنـای توحیـد و نب ّـوت و امامـت و
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معـاد پـی ببـرد و آنهـا را در مركـز اعتقـاد خـود بنشـاند« .تقلیـد» در ایـن مسـائل جایـز
نیسـت كـه بگویـد :چـون پـدر و مـادرم گفتهانـد :خـدا هسـت مـن هـم میگویـم خـدا
ّ
معلـم در مدرسـه گفتـه یـا ّ
حتـی چـون پیغمبـر گفتـه خـدا هسـت مـن هـم
هسـت یـا
میگویـم خـدا هسـت .هیچكـدام اینهـا جایـز و كافـی نیسـت بلكـه خـدا بـه انسـان
عقـل داده و بـا عقـل خـود بایـد خـدا را بشناسـد.
ّ
البتــه خداشناســی هــم كار مشــكلی نیســت بلكــه آســانترین كارهــا اســت زیــرا
آدمــی عقــل دارد و بــا خــود فكــر میكنــد و میگویــد آیــا مــن وجــود دارم یــا نــدارم؟ آیــا
مــن هســتم یــا نیســتم؟ هیــچ تردیــدی در ایــن نــدارم كــه هســتم و هیــچ دلیلــی بــر
هســتیم نمیخواهــم مــن خــودم را مییابــم كــه هســتم و زنــدهام .آدم گرســنه یــا تشــنه
چــه دلیــل بــر گرســنگی یــا تشــنگیاش دارد او خـ ْ
ـود مییابــد كــه گرســنه یــا تشــنه
24

اســت و دنبــال نــان و آب م ـیرود احتیــاج بــه دلیــل نــدارد ایــن امــور از وجدانیــات
و یافتنیهــا اســت و دلیــل نمیخواهــد .پــس مــن هــم هســتم و هــم زنــدهام و هــم
بــاز مییابــم كــه بینایــی و شــنوایی و گویایــی دارم فكــر دارم و عقــل دارم و میفهمــم
كــه اینهــا را كســی بــه مــن داده اســت او در رحــم مــادر مــرا ّ
مجهــز بــه ایــن جهــازات
بیرونــی و درونــی ســاخته و بــه ایــن دنیــا آورده اســت .و بــاز تردیــدی در ایــن نیســت كــه
آن ســازندۀ مــن خــودش موجــودی زنــده و بینــا و شــنوا و گویــا و دارای عقــل و درك و
فكــر بــوده كــه اینهــا را بــه مــن داده اســت وگــر نــه «فاقـ َ
ـدشء» 1كــه ُ
2
«م ْعطـی َشء»
ِ
نخواهــد بــود.
یپـول نمیتوانـد
كسـی كـه چیـزی نـدارد نمیتوانـد آن را بـه كسـی بدهـد آدم ب 
دیگـری را پـولدار كنـد و بدیهـی اسـت كـه او «عالم» و «قادر» و «حكیم» بوده اسـت.
یعنـی هـم میدانسـته كـه مـن بـه چـه وسـائلی نیازمندم و هم میتوانسـته كـه آنها را به
 .1كسی كه چیزی ندارد.
 .2بخشندۀ چیزی.
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مـن بدهـد و هـم هدفـدار و حسـابگر بـوده و هـر وسـیلهای را بـا نظـم و حسـاب ّ
خاصی
داده كـه بـرای چـه كاری خـوب اسـت و چگونـه و چـه مقـدار بایـد باشـد .و بـر اسـاس
ایـن «علـم» و «قـدرت» و «حكمـت» هدفـی از خلقت و آفرینش من داشـته و مرا برای
رسـاندن بـه آن مقصـد و هـدف بـه ایـن دنیـا آورده اسـت.

ضرورت وجود پیغمبر؟ص؟
بنابرایـن بـر حسـب اقتضـاء حكمتـش بایـد مـرا از هـدف و مقصـد خلقتـم باخبـر
سـازد و برنامـۀ سـیر در مسـیر نیـل بـه آن مقصـد را در اختیـارم بگـذارد و چـون مـن
ً
نمیتوانـم مسـتقیما بـا او در ارتبـاط باشـم پـس بایـد كسـی را بـرای ایـن كار انتخـاب
كنـد كـه سـاختمان وجـودش دارای «دو روزنـه» باشـد؛ «روزنـهای» بـه سـوی خالـق و
«روزنـهای» بـه سـوی بشـر ،از «روزنـۀ خالقـی» بـا خالـق در ارتبـاط باشـد و برنامـۀ سـیر
را از خالـق بگیـرد و از «روزنـۀ بشـری» بـا عالـم انسـان در ارتبـاط باشـد و برنامـۀ سـیر
را بـه عالـم انسـان ابلاغ نمایـد .و خالـق حكیـم ایـن كار را هـم كـرده و از میـان افـراد
بشـر ،فـردی را برگزیـده و او را بـه عنـوان «پیغمبـر» و «رسـول» برانگیخته و برنامۀ سـیر را
بوسـیلۀ او بـه عالـم انسـان ابلاغ كـرده و بـه او فرمـوده اسـت:
َ َ
قُ ْ نّ َ أ ن َ َ ش َ ٌ ّ ث ْ ُ ُ ْ ُ َ ٰ َ َّ 1
<�ل ِإ��ما ��ا ب��ر ِم�لكم ي�وحى ِإ�لی؛
بگو :من هم مثل شما بشری هستم كه خالق حكیم در
ساختمان وجود من روزنهای قرار داده به نام «روزنۀ وحی»>.
كـه از آن روزنـ ه بـا او در ارتبـاط هسـتم و برنامـۀ سـیر را ازاو گرفتـهام و بـه سـوی شـما
آوردهام .آری تمـام ایـن حقایـق را مـن بـا عقـل خـود فهمیـدهام و از دیگـری نگرفتـهام
حـاال همـان «عقـل» میگویـد اینـك كـه فهمیـدی آن خالـق تـو بـر اسـاس «علـم» و
ً
«قـدرت» و «حكمـت» ایـن برنامـۀ سـیر تو را تنظیم كرده و بوسـیلۀ پیغمبری كه حتما
 .1سورۀ كهف ،آیۀ .110
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او را معصـوم و مصـون از خطـا قـرار داده فرسـتاده اسـت.
ّ
پـس تـو موظفـی كـه طبـق آن «برنامـه» و آن قانـون عمـل كنـی و هیچـگاه از آن
ّ
ّ َ
تخلـف ن َـورزی زیـرا مقتضـای «قانـون» حكیمانـه ایـن اسـت كـه مطیـع و متخلـف در
ّ
نظـر قانونگـذار یكسـان نباشـند بلكـه مطیـع ،پـاداش و متخلـف ،كیفـر ببینـد و ایـن
معنـای «معـاد» اسـت .تـا اینجـا دیدیـم كـه تمام اصـول اعتقـادی از توحیـد و ّ
نبوت و
معـاد را بـا «عقـل» فهمیدیـم و آنهـا را پذیرفتیـم از این رو گفتیم كـه در اصول اعتقادی
ّ
ّ
تقلیـد جایـز نیسـت بلكـه بایـد بـر اسـاس «تفكـر» و «تعقـل» و «تحقیـق» بـه دسـتآید
و چنیـن هـم شـده اسـت.
ّ
ّ
حـال بـاز «عقـل» در ادامـۀ تفكـر محققانـهاش میگویـد آن پیغمبـر معصـوم
منصـوب از جانـب خالـق كـه «آورنـدۀ برنامـه» و ُ«م ّبیـن» و «مجـری» آن اسـت از آن
26

نظـر كـه بشـر اسـت و از دنیـا مـیرود بعـد از او باید كسـی «جانشـین» او باشـد كه تبیین
ـود پیغمبـر
و اجـرای آن برنامـه را بـه عهـده بگیـرد .و جانشـین او نیـز بایـد هماننـد خ ِ
«معصـوم» و منصـوب از جانـب خداونـد خالـق حكیـم باشـد و از او تعبیـر بـه «امام» و
پیشـوای ّامـت گـردد.
بـه هـر حـال مـا شـیعۀ امامیـه كـه بنیـاد دیـن خـود را از اصـول و فـروع بـر اسـاس
«عقـل» و «وحـی» نهادهایـم میگوییـم آن امـام معصـوم منصـوب از جانـب خداونـد
حكیـم كـه لـزوم آن را پـس از پیامبـر اكـرم؟ص؟ «عقـل» اثبـات كـرده اسـت شـخص
«امـام امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابیطالـب؟ع؟» اسـت و پـس از او یـازده فرزنـدش یكـی
پـس از دیگـری «امـام ّامـت اسلام» میباشـند و اكنـون دوازدهمیـن آنـان «امـام ّ
حجـة
ابـن الحسـن المهـدی؟جع؟» امـام ّح ِـی غائـب اسـت و جامعـۀ بشـری انتظـار ظهـور
باهـر ّ
النـور او را دارد؟جع؟.
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لزوم اعتقاد با عمل
نكتـهای كـه بایـد ّ
توجـه كامـل بـه آن داشـته باشـیم ایـن اسـت كـه اكتفـا كـردن بـه
ایـن اعتقـاد و ایمـان بـه ّ
نبـوت و امامـت و غفلـت داشـتن از لـزوم «عمـل» بـر طبـق
آن ایمـان و اعتقـاد ،خـودش بیمـاری مهلكـی اسـت بـه نـام «بیمـاری غـرور» كـه از
ّ
ُ«مهلـكات ُم َسـلم» در «علـم اخلاق» بـه حسـاب آمـده اسـت.
در قـرآن كریـم میبینیـم هـر جـا سـخن از «ایمـان» بـرای نشـان دان ملاك و معیـار
سـعادت در عالـم آخـرت بـه میـان آمـده اسـت دنبـال آن بالفاصلـه «عملصالـح»
ضمیمـه شـده اسـت .در سـورۀ «عصـر» خداونـد حكیـم قسـم و سـوگند یـاد كـرده كـه:
ّ َّ
آ ُ َ ُ
نَّ ْ نْ نَ َ
ُ
َ َْ ْ
سا� ل ِ ف� ي� خ� ْس ٍر * إ�لا ال ذ ِ�ی� نَ� � َم ن�وا َوع ِملوا
<والعص ِر* ِإ�� ال ِإ��
َْ ّ َ َ
َّ َ ت َ َ
َّ ْ 1
ا� َو ت� َواص ْوا ِب�الح ق ِ� َو ت� َواص ْوا ِب�الص ب� ِر؛
الص ِالح ِ
قسم به عصر! (با معانی مختلفی كه دارد) تمام افراد انسان
در زیان و خسرانند تنها نجات یافتگان از زیان ،آن كسانی
هستند كه ایمان به توحید و معاد و ّ
نبوت و امامت آوردهاند
و بر اساس آن ایمان ،عمل صالح از خود نشان میدهند>.
تنها اینكه معتقد باشم كه خدا هست و معاد و ّ
نبوت و امامت هم هست و
به دوازده امام معصوم معتقد باشم به این صورت كه امیرالمؤمنین علی؟ع؟
موالی من است و امام حسن؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ تا امام ّ
حجة بن الحسن
المهدی؟جع؟ همه امامان من هستند ،تنها این اعتقاد و ایمان «بدون عمل» بر
ّ
طبق آن ،كه همان عمل به دستورات دین مقدس اسالم میباشد كافی در تأمین
سعادت و نجات یافتن از عذاب عالم آخرت نخواهد بود.
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خداوند حكیم خطاب به رسول گرامیاش فرموده است:
َ
ُ
َ َ
قُ
ُ ن تُ ْ ت ُّ نَ ّ َ ف َ تّ ُ ن ُ ْ ْ ُ ُ ّ ُ 1
<� ْل ِإ� ن� ك��م ِ�ح ب�و� اللـه �ا� ِب�عو�ِ�ي ي�ح ِب� ب�كم اللـه؛
بگو :به مردم اگر راستی خدا را دوست دارید (دوست داشتن
خدا هم كه از دوست داشتن اولیائش جدا نخواهد بود) پس،

28

از من كه پیامآور هستم و دستورات آسمانی دین را از جانب
ُ
او آوردهام پیروی و طبق آن دستورات عمل كنید«ُ .ی ْح ِب ْبك ُم
اهلل» تا خدا هم شما را دوست بدارد و مشمول الطاف و عنایات
ّ
خاصهاش قرارتان بدهد>.
َّ َ َ َّ ُ َ ف َ أُ َ ٰ ئ َ َ َ َّ ذ نَ أَ نْ َ َ َّ ُ َ َ
ْ
َ
<و َم ن� يُ� ِط ِع اللـه والرسول ��ولـ ِ�ك مع ال ِ�ي�� ��عم اللـه عل ي� ِهم
ّ َ نَّ ّ نَ َ ّ ّ ق نَ َ ش ُّ َ َ َ ّ َ
الح ي� نَ� َو َح ُس نَ�
الص ِد ي� ِ� ي�� و
ِم ن� ال� ِب� ِي� ي�� و ِ
ال�هد ِاء والص ِ ِ
ُ
أ َ ٰ ئ َ َ ف قً 2
�ولـ ِ�ك ر ِ� ي��ا؛
و كسی كه خدا و رسول را اطاعت كند او در روز قیامت
همنشین كسانی خواهد بود كه خدا نعمت خود را بر آنها
تمام كرده ،از پیامبران و ّ
صدیقان و شهداء و صالحان ،و آنها
رفیقهای خوبی هستند>.
آیـۀ شـریفه نشـان میدهـد آن كسـانی میتواننـد در روز قیامـت بـا «نبییـن» و
ّ
«صدیقیـن» و «شـهدا» و «صالحیـن» رفیـق و همنشـین باشـند كـه در دنیـا مطیع خدا
ً
و رسـولش و قهـرا مطیـع اولیـاء و امامـان معصـوم منصـوب از جانـب خـدا و رسـولش
باشـند .اطاعـت همـان عمـل بـه دسـتورات دیـن و رعایـت حالل و حرام دین اسـت
یپـروا و بیاعتنـا بـه دسـتورات دیـن اسـت
آدمـی كـه در اخلاق و رفتـار و گفتـارش ب 
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بـا چشـم و گـوش و زبـان و دیگـر اعضـاء و جوارحـش گنـاه میكنـد رعایـت حقـوق
همسـر و والدیـن و ارحـام و سـایر ذویالحقـوق را نمیكنـد طبیعـی اسـت كه اطاعت
از خـدا و رسـولش نمیكنـد در نتیجـه از محـدودۀ ایـن آیۀ شـریفه بیرون اسـت و در روز
ّ
جـزا هیچگونـه ارتباطـی بـا «نبییـن» و «صدیقیـن» و «شـهدا» و «صالحیـن» نخواهـد
داشـت و همنشـین بـا ّ
جهنمیـان خواهـد بـود.
گر تو خواهی ّ
خرمی و دل زندگی
بندگی كن بندگی كن بندگی
أُ ْ أَ
َ أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ أَ ُ َّ َ َ أَ ُ َّ
الر ُس َ
ول َو� ِولی ال� ْم ِر
< ي�ا � ي�ها ال ِ�ي�� �م�وا � ِط ي�عوا اللـه و� ِط ي�عوا
ن ُ ْ 1
ِم�كم؛
ای ّ
مدعیان ایمان! دستورات خدا و رسول و امامانتان را اطاعت
كنید تا روی سعادت ببینید و رستگار شوید>.
َّ َ َ َّ ُ َ ف َ أُ َ َ
در شــأن نــزول ایــن آیــه َ
ول ��ول ٰـ ِئ�ك >...آمــده اســت كه یكی
<و َم ن� يُ� ِط ِع اللـه والرس
از اصحــاب پیغمبراكــرم؟ص؟ كــه جــوان بــا ایمانــی بــود و ّ
محبــت و عالقــۀ شــدیدی
بــه رســول اكــرم؟ص؟ داشــت بــه گون ـهای كــه هــر روز كــه میخواســت ســركار بــرود ّاول
نــزد پیامبــر اكــرم؟ص؟ میآمــد و نگاهــی بــه جمــال آن حضــرت میكــرد و بعــد ســركار
میرفــت .گاهــی وســط روز از كار خــود دســت میكشــید و میآمــد آن حضــرت را
میدیــد و دوبــاره بــه ســركار بــاز میگشــت عاشــق پیغمبراكــرم؟ص؟ بــود روزی خیلــی
ناراحــت و پریشــان نــزد پیامبــر آمــد ،آن حضــرت پرســید چــرا پریشــانحالی؟ گفــت
ّ
یــا رســولاهلل! مــن هیــچ درد و مرضــی نــدارم ،مــن از شــدت اشــتیاقی كــه بــه دیــدن
یشــوم امــروز بــه ایــن فكــر افتــادم كــه
شــما دارم از شــما كــه دور میشــوم ناراحــت م 
پــس از مــرگ چــه كنــم باالخــره بــا مــرگ از شــما جــدا خواهــم شــد ّ
حتــی اگــر بهشــتی
هــم باشــم بــاز در بهشــت هــم بــا شــما هممرتبــه و همدرجــه نخواهــم بــود در بهشــت
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شــما كجــا و مــن كجــا؟ پــس آنجــا هــم شــما را نمیبینــم امــروز ایــن فكــر موجــب
ناراحتــی و پریشــانی مــن شــده اســت .در ایــن موقــع ایــن آیــه نــازل شــد كــه ای پیامبــر!
بــه مــردم بشــارت بــده.
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ َ َ َّ ُ َ ف َ أ َ َ َ ّ أ ْ َ ّ ُ َ َ
َ
ول ��ول ٰـ ِئ�ك َمع ال ذ ِ�ي� نَ� � ن�ع َم اللـه عل ْ ي� ِهم
<و َم ن� يُ� ِط ِع اللـه والرس
ّ َ نَّ ّ نَ َ ّ ّ ق نَ َ ش ُّ َ َ َ ّ َ
الح ي� نَ� َو َح ُس نَ�
الص ِد ي� ِ� ي�� و
ال�هد ِاء والص ِِ
ِم ن� ال� ِب� ِي� ي�� و ِ
أُ َ ٰ ئ َ َ ف ق ً
�ولـ ِ�ك ر ِ� ي��ا؛
و كسی كه خدا و رسول را اطاعت كند او در روز قیامت
همنشین كسانی خواهد بود كه خدا نعمت خود را بر آنها
تمام كرده ،از پیامبران و ّ
صدیقان و شهداء و صالحان ،و آنها
رفیقهای خوبی هستند>.
30

یعنـی :ایـن حرفهـا را نزنیـد ،مـن عاش ِـق پیغمبـرم ،مـن عاش ِـق امـام حسـینم،
مـن عاشـق امـام زمانـم ،آنچـه كـه ملاك و معیـار سـعادت در عالـم آخـرت اسـت
ً
«صداقـت در اطاعـت» اسـت و عملا مطیـع و فرمانبردار در اخلاق و رفتار و گفتارتان
باشـید مـن اگـر یـك روز شـما را نبینـم مریـض میشـوم و از خـواب و خـوراك میافتـم
ایـن حرفهـا بـه درد نمیخـورد ،بنـده باشـید ،بنـده باشـید اوامـر و نواهـی دیـن را
رعایـت كنیـد در ایـن صـورت مطمئـن باشـید كه در همه جا با پیغمبر و امام حسـین
و امـام زمـان؟مهع؟ همنشـین خواهیـد بـود.

ّ
عبودیت مهمترین مشكل پیروان اهل بیت؟مهع؟
ضعف
حــاال مــا هــم قســمت عمــدۀ لنگیمــان در نداشــتن «اطاعــت عملــی» و رعایــت
ً
نكــردن حــال و حــرام دیــن اســت وگرنــه پیغمبراكــرم؟ص؟ و امامــان؟مهع؟ مخصوصــا
نهــای عاشــق و چشـمهای اشــكبار فــراوان دارنــد
امــام حســین؟ع؟ در میــان مــا ،زبا 
نهــا ،افــراد مقهــور اهــواء نفســانی و مجــذوب ظواهــر
ولــی یالالســف كــه در میــان همی 
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دنیــا از ریاســت و مقــام و منصــب و شــهرت نیــز فراواننــد .آنچــه كــه انــدك اســت
َ ش َّ ُ
َ
ّ
<و قَ� ِل ٌ
عبودیت و اطاعت و بندگی است.
ال�ك ُور> همان
�يل ِم نْ� ِع ب� ِاد ي�
ّ
خداونـد حكیـم در قـرآن كریمـش وقتـی میخواهـد انبیـا و پیامبـران عظیمالشـأن
خـود را مـورد تجلیـل و تكریـم قـرار دهـد مدال پرافتخـار «عبد» و بنده بودن را بر سـینۀ
یكایكشـان میچسـباند و میفرمایـد:
َ ْ َْ
َ ْ ْ
َّ ُ
َّ ُ
نَ 2
ِإ<� ن�ه ِم ْن� ِع ب َ� ِاد ن�ا ال ُم�ؤ مِ ِن� ي� نَ�> 1یا ِإ<� ن�ه ِم نْ� ِع ب َ� ِاد ن�ا ال ُم خ�ل ِص ي��>
<او به یقین از بندگان با ایمان ما بود> یا <او از بندگان با اخلاص ما بود>.

ّ
در سـورۀ صافـات مالحظـه بفرماییـد آنجـا سـخن از هفـت نفـر از انبیـاء؟مهع؟ بـه
میـان آمـده كـه ّاولشـان حضـرت نـوح؟ع؟ و آخرشـان حضـرت یونـس؟ع؟ اسـت و
َ ْ ْ
َّ ُ
دنبال شـرح حال هر یك ،این جمله تكرار شـده اسـتِ :إ<� ن�ه ِم نْ� ِع ب َ� ِاد ن�ا ال ُم�ؤ مِ ِن� ي� نَ�>
ّ
و بـا ایـن جملـه نشـان داده كـه ّاولیـن پلـه بـرای ارتقـاء انبیـاء بـه عالـم قـرب الهـی
«عبودیـت» آنهـا بـوده و بـر اسـاس آن بـه مرتبـۀ نب ّـوت و رسـالت نائـل شـدهاند و ّ
ّ
حتـی
ّ
عبودیـت و «بنـده
در سـورۀ اسـراء راز و رمـز معـراج و سـفر آسـمانی پیغمبراكـرم؟ص؟ را
بـودن» آن حضـرت نشـان داده و فرمـوده اسـت:
ُ ْ َ نَ َّ ذ أَ ْ َ َ ْ َ ْ ً ّ َ ْ
ََْ َ
ْ
َ
<س ب�حا� ال ِ� ي� �سر ٰى ِب�ع ب� ِد ِه ل ي�لا ِم ن� المس ِج� ِد الحر ِام ِإ�لى
َْ
ْ
أ ْق َ 3
ال َم ْس جِ� ِد ال��صى؛
ّ
منزه از هر عیب و نقص ،آن خدایی است كه بندهاش را در یك
شب از مسجدالحرام به سوی مسجد الاقصی حركت داده و به
آسمان برده است>.
ّ
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در نمازهـای شـبانه روزی هـم اع ّـم از فرائـض و نوافـل بـه مـا دسـتور دادهانـد كـه
در ّ
ّ
تشـهد پـس از شـهادت بـه ّ
عبودیـت و بنـده
الوهیـت و یگانگـی خـدا شـهادت بـه
ً
ُ
ََ ُ
َْ
بـودن رسـول اكـرم؟ص؟ بدهیـم و بگوییـم«َ :و اش َـه ُد ا ّن َم َّمـدا َع ْب ُـد ُه َو َر ُسـوله» یعنـی
مـن شـهادت میدهـم و اقـرار میكنـم كـه ّ
محمـد؟ص؟ «عبـد و بنـدۀ خـدا» بـوده و بـر
اسـاس «بنـده بـودن» بـه رسـالت رسـیده اسـت.
حاصـل كالم اینكـه هـدف از خلقـت مـا و آوردن مـا بـه ایـن دنیـا شـناختن خـدا
حضـرت ّ
رب العالمیـن و «عبـد و بنـدۀ او» بـودن و اطاعـت كـردن از دسـتورات
آسـمانی او اسـت ،تنهـا ایـن كـه خـدا و پیغمبـر و امـام و معاد را قبـول دارم بدون عمل
و اطاعـت از دسـتورات دیـن ،كافـی در سـعادت در آخـرت و رهایـی از عـذاب خـدا
نخواهـد بـود.
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دیدیـم آن مـردی كـه بـه قـول خـود ،عاشـق پیغمبراكرم؟ص؟ بـود و میگفت اگر یك
روز شـما را نبینـم مریـض میشـوم آیـه نـازل شـد و جواب او و همـه را داد كه:
َّ َ َ َّ ُ َ ف َ أُ َ َ َ َّ أَ ْ َ َّ ُ َ َ
َ
ول ��ول ٰـ ِئ�ك َمع ال ذ ِ�ي� َن� � ن�ع َم اللـه عل ْ ي� ِهم>؛
<و َم ن� يُ� ِط ِع اللـه والرس
تنهـا كسـانی میتواننـد ّ
تقـرب بـه خدا و اولیـای خدا پیدا كنند و مشـمول الطاف
و عنایاتشـان گردند كه «اطاعت عملی» از خدا و رسـولش بنمایند و طبق دسـتورات
دیـن خـدا و رسـولش عمل كنند و جز ایـن راهی ندارند.
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� ش ا�ز ُ ݑݦٯ ن
ن
ض� ت
رور� و ج�ود را ه��ما �ب رای ب�ر ب�عد ع ال�ی

نیاز بشر به راهنما
همانطور كه انسان برای رسیدن به مقاصد خود در زندگی ّ
مادی احتیاج به راه و
راهنما و عالمت راه دارد ،در زندگی معنوی نیز برای رسیدن به اهداف عالیهاش كه
سعادت ابدی و حیات جاودانهاش در گرو رسیدن به آن اهداف است  -احتیاج به راه
و راهنما و عالمت راه دارد و بلكه به مراتب الزمتر از زندگی ّ
مادی محتاج راهنماست.

زیرا گمراهی در راههای معنوی ،بسیار خطرناكتر از گمراهی در زندگی ّ
مادی است! از
َ َ َ َ ت َ نَّ ْ ُ ْ َ ْ تَ ُ نَ
و�> از اهل بیت
ا� و ِب�ال� ج� ِم هم ي�ه�د
این رو است كه میبینیم ذیل آیۀ شریفۀ <وعلام ٍ
اطهار؟مهع؟ روایاتی رسیده كه نجم و عالمات را به رسول خدا؟ص؟ و ّ
ائمۀ هدی؟مهع؟
تفسیر فرمودهاند .از جمله در تفسیر علی بن ابراهیم از امام صادق؟ع؟ نقل شده كه:
َْ
َ َ َّ
الن ْج ُم َر ُس ُول اهَّلل؟ص؟ َو ْال َع َل َم ُ
1
ات ُه ُم ال ِ َّئة؟مهع؟؛
«قال
ِ
مقصود از ستاره ،رسول خدا؟ص؟ و منظور از عالمات ،امامان؟مهع؟
میباشند».
 .1كافی ،ج  ،1ص.206
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غذای جان از طریق آسمان ّ
آفتاب والیت
نبوت و
ِ
ِ
ّ
آری اگر انسان در ُبعد روحی غذای مناسبش كه ایمان به خدا و تخلق به اخالق
فاضله است به او نرسد ّدرندهتر و وحشتانگیزتر از حیوان خواهد شد چنان كه
میبینیم در دنیای امروز كه فاقد ایمان به خدا و عاری از فضایل اخالقی است چه
َ
ّدرندگان خطرناكی بوجود آمدهاند و چه آتشی در جامعۀ بشری افروختهاند و لذا عالم
ّ
انسان برای به دست آوردن ایمان به خدا و تخلق به اخالق فاضله ،چارهای جز این
ندارد كه باید دل و مغز خود را زیر آسمان وحی و ّ
نبوت َبب َرد و غذای جان خود را از
طریق مغزهایی به دست آورد كه زیر آسمان ّ
نبوت رفتهاند و باران وحی بر آنها باریده
و آفتاب والیت بر آنها تابیده است و از اینرو میتوانند دانههای حكمت و معرفت
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را در سرزمین فكر و قلب خود بپرورانند و تحویل دیگران بدهند و اینچنین مغزها
ّ
ّ
روحانیت ،در جای دیگری یافت نمیشود.
معنویت و
مطمئن باشیم جز در دستگاه
ّ
ّ
ّ
روحانیـت بـه معنـای واقعـی كلمـه اسـت یعنـی آن
روحانیـت،
البتـه منظـور از
ً
ً
كسـانی كـه اعتقـادا و عملا سـر بـه آسـتان نب ّـوت نهـاده و دسـت بـه دامـن والیـت

زدهانـد و از ّ
اشـعۀ خورشـید امامـت «ول ّـی زمـان؟جع؟» بهر ههـا گرفتـه و سـرزمین فكـر
و قلـب خـود را ّ
منـور سـاختهاند.
آری ،تنهـا انبیـاء و اولیـای الهـی هسـتند كـه میتواننـد غـذای جـان بـه عالـم
انسـان بدهنـد ،وگرنـه دانشـمندان دیگـر در علـوم و فنـون مختلـف كـه خدمـت بـه
جامعـۀ بشـری میكننـد ،در عیـن حـال كـه خدماتشـان بسـیار ارزشـمند و شایسـتۀ
تقدیـر و تحسـین اسـت ،ولـی معالوصـف تمـام زحمـات و خدماتشـان مربـوط بـه تن
و بـدن انسـان و جنبههـای ّ
مـادی زندگـی اسـت و هیچگونه ارتباطی بـه جنبۀ روحی
انسـان كـه تمـام شـرف و كمالـش تحصیـل ایمـان بـه مبـدأ و معـاد هسـتی و آراسـتن
چهـرۀ جـان بـه فضایـل اخالقـی اسـت نـدارد.
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پیروزی قطعی انبیاء و منادیان حق و عدالت
ّ
مأموریت دارند؛ بندگان خدا را آ گاه سازند كه مقصود از
انبیاء؟مهع؟ از جانب خدا
خلقتشان چه بوده است ،برای چه به این دنیا آمدهاند و كجا باید بروند ،مسیرشان
كجا و برنامۀ سیرشان كدام است .از اینكه برنامۀ كار انبیاء؟مهع؟ تعدیل شهوات
است و میخواهند جلوی لجام گسیختگیها و بیبندوباریها را بگیرند و در جامعۀ
بشری اقامۀ قسط و عدل كنند ،طبیعی است كه این برنامه خوشایند مستكبران
نمیباشد .آنها میخواهند آزاد و بیقید و بند باشند و كسی مانع از اشباع شهوات
ّ
بی حد و حصرشان نباشد .از این رو اصطكاك و تصادم میان آنها و انبیاء؟مهع؟ بوجود
ً
میآید و قهرا به جنگ و ستیز با آنها برمیخیزند كه قرآن كریم میفرماید:
َ َ َت ْ َ أَ ن فُ ُ ُ ْ فَ ق ً َ �ذَّ
َُ
ُ
<ك ّل َما ج َ� َاء ُه ْم َر ُس ٌ
ول ِب�ما لا �هو ٰى ���سهم � ِر�ي �ا ك ب�وا
َ فَ ق ً َ قْ تُ ُ نَ 1
و� ِر�ي �ا ي���لو�؛
هر زمان ،پیامبری بر خلاف هوسها و تمایلات آنها میآمد،

جمعی را تكذیب و جمعی را میكشتند!>.
انبیـاء؟مهع؟ میگفتنـد :مأموریـت مـا از جانـب خدایمـان ،تنهـا دعـوت بنـدگان
خـدا و ارشـاد و هدایـت آنهـا بـه راه خداسـت آن هـم نـه بـا تطمیـع و تهدیـد ،بلكـه بـا
تعلیـم حكمـت و انـدرز و نصیحـت كـه بـه مـا دسـتور داده اسـت:
َّ َ ْ ْ
ْ
ُ
َ َْ َ َ ْ ُ
<ا ْد ُع � َل ٰى َ
الحك َم ِ�ة َوال َم ْو ِع�ظ ِ�ة الح َس ن� ِ�ة َو ج� ِادلهم
�
س
ب
إ
�يل ر ِب�ك ِب� ِ
َ ِ َ ِ ِ
ّ
َ أ ْ َ نُ 2
ِب�ال ِ ت��ي ِه�ي �حس�؛
با حكمت و اندرز نیكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنها
به طریقی كه نیكوتر است به گفتگو بپرداز>.
 .1سورۀ مائده ،آیۀ .70
 .2سورۀ نحل ،آیۀ .125
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و تـا زمانـی كـه كسـی سـر راه مـا نیامـده و مـا را از ابلاغ پیـام خـدا بـه بنـدگان خـدا
بـاز نداشـته اسـت ،نـه كاری بـا پادشـاهی پادشـاهان داریـم و نـه بـا ثـروت ثروتمنـدان.
چنـان كـه در نهجالبالغـه آمـده اسـت كـه حضـرت موسـی و بـرادرش هـارون؟ع؟
نـزد فرعـون آمدند:
َ
َ َ ْ
ََ
َ ََ َ ّ 1
«فش َر َطا ل ُه ِإ ْن ْأسل َم َبق َاء ُمل ِك ِه و دوام ِع ِز ِه؛
با او قرار گذاشتند كه اگر اسالم آورد [به یگانگی خدا و رسالت موسی
اقرار نماید] پادشاهیاش باقی و ّ
عزت و شوكتش بر جا باشد».
ولـی اگـر كسـی بـه مخالفـت بـا مـا برخاسـت و راه ابلاغ پیـام خـدا به بنـدگان را به
روی مـا بسـت ،در ایـن صـورت اسـت كـه مـا بـه امـر خـدا بـه پیـكار بـا او برمیخیزیـم و
ّ
در ایـن میـدان نـه ّمتكـی بـه زر هسـتیم و نـه ّمتكی بـه زور ،بلكه تنها بـه اهلل؟ج؟ اتكال
36

داریـم كـه منبـع تمـام قدرتهـا و ثروتهاسـت.
َْ
َ َّ َ
َّ َ َ ت َ أ ْ ض 2
<و ِلل ِـه خ� َ�ز ِئا� نُ� السماو ِا� وال�ر�؛
تمام گنجینههای آسمانها و زمین ،از ِآن خداست!>.

َ ُ َ َ ُ َ قَ
<وه َو عل ٰى ك ِ ّل ش��ي ْ ٍء � ِد ي� ٌر؛

3

و او توانای بر هر چیز است>.

َ َ َ َّ فَ ْ َ تَ َ َّ ْ ُ �ؤْ نُ نَ
و�؛
<وعلى الل ِـه �ل ي��وك ِل الم مِ �

4

ّ
و لذا باورداران این حقیقت ،توكلشان تنها بر اهلل؟ج؟ باید
باشد و بس>.

 .1نهجالبالغۀ فیض ،خطبۀ.234
 .2سورۀ منافقون ،آیۀ .7
 .3سورۀ مائده ،آیۀ .120
 .4سورۀ آل عمران ،آیۀ .122
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و از ایـن طـرف هـم مـا (انبیـا) خـوب میدانیـم كـه بـه مصـاف زورمنـدان جهـان
رفتـن و بـا گـرگان و پلنـگان در افتـادن ،دشـواریهای فـراوان از تمسـخر و اسـتهزاء
نهـا را بـه جـان
گرفتـه تـا ضـرب و شـتم و جـرح و سـرانجام قتـل دارد و مـا همـۀ ای 
ً
ً
میخریـم و عالمـا و عامـدا وارد ایـن میـدان میشـویم و:
َ َ ْ َّ َ َ
آَ ُ َ
1
<َ ...ول ن�ص ِب� َر ن� عل ٰى َما ��ذ يْ� ت� ُم نو�ا...؛
بطور حتم ما بر تمام شكنجههای شما صبر نموده ،آنها را
ّ
تحمل میكنیم و در عین حال ،خود را پیروز میدان میدانیم>.
و خطاب به معاندان خود میگوییم:
ْ
ُ َ
َ ْ تَ َ َّ ُ نَ َ َّ ْ َ
2
و� ِب� ن�ا ِإ�لا ِإ�حدى الح ْس ن� َي� يْ� ِن�...؛
<...هل �ر�ب ص

...آیا دربارۀ ما ،جز یكی از دو نصیب نیك (ابلاغ پیام خدا یا

شهادت) انتظار دارید.>...
یـا شـما را از سـر راه خـود بـر میداریـم و بـه هـدف خـود كـه ابلاغ پیـام خـدا بـه
بنـدگان و احیـای دیـن اوسـت نائـل میشـویم و یـا بـه فـوز عظیم شـهادت میرسـیم و
ّ
از لـذت قـرب و رضـوان خـدا برخـوردار میگردیـم.
ـتكبران
حاصــل ایــن كــه انبیــاء؟مهع؟ ابــزار و سالحشــان در میــدان جنــگ بــا مسـ
ِ
ُ
ً ّ
َ َ َ َّ فَ ْ َ تَ َ َّ ْ ُ �ؤْ ن نَ
و�>؛
هــر زمــان ،دو چیــز اســتّ :اوال :تــوكل كــه میگفتنــد< :وعلى الل ِـه �ل ي��وك ِل الم مِ �
َ َ َ ْ َّ َ
آ َ�ذ ُ
ثانیـ ًـا :صبــر و ّ
تحمــل كــه میگفتنــد< :و ل ن�ص ِب� َر ن� علی ما � ی� ت� ُم نو�ا>؛ چــون ایمــان بــه
ّ
«اهلل» داریــم بــر او تــوكل میكنیــم و چــون یقیــن بــر دشــواریهای فــراوان در پیمــودن راه
خــدا داریــم؛ خــود را در آغــوش آنهــا میافكنیــم و آنهــا را ّ
تحمــل میكنیــم.

 .1سورۀ ابراهیم ،آیۀ .12
 .2سورۀ برائت ،آیۀ .52
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آنگاه در ادامه میفرماید:
َ ْ تَ فْ تَ ُ َ خ َ َ ُ ُ َ َ َ
1
ا� ك ّل ج� بّ� ٍار ع ِن� ي� ٍد؛
<واس���حوا و� ب

آرزوی فتح و پیروزی كردند و هر سرکش منحرفی از رسیدن

به اهداف شومش ناامید شد>.
مرجـع ضمیـر در ایـن جملـه را ،میشـود انبیـاء؟مهع؟ و یـا مسـتكبران بگیریـم و
ممكـن اسـت هـر دو گـروه باشـند .زیـرا هـر دو انتظـار پیـروزی داشـتند .انبیـاء؟مهع؟
میخواسـتند مسـتكبران را از سـر راه خـود بردارنـد .مسـتكبران نیـز میكوشـیدند
انبیـاء؟مهع؟ را شكسـت بدهنـد .ولـی خـدا میفرمایـد در ایـن میـان:
َ خ َ ُ ُ َ َ َ
2
ا� ك ّل ج� بّ� ٍار ع ِن� ی� ٍد؛
<و � ب
َخ َیبت و ناكامی نصیب هر ّ
جبار گردنكشی گردید>.
38

یعنـی انبیـاء؟مهع؟ فاتـح شـدند و ّ
جبـاران نـاكام و نابـود گشـتند .ایـن گـزارش قـرآن
قسـتیز در طـول زمان نابود
ـان ح 
را تاریـخ بالعیـان نشـان میدهـد كه چگونه گردنكش ِ
گشـتهاند و انبیـاء؟مهع؟ و منادیـان حـق و عـدل ،زنـده و جاویـد ماندهانـد كـه خداونـد
واحـد ّقهـار میفرمایـد:
فَ َ َ ْ ن ُ ْ أ
ث َ َ َ ّ�زَ قْ ن ُ ْ ُ
ك َّل ُم َم ّ�زَ ق� إ� نَّ� ف�ی �ذ ِل َك َل آ� ی� ٍت
ا�
م
اه
�
�
م
و
�
�
حاد
�
�ج
<� عل�اهم ِ ی
ٍ ِ
ُ ّ َ ّ َ �ش َ ُ 3
ور؛
ِلك ِل ص ب� ٍار ك ٍ
[جباران گردنكش را] ّ
ما آنها را ّ
قصه و داستان درست
كردیم [از آنها جز ّ
قصههایی در لابهلای صفحات تاریخ باقی
ً
نگذاشتیم] و ما ّ
جمعیتهای آنها را كاملا متلاشی ساختیم
و در این ماجرا ،آیات و نشانههایی عبرتانگیز برای هر انسان
بسیار صبر كننده و شكرگزار وجود دارد>.
 .1سورۀ ابراهیم ،آیۀ .15
 .2سورۀ ابراهیم ،آیۀ .15
 .3سورۀ سبأ ،آیۀ .19
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ُ ُ
ت آ ن
ف ا�ز
س
ک
م
� �س ا�ی
�هد� ارسالر ل و ا�ن�زال � ب

ّ .1
اهمیت انذار از منظر قرآن کریم
ُ
تُ ن �ذ َ قَ ْ ً ّ َ أ ن �ذ َ آ َ �ؤُ ُ ْ فَ ُ ْ �غَ ف ُ نَ 1
<ل�� ِ ر �وما ما �� ِ ر � ب�ا هم �هم ِا�لو�؛ تـا بیـم دهـی
معنایـی کـه از آیـۀ شـریفه ِ
قومى را كه پدرانشـان بیمداده نشـدند و در غفلت ماندند> .اسـتفاده میكنیم این
اسـت كـه پیامبراكـرم؟ص؟ مبعـوث و مأمـور بـه «انذار» اسـت در حالی كـه میدانیم آن
ّ
حضرت ُ«مبشـر» هم هسـت:
َ أَ ُّ َ نَّ ّ َ أَ ْ َ َ َ
ً َ ُ َ ش ّ ً َ نَ �ذ ً 2
ال� ِب��ي ُّ ِإ� ن�ا � ْر َسل ن�اك �ش ِاهدا وم ب� ِ�را و� ِ ي�را؛
< ي�ا � ي�ها
ای پیامبر! ما تو را فرستادهایم كه شاهد بر [اعمال مردم] و
بشارت دهنده و بیم دهنده باشی>.
ّ
موقعیـت بیشـتری دارد
ولـی در عیـن حـال «انـذار» در برنامـۀ كار پیامبراكـرم؟ص؟
 .1سورۀ یس ،آیۀ .6
 .2سورۀ احزاب ،آیۀ .45
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ّ
ً
ّ
و مخصوصـا در سـورههای مك ّیـه روی «انـذار» تكیـۀ بیشـتری شـده اسـت .علتـش
ایـن اسـت كـه ّ
اكثریـت مـردم ،مقهـور شـهوات هسـتند .اگـر انذارشـان نكنیـم و از
یشـوند!با مردمی كه
عاقبت شـوم زندگیشـان نترسـانیم ،از حالت غفلت بیدار نم 
مقهـور شـهوات هسـتند اگـر زیـاد حـرف «رجـاء» و «بشـارت» بزنیـم ،مغرورتـر و فاسـدتر
میشـوند .از ایـن رو ّ
اكثریـت مـردم بـه «انـذار» محتاجنـد.
ّ
ّ
در مكـه كـه پیغمبراكـرم؟ص؟ مبعـوث شـد ،چـون اهـل مكـه مردمـی خشـن،
ثروتمنـد ،زورمنـد و غـرق در اهـوای نفسـانی بودنـد و بـا آنهـا نمیشـد از «رجـاء» و
«بشـارت» صحبـت كـرد؛ لـذا بـه آن حضـرت خطـاب شـد:
َ
َ
َ أ ُّ َ ْ ُ َّ ث ّ ُ قُ ْ ف َ أ ن �ذ ْ 1
< ي�ا � ي�ها المد ِ�ر * �م ��� ِ ر؛
(ای رسول ما!) به پا خیز و انذار كن!>.
40

خداونــد در آیــۀ مزبــور فقــط دســتور «انــذار» داده و هیــچ صحبتــی از «بشــارت»
بــه میــان نیــاورده اســت .زیــرا آنهــا اهــل بشــارت نبودنــد ،برخیــز و اینهــا را از آینــدۀ
شومشــان بترســان.
َ َ
نّ َ أ ن تَ ُ ن �ذ ُ 2
ِإ<��ما ��� م� ِ ر؛
ً
اصلا تو ُمنذر هستی>.

نّ
ً
ً
<ا�ما> را آورده یعنـی منحصـرا تـو «منـذر» هسـتی ،در حالـی كـه منحصـرا
كلمـۀ
ّ
ّ
«منـذر» نیسـت و «مبشـر» هـم هسـت ،ولـی بـرای شـدت اهتمـام بـه «انـذار» از ادات
انحصـار اسـتفاده شـده اسـت ،یعنـی بـه قـدری ایـن مـردم نیـاز بـه انـذار دارنـد كـه
حـرف بشـارت بـا اینهـا زدن و دلگـرم كردنشـان درسـت نیسـت؛ تـو بایـد نسـبت بـه
اینهـا «منـذر باشـی» و از آینـدۀ شـومی كـه در انتظـار آنهاسـت بیمشـان دهـی.
 .1سورۀ مدثر ،آیات  1و .2
 .2سورۀ نازعات ،آیۀ .45
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قُ ْ َ أَ ُّ َ نّ َ
َّ أَ َ َ ُ َ ُ
ال� ُاس ِإ� ن� َما � ن�ا لك ْم ن��ذِ ي� ٌر ّم بِ� ي� نٌ�؛
<�ل ي�ا � ي�ها

1

ای پیامبر! به این مردم بگو همانا من برای شما ترسانندهای

آشکار هستم>.

نْ ُ َ َّ نَ �ذ ٌ َّ ُ َ ْ نَ َ َ ْ َ �ذَ
ِإ<�� هو ِإ�لا � ِ ي�ر لكم ب� ي�� ي�د ي� ع ٍبا� ِد ي� ٍد؛
این پیامبر نیست مگر ترسانندهای برای شماست.>...
�ش َ

2

 .2انذار به مردم غافل و پاسخ به یک سؤال
مطلب دیگر اینکه به استناد آیۀ شریفۀ:
ُ
تُ ن �ذ َ قَ ْ ً ّ َ أ ن �ذ َ آ َ �ؤُ ُ ْ فَ ُ ْ �غَ ف ُ نَ 3
<ل�� ِ ر �وما ما �� ِ ر � ب�ا هم �هم ِا�لو�؛
ِ
تا قومى را كه پدرانشان بيمداده نشدند و در غفلت ماندند،
بيم دهى>.
ّ
جمعیتی را كه انذار نشـدهاند و هشـدار داده نشـدهاند و در حال
ای پیامبر؟ص؟!
غفلـت زندگـی میكننـد ،تـو باید آنها را هشـدار دهی و انذارشـان كنـی و از این لجنزار
زندگی حیوانی بیرونشان آوری.
ایـن مردمـی كـه پدرانشـان انـذار نشـدهاند ،از ایـن رو در حـال غفلـت زندگـی
ّ
یشـود كـه مردمی انذار
میكننـد؛ تـو موظفـی اینهـا را بیـدار كنـی .از این آیه اسـتفاده م 
نشـده بودنـد و حـال ایـن كـه در جـای دیگـر فرمـوده اسـت:
ُ
َ ْ
نْ أ َّ �ة َّ خَ َ ف َ نَ �ذ ٌ 4
<وِإ� ن� ِم� �م ٍ ِإ�لا �لا ِ� ي�ها � ِ ي�ر؛
هیچ ّامتی را [خداوند در هیچ زمانی بدون ّ
حجت نگذاشته و] بی
انذار ،رها نكرده است>.
 .1سورۀ ّ
حج ،آیۀ .49
 .2سورۀ سبأ ،آیۀ .46
 .3سورۀ یس ،آیۀ .6
 .4سورۀ فاطر ،آیۀ .24
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لـذا پیـش از ایـن كـه بشـر روی زمیـن بیایـدّ ،
حجتـی بـه نـام «آدم؟ع؟» آمـد كـه
«خلیفـة اهلل» و ّ
«حجـت» در روی زمیـن بـوده اسـت و فرمودهانـد:
َ َ ُْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ
ْ َ 1
ال ّجة ل َساخ ِت ال ْرض ِبأه ِلها؛
«ل ْو ل
اگر ّ
حجت در روی زمین نباشد ،زمین اهلش را فرو میبرد!».
در نهجالبالغه هم داریم:
َّ
َ َ َ ً ْ ً
َ
َ َ َُْ َْ ُ
«الل ُه َّـم َبلى ل تلـو ال ْرض ِم ْـن ق ݬِ ݭٍݪ
ـائ ِهلِل ِ ُب ّج ٍة ِإ ّما ظ ِاهرا َمش ُـهورا
َ َ
ً َ ْ ُ ً 2
َو ِإ ّمـا خ ِائفا مغمورا؛
زمیـن هیـچگاه از یـك فـردی كـه بـه امـر خـدا قیـام بـه ّ
حجـت
كنـد خالـی نبـوده اسـت و خالـی نمیباشـد .منتهـا گاهـی ّ
حجـت
مشـهود اسـت و ظاهـر در میـان مـردم و گاهـی خائـف و ناامـن
42

اسـت و غایـب از مـردم».

َ ن ّ ْ أُ َّ �ة َّ خَ َ ف َ نَ
�ذ
ٌ
پـس ،از یـك طـرف بـه حكـم آیـۀ <...وِإ�� ِم ن� �م ٍ ِإ�لا �لا ِ� ي�ها � ِ ي�ر>؛ هیچ گروهی
ُْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ
َ
ال ّجـة ل َسـاخ ِت ال ْرض ِبأ ْه ِل َهـا؛ اگـر
بـدون منـذر نبودهانـد و بـه مفـاد حدیـث «ل ْـو ال
ّ
حجـت در روی زمین نباشـد ،زمین اهلـش را فـرو میبـرد» و همچنیـن در نهجالبالغـه
آمـده اسـت كـه هیـچگاه زمیـن از ّ
حجـت خالـی نبـوده و نخواهـد بـود؛ در حالـی كـه از
ایـن طـرف سـورۀ یـس میفرمایـد:
قَ َ أُ آ ُ ُ
ُ
<ل ت� ن��ذِ َر � ْو ًما ّما � ن��ذِ َر � بَ�ا�ؤ ه ْم...؛
ِ
تا قومى را كه پدرانشان بيمداده نشدند و در غفلت ماندند،
بيم دهى.>...

 .1بحار األنوار ،ج  ،57ص .213
 .2نهجالبالغۀ فیض ،خطبۀ.147
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یعنی معلوم میشود در روی زمین مردمی بودهاند كه «نذیر و منذر» نداشتهاند.
در این صورت این دو مطلب چگونه قابل جمعند؟
در جـواب بـه گونـۀ احتمـال آن چنـان كـه از گفتـار بعـض آقایـان ّ
مفسـران نیـز
اسـتفاده میشـود عـرض میشـود :آری! زمیـن در هیـچ زمانـی از «نذیـر» بـه معنـای
ّ
«حجتالهـی» كـه احـكام و شـریعت آسـمانی به دسـت مـردم بدهد و مرجـع و ملجأ
مـردم باشـد خالـی نبـوده اسـت:
َ َ َّ
ئَ َّ َ ُ نَ ّ َ
ُ َّ �ةٌ 1
و� ِل نل� ِاس على الل ِـه ح ج� ؛
<ل�لا ي�ك
ِ
تا برای مردم بر خدا ّ
حجتی باقی نماند>.
یشـد ،مردم ّ
كـه اگـر زمانـی خالـی از ّ
حق اعتراض به خدا داشـتند
حجت خدا م 
كـه مـا پیـامآوری از سـوی تـو نداشـتیم تـا بـه راه آییـم .منتهـا الزم نبـوده اسـت كـه آن
ّ
ّ
ـریعت مسـتقل
حجـت در هـر زمـان یكـی از انبیـای اولوالعـزم و پیامبـران صاحـب ش ِ
باشـد .بلكـه كافـی بـود كـه شـریعت یكـی از انبیـای اولوالعـزم قرنهـا در میـان مـردم
ّمتبـع باشـد و ّ
حجـت هـر زمـان ،آن شـریعت را در میـان مـردم ترویـج و تبلیـغ نمایـد.
مـردم آن زمـان در عیـن حـال كـه «نذیـر» بـه معنـای
در ایـن صـورت میتـوان گفـتِ ،
ّ
حجـت الهـی داشـتهاند ،دارای «نذیـر و منـذر» بـه معنـای پیامبـری از پیامبـران
اولوالعـزم دارای شـریعت مسـتقل نبودهانـد و انبیایشـان« ،انبیـای تبلیغـی» بودهانـد
نـه «انبیـای تشـریعی».
ً
مثال حضرت نوح؟ع؟ از انبیای اولوالعزم است ولی در فاصلۀ زمان آن حضرت
تا زمان حضرت ابراهیم؟ع؟ زمین از انبیای اولوالعزم خالی بوده است و مردمُ ،منذر
ّ
و انذار كنندهای به آن معنا نداشتهاند و در عین حال موظف بودهاند كه شریعت
حضرت نوح را از طریق پیامبر زمانشان -كه ّ
حجت الهی بوده است -بشناسند و

 .1سورۀ نساء ،آیۀ .165
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عمل كنند .حال آیۀ مورد بحث از سورۀ یس خطاب به رسول اكرم؟ص؟ میفرماید:
ُ ْ قَ ً ُ ْ آ ُ ُ
<ل ت� ن��ذِ َر � ْوما ما ا ن��ذِ َر � ب�ا�ؤ ه ْم...؛
ِ
تو باید انذار كنی مردمی را كه پدرانشان انذار نشدهاند.>...
نـذر از انبیـای اولوالعـزم در میانشـان نیامـده و شـریعت الهـی
یعنـی پیامبـر ُم ِ
حضـرت مسـیح؟ع؟ كـه از انبیـای اولوالعـزم بـوده ،بـر حسـب مـرور زمـان در میانشـان
متـروك و مهجـور گشـته اسـت.
فَ
<ُ �...ه ْم �غ ِفا� ُل َن
و�؛
[در نتیجه] آنها در حال غفلت [از خ اد و آخرت] زندگی میكنند>.

انذار تكان دهندۀ رسول ا كرم
ِ
44

در جملهای آمده است که پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود:
ذیر ُع ْر ٌ
َ«ا َنا َن ٌ
یان»؛

َ
كلمــۀ «نذیــر عریــان» در ّ
ادبیــات عــرب هســتّ ،امــا در وجــود كلمــۀ «انــا» تردیــد

داریــم كــه آیــا ایــن حدیــث از رســول اكــرم؟ص؟ رســیده یــا نه!چــون «نذیــر عریــان» در
عــرب بــه ایــن مفهــوم بــوده كــه وقتــی مــردی ّ
یشــد دشــمن بــه ســمت قومــش
متوجــه م 
هجــوم آورده اســت ،بــرای ایــن كــه آنهــا را از ایــن حادثــۀ شــوم باخبــر كنــد و آنهــا را تــكان
بدهــد ،برهنــه میشــد و در میــان مــردم فریــاد م ـیزد ،از ایــن برهنــه شــدن او مــردم
میفهمیدنــد حادث ـهای در شــرف وقــوع اســت و خودشــان را آمــاده میكردنــد .ایــن
حدیــث نیــز گویــای همیــن مطلــب اســت؛ یعنــی مــن همــان «نذیــر عریــان» هســتم و
همــان هشــدار را بــه مــردم میدهــم.
اگر این جمله از پیامبر؟ص؟ هم نباشـد ،در تاریخ هسـت كه وقتی رسـول اكرم؟ص؟
در اوایـل بعثـت خواسـتند دعـوت خـود را اعالن كنند ،باالی كـوه صفا رفتند ،باالی
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سـنگ بلندی ایسـتادند و آنجا با صدای هر چه رسـاتر فرمودند:
«یا َصباحاه!»؛

كلمـۀ «یـا صباحـاه» زمانـی گفتـه میشـود كـه یـك حادثـۀ وحشـتناكی پیـش
آمـده باشـد و بخواهنـد مـردم را باخبـر كننـد ،رسـول خـدا؟ص؟ بـا صـدای بلنـد فرمود:
«یاصباحـاه!» .مـردم شـنیدند و دسـت از كار كشـیدند و همـه پـای كـوه صفـا آمدنـد.
چـون قبـل از بعثـت بـه رسـول خـدا؟ص؟ اعتمـاد داشـتند و او را «امین» میدانسـتند و
امـوال خـود را بـه او میسـپردند و گفتـارش بـرای مـردم سـند بـود ،لـذا در ّ
قصـۀ نصـب
«حجراالسـود» نقـل شـده كـه وقتـی سـیلی آمـد و كعبـه را ویـران كـرد خواسـتند دوبـاره
ّ
آنجـا را آبـاد كننـد ،كعبـه را سـاختند تـا رسـیدند بـه حـد نصـب «حجراالسـود» .در
ّ
نصـب آن اختلاف شـدیدی بیـن قبایـل عـرب بوجـود آمـد ،هـر كـس متصـدی آن
میگردیـد ،صاحبافتخـار میشـد و بـه همیـن جهـت هـر قبیلـه میخواسـت
ّ
عهـدهدار نصـب آن شـود .اختلاف شـدت پیـدا كـرد و نزدیك بود بـه جنگ خونینی
تبدیـل شـود .در ایـن حـال گفتنـد :صبـر میكنیـم ،هـر كـس از ایـن در(بـاب بنـی
َ
شـیبه) وارد مسـجدالحرام شـد ،او را َحكـم قـرار میدهیـم كـه هـر چـه او گفـت ،بـه آن
عمـل كنیـم.

در ایـن حـال دیدنـد رسـول اكـرم؟ص؟ از «بـاب بنـی شـیبه» وارد شـد ّ
(البتـه

پیامبـر؟ص؟ هنـوز بـه رسـالت مبعـوث نشـده بـود) گفتنـد «امیـن» آمـد و مـا بـه امانـت
َ
و صداقـت او ایمـان و اعتمـاد داریـم ...و او را بیـن خـود َحكـم قـرار دادنـد .رسـول
اكـرم؟ص؟ عبـای خـود را از دوششـان برداشـته؛ پهـن كردنـد و آن سـنگ را داخـل عبـا
گذاشـتند ،بعـد فرمودنـد :رئیـس هـر قبیلـه گوشـهای از آن عبـا را بگیـرد و همـه بـا هـم
آن را بلنـد كننـد و سـنگ را تـا پـای بیـت برسـانند .رؤسـای قبایـل آمدنـد و در حمـل
خـود رسـول اكـرم؟ص؟ سـنگ را برداشـته بـه زاویـۀ بیـت
سـنگ شـركت كردنـد و آنـگاه ِ
نصـب كردنـد و بـا ایـن عمـل اختلاف میـان قبایـل از بیـن رفـت.
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ایـن ایمـان و اعتمـاد مـردم بـه آن حضـرت در زمـان قبـل از بعثت بـود ،حاال كه آن
حضـرت بـه پیامبـری مبعـوث شـده ،رفـت بـاالی كـوه صفـا صـدا زد« :یـا صباحاه»!
مـردم همه جمع شـدند.
ـاف واقــع
فرمــود :آیــا تــا بــه حــال از مــن دروغــی شــنیدهاید؟حرفی خـ ِ
شــنیدهاید؟همه گفتنــد :نــه! مــا از تــو جــز صــدق و صفــا چیــزی ندیــده و نشــنیدهایم،
فرمــود :اگــر مــن بــه شــما اعــام كنــم دشــمن خونخــواری كمیــن كــرده و میخواهــد بــه
شــما حملــه كنــد ،آیــا شــما گفتــار مــرا تكذیــب میكنیــد و آســوده خاطــر مینشــینید؟
گفتنــد :مــا حــرف تــو را تصدیــق میكنیــم و خــود را بــرای دفــاع آمــاده میكنیــم،
رســول خــدا؟ص؟ فرمــود :حــال كــه ایــن طــور بــه مــن اعتمــاد داریــد و حــرف مــرا تصدیق
میكنیــد ،اینــك بــه شــما اعــام میكنــم ،پشــت ســر ایــن زندگــی دنیایــی كــه داریــد،
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عالمــی پــر غوغــا فــرا خواهــد رســید ،عالمــی كــه دردهــا دارد ،رنجهــا و عذابهــا و
ّ
محرومیتهــا دارد .ایــن طــور كــه شــما آســوده خاطــر
شــكنجهها و بدبختیهــا و
زندگــی میكنیــد ،عاقبــت بــه دســت آن دشــمن خونخــوار و عــذاب هــای الیــم
گرفتــار میشــوید.
ً َ ْ َ
َ َ َ َ
ِ«ا ّن َل ُك ْـم ِم ْث ُـل َر ُجـل َر ٰ
أی َع ُـد ّوا و فان َطل َـق ُی ِری ُـد ا ْهل ُه فخ ِش ْأن
ٍ
َْ َ ُ ُ َ َْ َ َ َ َ
1
َ
ُ
َ
یسـت ِبقوه ِال اه ِل ِـه فجعـل ی ِصیـح یا صباحاه؛
مـن نسـبت بـه شـما ماننـد آن دیدهبانـی هسـتم كـه وقتـی دشـمن
را از نقطـۀ دور میبینـد ،بـرای ایـن كـه قـوم خـودش را باخبـر كند،
بـه سـمت آنهـا مـیرود و فریـاد میكشـد :یـا صباحـاه! و مـردم را
از دشـمن باخبـر میسـازد؛ مـن هـم آن دیدهبانـم كـه از راه دور
عذابهـا و بدبختیهـا را میبینـم و آمـدهام اعلام كنـم».

 .1الدر المنثور ،ج  ،5ص  ،95با اندكی تفاوت.
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ً
آن حضـرت ایـن سـخنان را میگفتنـد و خـود نیـز عملا بـا خشـیت زندگـی
میكردنـد .یكـی از همسـران آن حضـرت چنیـن نقـل كـرده:
یـك شـب دیـدم آن حضـرت از بسـتر خـود برخاسـت ،وضویـی گرفـت و بـه نمـاز
ایسـتاد ،ركـوع میرفـت ،اشـك میریخـت ،سـجده میرفـت ،اشـك میریخـت...
ّ
بلال مـؤذن آمـد و رسـیدن موقـع نمـاز صبـح را اعلام كـرد .دید
در همیـن حـال بـود تـا ِ
رسـول خـدا؟ص؟ همچنـان گریـان اسـت .گفـت:
َ َ ْ ََ َ ُ َ َ َََ
َ
َْ َ
َ
َ
اهَّلل لـك مـا تق ّد َم ِم ْـن ذن ِبك
هَّلل و قـد غفـر
«مـا ُي ْب ِكيـك َيـا َر ُسـول ا 
َ
َ َّ َ 1
َو مـا تأخـر؛
ای رسول خدا؟ص؟ ! شما [برای چه ناراحت و] این چنین گریان
هستید؟ در حالی كه خداوند همۀ گناه گذشته و آیندۀ شما را
بخشوده است.

پیامبـر؟ص؟ فرمـود :بـرای چـه گریـه نكنـم؟در حالـی كه امشـب ایـن آیه بر مـن نازل
شـده است:
َ
َ
نَّ ف خَ ْ ق َّ َ َ ت َ ْ أ ْ ض َ خْ ت َ ف ّ ْ َ نَّ َ
ال�ه ِار
ا� الل ي� ِل و
ِإ<�� �ِ�ي �ل ِ� السماو ِا� وال�ر ِ� وا� ِ�ل ِ
َ
ُ
َّ ذ نَ َ�ذْ ُ ُ نَ َّ َ ق َ ً َ قُ ُ ً َ َ َ
َل آ� َ� ت ّ أ ْ أ ْ َ
ا� * ال ِ�ي�� ي� كرو� اللـه ِ� ي�اما و�عودا وعل ٰى
ا� ِل� ِ ݪول�ي ال�ل ب� ِب
ي ٍ
َّ َ َ ْ أَ
َ
ّ
ْ
َ
َ
ُ نُ ْ َ َ تَ ف ُ نَ
2
و� ف�ِ�ي خ�ل ق ِ� الس َماو ِتا� وال� ْر ِ ض�...؛
ج��و ِب� ِهم و�ي ��كر
بهراستی در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز
هر آینه نشانههایی است برای صاحبان خرد ،همان كسانی
كه خدا را در حال ایستاده و نشسته و بر پهلو خوابیده یاد
ّ
میكنند و در آفرینش آسمانها و زمین تفكر میكنند.>...

 .1زبدة البیان ،ص  ،139با اندكی تفاوت.
 .2سورۀ آل عمران ،آیات  190و .191
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ایـن آیـه هشـدار میدهـد كـه انسـان عاقـل آن اسـت كـه در آفرینـش ایـن عالـم
بیندیشـد ،مبـدأ و منتهـای خلقـت را بفهمـد و ایـن طـور غافالنـه زندگـی نكنـد.

«انذار» در انحصار انبیای الهی
آری هـدف از انـزال قـرآن و ارسـال رسـول« ،انـذار» اسـت .یعنـی پیامبـر؟ص؟ آمـده
اسـت مـردم را از گذرگاههـای خطرناكـی كـه بـر سـر راه دارنـد ،هشـدار داده؛ آنهـا را بـا
خبـر سـازد تـا بـا حـال غفلـت در ایـن دنیـا زندگـی نكننـد و ناگهـان بـا عالمـی كـه از
ً
وضعـش بیخبـر بودهانـد روبـرو نشـوند و «انـذار» بـه ایـن معنـا منحصـرا كار انبیـاء و
پیامبـران خـدا؟مهع؟ اسـت .زیـرا كسـی در ایـن عالـم نمیتوانـد ّادعـا كنـد كـه از منـازل
پـس از مـرگ آگاهـی كامـل دارد جـز فرسـتادگان خـدا.
ّ
البتـه ممكـن اسـت برخـی از حكمـا و عرفـا روی اسـتدالالت عقلـی و كشـف و
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ً
شـهود عرفانـی چیـزی بگوینـد ولـی مـورد اعتمـاد مـا نخواهـد بـود! زیـرا آنهـا كـه فعلا
نمردهانـد تـا بـه آن عالـم رفتـه و برگشـته باشـند و بگوینـد عوالمـی را در آن جهـان
دیدیـم و آمدهایـم شـما را باخبـر كنیـم و ارتبـاط مسـتقیم بـا خالـق و سـازندۀ عالـم هـم
كـه ندارنـد تـا از گفتـار او خبـر دهنـد.

ّ
بنابرایـن غیـر پیـامآوران و رسـوالن خـدا كسـی نمیتوانـد مدعـی «انـذار» باشـد!

تنهـا آنهـا هسـتند كـه از راه خبـر دارنـد؛ آن هم به وسـیلۀ وحی الهی ،نـه از پیش خود!
در قالـب یـک مثـال عـرض میشـود:
ماننـد ایـن كـه مـا از راهـی بخواهیـم برویـم كـه تـا بـه حـال نرفتهایـم ،اگـر كسـی
بیایـد و بگویـد مـن ایـن راه را میدانـم ،دشـت ،كـوه ،دریـا و ...آنهـا را میشناسـم،
ّ
شـما بایـد ّ
مجهـز حركـت كنیـد؛ آب و نـان خود را بردارید ،مسـلح باشـید ،گردنههای
نهـا و دزدهـا در کمیـن هسـتند ،اگـر
صعبالعبـور در پیـشرو خواهیـد داشـت ،راهز 
كسـی مـا را اینگونـه باخبـر كنـد و ما هم از گفتـار او اطمینان پیدا كرده و ّ
مجهز و آماده
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حركـت كنیـم ،ایـن فـرد چـه قـدر بـه مـا خدمـت كـرده كـه مـا را از راه بـا خبـر سـاخته
نهـا و...
اسـت .اگـر او نمیگفـت و مـا هـم بیخبـر وارد آن راه میشـدیم و بـه دام راهز 
ً
گرفتـار میشـدیم ،واقعـا چـه وضعی داشـتیم و چـه گرفتاریهایی به سـرمان میآمد.
ّ
موقعیتـی دارنـد ،آنها از راه و آفـات راه باخبرند و میدانند پس
انبیـاء؟مهع؟ چنیـن
از مـرگ چـه خبرهـا خواهـد بود!چـه عوالمـی بـر سـر راه شـما خواهـد آمـد .انبیـاء؟مهع؟
ایـن آگاهـی را از طریـق «وحـی» دارنـد و مـا را باخبـر میكننـد و فریـاد میكشـند:
َ َ َّ ُ َ َ ُ
حك ُم اهلل...؛
«تهزوا ر ِ
خـدا شـما را مشـمول رحمـت خـود قـرار بدهـدّ ،
مجهـز شـوید [و

حركـت كنیـد].»...
َ
َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ً َ ُ ً َ َ َ َ َ ُ َ ً َ ُ َ ً 1
«ف ِإن أمامكم عقبة كئودا و من ِازل موفة مهولة؛
سر راه شما گردنههای صعبالعبور ،منزلهای ترسناك و
هولانگیز فراوان است».

این هم ندای قرآن است كه:
ْ ُ َ ف قُ َ َ ْ ُ َ ف ق َ ُ َّ
ُ َ
آ ُ
َ
<� ْو َم يَ� قُ� ُ
و� والم ن� ِا�� ت
ول الم ن� ِا�� ن
ا� ِلل�ذِ ي� نَ� � َم ن�وا نا��ظ ُر نو�ا
ي
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ّ
َ
َ
ف
ُ
2
نَ� قْ� ت� ب� ْس ِم ن� ن�ورك ْم ِق� َ
�يل ْار جِ�عوا َو َر َاءك ْم �ال ت� ِم ُسوا ن� ًورا ...؛
ِ
ِ
روزی كه مردان و زنان منافق به كسانی كه ایمان
آوردهاند میگویند ،به ما نگاه كنید بلكه از نور شما
شعلهای بگیریم و روشن شویم و مؤمنان در پاسخ میگویند،
اینجا جای نور گرفتن نیست ،به دنیا برگردید و از آنجا
كسب نور كنید.>...
 .1نهجالبالغۀ فیض ،خطبۀ.204
 .2سورۀ حدید ،آیۀ .13
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منافـق بـی ایمـان میگوینـد :عجـب خبرهایـی بـوده و مـا
اینجاسـت كـه مـردم
ِ
باورمـان نمیشـد .از ایـن رو بـه مؤمنیـن التمـاس میكننـد از آن نـوری كـه داریـد بـه
نجـا بـه شـما نـوری داده
مـا هـم بدهیـد تـا مـا هـم روشـن شـویم .آنهـا میگوینـد :ای 
نمیشـود! اگـر میتوانیـد بـه دنیـا برگردیـد و از دنیـا بـا خـود نـور بیاوریـد و لـذا خداونـد
حكیـم بوسـیلۀ انبیـاء؟مهع؟ كـه وجودشـان باالتریـن نعمـت بـرای عالم انسـان اسـت،
انسـانها را «انـذار» كـرده و هشـدار داده و آنهـا را بیخبـر رهـا نكـرده اسـت ولـی قـرآن
متأسـفانه ّ
میفرمایـد :انبیـاء وقتـی میـان مـردم آمدنـدّ ،
اكثریـت مـردم بـا آنهـا برخـورد
نامناسـبی داشـتند و آنهـا را تكذیـب میکردنـد.
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ضرورت ارسال رسل برای هدایت بشر
نکتـۀ قابـل ّ
توجـه ایـن كـه خداونـد متعـال مـا را آفریـده؛ اگـر بـه حـال خودمـان رهـا
ً
میكـرد ،طبعـا راه حركـت بـه سـوی كمـال مقصود را نمیدانسـتیم .چون بـرای ّاولین
بـار بـه ایـن عالـم آمدهایـم و نمیدانیـم مقصـد كجـا و مسـیر كـدام و برنامۀ سـیر چگونه
اسـت ،اگـر بـه حـال خـود رهـا میشـدیم ،بـر اثـر تمایلات گوناگـون و شـهوت و غضب
بیحسـاب ،رو بـه تباهـی میرفتیـم و لـذا الزم بـود از جانـب خـود راهنمایانـی را
بفرسـتد تـا مقصـد مطلـوب از ایـن سـیر تكاملـی را بـه مـا ّ
معرفـی كنند و مسـیر و برنامۀ
سـیر را هـم ارائـه نماینـد .ایـن كار را هـم كـرده و پیامبران معصوم؟مهع؟ از هرگونه سـهو و
خطـا در امـر هدایـت را مبعـوث فرمـوده اسـت .حـال میفرمایـد:
َّ َ ن قَ
َ َ أَ ْ َ ْ ن َ ن َّ
ُ
ْ
1
ول ِإ�لا ِب� ِلس ِا� �ومِ ِه؛
<وما �رسل�ا ِم� رس ٍ
ما هیچ رسول و پیامرسانی را نفرستادیم؛ مگر به لسان قومش!>.
كلمـۀ لسـان یعنـی زبـان .هـم بـه همیـن عضـوی كـه در داخـل دهان هسـت گفته
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میشـود و هـم بـه لغـت 1.حـال خـدا میفرمایـد :مـا هـر پیامبـری را بـه لغـت و زبـان
َُ
<ل يُ� َ ب� ِيّ� نَ� له ْم>؛ بـرای اینكـه [پیـام مـا را بـه زبان خودشـان] برای
قومـش فرسـتادیم تـاِ :
آنهـا بیـان كنند.
َ
ایـن هـم یـك روش عـادی و طبیعـی و ُعقالیـی اسـت كـه بایـد بـا هر قومی بـه زبان
مقصـود خـود را بـه آنهـا فهمانیـد ،وگرنـه بـا مـردم عـرب،
خودشـان صحبـت كـرد و
ِ
تركـی حـرف زدن و بـا تركهـا عربـی صحبـت كـردن ،یـك روش عقالیـی نیسـت .از
ایـن رو هـر پیامبـری كـه بـرای ارشـاد و هدایـت قومـی مبعـوث شـد؛ طبیعـی اسـت
كـه بایـد در نخسـتین قـدم ،پیـام و كتـاب آسـمانی خـود را بـه زبـان همـان قـوم كـه در
میانشـان پـرورش یافتـه و بـا افـكار و اخالقشـان آشـنا شـده در میـان بگـذارد و ابتـدا
آنهـا را بـا تعلیمـات آسـمانی پروردگارشـان آشـنا گردانـد و سـپس به ارشـاد اقـوام دیگر
بپـردازد .آن اقـوام دیگـر هـم وقتـی از یـك برنامـۀ حیاتـی آگاه شـدند؛ بـه حكـم عقـل،
ّ
خـود را موظـف میداننـد آن زبانـی را كـه كتـاب آسـمانی پروردگارشـان بـه آن زبـان
نـازل شـده اسـت یـاد بگیرنـد و یـا آن را بـه زبـان خودشـان ترجمـه نماینـد.

آیا خدا مردم را گمراه میكند؟!

ً
حـال وقتـی پیامبـر آمـد و كتـاب آسـمانی خـود را بـرای مـردم تبییـن كـرد ،طبعـا

مردم دو دسـته میشـوند؛ دسـتهای آن را میپذیرند و به راه میآیند و دسـتۀ دیگر آن
را نمیپذیرنـد و در ضاللـت و گمراهـی میماننـد .اینجـا این جملـۀ آیه که میفرماید:
َ َ
ْ
فَ ُ َّ ُ
َ ن َ شَ ُ 2
<� يُ� ِ�ض ّل اللـه َم ن� ي� ش� ُاء َو�يَ ه ِد ي� م� ي��اء؛
پس خدا هر كه را بخواهد گمراه میكند و هر كه را
بخواهد هدایت میكند>.
 .1وقتی میگوییم مردم فالن شهر و فالن منطقه زبانشان تركی یا عربی یا فارسی است ،یعنی با لغت تركی یا
فارسی یا عربی صحبت میكنند.
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ّ
این آیۀ شریفه نظایر متعدد در قرآن دارد ،تفهیم آن به بسیاری از ذهنها ،اندكی
ـلك جبـری بـه برخـی
ـوی مس ِ
دشـوار اسـت .زیـرا معنـای ظاهـر آیـه طـوری اسـت كـه ب ِ
از ّ
شـامهها میرسـاند و میگویـد خـدا هـر كـه را بخواهـد ،گمـراه و هـر كـه را بخواهـد
هدایـت میكنـد .بنابرایـن نـه گمراهـان ،اسـتحقاق كیفـر دارنـد و نـه رهیافتـگان،
اسـتحقاق پـاداش .زیـرا هیـچ كـدام اختیـار از خـود ندارنـد؛ بلكـه خداسـت كـه بـه
ّ
نهـا را هدایـت كـرده اسـت!
مشـیت خویـش آنهـا را گمـراه و ای 
در جواب عرض میشود :این بدترین نوع ظلم است كه خدا بندهای را گمراه كند
و او را به كفر و فسق و عصیان وادارد و آنگاه او را به ّ
جهنم ببرد كه چرا كافر و فاسق و
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عاصی گشتهای؟ پس باید آیات مربوط به «اضالل» را طوری تفسیر كرد كه چنین
الزم ناپسندی از آن فهمیده نشود و لذا ّاول باید دو مطلب در ذهنها جا بگیرد:
ً
ّاوال :خـدا انسـان را موجـودی دارای اختیـار آفریـده كـه تمـام افعـال خـود را بـا فكـر
و تصمیـم و اراده و آزادی در انتخـاب انجـام میدهـد و ایـن مسـئلۀ آزادی در فكـر
ّ
وجدانیـات اسـت! در همـه جـای عالـم طبـع ،از
و عمـل بـرای انسـان از روشـنترین
جمـاد و نبـات و حیـوان و ّ
حتـی در آفرینـش خـود انسـان ،قانـون جبـر حاكـم اسـت ّاما

افعـال انسـان بطـور واضـح و آشـكار آزادی در انتخـاب و اختیـار وجـود دارد.
در عالـم
ِ
بـه قـول مولوی:
اینکـه گویـی ایـن کنـم یـا آن کنـم

ْ
دلیل اختیار است ای صنم!
خود ِ

و اگـر صفـت اختیـار از عالـم انسـان برداشـته شـود ،دیگـر تشـریع شـرایع ،ارسـال
رسـل ،انزال كتب ،تكلیف حالل و حرام ،برزخ و محشـر ،حسـاب و كتاب و بهشـت
جهنـم ،همـه لغـو و باطـل از آب در میآیـد .زیـرا بهشـت و ّ
و ّ
جهنـم بـرای نیكـوكاران و

ً
بدكاران اسـت .وقتی بنا شـد در عالم انسـان ،اصال نیكوكار و بدكاری نباشـد و تمام
كارهـا را خـدا انجـام دهـد ،دیگـر بهشـت و ّ
جهنـم چه معنایی خواهد داشـت و برای
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چـه كسـی خواهـد بود؟
این مطلب ّاول كه انسان موجودی است دارای اختیار در عمل.
ً
ثانیـا :خداونـد تمـام كائنـات را از طریـق علـل و اسـباب بوجـود مـیآورد .ایـن
حدیـث هـم مشـهور اسـت:
َ
ََ ُ َ ْ ُ ْ ْ َْ َ َ ّ ْ َ
1
ال ݧ ݨْس َ
اب؛
ب
«أب اهَّلل أن ي ِر َی الشياء ِإل ِب
ِ
خداونـد ابـا دارد از ایـن كـه هـر چیـزی را جـز با اسـباب [مخصوص
بـه خـود] به جریـان افكند».

ایـن ّ
سـنتی اسـت كـه خـدا در عالـم قـرار داده كـه هـر چیـز ،بایـد بـا اسـباب
ّ
مخصـوص بـه خـودش تحقـق یابـد! رویانـدن گیـاه -از زمیـن -كار خداسـت ّامـا بـه
وسـیلۀ ریـزش بـاران ،سـوزاندن پارچـه و چـوب ،كار خداسـت ّامـا بـه وسـیلۀ آتـش،
سـیراب نمـودن آدم عطشـان ،كار خداسـت ّامـا بـه وسـیلۀ آب ،شفابخشـی بیمـار،
كار خداسـت ّامـا بوسـیلۀ دارو ،حـال از جملـۀ ُس َـننی كـه خـدا قـرار داده ایـن اسـت

كـه نافرمانـی خـدا و ارتـكاب گنـاه ،نوعـی تیرگـی و ظلمـت در قلـب ایجـاد میكند كه
فرمـوده اسـت:
َ َ َ قُ ُ
َ َّ
َ
َ نُ َ ْ ُ نَ 2
<كلا بَ� ْل َر نا� عل ٰى �لو ِب� ِهم ّما كا�وا ي�ك ِس ب�و�؛

هرگز! [چنان نیست كه میپندارند] اعمالشان ،دلهایشان
را چركین كرده است>.

پـس ،وقتـی انسـان گناهـی مرتكـب شـد و بـر اثـر آن ظلمت و ضاللـت در دل پیدا
گردیـد ،درسـت اسـت كـه بگوییـم آن ضاللـت را ،انسـان در دل خویـش ایجـاد كرده،
چـون بـا اراده و اختیـار ،آن گنـاه را مرتكـب شـده اسـت و درسـت اسـت كـه بگوییـم
 .1بحار األنوار ،ج  ،2ص .90
ّ
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ّ
خاصیـت طبیعـیاش بـوده و هـم درسـت اسـت
آن گنـاه ،ایجـاد ضاللـت كـرده كـه
كـه بگوییـم خـدا آن ضاللـت را ایجـاد كـرده چـون س ّـنت اثرگـذاری معصیـت در دل
را ،خـدا ّ
مقـرر نمـوده اسـت كـه اگـر خـدا انسـان را نمیآفریـد و اگر خدا قـدرت ارتكاب
ّ
خاصیت اثرگـذاری در دل را به
گنـاه بـا اراده و اختیـار را بـه انسـان نمـیداد و اگـر خـدا

گنـاه نمـیدادّ ،
البتـه ضاللتـی بوجـود نمیآمـد.

بــه هــر حــال هــدف خداونــد حكیــم از ارســال رســل و انــزال كتــب ،ایــن بــوده كــه
پیامبــران معصــوم؟مهع؟ -بــا كتــاب آســمانی كــه همراهشــان آوردهانــد -مــردم را از
ظلمتهــای جهــل و كفــر و ظلــم و رذایــل ُخ ّ
لقیــه بیــرون آورده ،بــه فضــای روشــن عقــل،
علــم ،ایمــان ،تقــوا و فضیلــت درآورنــد .از بــاب نمونــه در داســتان حضــرت موســی؟ع؟
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آمــده اســت:
َ
< َو َل قَ� ْد أ� ْر َس ْل ن َ�ا ُم َ
آ َ ت نَ 1
وس ٰى ِب�� ي� ِا��ا؛

ما موسی را با آیات خود [از معجزات و خوارق عادات]
فرستادیم>.

و گفتیم:
َ
أ خْ ْ قَ ْ َ َ َ �ظُّ ُ َ ت َ نُّ
2
ور؛
ال�
<�� ِر ج� �ومك ِم ن� ال لم ِ
ا� ِإ�لى ِ

قوم خود را از ظلمتها و تاریكیها بیرون بیاور و به نور وارد
كن>.

انبیـاء؟مهع؟ از جانـب خـدا بـرای ارشـاد و هدایـت بنـدگان خـدا بـه راه تحصیـل
سـعادت ابـدی مبعـوث شـدهاند كـه ابتـدا مـردم ،خودشـان و جهـان را بشناسـند و
سـپس بـا مبـدأ و منتهـای عالـم آشـنا شـوند و آنـگاه از مقصـد خلقـت خویـش و از
 .1سورۀ ابراهیم ،آیه .5
 .2همان.
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ً
مسـیر و برنامـۀ سـیر در زندگـی دنیـا آگاه گردنـد و نتیجتـا طبـق مق ّـررات آسـمانی خـدا
عمـل نمـوده بـه سـعادت جـاودان نائـل گردنـد.

هدف از انزال قرآن كریم
خداوند متعال خطاب به رسول اكرم؟ص؟ میفرماید:
َ أَ ن �زَ ْ ن َ َ ْ َ ّذ ْ َ تُ َ ّ نَ نّ َ
ل� ِاس َما نُ��زّ َل إ� َل ْ ي�ه ْم َو َل َع َّل ُهمْ
<و�� ل�ا ِإ�ل ي�ك ِال�كر ِل� ب� ِي�� ِل
ِ ِ ِ
َ
َ تَ فَ ّ ُ نَ 1
ي���كرو�؛
و این قرآن را به سوى تو فرود آوردیم ،تا براى مردم آنچه را به
سوى ایشان نازل شده است توضیح دهى ،و امید كه آنان
بیندیشند>.
در این آیه دو غایت و دو هدف برای انزال قرآن به رسول خدا بیان شده است:
 .1آنچه را كه به سوی مردم نازل شده برای آنان بیان كنی.
 .2و مـردم نیـز فكـر خـود را بـه كار انداختـه و دربارۀ تو و قرآن بیندیشـند و با وظایف
خویش آشنا گردند.
حاال چند نکته در آیۀ شریفه شایستۀ ذکر است:

نکتۀ ّاول :تفاوت انزال با تنزیل قرآن كریم
مطلـب ّاول اختلاف تعبیـر در مـورد نـزول قـرآن كه گاهـی تعبیر به «انزال» میشـود
َ أَ ن �زَ ْ ن َ
و گاهـی تعبیـر بـه «تنزیـل»  ،در همیـن آیـه میبینیـم ابتـدا فرمـوده اسـت< :و�� ل�ا
َ َ ّ ْ
ْ
ِإ�ل يْ�ك ذ ِال�ك َر>؛ «انزلنـا» بـه اصطلاح ادبـی از بـاب افعـال اسـت و مصـدرش ِ«انزال»
ُ َ
َ ُ َْ
اسـت و بعد فرموده اسـت< :ما ن� ّ�ز ِ َل ِإ�ل ي� ِه ْم>؛ «ن ّ ِزل» از باب تفعیل اسـت و مصدرش
ْ
«تنزیـل» اسـت .آنجـا كـه خطـاب بـه پیامبراكـرم؟ص؟ اسـت تعبیـر بـه ِ«انـزال» شـده و
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آنجـا كـه مـردم مـورد ّ
توجـه قـرار گرفتهانـد تعبیـر به «تنزیل» شـده اسـت و ایـن اختالف
در تعبیـر احتمـاال ممكـن اسـت راجـع بـه اختلاف در لحـاظ «نـزول جمعـی قـرآن» و
لحـاظ «نـزول تدریجـی» آن باشـد ،یعنـی آنجـا كه «نـزول مجموعۀ قرآن» لحاظ شـده
تعبیـر بـه «انـزال» شـده و آنجـا كـه نـزول تدریجـی آن ملحـوظ بـوده تعبیـر بـه «تنزیـل»
شـده است.
از بـاب مثـال :گاهـی میخواهیـم بگوییـم فلان نقطـه بارندگـی شـده اسـت
میگوییـم«َ :ا ْن َـز َل ُ
اهلل ْ َ
ال َطـر؛ خـدا آجنـا بـاران فرسـتاده اسـت».
نـزول خـود بـاران منظـور اسـت و كاری بـه ّ
كیفیـت نـزول آن نداریـم ،تعبیـر
چـون ِ
بـه «انـزال» میكنیـم و گاهـی نظـر بـه ّ
كیفیـت نـزول و پید رپـی بـودن قطـرات آن بطـور
َ َّ َ ُ ْ
ً
َ ً
اهلل ال َم َط َـر ت ْنزیلا َح َسـنا»؛ خـدا بـاران را بـه گونـۀ نیكویـی
مـداوم داریـم میگوییـم« :نـزل
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فـرود آورد و چـون تـداوم تدریجـی نـزول آن منظـور اسـت تعبیـر بـه «تنزیـل» میكنیـم.
دربـارۀ قـرآن نیـز آنجـا كـه نـزول قـرآن منظـور اسـت و ّ
كیفیـت نـزول آن از «دفعـی» و
ً
«تدریجـی» منظـور نیسـت تعبیـر بـه «انـزال» شـده اسـت؛ مثلا:
�ش َ ْ ُ َ َ �ض َ نَ َّ ذ أُ ن �ز َ ف
ْ ُق ْ آ نُ 1
< هر رم ا� ال ِ� ي� �� ِ ل ِ� ي� ِه ال�ر��...؛
قرآن در ماه رمضان نازل شده است.>...

ّ َ أَ ْ َ
َ َ َْ ْ
ی�اِ :إ<� ن�ا � ن��زَ ل ن� ُاه ف�ِ�ي ل يْ�ل ِة� ال ق�د ِر؛
ما قرآن را در شب قدر نازل كردهایم>.
2

ـود قــرآن منظــور اســت تعبیــر بــه «انــزال» شــده اســت؛
در ایــن دو آیــه چــون نــزول خـ ِ

ّامــا آنجــا كــه «نــزول تدریجــی قــرآن» منظــور اســت تعبیــر بــه «تنزیــل» شــده اســت؛
ً
مثــا:
 .1سورۀ بقره ،آیۀ .185
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ََ ْ
َ قُ ْ آ ن ً فَ َ قْ ن َ ُ تَ قْ َ أَ ُ َ َ نّ َ
ََْ َ َ ً
ال� ِاس عل ٰى ُمك ثٍ� َو ن��زّ ل ن� ُاه ت� ن��ز ِ �يلا؛
<و�ر��ا �ر��اه ِل��ر�ه على

1

ما قرآن را بطور پراكنده و جداجدا از هم قرار دادیم تا تو آن را
ّ
با مكث و تأنی برای مردم بخوانی و ما آن را به گونۀ تدریج
نازل كردهایم>.
ً
ً
مثلا در ظـرف  23سـال ایـن قـرآن تدریجـا نـازل شـده ،چنـد آیـه امـروز و چنـد آیـه
روز دیگـر ،چنـد آیـه اینجـا راجـع بـه مطلبـی و چند آیه در مكان دیگـر راجع به مطلب
ً
دیگـر ،بـه همیـن ّ
كیفیـت تدریجـا نـازل شـده و از ایـن جهـت تعبیـر بـه «تنزیـل» شـده
َ
َأ َْ
<و� ن��زَ ل ن�ا
اسـت .حـاال در آیـۀ مـورد بحـث هـر دو تعبیـر آمـده؛ در یـك جملـه فرمـوده:
تُ َ ّ نَ نّ َ
َ ْ َ ذّ ْ
ْ
<ل� ب� ِي�� ِلل� ِاس
ِإ�ل ي�ك ِال�ك َر>؛ اینجـا تعبیـر بـه ِ«انـزال» شـده و در جملۀ بعد فرمـودهِ :
َ ُ َْ
ما ن� ّ�ز ِ َل ِإ�ل ي� ِه ْم>.
ً
ْ
َْ
در این جمله تعبیر به «تنزیل» شده ،قبال گفتیم «ان َزلنا» مصدرش ِانزال است و
ُ َ
ن ّ ِزل مصدرش «تنزیل» است .در جملۀ ّاول كه طرف نزول شخص پیامبراكرم؟ص؟
ْ
است مجموعۀ قرآن با قطع نظر از تدریج در نزول لحاظ شده و ِ«انزال» آمده است و
در جملۀ ّدوم كه مردم طرف نزولند تدریج در نزول لحاظ شده و «تنزیل» آمده است.

نکته ّدوم :صالحیت منحصر به فرد پیامبراكرم؟ص؟
ّ
مطلـب دیگـر ایـن كـه آیۀ مورد بحث ،غایت و علت انزال قرآن به پیامبراكرم؟ص؟
ّ
را بیـان میكنـد؛ (دقـت بفرماییـد) مقصـود در آیـه ایـن نیسـت كه هدف از نـزول قرآن
را بیـان كنـد كـه قـرآن بـرای چه نازل شـده اسـت؛ زیرا اگـر مقصود این بـود دیگر نیازی
بـه قیـد «الیـك» و همچنیـن نیـاز بـه قیـد « ِل ُت َب ِّي َـن» نبـود كـه قـرآن را بـه تـو نـازل كردیـم
َ أَ ن �زَ ْ ن َ
كـه تـو آن را بـرای مـردم بیـان كنـی؛ بلكـه همیـن قـدر كافـی بـود كـه بفرمایـد< :و�� ل�ا
َّ
َ َ ّ ْ ُ
ِإ�ل يْ�ك ذ ِال�ك َر ِل ت� َ ب� يِّ� نَ� ِل نل� ِاس>؛ مـا قـرآن را نـازل كردیـم ،حـاال طـرف نـزول هـر كـه باشـد
 .1سورۀ اسراء ،آیۀ .106
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تـا حقایـق آن بـرای مـردم بیـان شـود ،حـاال ُم ّبیـن هـر كه باشـد ولی چون هـدف در آیۀ
ّ
شـریفه ّ
صالحیت طرف
معرفـی شـخص پیامبراكـرم؟ص؟ بـوده كـه هـم تنهـا كسـی كـه
ّ
صالحیـت
نـزول قـرآن واقـع شـدن را دارد پیامبراكـرم؟ص؟ اسـت و هـم تنهـا كسـی كـه
تبییـن حقایـق وحـی را دارد آن حضـرت اسـت و لـذا فرمـوده اسـت:
َّ
َ أَ ْ َ َ َ ّ ْ ُ
<و� ن� َ�ز ل ن�ا ِإ�ل يْ�ك ذ ِال�ك َر ِل ت� َب� ِيّ� َن� ِل نل� ِاس>؛
قـرآن را بـه شـخص تـو نـازل كردیـم بـرای ایـن كـه شـخص تـو حقایـق آن را بـرای
مـردم بیـان كنـی ،زیـرا نـه كسـی غیـر تـو ّ
اهلیـت اخـذ وحـی قرآنـی را داشـته و نـه كسـی
ّ
غیـر تـو قـادر بـه تبییـن محتویـات آسـمانی آن بـوده اسـت .مشـركان مكـه كـه آگاه از
ّ
موقعیـت ممتـاز پیامبراكـرم؟ص؟ نبودنـد و عظمـت و جاللت افراد را در داشـتن ثروت
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و قـدرت ّ
مـادی میپنداشـتند میگفتنـد اگـر بنـا بـود از طـرف خـدا كتابـی نـازل شـود
ّ
چـرا بـه آن دو شـخصیت بـزرگ صاحـب ثـروت و قـدرت كه در مكه و طائف هسـتند
نـازل نشـده اسـت.
َْ َ َ
َ قَ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ آ ُ َ َ ُ
1
<و�الوا ل ْولا ن��زّ ِ َل ه ٰـ�ذ ا ال ق� ْر� ن� عل ٰى َر ج� ٍل ِّم نَ� ال ق� ْر�يَ ت� يْ� ِن� ع�ظ ِ ي� ٍم؛
ّ
و گفتند چرا این قرآن را بر مردی بزرگ از این دو شهر (مکه
و طائف) فرستاده نشد؟!>.
اهلیـت خ ّ
ـاص الهـی دارد
آنهـا نمیدانسـتند كـه حمـل رسـالت آسـمانی نیـاز بـه ّ ِ
كـه خـدا آن را بـه هـر یـك از بندگانـش كـه صلاح بدانـد اعطـا میكنـد.
و حال آنکه
َ
َ
ََ ُ
ّ ُ أ ْ َ ُ َ ْ ثُ َ ْ َ
2
� ع ُل ِر َسال ت�ه...؛
<...اللـه �علم ح ي�� ي �ج

خدا بهتر مىداند رسالتش را كجا قرار دهد>.
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ّ
نکته ّ
سوم :ضرورت تفكر در آورنده و آیات قرآن كریم
؟ص؟ نشـان داده
هـدف دیگـری كـه آیـۀ شـریفه بـرای انـزال قـرآن بـه رسـول اكـرم 
َ َ َ َّ ُ ْ تَ فَ َّ ُ نَ
و�>؛ یعنـی مـا قـرآن را بـه شـخص تـو ای
ایـن اسـت كـه میفرمایـد< :و لعلهم ی���كر
ً
اهلیـت ّ
خاصـی كـه داری ّ
رسـول گرامـی! نـازل كردیـم بـرای ایـن كـه ّاوال تـو بـا ّ
مبیـن
ً
محتویـات و حقایـق آسـمانی آن باشـی و ثانیـا :بـر اسـاس شـرایط ویـژهای كـه داری
ّ
زمینـۀ اندیشـه و تفكـر در مـردم را بوجـود آوری و آنهـا در صفـات شـخص تـو و آنـگاه
جریـان آیـات قـرآن بـر زبـان تـو بیندیشـند و بفهمنـد ایـن قـرآن «معجـزه» اسـت و نـازل
شـدۀ از جانـب خداسـت ،زیـرا آن را از زبـان كسـی میشـنوید كـه در كودكـی یتیـم
شـده ،آنگاه که در شـكم مادر بوده پدر را از دسـت داده و مادر هم در چهارسـالگی از
دسـتش رفتـه اسـت ،بعـد در یـك محیـط سراسـر جهـل و فسـاد و وحش ّـیت و ّ
بربریـت
زندگـی كـرده و آنـگاه در چهـل سـالگی كتابـی آورده ،و كالمـی بـر زبانـش جـاری شـده
ّ
كـه مغزهـای متفكـر عالـم را در مقابـل كوچكتریـن جمالتـش بـه زانـو درآورده ،علـوم
ّ
ّاولیـن و آخریـن از زبـان ایـن شـخصی صـادر شـده كـه از كودكـی ّ
مربـی نداشـته ،معلم
نداشـته ،كتـاب ندیـده ،مدرسـه و دانشـگاهی ندیـده در محیـط جهـل و فسـاد و
ّ
ّ
ّ
جمعیـت روی
حیوانیـت زندگـی كـرده ،محیطـی كـه مردمـش پسـتترین
بربریـت و

ّ
زمیـن آن عصـر بودهانـد در میـان آنهـا بوجـود آمـده و خـودّ ،
مؤسـس عالیتریـن تمـدن
َ َ َ َّ ُ ْ َ تَ فَ َّ ُ نَ
و�>.
انسـانی شـده اسـت .آری< :و لعلهم ی���كر
وقتـی ایـن كتـاب آسـمانی قـرآن بـر شـخص تـو ای پیامبـر! بـا آن شـرایط كـه داری
ّ
نـازل شـد طبیعـی اسـت كـه زمینـۀ تفكـر در مـردم بوجود میآیـد كه این كتـاب از كجا
فـوق علـوم بشـری چگونـه بر زبان تو جاری شـده اسـت اگر
بـه تـو رسـیده و آن مطالـب ِ
ّ
ایـن کتـاب بـه كسـی نـازل میشـد كـه در میـان مـردم م ّ
ـؤدب بـه آداب تمـدن انسـانی
ِ
ً
زندگی كرده و دارای فضایل اخالقی بوده و دانشـگاه و دانشسـرا طی کرده و شـخصا
ّ
ّ
مربـی و معلـم داشـته ،بـا چنیـن شـرایطی ممكـن بـود بگوینـد ایـن آدم درس خوانـده

59

ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

بهـای مختلـف گرفتـه و
و كتـاب دیـده و دارای نبـوغ فكـری ،ایـن مطالـب را از كتا 
بـه عنـوان كتـاب آسـمانی بـه مـا القـا میكنـد ای پیامبـر؟ص؟! اگـر غیـر تـو آورنـدۀ قـرآن
بـود ایـن تهمتهـا جـا داشـتّ ،امـا تـو بـا ایـن شـرایط و سـابقۀ زندگـی كـه میـان مـردم
ّ
شـناخته شـدهای ایـن اتهـام هیچـگاه جـا نخواهـد داشـت بلكـه جـز ایـن چـارهای

نمییابنـد كـه بگوینـد ایـن كتـاب محصـول فكـر و مغـز (تـو) نیسـت.
ایــن مغــزی كــه در محیــط جهــل پــرورش یافتــه ممكــن نیســت بتوانــد چنیــن
كتابــی کــه سراســر علــم و دانــش اســت را بــا خــود بیــاورد ،ایــن كتــاب نــه ســاختۀ ایــن
َ
محیــط اســت و نــه ســاختۀ عالــم طبیعــت .عالــم طبیعــت نمیتوانــد از جهــل ،علــم
بجوشــاند و از فســاد« ،صــاح» تولیــد بنمایــد .ایــن كار از عهــدۀ عالــم طبیعــت بــر
نمیآیــد بلكــه ایــن كتــاب از عالمــی مــاورای عالــم مـ ّ
ـاده و طبیعــت آمــده ،همچنــان
60

كــه خــودش میگویــد كــه ایــن كلمــات و ایــن ســخنان و ایــن مضامیــن از ِآن مــن
نیســت ،بلكــه:

ُ َ َ
<�...وح ٰى ِإ�ل�ي َّ ...؛
ي

1

...به من از عالم بالا وحی میشود.>...
و آیۀ دیگر میفرماید:
َ
أ َ
ُ َ َْ
ً
َ َ َٰ َ أَ َ َ َ
<وك�ذ ِلك � ْو َح يْ� ن�ا ِإ�ل يْ�ك ُروحا ِّم نْ� � ْم ِر ن�ا َما ك ن� ت� ت�د ِر ي� َما
ْ تَ ُ َ ْ
َ نُ 2
ا� َولا ال ِإ��يما�...؛
ال ِك� ب
اینگونه است كه ما روحی از عالم امر خود به تو وحی
عالم به كتاب بودی و
كردیم وگرنه تو بدون وحی ما نه ِ
نه آگاه از حقیقت ایمان>.
 .1سورۀ انعام ،آیۀ .50
 .2سورۀ شوری ،آیۀ .52
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در عظمـت و جاللـت وجـود اقـدس رسـولاهلل اعظـم؟ص؟ همیـن بـس كـه هیـچ
منبـع و منشـأ علمـی جـز «وحـی خـدا» نـدارد.
ُ َ َْ
َ
نْ ُ َ َّ َ ْ ٌ ُ َ ٰ 1
<و َما يَ� ن� ِط ق� ع ِن� اله َو ٰى * ِإ�� هو ِإ�لا وح�ي ي�وحى؛
و از سر هوس سخن نمىگوید .این سخن بجز وحیای كه
وحى مىشود نیست>.
پــس آیــۀ مــورد بحــث ،انــزال قــرآن بــر رســول خــدا؟ص؟ را دارای دو هــدف ّ
معرفــی
ُ َ ّ َ َّ
ـود رســولُ ،م ّبیــن محتویــات آن باشــد ،دیگر
كــرد ،یكــی ایــن كــهِ :
<ل ت� ب� ِي� ن� ِل نل� ِاس>؛ خـ ِ
َ
ّ
َ
َ َ َ َّ ُ ْ َ َت ف ُ نَ
ایــن كــه< :و لعلهم ی���كرو�>؛ مــردم بیندیشــند و پــی بــه وحیانــی بــودن آن ببرنــد.

ّ
پیامبر جنیان کیست؟
حـال گاهـی میپرسـند :آیـا از طایفـۀ ج ّـن هـم پیامبـری آمـده اسـت؟ در جـواب
عـرض میشـود :خیـر ،مصلحـت حكیمانـۀ خـدا اقتضـا كـرده كـه بـرای هدایـت
اعـم از ّ
زمینیـان ّ
جـن و انـس یـك پیامبـر از جنـس بشـر باشـد؛ چـون ج ّـن و بشـر هـر دو
موجـود زمینـی هسـتند منتهـی ّ
جـن از «آتـش» اسـت و بشـر از «خـاك»؛ چنانكـه خـدا
فرمـوده اسـت:
ْ
َ ْ َ َّ
َ خَ َ قَ َ نَّ
َ ْ َ
خَ َ قَ ْ ن َ نَ
ا� ِم ن�
ا� ِم ن� صلص ٍال كال ف� خ� ِار * و�ل� �ج
ال
<�ل� ال ِإ��س
َ
َّ
ّ ن نّ 2
� ٍ ِم� � ٍار؛
م ِار ج ݫ ݫ ݫ
گل خشكیدهای همچون سفال و ّ
جن را از
[خدا] انسان را از ِ
شعلههای ّ
متحرك آتش آفرید>.

 .1سورۀ نجم ،آیات  3و .4
 .2سورۀ رحمن ،آیات14و .15

61

ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

پـس ّ
جـن و بشـر هـر دو موجـودی زمینـی هسـتند و مشـتركاتی دارنـد .هـر دو دارای
عقـل و اراده و اختیـار میباشـند ،هـر دو شـهوت و غضـب دارنـد ،هـر دو مؤمـن و كافر،
فاسـق و ّمتقـی و هـر دو بهشـتی و ّ
جهنمـی دارنـد و لـذا یـك پیامبر بـرای هدایت هر دو
طایفـه كافی اسـت.
حال این پیامبر از كدام طایفه مناسبتر است كه انتخاب شود ،از بشر یا از ّ
جن؟
پیداست كه بشر اشرف از ّ
جن است به همین جهت دستور از جانب خدا صادر

62

شد كه ّ
«جن» و «ملك» هر دو در مقابل حضرت «آدم ابوالبشر» به سجده درآیند:
َ ْ قُ ْ َ ْ َ َ
ُ آ َ فَ ُ َّ
َ
ك َن
ا�
<وِإ��ذ �ل ن�ا ِلل َمل ِئا�ك ِ�ة ْاس جُ�دوا ِل�د َم � َس جَ�دوا ِإ�لا ِإ� ْب� ِل ي� َس
ْ
ن 1
ال �؛
ِم نَ� ِ�ج
به ملائكه گفته شد :در مقابل آدم سجده كنند و تنها
شیطان كه از ّ
جن است از سجده كردن استنكاف نمود>.
حاصل اینكه چون بشر افضل از ّ
جن است ،از اینرو همۀ انبیاء و پیامبران الهی
ّ
از جنـس بشـرند و طایفـۀ ّ
جـن نیـز موظـف بـه برنامهگیـری از پیامبـر بشـری میباشـد و
لـذا بـدون اینكـه دیـده شـوند ،در محضـر پیامبـر اكـرم؟ص؟ حاضـر میشـدند و احكام
دیـن را میگرفتنـد و میـان قـوم خـود میرفتنـد و تبلیـغ میكردند.
در سورۀ ّ
جن میخوانیم كه خدا خطاب به پیامبر اكرم؟ص؟ میفرماید:
قُ أُ
َ َ أَ نَّ ُ ْ تَ َ َ نَ فَ ٌ ّ َ ْ فَ َ ُ ّ َ
ْ َ قُ آ ً
ْ
ال ِّن� � ق�الوا ِإ� ن�ا َس ِمع ن�ا � ْر� ن�ا
وح�ي َ ِإ�ل ّی ��ه اس�مع ��ر ِم ن� ِ�ج
�
<�ل ِ
َ َ ً 2
ع ج� ب�ا؛
بگو :به من وحی شده كه تنی چند از ّ
جنیان به قرآن گوش
فرا دادند و گفتند :بهراستی ما قرآنی شگفتآور شنیدیم>.
 .1سورۀ كهف ،آیۀ .50
 .2سورۀ ّ
جن ،آیۀ .1
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در آیۀ دیگر از سورۀ احقاف نیز آمده است:
َ �ذْ َ َ فْ ن َ َ ْ َ نَ فَ ً ّ نَ ْ ّن َ ْ تَ ُ نَ ْ ُ آ َ
1
و� ال ق� ْر� ن�...؛
ال ِ� ي�س� ِمع
<وِإ� صر��ا ِإ�ل ي�ك ��را ِم� ِ�ج
[ای پیامبر!] ما تنی چند از ّ
جنیان را به سوی تو روانه كردیم
كه به قرآن گوش میدادند.>...
آنگاه آمدند میان قوم خودشان و گفتند:
َ قَ ْ َ ن َ أَ ُ َ َ َّ َ آ نُ
2
< ي�ا �وم�ا � ِج� ي� ب�وا د ِاع�ي الل ِـه و� ِم�وا ِب� ِه...؛
ای قوم ما! دعوت كنندۀ الهی را اجابت كنید و به او ایمان
آورید.>...
در سورۀ نمل هم میخوانیم كه جناب سلیمان عالوه بر منصب ّ
نبوت دارای
سلطنت خارقالعاد ه هم بود آنگونه كه ّ
جن و انس و وحش و طیر و باد ،تحت سیطرهاش
ّ
بودند .روزی در مجلس عمومیاش خطاب به حضار در مجلس كرد و گفت:
ق َ أَ ُ َ ْ َ أُ أَ ُ ُ أْ
َ َ قَ أَ أْ ُ
نَ 3
<� َ
ال يَ�ا � يّ�ها ال َمل� � يّ�ك ْم يَ�� ِت� ي� ِ ن��ي ِب�ع ْر�شِ ها � بْ� َل � ن� يَ�� ت� نو�ِ�ي ُم ْس ِل ِم ي��؛
ای سركردگان! كدام یك از شما میتواند تخت [ملكۀ سبأ] را
پیش از [اینكه او و همراهانش به حالت] تسلیم [پیش من
بیایند] نزد من حاضر كند>.

ق َ َ ْف تٌ ّ نَ ْ ّن أَ ن َ آ ت َ قَ ْ َ أَ ن َت ُق َ ن َّ ق َ َ
ال ِ� ��ا � ِ� ي�ك ِب� ِه � ب�ل �� ��وم ِم� م� ِامك...؛
<�ال ِع� ِر�ي� ِم� ِ�ج
یك فرد [ورزیده و كارآمدی] از ّ
جن گفت من میتوانم آن تخت
4

را پیش از اینكه تو از جایت برخیزی نزد تو حاضر كنم.>...
 .1سورۀ احقاف ،آیۀ .29
 .2همان ،آیۀ .31
 .3سورۀ نمل ،آیۀ .38
 .4سورۀ نمل ،آیۀ .39
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فـرد دیگـری كـه از انـس بـود و وزیـر جنـاب سـلیمان؟ع؟ و علمـی از کتاب داشـت
بـه سـخن درآمـد و گفت:
َ
َ
قَ
قَ أ َ َّ
ن َ ُ ْ ٌ ّ نَ ْ ت َ أ َ آ َ
<� َ َّ ذ
ا� � ن�ا � ِت� ي�ك ِب� ِه � بْ� َل � ن� يَ� ْر ت�د
ال ال ِ� ي� ِع�ده ِعلم ِم� ال ِك� ِب
َ ْ َ َ ْ فُ َ فَ َ ّ َ َ آ ُ ُ ْ تَ ق ًّ ن َ ُ ق َ َ َ َ
فَ ْ
1
ال ه ٰـ�ذ ا ِم ن� ��ض ِل َر ب ّ��ي ...؛
ِإ�ل ي�ك طر�ك �لما ر�ه مس� ِ�را ِع�ده �
ِ
آن كسی كه علمی از كتاب نزد او بود گفت :من آن
تخت را پیش از اینكه تو چشم خود را بر هم زنی اینجا حاضر
میكنم[ ،همین كه جناب سلیمان دید تخت در نزدش
حاضر است] گفت :این از فضل پروردگار من است.>...
منظـور ایـن بـود كـه ّ
«جـن» و «بشـر» هـر دو موجـودی زمینـی هسـتند و مشـتركاتی
ّ
موظفنـد از پیامبـری كـه از جنـس بشـر آمـده اسـت ّ
تبعیـت كننـد و راه
دارنـد و هـر دو
64

بندگـی خـدا را بپیماینـد كـه خـدا فرمـوده اسـت:
َ
<و َما خَ� َل قْ� تُ� ْ �ج َّ َ ْ ن َ
َّ َ ْ ُ ُ ن 2
و�؛
ال ن� وال ِإ��س ِإ�لا ِل ي�ع ب�د ِ
ِ
من ّ
جن و انس را نیافریدم مگر برای اینكه مرا بندگی كنند>.
در آیۀ دیگر هم فرموده است:
ْ
َ
ْ َ َ
قُ َّ ئ ن ْ تَ َ َ ت ْ ن ُ َ ْ ُ َ َ أ أ ُ
ال نّ� عل ٰى � ن� يَ�� ت�وا ِب� ِم ث� ِل ه ٰـ�ذ ا
<�ل ل ِ� ِ� جا��مع ِ� ال ِإ��س و ِ�ج
َ
ُ
ْ قُ ْ آ ن َ َ أْ تُ نَ ث ْ َ َ ْ َ نَ َ ْ ض ُ ْ َ ْ
�ظ
ض
ً 3
ال�ر� ِ� لا ي���و� ِب� ِم� ِل ِه ولو كا� ب�ع�هم ِل ب�ع ٍ� ِه ي�را؛
بگو :اگر همۀ انس و ّ
جن اجتماع كنند كه نظیر این
قرآن را بیاورند ،نمیتوانند مانند آن را بیاورند هر چند آنها
پشتیبان یكدیگر باشند>.
 .1سورۀ نمل ،آیۀ .40
 .2سورۀ ذاریات ،آیۀ .56
 .3سورۀ اسراء ،آیۀ .88
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ّ
ّ
پـس ّ
جـن و انـس هـر دو طایفـه مكلف به عبادت خدا هسـتند و هـر دو موظف به
تبعیـت از قـرآن كریـم میباشـند و پیامبرشـان هـم حبیـب خدا ّ
ّ
محمـد مصطفی؟ص؟

و امامانشـان هم ّ
ائمۀ ُهدی؟مهع؟ هسـتند.
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فصل ّ
دوم

ان���اء و ل�ز وم مع� هج�ز
بی
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مع ج�ز ل ی� ص ق ّ ع ن�� ّ
ت
� ه ،د ل ب�ر د� اد ای بو�

معجزۀ اقتراحی
وقتی پیغمبر؟ص؟ از جانب خدا مأمور شد كه بندگان خدا را به ّ
تبعیت از
برنامۀ آسمانی خود دعوت كند ،طبیعی است كه باید دلیلی بر صدق در ّادعای
ّ
نبوت خویش اقامه نماید که از آن تعبیر به «معجزه» میشود و برخی از معجزات
«اقتراحی» است كه با پیشنهاد مردم انجام میگیرد؛ ّاما نه همۀ مردم بلكه مردمی كه
حقیقتخواه و حقپذیر باشند وگرنه مردم هوسباز بهانهجو و لجوج و معاند كه معقول
نیست پیغمبر تابع خواستههای آنها باشد و هر چه آنها خواستند انجام بدهد.
قـرآن کریـم در خصـوص رفتـار مـردم زمان حضرت موسـی؟ع؟ بـا آن پیامبر بزرگوار
خـدا و درخواسـت معجزه از آن حضـرت میفرماید:
َ َ قَ ْ آ تَ ْ َ ُ َ
ت ْ َ آ َ ت َ ّ نَ ت 1
ا�؛
ا� ب� ِي�� ٍ
<ول�د �� ي� ن�ا موس ٰى ِ�سع � ي� ٍ
ُ
ما به موسی نه معجزۀ روشن دادیم>.
 .1سورۀ اسراء ،آیۀ .100
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ً
ُ
حــاال آن نــه معجــزه چــه بــوده اســت در ایــن آیــه تفصیــا نیامــده ولــی در آیــات
دیگــر قــرآن بیــان شــده اســت .اگــر كســی خواســت بــه کتــب گوناگــون تفســیر از جملــه
ُ
«تفســیر نمونــه» كــه خیلــی ســاده و روان نوشــته شــده مراجعــه کنــد .آن نــه معجــزه
را از آیــات دیگــر قــرآن اســتنباط كــرده و آورده اســت كــه یكــی از آنهــا «تبدیــل عصــا
بــه اژدهــا» بــوده و دیگــری «یــد بیضــاء» كــه حضــرت موســی؟ع؟ دســت بــه گریبــان
خــود میبــرد و بیــرون م ـیآورد و ماننــد مــاه میدرخشــید .طوفــان آمــد و همــه را زیــر
و رو كــرد ،رود نیــل تبدیــل بــه خــون شــد آنگونــه كــه وقتــی پیــروان موســی؟ع؟ از آن بــر
میداشــتند «آب» بــود .آل فرعــون كــه بــر میداشــتند «خــون» بــود و معجــزات دیگــر
از ایــن قبیــل بــوده اســت و فرعونیــان اعتنایــی بــه آنهــا نكــرده و ایمــان نیاوردنــد .در
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ایــن آیــه خــدا خطــاب بــه رســول اكــرم؟ص؟ میفرمایــد:
ف َ أَ
َ
ْ َ ئ َ �ذْ َ َ ُ ْ 1
ن
ْ
<� ْاس�ل ب� ِ��ي ِإ�سر ِا��يل ِإ� ج�اءهم؛
پس ،از -فرزندان اسرائیل بپرس -آنگاه كه نزد آنان آمد>.
حال تو ای پیامبر! از بنیاسـرائیل بپرس كه آنها جریان كار را برای مشـركین زمان
تـو بیـان كننـد .چـون ممكـن اسـت حـرف تـو را قبـول نكننـد .از علمـای بنیاسـرائیل
بخـواه كـه آنهـا بـرای مشـركین نقـل كننـد كـه مـردم زمـان موسـی؟ع؟ چگونـه آیـات
ّ
و معجـزات متعـدد دیدنـد و ایمـان نیاوردنـد و محكـوم بـه عـذاب شـدند .آنـگاه
خداونـد حكیـم بـه گوشـهای از مناظـرۀ فرعون با موسـی؟ع؟ اشـاره كـرده و میفرماید:
فَ ق َ َ َ ُ ف ْ َ ْ نُ نّ َ أَ �ظُ نُّ
َ
َ
ُ
َ
َ ْ ُ ً 2
<��ال له ِ�رعو� ِإ� ِ��ي ل� �ك ي�ا موس ٰى مسحورا؛
ً
جد تو را جادو شده
پس فرعون [به موسی] گفت :ای موسی! من ّ ا
ً
میدانم و حتما دیوانه شدهای!>.
 .1سورۀ اسراء ،آیۀ .101
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احتمال این نیز هست كه «مسحور» به معنای «ساحر» باشد:
ق َ َ َ ْ َ َ َ أَ َ َ ُ َ َّ ُ َّ َ َ ْ أَ
ْ
ض
<� َ
ال ل ق�د ع ِل ْم ت� ما � ن��ز َل ه ٰـ�ؤ ل ِاء ِإ�لا َر بّ� الس َماو ِتا� وال�ر ِ�
َ
ّ َ
َ
أ �ظُ نُّ َ َ ف ْ َ ْ نُ َ ث ْ ُ ً 1
بَ�ص ِئا� َر َو ِإ� ِ ن��ي ل� �ك ي�ا ِ�رعو� م� ب�ورا؛
موسی؟ع؟ [در جواب او] گفت :تو نیك میدانی كه این آیات
را كه مایۀ بصیرتها و بینشهاست جز پروردگار آسمانها و
زمین نازل نكرده است و من ای فرعون! تور ا هلاك گشته و
نابود شده میبینم.

ّ
آری ،بدبختی بزرگ همین است كه آدمی یك مطلب حقی را بفهمد ّاما از
روی عناد تن زیر بار قبول آن ندهد .موسی؟ع؟ گفت :ای فرعون! من میدانم كه
تو میدانی من راست میگویم و پیغمبر مبعوث از جانب خدا هستم و اینها كه
آوردهام آیات و نشانههای صدق ّادعای من است و سحر و جادو نیست ،ولی در
ّ ً
عین حال از روی لجاج و عناد تن زیر بار قبول فهمیدۀ خود نمیدهی و لذا من جدا
ً
و یقینا تو را هالك گشته و نابود شده میبینم و اطمینان به از بین رفتن تو دارم.

ّ
قاطعیت چشمگیر مردان الهی
اینجـا اندكـی ّ
ّ
قاطعیت مـردان الهی در مقابل
تأمـل بفرماییـد و ببینید كه راسـتی
ّ
مـردان مسـتكبر خودبیـن تـا چـه حـد اعجابانگیـز اسـت .فرعـون اگر سـر موسـی داد
میزنـد و بـا خشـم و غضـب تمـام میگویـد :مـن تـو را سـحر و جـادو شـده و دیوانـه
ُ
میبینـم ،مقتضـای قدرتمنـدی و زورمنـدی اوسـت تـا آنجـا كـه خـدا راجـع بـه ُعل ّـو و
اقتـدار او فرمـوده اسـت:
ْ أَ
َّ ف َ َ َ َ
2
ِإ<� ن� ِ� ْرع ْو ن� علا ف�ِ�ي ال� ْر ِ ض�...؛
فرعون روی زمین سربرافراشت [و اقتدار عظیمی به دست آورد].>...
 .1سورۀ اسراء ،آیۀ .102
 .2سورۀ قصص ،آیۀ .4
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آنگونه كه به همۀ مردم میگفت:
َ
َْ
أ ن َ َ ُّ ُ ُ أ ْ َ ٰ 1
<��...ا ر�ب كم ال�على؛
...من خدای بزرگ شما هستم>.
ّامــا موســی؟ع؟ چــه داشــت؟ هیــچ ،نــه ثروتــی و نــه قدرتــی ،یــك آدم پشــمینهپوش
بــا یــك عصــا در مقابــل فرعــون ،آن مســتكبر ّ
جبــار ایســتاد و بــا یــك قــدرت روحــی تمــام
داد زد:
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ََ
أ �ظُ نُّ َ َ ف ْ َ ْ نُ َ ث ْ ُ ً 2
ل� �ك ي�ا ِ�رعو� م� ب�ورا؛

َ ّ
<وِإ� ِ ن �ي�
من به یقین تو را ای فرعون نابود شده میدانم>.

ّ
مطمئنـم كـه بـزودی هلاك خواهـی گشـت .ایـن درس آموزنـدهای اسـت كـه قـرآن
ّ
كریـم بـه پیـروان خـود میدهـد كـه مـردان الهـی بـا اتـكا بـه قـدرت الیتناهـای «اهلل»
ّ
ّ
ّ
قاطعیـت تمـام بایسـتند و هیچـگاه
(عزوعلا) بایـد در مقابـل مسـتكبران پـر مدعـا بـا
ّ
در خـود احسـاس ذلـت ننماینـد و از خـود در مقابـل دشـمن اظهـار سسـتی نكنند .او
فریـاد میكشـد اینهـا هـم فریـاد بكشـند ،او شـعار میدهـد ،اینهـا هـم شـعار بدهنـد،
او میگویـد :مـن میكوبـم و ِلـه میكنـم اینهـا هـم بگوینـد مـا میكوبیـم و لـه میكنیـم؛
چنانكـه خواندیـم فرعـون بـا تكیـه به قدرت دنیایی خود داد زد :ای موسـی! به یقین
میدانـم كـه تـو دیوانـهای! موسـی؟ع؟ هـم بـا تكیـه بـه قـدرت الهـی خـود داد زد ای
فرعـون! مـن بـه یقیـن میدانـم كـه تـو نابـود شـدهای.
بـه هـر حـال عاقبـت فرعـون تصمیـم گرفـت پیـروان موسـی را از مصـر بیـرون كـرده
بیسـر و سامانشـان سـازد .خـدا بـه موسـی؟ع؟ دسـتور داد پیـروان خـود را شـبانه از
مصـر بیـرون ببـرد .فرعـون آگاه شـد و به تعقیبشـان پرداخت و جریـان دریا پیش آمد و
 .1سورۀ نازعات ،آیۀ .24
 .2سورۀ اسراء ،آیۀ .102
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موسـی؟ع؟ و پیروانش از آن به سلامت گذشـتند و فرعون و لشـكریانش در دریا غرق
شـدند .در آیـۀ مـورد بحـث میخوانیـم:
َ
َْ
ف َ أَ َ َ أَ ن َ ْ تَ ف �زَّ ُ
ّ نَ أ ْ ض ف َ أ غْ َ قْ ن َ ُ َ َ ن َّ َ ُ َ ً 1
<��راد �� ي�س� ِ� هم ِم� ال�ر ِ� ���ر��اه وم� معه ج� ِم ي�عا؛
پس از آن فرعون تصمیم گرفت بنیاسرائیل را از سرزمین
مصر بیرون كند ولی ما او را با تمام كسانی كه همراهش
بودند غرق كردیم>.
حـال منظـور اصلـی در آیـات مـورد بحـث ایـن بـود كـه خداونـد حكیـم ،نمونـهای
از مـردم ّامتهـای پیشـین نشـان داده كـه از پیغمبـر زمانشـان درخواسـت «معجزات

ّ
یشـدند تـا مـردم
متعـدد» مینمودنـد ولـی ایمـان نمیآوردنـد و محكـوم بـه عـذاب م 
زمـان پیغمبـر اكـرم؟ص؟ نیـز عبـرت بگیرنـد و خودشـان را مس ّ
ـتحق عـذاب خـدا
ُ
نسـازند .ببینیـد كـه خـدا بـرای هدایـت فرعـون و فرعونیـان نـه معجـزه بـه دسـت

حضـرت موسـی؟ع؟ ارائـه فرمـود كـه یكـی از آنهـا كافی بـود انسـانهای حقیقتخواه
را بـه راه آورد ولـی آنهـا بـر اثـر لجـاج و عنـاد ،تـن زیـر بـار قبـول آن ندادنـد و سـرانجام
مبتلا بـه عـذاب خـدا گشـته ،نابـود شـدند و بنیاسـرائیل و پیـروان موسـی؟ع؟ جـای
آنهـا نشسـتند .بعـد در آیـۀ آخـر از آیـات مـورد بحـث میفرمایـد:
َ قُ ْ َ
َ ن ْ َ ئ َ ُ ُ ْ أَ َ ف َ َ َ ْ ُ
ْ
�يل ْاسك ن�وا ال� ْر ض� � ِإ��ذ ا ج� َاء َوعد
<و�ل ن�ا ِم ن� بَ�ع ِد ِه ِل ب� ِ��ي ِإ�سر ِا�
ْآ
َْ
ُ ْ َ ف فً 2
ال� ِخ� َر ِة� ِج� ئ� ن�ا ِب�كم ل ِ� ي��ا؛
بعد از آن به بنیاسرائیل گفتیم :در این سرزمین [مصر و شام]
ساكن شوید ّاما هنگامی كه وعدۀ آخرت فرا رسد ،تمام شما
را بطور دسته جمعی [در آن دادگاه عدل] احضار میكنیم>.
 .1سورۀ اسراء ،آیۀ .103
 .2سورۀ اسراء ،آیۀ .104
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یعنـی حـاال كـه فرعـون را از بیـن بردیـم و شـما آزاد شـدید ،اینـك در ایـن سـرزمین
آبـاد و پـر نعمـت بـا كمـال آسـودگی خاطرَ ،مسـكن گزینیـد و زندگی كنیـد ولی مراقب
باشـید كـه شـما راه و رسـم آنهـا را پیـش نگیریـد و آخـرت و عالـم پـس از مـرگ را بـه
فراموشـی نسـپارید آنگونـه كـه دنیـاداری را تمـام هـدف زندگـی خـود بپنداریـد.
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ن
ئ مع ج�ز ٮ ّ
ݐ
�
�
�
ݓى
ا ب ی اء و ارا�هی � ه ( ݪ ݫݔںه)

خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به رسول اکرم؟ص؟ میفرماید:
قَ ْ َ َّ َ ً نُّ
َ
ف َ أَ ُ أَ ْ
َ َ أَ ْ َ ْ ن َ
ن
وحی ِإ�ل ْ ي� ِه ْم � ْاس�لوا �ه َل
�
ا
ال
�
ر
ا
ل
�
ك
ل
�
�
�
م
ا
�
<وما �رسل ِ ب ِ ِإ ِ ج
ِ
َ
ذّ ْ ن ُ ن تُ ْ َ تَ ْ َ ُ نَ
ْ َ ّ نَ ت ُ أ ْ َ َ َ
ا� َوال�زّ �بُ ِر َو� ن��زَ ل ن�ا ِإ�ل يْ�ك
ِال�ك ِر ِإ�� ك��م لا �علم
و� * بِ�ال ب� يِ�� ِ
َ
َ
ّ
ّ
َ
َ
َّ
ّ ْ ُ
َ نُ �زّ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ تَ فَ ُ نَ 1
ذ ِال�ك َر ِل ت� َب� ِيّ� نَ� ِل نل� ِاس ما � ِ ل ِإ�ل ي� ِهم ولعلهم ي���كرو�؛
پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی را که به آنان وحی
میکردیم اگر این حقیقت را نمیدانید از اهل ذکر بپرسید
تا اوصاف پیامبران را برای شما توضیح دهد .آن پیامبران را با
معجزات روشن وکتابهای آسمانی فرستادیم و قرآن را به سوی تو
فرستادیم تا برای مردم آنچه را که برای هدایت آنان فرستاده
شده بیان کنی و بلکه ایشان را بر اندیشیدن واداری>.
 .1سورۀ نحل ،آیات  43و .44
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«بینـات» و ُ«ز ُبـر» فرسـتادهایمّ .
در آیـۀ مزبـور میفرمایـد انبیـاء را بـا ّ
«بینـات» جمـع
ّبینـه اسـت و مـراد در اینجـا معجـزات و خـوارق عـادات اسـت كـه همـراه انبیـاء بایـد
باشـد تـا شـاهد صـدق ّادعـای ّ
نبوتشـان باشـد و ُ«ز ُبـر» جمـع َز ُبـور اسـت و مقصـود
كتابهـای آسـمانی اسـت كـه شـامل تعلیمـات و احـكام و شـرایع الهـی میباشـند
كـه هـر پیامبـر آسـمانی ،هـم بایـد آیت داشـته باشـد و هم شـریعت كه با آیتـش اثبات
صـدق ّادعـای ّ
نبوتـش را بنمایـد و بـا شـریعتش برنامـۀ زندگـی بـه دسـت بشـر بدهـد.
حال از جملۀ آن ّ
«بینات» و ُ«ز ُبر» همین قرآن كریم است كه هم جنبۀ آیت و

ّبینهای دارد و هم جنبۀ شریعت و زبوری یعنی هم معجزۀ پیامبراكرم؟ص؟ است
و شاهد صدق ّادعای ّ
نبوتش و هم شریعت و كتاب آسمانی آن حضرت است و
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برنامۀ زندگی برای بشر و مقصود از «ذكر» در این آیه همان «قرآن» است كه میفرماید:
َ أَ ن �زَ ْ ن َ َ ْ َ ذّ ْ
َ
<و�� ل�ا ِإ�ل ي�ك ِال�كر>؛
ما به تو ذكر را نازل كردیم>.
چـون «ذكـر» یعنـی هـر چـه كـه وسـیلۀ یـادآوری نسـبت بـه خـدا و برنام ههـای خـدا
میباشد و لذا تورات موسی و انجیل عیسی و َزبور داود و ُص ُحف ابراهیم و صحف
خـود پیامبراكـرم؟ص؟ نیـز «ذكـر» اسـت كه در سـورۀ طلاق از خود آن
نـوح همـه ذكرنـدِ .
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
آ
َ
ُ
َ
ّ
أ
ً
َ
ق
<� ْد � ن��زَ َل الل ُـه إ�ل يْ�ك ْم ِ�ذ ك ًرا* َر ُسولا يَ� تْ�لوا عل يْ�ك ْم � ي� ِت
ا�
حضرت تعبیر به «ذكر» شـده:
ِ
َّ
الل ِه>؛ 1رسـول بـه عنـوان «بیان ذكر» آمده اسـت.

ّ
لوازم ادعای رسالت

فَ ْ ئَ ُ أَ ْ َ ذّ ْ نْ ُ ْن ُت ْ تَ ْ َ ُ َ
ن
و در سورۀ نحل آیه  43آمده است�< :س�لوا �هل ِال�ك ِر ِإ�� ك��م لا �علمو�>
و بعد این جمله آمدهْ �< :ال َ� ّ� ن َ� ت َ ُ ُ
ا� وال�زّ �ب ِر>؛ یعنی شما كه عالم به ّبینات و ُزبر
بِ ب يِ ِ
نیستید ،از كسانی كه عالم به آنها هستند سؤال كنید و همانطور که اشاره کردیم

 .1سورۀ طالق ،آیات  10و .11
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ً
«بینات» جمع ّ
ّ
«بینه» به معنای «دالیل روشن» است كه احتماال مقصود در اینجا
معجزات و خوارق عاداتی است كه انبیا؟مهع؟ برای اثبات صدق در ّادعای رسالت

خویش ارائه مینمایند و ُ«ز ُبر» جمع «زبور» به معنای «كتاب» است كه حاوی
احكام و شرایع آسمانی میباشد و در واقع هر پیامبری همراه با ّادعای رسالت
دو چیز میآورد؛ یكی «آیت ّبینه» یعنی انجام كار خارقالعادهای كه از عهدۀ بشر
عادی بیرون است و نیاز به اذن و ارادۀ تكوینی خدا دارد و انجام آن نشان صدق
ّادعای رسالت است و دیگری «زبور» یعنی كتابی كه مشتمل بر دستورات آسمانی
و احكام الهی است كه مردم باید آنها را برنامۀ زندگی خود قرار دهند.
از باب مثال حضرت موسی؟ع؟ آیت ّ
«بینهاش» عصایی بود كه به محض
ارادۀ او تبدیل به اژدها میشد و كتابش تورات بود و برنامۀ زندگی مردم و حضرت
عیسی؟ع؟ آیتش احیای َم ٰ
وتی و زنده كردن مردهها بود و كتابش انجیل و
پیامبراكرم؟ص؟ از جمله امتیازات ویژهاش نسبت به سایر انبیاء؟مهع؟ این است كه
آیتش با كتابش یك چیز است و آن «قرآن» است كه هم «آیت ّبینه» و دلیل روشن
بر صدق ّادعای ّ
نبوت و رسالتش تا آخرین روز عمر دنیا میباشد و هم «كتابش» كه

جامع جمیع احكام و شرایع آسمانی برای تمام جوامع بشری تا روز قیامت است.

معجزۀ جاودانۀ رسول ا کرم؟ص؟
خداوند متعال میفرماید:
ْ
َ
ْ َ َ
قُ َّ ئ ن ْ تَ َ َ ت ْ ن ُ َ ْ ُ َ َ أ أ ُ
ال�ج نّ� عل ٰى � ن� يَ�� ت�وا ِب� ِم ث� ِل ه ٰـ�ذ ا
<�ل ل ِ� ِ� ْ جا��مع ِ� ال ِإ��س و ِ
َ
ُ
ْ
ْ قُ ْ آ ن َ َ أ تُ نَ ث ْ َ َ ْ َ نَ ْ
ا� بَ�ع ض� ُه ْم ِل بَ�ع ٍ ض� �ظ ِه ي� ًرا؛
ال�ر� ِ� لا ي���و� بِ� ِم� ِل ِه ولو ك
پیغمبر به مردم بگو :اگر همۀ آدمیان و پریان با هم مجتمع
شوند و بخواهند همانند این قرآن را بیاورند نخواهند
توانست كه چنین كاری را انجام دهند هر چند همه به
پشتیبانی و كمككاری یكدیگر برخیزند>.
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چـون قـرآن معجـزۀ پیغمبـر خاتم اسـت و دلیل بر ّ
نبوت اوسـت و لـذا باید باالتر از

ّ
حد توانایی بشـر عادی باشـد و خارقالعاد ه و كاشـف از تأیید الهی باشـد.
هـر پیغمبـری در هـر زمـان بایـد بـرای اثبـات صـدق در ّادعـای ّ
نبوتـش معجـزهای
متناسـب بـا زمـان خـودش داشـته باشـد؛ چنانكـه حضـرت موسـی؟ع؟ در زمانـی
مبعـوث بـه ّ
نبـوت شـد كـه كار سـحر و جـادو بسـیار رایـج و فوقالعـاده چشـمگیر بـود
و سـاحران كـه از كارگـزاران دسـتگاه حكومـت فرعـون آن مسـتكبر ّ
جبـار زمـان بودنـد
ً
از طـرف او تقویـت میشـدند و قهـرا طبقـۀ ممتـاز و برجسـتۀ در میـان مـردم محسـوب
میشـدند و لـذا موسـی؟ع؟ از جانـب خـدا مأمـور شـد بـرای اثبـات صـدق در ّادعـای
ّ
نبوتـش كاری شـبیه سـحر سـاحران انجـام داده و آنهـا را خاضـع در مقابـل حـق سـازد
ّ
تـا سـایر طبقـات مـردم نیـز بـه ّ
محاجۀ با
تبعیـت از آنها خاضع گردنـد و لذا در میـدان
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سـاحران كـه بـه امـر فرعـون تشـكیل یافتـه بـود و صحنـه پـر از منظر ههـای خیرهكننـده
و ُبهـتآور سـاحران شـده بـود ،حضـرت موسـی؟ع؟ بـه امـر خـدا عصـای خـود را
ً
دفعتـا عصـا تبدیـل بـه اژدهایـی عظیم ّ
الجثـه و هولنـاك گردیـد و حملـه
انداخـت و
بـه مـار و عقربهـا و افعیهـای سـاحران ُبـرد و همـۀ آنهـا را بلعیـد و خـود بـه حـال
قبلـیاش برگشـت.

سـاحران وقتـی دیدنـد كار موسـی؟ع؟ سـحر نبـوده بلكـه ّ
مؤید از جانـب خدا بوده

اسـت به فرمـودۀ قرآن:
َ أُ ْ ق َ َّ
الس َح َر ةُ� سَ
ا� ِدي� نَ� * ق َ� ُالوا آ� َم نّ َ�ا ب� َر بّ� ْال َع َال ِم ي� نَ� * َر ب�ّ
<و�ل ِ� ي�
ِج
ِ
ِ ِ
ُم َ
َ َ ُ نَ 1
وس ٰى وهارو�؛
ساحران ناگهان به سجده افتادند و گفتند :به ّ
رب العالمین
ّ
رب موسی و هارون ایمان آوردیم>.
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در زمان حضرت عیسی؟ع؟ ّ
طب و عالج بیماریهای صعبالعالج پیشرفت
اطبـاء مـورد ّ
داشـت و ّ
توجـه عمـوم بودنـد .از اینـرو معجـزۀ حضـرت عیسـی؟ع؟ بینـا
سـاختن كـور مـادرزاد و زنـده كـردن مردههـا بـود كـه از عهـدۀ ّ
اطباء بشـری بـر نمیآمد و
كاشـف از ّ
نبـوت آن حضـرت بود.
نبوتش پایانبخش به دوران ّ
پیغمبر اكرم؟ص؟ چون ّ
نبوت بوده و دینش به نام
ً
دین اسالم آیین جاودانگی و همه عصری است ،طبعا معجزهاش نیز باید جاودانه
و متناسب با همۀ ازمنه و اعصار باشدو لذا معجزهاش «قرآن» است و قرآن كتابی
ّ
است كه جامع علوم ّاولین و آخرین و آورندهاش كسی است كه در تمام مدت عمرش
ّ
نه درسی خوانده و نه معلم و استادی به خود دیده و نه یك صفحه نوشتهای مطالعه
كرده و نه یك سطر ّ
خطی با دست خود نوشته است .معالوصف دانشمندان هر
زمان را در مقابل كتابش خاضع 1ساخته است و این خود دلیل روشنی است ،بر
ّ
اینكه آورندۀ این كتاب ارتباط مسلم با عالم ماورای طبیعت داشته و آنچنان كه
خودش گفته است این كتاب از طریق «وحی الهی» به او القاء شده است.

دیدگاه یك دانشمند ایتالیایی دربارۀ قرآن
یـك پروفسـور دانشـمند ایتالیایـی كـه ِسـمت اسـتادی در دانشـگاه را داشـته
اسـت در ایـن بـاب اینچنیـن میگویـد :مـا در ایـن كتاب(قـرآن) ذخائـر و مخازنـی از
علم و دانش میبینیم كه فوق ّ
ـتعداد باهوشـترین اشـخاص و بزرگترین
ظرفیت و اس
ِ
فیلسـوفان و قویتریـن رجـال سیاسـت اسـت .مـا نمیتوانیـم بگوییـم ایـن كتـاب،
كار یـك آدم درس خوانـده و تحصیـل كـرده اسـت زیـرا یـك آدم هـر چقـدر هـم درس
خوانـده باشـد نمیتوانـد در تمـام علـوم و فنـون دسـتاندازی كنـد و ریزهكاریهـای
هـر علمـی را بـه نحـو احسـن تشـریح كنـد؛ تـا چـه رسـد به مـردی كه بـه یقیـن میدانیم
 .1فروتن.
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ّ
ّ
كـه سراسـر عمـر خـود را در میـان جامعـهای غیـر مهـذب و مردمـی دور از علـم و تمـدن
گذرانیـده اسـت .آنـگاه كتابـی بـه دنیـای بشـر عرضـه كـرده كـه جامـع علـوم ّاولیـن و
آخریـن و حـاوی قوانیـن و حقـوق فـردی و اجتماعـی و دنیایـی و عقبایـی اسـت .لـذا
مـا هیـچ راهـی نداریـم جـز اینكـه بگوییـم ایـن كتـاب سـاختۀ مغـز بشـر نیسـت بلكـه
سرچشـمه گرفتـه از مبدئـی اسـت كـه علمـش بـه همـه جـای عالـم محیـط اسـت.
این گفتار یك پروفسور و دانشمند ایتالیایی دربارۀ قرآن است .حاال خود قرآن
نیز میگوید:
ْ
َ
َ
ْ
ْ َ َ
قُ ّ ئ ن ْ تَ َ َ ت ْ ن ُ َ ُ َ َ أ أ ُ
ال نّ� عل ٰى � ن� يَ�� ت�وا بِ� ِم ث� ِل ه ٰـ�ذ ا
<�ل ل ِ� ِ� جا��مع ِ� ال ِإ��س و ِ�ج
ْ قُ ْ آ ن َ َ أْ تُ نَ
ثْ 1
و� ِب� ِم� ِل ِه؛
ال�ر� ِ� لا ي���
بگو :اگر همۀ ّ
جن و انس با هم جمع بشوند و دست به دست
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هم ،فكر به فكر هم و پشت به پشت هم بدهند و بخواهند
كتابی مثل قرآن بیاورند نخواهند توانست>.
خداوند متعال در قرآن كریمش خطاب به رسول اکرم؟ص؟ فرموده است:
َ َ
َ َ ُ ْ َ تَ ْ ُ
َ
قَ ْ
َ ت ُ ُّ ُ َ ن َ 2
� طه ِب� ي� ِم ي� ِ�ك؛
ا� ولا �خ
<وما ك ن� ت� � ت�لو ِم نْ� � ب� ِل ِه ِم نْ� ِك ت� ٍب
تو پیش از نزول قرآن نه كتابی را میخواندی و نه با دست
خود ّ
خطی مینوشتی>.
ّ
آیــا فــردی كــه نــه اســتاد و معلمــی بــه خــود دیــده و نــه بــا كتــاب و نوشــتهای
آشــنایی داشــته اســت امــكان ایــن را دارد كــه «كتــاب» بــه عالــم انســان عرضــه كنــد
آن هــم كتابــی كــه جامــع علــوم ّاولیــن و آخریــن باشــد و از مكتــب تعلیــم و تربیــت
خــود ،هــزاران عالــم و حكیــم و عــارف تحویــل بدهــد؟ بدیهــی اســت كــه ممكــن
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نیســت و ایــن خــود ،دلیــل روشــنی اســت بــر اینكــه ایــن كتــاب محصــول فكــر و مغــز
بشــر نیســت بلكــه فــرود آمــده از جانــب آفریــدگار عالــم هســتی اســت و بــرای اثبــات
ّ
قاطعیــت خــود در ایــن حقیقــت ،اعــان مبــارزه بــا جـ ّـن و انــس كــرده و گفتــه اســت
اگــر بــاور نداریــد كــه ایــن كتــاب از عالــم مــاورای طبیعــت آمــده باشــد و احتمــال ایــن
را میدهیــد كــه ســاختۀ مغــز خــود آورنــدهاش باشــد شــما هــم كــه بشــر هســتید و
دارنــدۀ مغــز و فكــر و علــم و دانــش میباشــید بیاییــد شــما هــم هماننــد ایــن كتــاب را
ّ
بیاوریــد ،ولــی مطمئــن باشــید اگــر شــما آدمیــان از عالمــان و دانشــمندان و متفكــران
و مبتكــران ،فكــر بــه فكــر هــم بدهیــد و از ّ
جنیــان نیــز كمــك بگیریــد ،هرگــز نخواهیــد
توانســت ایــن كار را انجــام داده و ماننــد ایــن كتــاب را بیاوریــد.

تفاوت معجزهها
پیامبـران الهـی در هـر زمـان كـه بـرای هدایـت مـردم مبعـوث میشـوند ،مـردم
ّ
موظفنـد از شـخص ّمدعـی ّ
نبـوت ،طلـب دلیـل كننـد چـون بـه صـرف ّادعـا كـه
نمیشـود از او پذیرفـت و او را پیـامآور از جانـب خـدا دانسـت بلكـه بایـد او كاری كـه
از عهـدۀ بشـر عـادی بـر نمیآیـد انجـام دهـد تـا معلـوم شـود كـه از جانـب خـدا تأییـد
یشـود .خـدا هـم فرمـوده اسـت:
میگـردد و آن كار «معجـزه» و خارقالعـاده نامیـده م 
َ َ ْ أَ ْ َ َ َ
ْ َ ّ نَ ت 1
<ل ق�د � ْر َسل ن�ا ُر ُسل ن�ا ِب�ال ب� ِي��ا�؛
ّ
ّ
بطور مسلم ما رسولان و پیامبران خود را همراه با ادلۀ روشن و
روشنگر فرستادهایم>.

ّ
ّ
پـس هـم مـردم بـه حكـم عقـل موظفنـد از مدعـی نب ّـوت مطالبـۀ معجـزه كننـد و
هـم پیامبـران بایـد دلیـل بـر صـدق در ّادعـای نب ّـوت خویـش اقامـه نماینـد و كاری
اعجازآمیـز و خارقالعـاد ه انجـام بدهنـد تـا مـردم پـی بـه ّ
نبوتشـان ببرنـد و برنامههای
آسمانیشـان را بپذیرنـد.
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از بــاب مثــال میدانیــم كــه حضــرت موســی؟ع؟ معجــزهاش ایــن بــود كــه بــه اذن
خــدا عصــای دســت خــود را بــه اژدهــا تبدیــل كــرد آنچنــان كــه ســاحران عصــرش كــه
پاســداران عظمــت فرعونــی بودنــد در مقابلــش بــه زانــو در آمدنــد و بــه ســجده افتادنــد
و همچنیــن حضــرت عیســی؟ع؟ بــا دم مســیحاییاش مــرده را زنــده میكــرد و كــور
مــادرزاد را بینــا میســاخت .منتهــی معجــزات دوگونــه اســت ،گون ـهای «ابداعــی» و
گونـهای دیگــر «اقتراحــی» اســت؛ یعنــی گاهــی بطــور مســتقیم از جانــب خــدا یــك كار
مخصــوص مشـ ّـخص و ّ
معیــن میشــود و بــه پیامبــر دســتور داده میشــود كــه آن كار را
بــه عنــوان معجــزه و دلیــل بــر نبـ ّـوت خویــش بــه مــردم ارائــه نمایــد ماننــد همــان تبدیــل
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شــدن عصــا بــه اژدهــا كــه معجــزۀ حضــرت موســی؟ع؟ بــود و خــدا فرمــوده اســت:
ْ
َ أَ ْ َ ْ ن َ َ ُ َ أَ نْ أَ ْ ق َ َ َ ف َ �ذَ َ تَ ْ قَ فُ
َ َ أ ف ُ نَ 1
<و�وح ي��ا ِإ�ل ٰى موس ٰى �� �ل ِ� عصاك � ِإ� ا ِه�ي �ل�� ما ي�� ِ�كو�؛
به موسی وحی كردیم عصای خود را بیفكن تا ساختههای
ساحران را ببلعد و باطل بودن كارشان را ظاهر سازد>.
ایـن نـوع معجـزۀ «ابداعـی» اسـت كـه بـدون پیشـنهاد از جانـب مـردم بـه امـر خدا
بـه دسـت پیامبـر خـدا انجـام شـده اسـت و گاهـی معجـزه «اقتراحـی» و پیشـنهادی
از جانـب مـردم اسـت یعنـی مـردم یـك كار مخصوصـی را تعییـن كـرده و از شـخص
ّمدعی ّ
نبوت میخواهند كه آن كار را انجام بدهد و آن نیز دو قسـم اسـت ،یك قسـم
ً
پیشـنهاد از ناحیۀ افرادی اسـت كه واقعا حقیقت خواه و حق پذیرند و بنای لجاج
و عنـاد و بهانـه جویـی ندارنـد و راسـتی میخواهنـد پـی بـه صـدق در ّادعـای نب ّـوت
ببرنـد و تسـلیم گردنـد .ایـن نـوع اقتـراح و پیشـنهاد هیـچ اشـكالی نـدارد بلكـه بسـیار
ّ
یشـود و
طـرف شـخص مدعـی نب ّـوت هـم پذیرفتـه م 
هـم بجـا و پسـندیده اسـت و از ِ
جـواب مثبـت داده میشـود.
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بی اعتنایی رسول ا كرم؟ص؟ به افراد لجوج و بهانهجو
ولـی یـك قسـم اقتـراح و پیشـنهاد از ناحیۀ افرادی اسـت كـه حقیقت خواه و حق
پذیـر نیسـتند و جـز لجـاج و عنـاد و بهانـه جویی هدفی ندارند و بـه فرمودۀ قرآن:
َ
َ ُ
َ َ ْ تَ ْ قَ نَ تْ َ أ ن فُ ُ ُ ْ 1
<و جَ� َحدوا بِ�ها واس� ي����ها ���سهم؛
و با آنكه دلهایشان بدان یقین داشت ،از روى ظلم و ّ
تكبر آن
را انكار كردند>.
مردمــی هســتند در عیــن اینكــه باطـ ِـن جانشــان یقیــن بــه حقیقــت پیــدا كــرده

اســت آن را انــكار میكننــد و تــن زیــر بــار قبولــش نمیدهنــد از اینــرو بــه پیشــنهاد
آنهــا در معجــزات اعتنــا نبایــد كــرد و اگــر هــم از بــاب اتمــام ّ
حجــت ،اعتنــا بــه
پیشنهادشــان بشــود و معجــزهای طبــق خواســتۀ آنهــا عملــی گــردد ،آنهــا تــن زیــر بــار
قبولــش نمیدهنــد و ایمــان نمــی آورنــد و زمینــه بــرای نــزول عــذاب آمــاده میشــود
یگــردد؛ چنانكــه در میــان ّامتهــای
و عــذاب بــر آن مــردم طاغــی گردنكــش نــازل م 
ً
گذشــته ایــن جریــان مكـ ّـررا پیــش آمــده و آنهــا را قــرآن نقــل كــرده اســت كــه مــردم از
ً
پیغمبــر زمانشــان اقتراحــا معجــزهای خواســتهاند و پیغمبــر هــم عمــل كــرده و آنهــا
نپذیرفتــه و ایمــان نیاوردهانــد و عــذاب بــر آنهــا نــازل شــده اســت ماننــد قــوم نــوح و
قــوم عــاد و قــوم ثمــود و قــوم لــوط و ...و گاهــی هــم خــدا از بــاب ّ
ترحــم بــر قومــی اعتنــا
بــه پیشــنهاد آنهــا نمیكنــد تــا مسـ ّ
ـتحق عــذاب نشــوند.

چنیـن نقـل شـده اسـت كـه مردمـی از افـراد لجـوج و معانـد از مشـركین قریـش
ً
ّ
در مكـه از پیغمبـر اكـرم؟ص؟ درخواسـت انجـام كارهایـی كـه بعضـا نامعقـول و یـا
نامناسـب بـا شـأن ّ
نبـوت بـوده اسـت كردهانـد و آن حضـرت اعتنایـی به درخواسـت

مسـتحق عـذاب نشـوند هـر چنـد اگـر مس ّ
ّ
ـتحق عذاب هم میشـدند
آنهـا نفرمـوده تـا
 .1سورۀ نمل ،آیۀ .14
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بـاز خـدا عـذاب بـر آنهـا نـازل نمیكـرد چـرا كـه خـودش فرمـوده اسـت:
َ َ َ نَ َّ ُ ُ َ �ذّ َ ُ ْ َ أَ ن تَ ف
1
ْ
<وما كا� اللـه ِل ي�ع ِ ب�هم و��� ِ� ي� ِهم...؛
خدا بر آن نیست كه آنها را عذاب كند در حالی كه تو [ای
رسول گرامی من!] در میان آنها هستی.>...
ّ
ـران
ایـن یـك موهبـت اسـتثنایی اسـت كـه خداونـد منـان در میـان تمـام پیامب ِ
خـود بـه رسـول اكـرم؟ص؟ عنایـت فرمـوده اسـت كـه وجـود مبـارك آن حضـرت را مانـع
نـزول عـذاب بـر مـردم قـرار داده اسـت اگـر چـه آنهـا مس ّ
ـتحق عـذاب باشـند و حـال
آنكـه سـایر انبیـاء؟مهع؟ در میـان قومشـان بودنـد و عـذاب خدا بر قوم آنها نازل میشـد
ّ
مسـتحق عـذاب میشـدند چنانكـه حضـرت نـوح؟ع؟ در میـان قومـش بـود و
اگـر
ـان بـه او
عـذاب طوفـان نـازل شـد و تنهـا حضـرت نـوح؟ع؟ بـا افـراد معـدودی از مؤمن ِ
84

نجـات یافتنـد و همچنیـن حضـرت هـود؟ع؟ در میـان قوم عاد و حضـرت صالح در
میـان قـوم ثمـود و حضـرت لـوط در میـان قومش بودند و عذاب بر آنها نازل شـد .ولی
رسـول اكـرم؟ص؟ بـه عنایـت ّ
خاص خدا نسـبت به آن حضرت ،وجـود مباركش مانع

نـزول عـذاب بـر قومـش بـوده اسـت اگرچـه مس ّ
ـتحق عـذاب میشـدند.

اثبات ّ
نبوت با ارائۀ معجزه
ً
اساسـا خودداری از شـهوات حیوانی برای انسـانهای مقهور شـهوت ،امری بس
دشـوار اسـتّ ،امـا ایـن دشـواری عقلـی نیسـت .در مقـام عقـل ،رنـج نیسـت ،قانـون و
شـریعت ،هیچگاه یك امر حرجی نیسـت ،بلكه تنها راه تحصیل سـعادت اسـت.
منکـران رسـالت به انبیـاء میگفتند:
نْ أَ ن تُ ْ َّ تَ ْ �ذ ُ نَ
ِإ<�� ���م ِإ�لا �ك ِ ب�و�؛
شما كه ّ
مدعی هستید از طرف خدا قانون آوردهاید؛ دروغ
میگویید!>.
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انبیاء در جواب گفتند:
َ
ق َ ُ َ ُّ ن َ َ ْ َ ُ نّ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ نَ 1
<�الوا ر�ب �ا ي�علم ِإ��ا ِإ�ل ي�كم لمرسلو�؛
خدای ما میداند كه ما فرستادگان او به سوی شما هستیم>.
و اگـر انبیـاء قسـم خوردهانـد كـه خـدا بـر رسـالت مـا آگاه اسـت و شـاهد ماسـت
منظـور آنهـا ایـن نبـوده كـه بخواهنـد ّ
نبـوت را بـا قسـم اثبـات كننـد ،زیـرا نب ّـوت بـا

یشـود .بلكـه احتیاج به
قسـم اثبـات نمیشـود .همچنـان كـه بـا ّادعـا هـم اثبـات نم 
«بینـه» ّ
ّبینـات دارد و هـر رسـولی بـا ّ
نبـوت خـود را بـه اثبـات میرسـاند:
َ قَ ْ أَ ْ َ ْ ن َ ُ ُ َ ن َ
ْ َ ّ نَ ت 2
ا�؛
�
�
�
ال
�
ا
�
<ل�د �رسل�ا رسل بِ ب يِ ِ
ّ
بطور قطع و یقین ما رسولان خود را همراه با آیات ّبینات و ادلۀ
روشن فرستادیم>.
هـر پیامبـری بایـد ّ
«بینـه» داشـته باشـد تـا نشـان صـدق ّادعایش باشـد .آنها برای
ّ
ّ
قاطعیـت در ّادعـای رسـالت قسـم میخوردنـد .چـون كسـی كـه مدعـی مطلبـی

ّ
قاطعیت ،حالت خضوع را
خود ایـن
هسـت اگـر آن مطلـب را بطـور قاطـع بیان كندِ ،
ّ
ّ
مأموریت خود سسـت
تـا حـدی در طـرف مقابـل ایجـاد میكنـد .اگـر انسـان در انجام
َ
«بال َع َّـل و َل ْی َ
ـت» 3بیـان كنـد ،طـرف مقابـل هـم كـه اعتقـادی
و ضعیـف باشـد و آن را
نـدارد در مخالفـت آن بیشـتر تلاش میكنـدّ .امـا اگـر بطـور قاطـع گفتـه شـود كـه:
َ
َ ُّ ن َ َ ْ َ ُ نّ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ نَ 4
<ر�ب �ا ي�علم ِإ��ا ِإ�ل ي�كم لمرسلو�؛
خ اد بطور قطع میداند كه ما رسولان او به سوی شما هستیم>.
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ّ
ّ
بـدون شـك ایـن بیـان رسـا و محكـم ضمـن اینكـه در مخاطـب نافذ و مؤثر اسـت
گویـای ایـن حقیقـت اسـت كـه اگـر مـا از جانـب خـدا مأموریـت نداشـتیم ،او خودش
جلـوی مـا را میگرفـت .زیـرا اگـر مـا در بیـن مـردم بیاییـم و آنهـا را گمـراه كنیـم و خـدا
هیـچ نگویـد ،ایـن خلاف حكمـت او خواهـد بـود .مـا كـه شـما را بـه كاری دعـوت
میكنیـم ،بـه عنـوان رسـالت از جانـب خـدا ایـن كار را انجـام میدهیـم .اگـر او مـا
ً
را رسـول خـود ندانـد ،حتمـا علیـه مـا اقـدام میكنـد .در عیـن حـال مـا «بلاغ ُمبیـن»
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داریـم ،یعنـی حرفـی را كـه میزنیـم؛ بـا «آیـات ّبینـات» طـرح میكنیـم.
َ َ َ َ َّ ْ َ ُ ْ
<و َما عل يْ� ن�ا ِإ�لا ال بَ�لا�غ ال ُم بِ� ي� نُ�>؛
ً
آن چــه كــه وظیفــۀ ماســت فعــا جنگیــدن بــا شــما نیســت ،بلكــه مــا مأمــور
ْ َ َ �غُ
هســتیم پیــام خــدا را بــه شــما برســانیم و ایــن مرحلــۀ ّاول كار ماســت< .ال ب�لا
ْ
ال ُم ِب� ي� نُ�> یعنــی پیغــام آشــكار و بــاغ مبیــن بایــد همــراه بــا «معجــزه و ّبینــه» باشــد.
اگــر ّبینــه همراهــش نباشــد ،حرفــش صــرف ّادعاســت و ّادعــای بیدلیــل مقبــول
نیســت و لــذا همــۀ پیامبــران «بــاغ ّ
مبیــن» داشــتهاند .یعنــی هــر ّادعایــی را همــراه
ّبینــه و معجــزه میآوردنــد.

ایمان به غیب الزمۀ دینداری
حــاال پیامبــر اكــرم؟ص؟ كــه صــدق ّادعــای ّ
نبوتــش بــه وســیلۀ قــرآن كریــم اثبــات
شــده اســت میفرمایــد :حقیقــت اینكــه مــن هــم بشــری ماننــد شــما هســتم بــا ایــن
تفــاوت كــه مــرا خــدا از میــان شــما برگزیــده و َ«مهبــط وحــی» 1خــود قــرارم داده اســت
تــا برنامــۀ زندگــی بــه دســت شــما بدهــم و وحــی هــم كــه نوعــی ارتبــاط خـ ّ
ـاص بــا

خداســت از مصادیــق غیــب اســت كــه ایمــان بــه آن آوردهایــم و ایــن قــرآن همــان
برنامــۀ زندگــی اســت كــه خــدا تنظیــم كــرده و بــه مــن داده كــه بــه شــما برســانم .پــس
ّ
 .1محل فرود وحی.
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خــدا «غیــب» اســت و وحــی و نبـ ّـوت و امامــت «غیــب» اســت و بــرزخ و معــاد نیــز
«غیــب» اســت و مــا هــم از طریــق وجــدان و خودیابــی پــی بوجــود «عالــم غیــب» بــرده
ً
و آن را بــاور كردهایــم و طبعــا بــه خــدا و وحــی و نبـ ّـوت و امامــت و بــرزخ و معــاد كــه همــه
از مصادیــق غیبنــد ایمــان آوردهایــم و لــذا گفتیــم ّاولیــن قــدم بــرای تحصیــل معــارف
دیــن از اصــول و فــروع« ،ایمــان بــه غیــب» اســت .آن قــدم كــه برداشــته شــد دنبــال آن
ً
ّ
تمــام معــارف دینــی قهــرا حاصــل خواهــد شــد و اگــر «ایمــان بــه غیــب» تحقــق نیابــد،
یعنــی انســان بــاور نكنــد كــه مــاوراء ایــن عالــم حـ ّـس و طبیعــت عالــم دیگــری پنهــان
ّ
ّ
حــواس ظاهــر وجــود دارد ،در ایــن صــورت هیــچ كــدام از معــارف دینــی تحقــق
از
نخواهــد یافــت.

معجزه برای اثبات رسالت نه ارشاد و هدایت
حاصــل اینكــه معجــزات و خــوارق عــادات تنهــا در مرحلــۀ اثبــات رســالت
اســت نــه در مرحلــۀ ارشــاد و هدایــت .حضــرت موســی؟ع؟ بــا تبدیــل عصــا بــه اژدهــا
در حضــور فرعــون ،خواســت رســالت خــود را از جانــب خــدا اثبــات كنــد .ولــی بــه او
ّ
نگفــت اگــر بــه دیــن و آییــن مــن ایمــان نیــاوری ،ایــن اژدهــا را بــر تــو مســلط میكنــم كــه
خــودت را بــا تخــت و تــاج و اعــوان و انصــارت در كام خــود فــرو ببــرد ...بلكــه گفــت:
َ َْ َ
نَ 1
< ...يَ�ا ِف� ْر َع ْو نُ� إ� ّن� َر ُس ٌ
ول ِّم ن� ّر ِبّ� العال ِم ي��؛
ِ ِ �ي
ای فرعون! من فرستادۀ از جانب ّ
رب العالمینم>.
َ فَ َ ْ َ
أَ ْ َ َ
َ َّ َ َ أَ َ َّ
2
<هل لك ِإ�ل ٰى � ن� ت� َ�ز ك ٰى * َو�ه ِد َي�ك ِإ�ل ٰى َر ِّب�ك � ت� خ� ش� ٰى؛
آیا میخواهی پاكیزه شوی و من تو را به سوی پروردگارت
هدایت كنم تا از او بترسی [و طغیان نكنی] >.
 .1سورۀ اعراف ،آیۀ .104
 .2سورۀ نازعات ،آیات  18و .19
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آری ،انبیا؟مهع؟ هدفشـان بیدار سـاختن عقل خواب رفتۀ مردم اسـت .به فرمودۀ
ُ ُ َُ َ َ
ُُْ
ـول»؛ 1آمدهانـد تـا گنجینههـای
امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟« :ي ِث
يـروا ل ْـم دف ِائ َـن العق ِ
عقلهـا را كـه زیـر اوهـام و خرافـات و ّ
تعصبـات جاهالنـه مدفـون شـدهاند بیـرون

بیاورنـد و مـردم را بـا عقلـی آزاد بـر سـر دو راهـی ّرد و قبـول هدایـت بنشـانند و بگوینـد:
نّ َ َ َ ْ ن َ ُ َّ َ ّ َ َ
َ
َ فُ ً 2
اك ًرا َوِإ� ّما ك�ورا؛
ِإ<��ا هد ي��اه الس ِب�
�يل ِإ�ما �ش ِ
ما راه را به انسان نشان دادیم خواه شاكر باشد و خواه كافر>.
ما راه را نشـانتان دادیم حال این شـما و این راه از سـعادت و شـقاوت ،از بهشـت
و ّ
جهنـم ،ببینیـد عقلتـان كدام را بـر میگزیند ،آن را پیش بگیرید.

88

ّ
معجزه خواهی سران مشرک مکه
ّ
مشركین مكه شاهد بودند پیامبر اكرم؟ص؟ اصرار بر دعوت به توحید و تخطئۀ
بتپرستی دارد و این برای آنها از جهات عدیده قابل ّ
تحمل نبود ،از اینرو سران و
بزرگانشان از قبیل ابوجهل و ابوسفیان و ابولهب و...یك روز در كنار كعبه اجتماع كردند
و با هم ّمتفقالقول شدند كه پیامبر؟ص؟ را احضار كنند و با او به گفتگو بنشینند.
ً
ـدیدا مورد ّ
اذیت و آزارهای جسـمی
پیامبـر اكـرم؟ص؟ هـم بـا اینكـه از ناحیۀ آنها ش
و روحـی بـود ولـی پیوسـته طالـب ایـن بـود كـه در مجمـع آنهـا حاضـر شـده و سـخنان
ّ ً
ّ
مكـررا بـه گـوش آنهـا برسـاند شـاید دلـی را بـا حـق آشـنا گردانـد .پـس از
حـق خـود را
اینكـه در جمـع آنهـا حاضـر شـد ،آنهـا گفتنـد:
«ای ّ
محمـد! تـو بـه مـا خیلـی آزار دادهای و آزار میدهـی هیچكـس بـا قـوم خـود
اینچنیـن بدرفتـاری نكـرده اسـت كـه تـو بـا مـا رفتـار میكنـی ،تـو معبودهـای آبـاء و
خـود مـا و آبـاء و اجـداد مـا را سـفیه و جاهـل و نـادان
اجـدادی مـا را تحقیـر میكنـی و ِ
 .1نهجالبالغۀ فیض ،خطبۀ .1
 .2سورۀ انسان ،آیۀ .3
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میخوانـی ،تـو از مـا چـه میخواهـی؟ اگـر طالـب مـال و ثروتـی مـا اینقـدر بـه تـو مـال
میدهیـم كـه ثروتمندتـر از همـه باشـی ،اگـر طالـب جـاه و مقامـی ،مـا حاضریـم تـو را
رئیـس خـود قـرار دهیـم و اگـر بیمـاری روحـی داری طبیـب و درمان برای تـو میآوریم».
مردمی كه تمام شرف و ّ
عزت را در مال و جاه و دنیا میدانند فكر میكنند
هر كس حرفی میزند و كاری میكند انگیزهای جز رسیدن به مال و جاه ندارد.
آنگاه وقتی دیدند كسی نه پول میخواهد و نه مقام بلكه از دست مردم كتك هم
میخورد و فحش هم میشنود ولی باز از حرف و كار خود دستبردار نمیباشد،
ً
میگفتند حتما دیوانه است كه خدا میفرماید:
َ
َ ق َ ُ أَ ُ َ َّ ُ َ َ
ذّ ْ ُ نّ َ َ َ ْ نُ نٌ 1
<و�الوا يَ�ا � يّ�ها ال ذ ِ� ي� ن� ّ�ز ِ َل عل يْ� ِه ِال�كر ِإ��ك لم ج��و�؛
گفتند :ای كسی كه [میپنداری] كتاب از آسمان بر تو نازل
ً
ً
شده است! تو یقینا و قطعا دیوانهای>.
تـو آخـر از مـا چـه میخواهـی؟ رسـول اكـرم؟ص؟ میفرمـود :مـن از شـما هیـچ چیـز
نمیخواهـم نـه پـول نـه مقـام و ...مـن از جانـب خـدای خـودم و خدای شـما مبعوث
تهـای مـردۀ بـی عقـل و شـعور ،كار یـك انسـان
شـدهام كـه بـه شـما بگویـم پرسـتش ب 
زنـدۀ بـا عقـل و شـعور نیسـت ،شـما بایـد خالـق و آفریـدگار خودتـان را بپرسـتید .تنهـا
معبـود در عالـم ،خالـق و آفریـدگار مـن و شماسـت.
در لجـاج و عنـاد و بهانه
آنهـا دیدنـد او دسـت بـردار از حـرف و كار خـود نیسـت ،از ِ
جویـی وارد شـده و پیشـنهاد كارهای خارقالعـاد ه كردند:
َْ
َ ق َ ُ َ ُّ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ
نَ أ ْ ض َ ن ُ ً 2
<و�الوا ل ن� ن��ؤ مِ نَ� لك َح ت� ٰى ت� ف� ج� َر ل ن�ا ِم� ال�ر ِ� ي�� ب�وعا؛
و گفتند :ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد تا اینكه از زمین
برای ما چشمهای بجوشانی>.
 .1سورۀ حجر ،آیۀ .6
 .2سورۀ اسراء ،آیۀ .90
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ّ
چـون مكـه سـرزمینی خشـك و ریگـزار بـود از اینـرو گفتنـد :اینجـا بـرای مـا چشـمۀ
آبـی بجوشـان كـه همیشـه در حـال جوشـش باشـد و هیچـگاه خالـی از آب نباشـد و
دیگـری برخاسـت و گفـت:
َ
َ
ّ
أَ ْ تَ ُ نَ َ َ َ نَّ �ةٌ ّ ن ن
َ ََ
َ فَ ُ َ ّ ْ أ ْ َ
�يل َو ِع ن� بٍ� � ت� ف� جِ� َر ال� ن�ه َار خِ�لالها
�خ
�
<�و �كو� لك ج�� ِم� ِ ٍ
َْ
ً 1
ت� ف� ِج� ي�را؛
یا باغی از خرما و انگور داشته باشی كه از لابهلای آن به
فراوانی نهرها جاری سازی>.

90

ّ
سومی گفت:
أ ْ تُ ْ ق َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َ ف ً أ ْ تَ أ ت
اهلل َو
<�و �س ِ�ط الس
ماء كما �ز عم ت� عل ی� ن�ا ِكس�ا �و �� ِ�ی ِب� ِ
ْ َ ئ َ قَ
ً2
لا�ك ِ�ة � ِب� ی�لا؛
الم ِ
ّ
سر ما بیفكنی و
یا چنانكه ادعا میكنی آسمان را پاره پاره بر ِ
یا خدا و فرشتگان را در برابر ما حاضر آوری>.
َ ُّ ْ
أَ ْ َ ُ نَ َ َ َ ْ تٌ ّ ن �زُ خْ ُ ف أَ ْ تَ ْ قَ ف َّ
الس َم ِاء َول ن� ن��ؤ مِ نَ�
<�و ي�كو� لك ب� ي�� ِم� �ر ٍ� �و �ر� ٰى �ِ�ي
َ
ق َ َّ ُ َ َ َ َ
ت َ ً نّ قْ َ �ؤُ ُ 3
ِل ُر ِ� ِيّ�ك َح ت� ٰى ت� ن� ّ�ز ِ َل عل يْ� ن�ا ِك�ا ب�ا ��ر ه؛
یا براى تو خانهاى از طلا [كارى] باشد ،یا به آسمان بالا روى،

و به بالا رفتن تو [هم] اطمینان نخواهیم داشت ،تا بر ما
كتابى نازل كنى كه آن را بخوانیم.>...
خرف» یعنی طال«ُ ،م َز ْخ َرف» یعنی ّ
ُ«ز ُ
مزین به طال .گرچه ما در اصطالح عرفی
عادی خود میخواهیم بگوییم فالن آدم حرفهای بیهوده و بی اساس میزند
 .1سورۀ اسراء ،آیۀ .91
 .2سورۀ اسراء ،آیۀ .92
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ّ
میگوییم مزخرف گویی میكند .ولی در لغت عرب به معنای «مطل» یعنی زینت
شدۀ به طالست و لذا مشركین بهانه جو به رسول اكرم؟ص؟ میگفتند :تو كه ّادعای
بزرگی و برتری نسبت به ما داری ،پس چرا زندگی شبیه زندگی بزرگان نداری.
بزرگان ،خانههای طالیی و پر نقش و نگار دارند ،پس تو چرا خانۀ طالیی نداری؟
باز گفتند :تو اگر راستی با آسمان در ارتباط هستی ،برو به آسمان كه ما ببینیم و
تازه اگر این كار را هم بكنی ما به تو ایمان نخواهیم آورد تا از آسمان نامهای بیاوری
ً
و ما آن را بخوانیم كه مثال خدا در آن خطاب به ابوسفیان نوشته باشد ای جناب
ابوسفیان! فدایت شوم ،این شخص از جانب من آمده است و قبولش كنید!
1

از این پیشنهادهای عجیب و غریب معلوم بود كه جز بهانه جویی و استنكاف

از قبول دعوت هدفی ندارند؛ از اینرو هیچ جا نداشت كه رسول اكرم؟ص؟ جواب
مثبت به خواستههای آنها بدهد و لذا خدایش خطاب به او فرمود:
قُ ْ ُ ْ َ َن َ ّ َ ْ ُ ن ُت َّ َ ش َ ً َّ ُ ً 2
<�ل س ب�حا� ر ب��ي هل ك�� ِإ�لا ب��را رسولا؛
ِ
ّ
بگو :پروردگار من پاك و منزه از این است [كه اعتنایی به
لاطائلات شما بنماید] آیا جز این است كه من بشری
پیامآور از جانب خدا هستم؟>.
یعنـی شـما خیـال كردهایـد كـه مـن همـه كارهام و هـر كار كـه بخواهیـد از مـن
سـاخته اسـت و حـال آنكـه چنیـن نیسـت مـن هـم ماننـد شـما بشـرم منتهـی بشـری
هسـتم كـه منصـب پیـامآوری از جانـب خـدا بـه مـن داده شـده اسـت و از آن جهـت
كه بشـرم ،هیچ كارهام و جز كاری كه خدا اذن به انجام آن داده اسـت از من سـاخته
نیسـت و از آن جهـت كـه رسـول و پیـامآور از جانـب خدا هسـتم ،كاری جـز ابالغ پیام
 .1ننگ و عار داشتن ،بزرگ منشی نمودن.
 .2سورۀ اسراء ،آیۀ .93
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خـدا بـه شـما بنـدگان خـدا وظیفـهای نـدارم؛ منتهـی بـرای اینكـه شـما اطمینـان بـه
رسـالت مـن داشـته باشـید یـك یـا دو كار خارقالعـاد ه آن هم بـه اذن و امر خدا انجام
میدهـم نـه اینكـه مطیـع پیشـنهادهای هوسـبازانۀ شـما باشـم و هـر كاری كـه شـما
هـوس كردهایـد آن را انجـام بدهـم.
آری پیامبــران و انبیــای الهــی كارشــان انســان پــروری و آدم ســازی اســت نــه
معجزهگــری و كارهــای عجیــب و غریــب انجــام دادن و مــردم را ســرگرم کــردن بــه
اینگونــه كارهــا اگــر پیغمبــر اینچنیــن باشــد و هــر آدم هوســبازی هــر كاری خواســت،
او انجــام بدهــد ،یكــی بگویــد :ایــن االغ ســواری مــن را بــه اســب تــازی تبدیــل كــن،
ِ
دیگــری بگویــد ایــن زن پیــر زشــت زمینگیــرم را بــه یــك زن جــوان زیبــا و زرنــگ
تبدیــل نمــا.
92

در ایـن صـورت پیامبـر «العیاذبـاهلل» خـودش تبدیـل بـه یـك دلقـك و ملعبـه و
بازیچـۀ دسـت هوسـبازان خواهـد شـد و شـأن آسـمانی خـود را از دسـت خواهـد داد
و لـذا خـدا فرمـود:
قُ ْ ُ ْ َ نَ َ ّ َ ْ ُ ن تُ َّ َ ش َ ً َّ ُ ً 1
<�ل س ب�حا� ر ب��ي هل ك�� ِإ�لا ب��را رسولا؛
ِ
«بگو » :پاك است پروردگار من ،آیا [من] جز بشرى فرستاده
هستم؟>.
ّ
بگـو :شـگفتا كـه چـه توقعـات نابجایـی از مـن داریـد؟! آخـر نـه مگـر ایـن كـه مـن
بشـری هسـتم كـه تنهـا وظیفـهام رسـاندن پیام خدا به شـما بندگان خداسـت ،شـما
هـم اگـر افـراد عاقـل حقیقـت خـواه باشـید ،از برنامـۀ آسـمانی مـن ّ
تبعیـت میكنیـد
ّ
و از راه و رسـم ّ
انسـانیت ،پیـش میرویـد و سـر از حیـات ابـدی و سـعادت
آدمیـت و
سـرمدی در میآوریـد.
 .1سورۀ اسراء ،آیۀ .93
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برخی از وجوه اعجاز قرآن كریم
در طـول ایـن چهـارده قرن فراوان برای مقابلۀ با كتاب آسـمانی قرآن برخاسـتهاند
و بـه زانـو درآمدهانـد .آری ایـن كتـاب ،معجـزۀ جاودانـی پیامبـر خاتـم؟ص؟ و نشـانۀ
ّ
ابـدی بـودن دیـن مقـدس اسلام اسـت .او(پیامبراكـرم؟ص؟ ) تمـام جریانـات
َ
زندگـیاش معجـزه و خ ْـرق عـادت بـوده اسـت در رحـم مـادر بـوده كـه پـدرش از دنیـا
ّ
تولـد ،طبـق رسـوم آن روز عـرب ّ
بچـه را بـه دایـه بـه نام «حلیمۀ سـعدیه»
رفتـه و پـس از
كه در بیابان زندگی میكرده اسـت سـپردهاند و در چهار سـالگی نیز مادر را از دسـت
ّ
داده اسـت .یتیمـی كـه نـه روی پـدر دیـده و نـه لـذت آغـوش مـادر چشـیده اسـت بـه
َ
اذن خـدا «پـدر عالـم» گشـته اسـت ،خـودش فرمـوده اسـت:
َ ْ َ َّ َ َ َ ّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ّ 1
«قد من عل ر ِب و هو اهل ال ِن؛
تنها كسی كه بر ّمنت دارد خدای من است».
مـن زیـر بـار ّمنـت احـدی نرفتـهام ،نـه سـایۀ پـدر بـر سـرم افتـاده و نـه آغـوش مـادر
ّ
پرورشـم داده اسـت نـه اسـتاد و معلمـی بـه خـود دیـدهام و نـه رهبـر و راهنمایی از بشـر
بـر خـود گزیـدهام بلكـه ّاولیـن مخلـوق خـدا «نـور مـن» بـوده اسـتّ .اولیـن كلمـهای كه

از قلـم حـق بـر لـوح خلقـت زده شـده «نـور مـن» بـوده و روز قیامـت نیـز ّاول كسـی كـه از
صـراط عبـور كنـد مـن خواهـم بـود و ّاول كسـی هـم كـه درهـای بهشـت بـه رویـش بـاز
شـود مـن هسـتم.
2
ّ
ُ«ك ْن ُت َنب ّي ًا َو َآد َم َب ْ َي ْ َ
ني؛
ال ِاء َو ِ
الط ِ
ِ
مــن پیامبــر بــودم [آن زمــان كــه هنــوز] آدم [ابوالبشــر] بیــن آب و
گل بــود».
 .1بحار األنوار ،ج  ،16ص .402
 .2مجمع البيان في تفسير القرآن ،ج  ،10ص .767

93

ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

ُبــدم آن روز مــن از طایفۀ ُدردكشــان

كه نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان

گرچــه بظاهــر مــن پســر آدمــم ولــی

در واقــع مــن پــدر آدمــم پــدر عالمــم
ّ
ً ّ
لیــک معنــا َجـ ِـد َجــد افتــادهام

مــن بــه صــورت گــر چــه زآدم زادهام
تــا ّ
ظــن مبــری کــه مــا ز آدم بودیــم

آن دم کــه نبــود آدم آن دم بودیــم

در زیارت جامعۀ كبیره میخوانیم:
َ ََ ُ ُ ُ َْ ً َ َ ُ
ُ
اهلل أنوارا ف َج َعلك ْم ِب َع ْر ِش ِه ْم ِد ِق َنی؛
«خلقكم
خدا شما خاندان رسالت را انواری آفرید و محیط بر عرش خود
قرار داد».

با چنین ُحسن و َمالحت اگر اینان بشرند

زاب و خـاك دگـر و شـهر و دیـار دگرنـد

حاصــل اینكــه «قــرآن كریــم» كتــاب آســمانی و معجــزۀ جاودانــی پیامبراكــرم؟ص؟
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و برنامــۀ حیاتبخــش و ســعادتآفرین در هــر دو ســرای دنیــا و آخــرت بــرای عالــم
انســان اســت ،از جملــه وجــوه اعجــاز ایــن كتــاب اینكــه چنــان بــه دقائــق و رقائــق
توجــه دارد و ّ
حــاالت بشــری ّ
حتــی بــرای باریكتریــن احساســات روانــی و كمتریــن
عمــل انســان قانــون وضــع كــرده كــه گویــی ایــن قانونگــذار در تمــام عمــر بشــر همــراه
بشــر بــوده اســت .بــرای زنــان چنــان قوانیــن حیــض و نفــاس را تشــریح میكنــد
كــه ّ
حتــی از خــود زنــان نســبت بــه حاالتشــان آگاهتــر اســت .بــرای طفــل در رحــم
دســتوراتی میدهــد كــه گویــی بــا ّ
بچــه در رحــم بــوده اســت .حــاالت مــردۀ در دل

خــاك را چنــان توضیــح میدهــد كــه گویــی بــا مــردۀ در دل خــاك همــراه بــوده اســت.
ایــن نشــانگر ایــن اســت كــه ایــن قانونگــذار بــه تمــام عوالــم حیــات از اصــاب پــدران
و ارحــام مــادران گرفتــه تــا دنیــا و بــرزخ و محشــر و همــه جــا احاطــه دارد و همــه جــا
و همــه چیــز را میخوانــد آنگونــه كــه شــما یــك صفحــۀ كاغــذ را میخوانیــد و ایــن
روش ـنترین دلیــل اســت بــر اینكــه آورنــدۀ ایــن كتــاب ارتبــاط بــا خالــق عالــم و آدم
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دارد و برنامــۀ زندگــی عالــم انســان از طریــق وحــی الهــی بــه صــورت ایــن كتــاب بــر
قلــب مبــارك پیغمبراكــرم؟ص؟ نــازل میشــود و بــر زبــان مباركــش جــاری میگــردد و
ّ
بــه آدمیــان ابــاغ میشــود .از خداونــد ّمنــان ،توفیــق اتبــاع از ایــن كتــاب آســمانی و
آورنــدهاش را خواهانیــم.
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ت�ح ّ ݑ ݦ آ م� �ز
دی ٯر�ن ( ب ار
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طل ݑ ݦ آ
ب�ی ٯر�ن)

رسـول اكـرم؟ص؟ در زمانـی مبعـوث بـه رسـالت شـد كـه كمـال چشـمگیر آن زمان،
سـخنوری و قصیـده سـرایی بـود .لـذا رسـول اكرم؟ص؟ معجـزهاش را از سـنخ كالم قرار
دادتـا آنهـا بفهمنـد و بداننـد كـه آن رمـزی كـه در سـخن رسـول اكـرم؟ص؟ هسـت ،در
سـخن طبیعـی و بشـری نیسـت؛ بلكـه نشـأت گرفتـه از عالـم مـاورای طبیعی اسـت.
تفاوتی كه میان معجزات انبیای گذشته و معجزۀ پیغمبر خاتم هست ،این است
كه معجزات انبیاء مقطعی و در زمان خودشان بوده و دیگر اثری از آن باقی نیست.
عصای حضرت موسی؟ع؟ تا روز قیامت باقی نیست .اثر مرده زنده كردن و شفا
دادن كور مادرزاد به دست حضرت عیسی؟ع؟ تا روز قیامت باقی نیست ،از بین
رفته است .امروز یهود و نصاری با چه دلیلی میتوانند ّ
نبوت پیغمبرشان را اثبات
كنند؟هیچ نوع آیت و معجزهای در دست ندارند .ما اگر ایمان به ّ
نبوت انبیای سلف
داریم ،از طریق قرآن داریم .چون قرآن فرموده كه آنها پیغمبران مبعوث از جانب خدا
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بودهاند ،ما هم معتقدیم كه بودهاند .معجزات آنها تنها در زمان خودشان بوده و زبان
هم نداشته است .یعنی پیغمبر در كنارش بوده و آن را پیغمبر توجیه میكرده است.
ولـی قـرآن كریـم معجـزهای اسـت كـه تـا روز قیامـت در میان بشـر هسـت و خودش
ـود قرآن
هـم گویاسـت .نیـازی نـدارد كـه پیغمبـر در كنـارش باشـد و توجیهـش كند .خ ِ
معجـزه اسـت و در هـر زمانـی و بـرای هـر قومـی اعجـاز خـودش را اثبـات میكند.
اعجاز یعنی اینكه كسی كار خارقالعادهای انجام دهد كه دیگرانّ ،
حتی نوابغ

عالم هم ،نتوانند آن كار را انجام دهند و این فرد ،همزمان با این اعجازشّ ،ادعای
نبوت هم بكند .یعنی هم كار خارقالعادهای انجام دهد و هم ّادعای ّ
ّ
نبوت بكند
ّ
ّ
و تحدی هم بكند .تحدی یعنی مبارز طلبیدن .یعنی بگوید :اگر شما هم میتوانید
مانند این كار را انجام دهید .لذا پیامبراكرم؟ص؟ با بیانی بسیار قاطع و صریح و در عین
حال ّ
محرك به گونهای حرف میزد كه به رگ غیرت آنها بر بخورد و به میدان بیایند و
كار خود را نشان بدهند .پیامبر؟ص؟ بطور قاطع و صریح معجزه بودن كار خود را َ
«ع ٰ
لی
ُ
ّ
ّ
ّ
قاطعیت «تحدی» میكند .در این آیه دقت فرمایید:
ُ ݦرئوساالشهاد» و با كمال
ث ْ َ ٰ �ذَ
قُ َّ ئ ن ْ تَ َ َ ت ْ ن ُ َ ْ نُّ َ َ أَ ن َ أْ تُ
ال�ج � عل ٰى �� ي���وا ِب� ِم� ِل هـ ا
<�ل ل ِ� ِ� ْ جا��مع ِ� ال ِإ��س و ِ
َ
ُ
ْ
ْ قُ ْ آ ن َ َ أ تُ نَ ث ْ َ َ ْ َ نَ ْ
ً 1
ا� بَ�ع ض� ُه ْم ِل بَ�ع ٍ ض� �ظ ِه ي�را؛
ال�ر� ِ� لا ي���و� ِب� ِم� ِل ِه ولو ك
بگو اگر انس و ّ
جن با هم اجتماع كنند بر اینكه مانند
این قرآن را بیاورند نخواهند توانست؛ هر چند بعضی پشتیبان
بعضی دیگر باشند>.
ً
ایـن را فقـط آن روز نگفتـه اسـت .پشـت پرده هم نگفته اسـت .علنـا گفته و امروز
هـم میگویـد .امـروز هـم از طریـق انـواع دسـتگاههای فرسـتنده بـه همـه جـای عالـم
ارسـال میشـود .همـه را دعـوت میكنـد.
 .1سورۀ اسراء ،آیۀ .88
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ّ
همـۀ دانشـمندان و متفكـران و صاحبـان عقـل و درایـت را بـه مبـارزه دعـوت
میكنـد .دعـوت قـرآن تـا آخریـن روز عمر دنیا ادامه دارد و از همـۀ طبقات و گروههای
بشـری دعـوت میكنـد .در سـورۀ هـود قـدری بـا آنهـا مماشـات میكنـد و میگویـد:
نخواسـتم بـه انـدازۀ همـۀ قـرآن بیاوریـد .بـه انـدازۀ ده سـوره بیاوریـد:
أَ ْ َ قُ ُ نَ فْ تَ َ ُ قُ ْ ف َ أْ تُ َ ش ْ ُ َ ّ ث ْ ُ فْ تَ َ َ ت ْ ُ
ا� َوادعوا
<�م ي��ولو� ا��راه �ل ���وا ِب�ع� ِر سو ٍر ِم� ِل ِه م��ر ي� ٍ
َّ
ُ ن تُ ْ َ ق نَ 1
َم ن� ْاس تَ� َط ْع تُ�م ِّم ن� ُد ن
و� الل ِـه ِإ� ن� ك��م ص ِاد ِ� ي��؛
ِ
ِ
یا میگویند این [قرآن] را به دروغ [ به خدا] نسبت داده
است .بگو اگر راست میگویید شما هم ده سوره همانند
این سورههای دروغین بیاورید و تمام كسانی را كه
میتوانید غیر از خدا [برای این كار] دعوت كنید>.
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اینهـا میگوینـد تـو قـرآن را از خـود سـاختهای و بـه خـدا نسـبت دادهای .قـرآن از
جانـب خـدا نـازل نشـده و محصـول فكـر خـودت اسـت .میگوینـد تـو بـه خـدا افتـرا
بسـتهای .اگـر ایـن طـور معتقدنـد ،بگـو شـما هـم مثـل مـن بشـر هسـتید و اگـر بشـر
میتوانـد ماننـد ایـن كتـاب را بیـاورد ،شـما هـم كـه بشـرید ،عقـل و فكـر داریـد و در
سـخنوری تواناییـد ،مثـل مـن بـه انـدازۀ ده سـوره از ایـن قـرآن بیاوریـد .اگـر مـن به خدا
افتـرا بسـتهام ،شـما هـم ایـن كار را بكنیـد .هـر كسـی را هـم كـه میخواهیـد دعـوت
كنیـد تـا كمكتـان كنـد .جـز خـدا ،همـۀ مـردم را هـم دعـوت كنیـد.
بـار دیگـر در سـورۀ بقـره ّ
تنـزل كرده كه ده سـوره هم نخواسـتیم ،به اندازۀ یك سـوره
بیاوریـد .ایـن دیگـر كوبندهتر اسـت و تهدید نیز همراهش هسـت:
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ف َ أْ ُ
ُ ُ
ْ
َ
<وِإ� ن� ك ن� ت� ْم ف�ِ�ي َر ي� بٍ� ِّم ّما ن��زّ ل ن�ا عل ٰى ع بْ� ِد ن�ا �� ت�وا بِ� ُس َور ٍة� ِّم ن�
َّ
ُ ُ َ ق
ِّم ث ْ� ِل ِه َو ْاد ُعوا �ش ُ َه َد َاء ُكم ِّم ن� ُد ن
و� الل ِـه ِإ� ن� ك ن� ت� ْم ص ِاد ِ� ي� نَ� *
ِ
 .1سورۀ هود ،آیۀ .13
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نّ َ َ َّ ت َ قُ ُ َ نّ َ
ف َ َّ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ف َ َّ ُ
ال� ُاس
� ِإ� ن� ل ْم ت� ف�علوا َول ن� ت� ف�علوا � تا� ق�وا ال�ار ال ِ��ي و�ودها
ُ
َ ْ
َ َ ةُ أ َّ تْ ْ َ ف نَ 1
الح ج�ار� � ِعد� ِللك ِا� ِر�ي �؛
و ِ
اگر شما در این كتاب ّ
شك دارید كه از جانب خداست و
معتقدید كه من آن را ساختهام ،شما هم به اندازۀ یك سوره
از این قرآن بسازید .و برای اینکار اگر راست میگویید یاران
همفکرتان را در برابر خداوند دعوت کنید و اگر نتوانستید
که هرگز نخواهید توانست پس بترسید از آتشی که هیزمش
انسانها و سنگند که آماده شده برای کافران>.
قرآن  114سوره دارد .طوالنیترین آنها سورۀ بقره است كه  286آیه دارد و
كوچكترین آنها سورۀ كوثر كه سه جملۀ كوتاه بیشتر نیست .مثل این سوره بیاورید:
َْ
نّ َ أَ ْ َ ْ ن َ َ ْ َ ْ ث َ َ فَ َ ّ َ ّ َ َ نْ َ
نَّ �ش َ ن ئَ َ ُ َ أ ْ تَ ُ 2
ْ
ِإ<��ا �عط ي��اك الكو�ر * �ص ِل ِلر ِب�ك وا�حر * ِإ�� ِا��ك هو ال� ب��ر؛
ما تو را [چشمه] كوثر دادیم * پس براى پروردگارت نماز گزار و
قربانى كن * دشمنت خود بىتبار خواهد بود>.
همفكـران خـود را هـم دعـوت كنیـد .تمـام كسـانی را كـه بـا شـما هم اندیشـه و هم
عقیدهانـد جمـع كنیـد و هماننـد یـك سـوره بیاوریـد .ولـی اگـر نتوانسـتید ،كـه هرگـز
نخواهیـد توانسـت ،پـس بترسـید و معانـد نباشـید .آتـش ّ
جهنـم سـر راهتـان هسـت
ّ
كـه بـرای كفـار آمـاده شـده اسـت.
ّ
ایــن آیــه ،هــم تحــدی میكنــد« ،مبــارز میطلبــد» و هــم تهدیــد میكنــد .در
ّ
نتیجــه ،بــه رگ غیــرت كفــار بــر میخــورد .قــرآن بــه گون ـهای تعبیــر میكنــد كــه آنهــا
را تحریــك و تشــجیع میكنــد .مثــل اینكــه دو نفــر بــا هــم دعــوا میكننــدّ .اولــی
 .1سورۀ بقره ،آیات  23و .24
 .2سورۀ کوثر ،آیات  1تا .3

99

ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

میگویــد :مــن میزنــم ،میكوبــمّ .دومــی میگویــد :اگــر مــردی بــزن! ایــن جملــه او را
ً
تحریــك میكنــد و بــرای اینكــهمردانگـیاش را ثابــت كنــد ،قطعــا بــه میــدان میآیــد.
مشـتها را گــره میكنــد ،پاهــا را بــر زمیــن میكوبــد و نعــره میكشــد كــه :مــن هســتم!
ً
مخصوصــا اگــر او را تهدیــد كنــد كــه مــن آتشــی در وجــودت روشــن كنــم كــه دود از
ســرت برخیــزد!
حــال ،رســول اكــرم؟ص؟ چنیــن كــرده اســت .میفرمایــد :مــن ایــن قــرآن را كــه
دلیــل بــر صــدق ّ
نبــوت مــن اســت آوردهام .اگــر مــرد هســتید و راســت میگوییــد،
شــما هــم مثــل آن را بیاوریــد .اگــر نیاوردیــد و همچنــان در عنــاد خــود باقــی ماندیــد،
جهنــم خواهیــد ســوخت و خــود شــما آتشــگیرۀ آن ّ
در میــان ّ
جهنــم خواهیــد شــد .از
ایــن بترســید.
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عـرب جاهلـی خشـن ،كـه خیلـی هـم ّ
متكبـر اسـت ،طبیعـی اسـت كـه اینگونـه
ّ
یخـورد و او را بـر میانگیـزد كـه بـه میـدان بیاید و
تحـدی و تهدیـد بـه رگ غیرتـش بـر م 
لـذا ّادعـا كردنـد كـه مـا هـم میتوانیم:

َ َ ُْ َ ََ
ْ َ َ نَ َ َ ُ ْ َ ْ
آ ُ َ ق َ ُ قَ ْ
<وِإ��ذ ا ت� ت�ل ٰى عل ْ ي� ِه ْم � يَ� تا� ن�ا �الوا �د َس ِمع ن�ا ل ْو � ش� ُاء ل ق�ل ن�ا ِم ث� َل
َ �ذَ ْ َ �ذَ َّ أَ
َْ
َ
ٰ
ٰ
ُ أ َّ نَ 1
اط ي�ر ال�ولِ ي��؛
هـ ا ِإ� ن� هـ ا ِإ�لا �س ِ
و هنگامی که آیات ما بر آنها خوانده میشود میگویند:
شنیدیم .ما هم اگر بخواهیم مثل همین را میگوییم.
گفتند :اینها افسانه است .اگر افسانه است ،شما هم مثل
این افسانهها را بیاورید>.

ّ
به هر حال هــم اكنــون نیــز نــدای تحــدی قــرآن در ایــن دنیــای علــم و دانــش بلنــد
ّ
اســت و میگویــد :ای دانشــمندان! ای متفكــران! ای مبتكــران! و ای مخترعــان!
 .1سورۀ انفال ،آیۀ .31
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شــما كــه ایــن همــه ســخنوران و قلــم بــه دســتان زبــر دســت از هــر صنــف و طبقــه ای
داریــد دســت بــه كار بشــوید و چنــد جملــۀ كوتــاه همچــون ســورۀ كوثــر قــرآن از حیــث
فصاحــت و بالغــت و دیگــر جهــات لفظــی و معنــوی بــا تشــخیص اهــل فـ ّـن بیاوریــد.
از چهــارده قــرن پیــش تــا امــروز نتوانســتند بیاورنــد امــروز هــم نمیتواننــد وگرنــه بهتریــن
راه بــرای كوبیــدن اســام آوردن كتابــی اســت هماننــد قرآن كه در آن صورت بســاطش
برچیــده میشــود و كار بــه بحــث و جــدل و جنــگ و دعــوا نمیرســد.
بـاری مشـرکان وارد میـدان شـدند امـا در عمـل فهمیدند كه عاجزنـد و نمیتوانند
بـا قـرآن در بیفتنـد و بـه مبـارزه بـا آن بـر خیزنـد ،بـاز وقتـی آیـات مـا خوانـده میشـود،
تَ َ ُ َ َ
ّ
شـدت خشـم و غیـظ ،مثـل ّ
<�كاد ت� َم يّ��زُ ِم نَ�
جهنـم كـه:
در عیـن عجـز و ناتوانـی ،از
َْ
ّ
ّ
ال�غ يْ��ظ ِ >...؛ 1از شـدت غیـظ میخواهـد پـاره شـود ،اینهـا هـم از شـدت خشـم و
غضـب نزدیـك اسـت كـه پـاره شـوند .از طرفـی نمیتواننـد قبـول كننـد و از طرفـی هـم
نمیتواننـد در مقابلـش كاری كننـدّ .ادعـای پـوچ میكننـد و میگوینـد :مـا هـم اگـر
َ نَ َ َ ُ ْ َ ْ َ �ذَ
بخواهیـم مثـل ایـن را میگوییـم< :ل ْو � ش� ُاء ل ق�ل ن�ا ِم ث� َل ه ٰـ ا>.
بعد قرآن مطلب دیگری را از آنها نقل میكند كه حرفی ابلهانهتر و سفیهانهتر است:
َ
َ �ذْ ق َ ُ َّ ُ َّ ن َ نَ َ ٰ �ذَ ُ َ ْ َ
الح قَّ� ِم نْ� ِع ن� ِد َك ف َ� أ� ْم ِطرْ
<و ِإ� �الوا اللـهم ِإ�� كا� هـ ا هو
أَ ْ َ َ �ذَ أَ
َ َ ةً ّ نَ َّ
ََ َ
2
الس َم ِاء � ِو ئا� ِت� ن�ا بِ�ع بٍا� � ِل ي� ٍم؛
عل يْ� ن�ا ِح ج�ار� ِم�
گفتند :خدایا! اگر این مرد راست میگوید و این قرآن از جانب
توست ،از آسمان سنگی بر سر ما بیفكن و ما را نابود كن>.
وقتـی دیدنـد كـه نمیتواننـد بـا قـرآن مبـارزه كننـد ،از در نفریـن درآمدنـد ،آن هـم
نفریـن بـر خودشـان .انسـان وقتـی روی دنـدۀ لجاجـت بیفتـد ،عقلـش خـوب كار
 .1سورۀ ملك ،آیۀ .7
 .2سورۀ انفال ،آیۀ .32
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یشـود؛ آن چنـان كـه بـه خـودش هـم
نمیكنـد و از تشـخیص مصلحـت عاجـز م 
نفریـن میكنـد .آدم عاقـل اینطـور حـرف نمیزنـد .آدم عاقـل میگویـد :خدایـا! اگـر
ایـن شـخص دروغ میگویـد و از جانـب تـو نیسـت ،سـنگی بـر سـر او بینـداز و نابـودش
كـن و اگـر راسـت میگویـد و از جانـب تـو آمـده اسـت ،بـه مـا توفیـق بـده حرفـش را
ً
بپذیریـم و بـه حـق برسـیمّ .امـا آنهـا گفتنـد :اگر از جانب تو آمده اسـت و واقعـا پیغمبر
اسـت ،سـنگی بـر سـر مـا بـزن و مـا را نابـود كـن.

ّ
معجزه خواستن ،حق طبیعی مردم
یشــوند ،مــردم
پیامبــران الهــی در هــر زمــان كــه بــرای هدایــت مــردم مبعــوث م 
ّ
ّ
موظفنــد از شــخص مدعــی نبـ ّـوت ،طلــب دلیــل كننــد چــون بــه صــرف ّادعــا كــه
نمیشــود از او پذیرفــت و او را پیــامآور از جانــب خــدا دانســت بلكــه بایــد او كاری
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كــه از عهــدۀ بشــر عــادی بــر نمیآیــد انجــام دهــد تــا معلــوم شــود كــه از جانــب خــدا
تأییــد میگــردد و آن كار «معجــزه» و خارقالعــاده نامیــده میشــود .خــدا هــم
فرموده است:
َ
ََ ْ أ َْ ََ
ْ َ ّ نَ ت 1
<ل ق�د � ْر َسل ن�ا ُر ُسل ن�ا ِب�ال ب� ِي��ا�؛

ّ
بطور قطع و یقین ما رسولان خود را همراه با آیات ّبینات و ادلۀ
روشن فرستادیم>.

ّ
ّ
پـس هـم مـردم بـه حكـم عقـل موظفنـد از مدعـی نب ّـوت مطالبـۀ معجـزه كننـد و
هـم پیامبـران بایـد دلیـل بـر صـدق در ّادعـای نب ّـوت خویـش اقامـه نماینـد و كاری
اعجازآمیـز و خارقالعـاد ه انجـام بدهنـد تـا مـردم پـی بـه ّ
نبوتشـان ببرنـد و برنامههای
آسمانیشـان را بپذیرنـد.
مـردم ابتـدا ّ
حـق دارنـد بگوینـد :مـا از بشـری ماننـد خـود ّ
تبعیـت نمیكنیـم .بعـد
 .1سورۀ حدید ،آیۀ .25
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وقتـی او ّادعـای رسـالت كـردو گفـت:
َ َ
نّ َ أ ن َ َ ش َ ٌ ّ ث ْ ُ ُ ْ ُ َ ٰ َ َّ 1
ِإ<��ما ��ا ب��ر ِم�لكم ي�وحى ِإ�ل�ي ؛
درست است كه من مثل شما بشرم ّاما بشری که از جانب
او به من وحی میشود و جنبۀ رسالت از سوی خدا دارم>.
در این موقع مردم ّ
حق دارند بگویند:
ف َ أْ ت آ َ �ة ن ُ ن تَ
ّ َ ق نَ 2
َ
ن
<ِ �ِ ��...ب�� ي� ٍ ِإ�� ك�� ِم� الص ِاد ِ� ي��؛
اگر راست میگویی و از جانب خدا رسالت داری ،آیتی و
نشانهای ارائه كن>.
ّامـا حـق ندارنـد آن آیـت را مـردم بـه میـل خـود تعییـن كننـد و پیامبـر را بازیچـۀ
امیـال و اهـواء نفسـانی خـود قـرار دهنـد بلكـه بـه اذن خـدا آیتـی ارائـه میكنـد كـه
عقلهـای منصـف را خاضـع میسـازد.

منشاء نفسانی تکذیب آیات قرآن

ْ
َ ُ ُ
خداونــد متعــال بــا بیــان ایــن آیــۀ شــریفه َ َ �ذَّ ُ
<� ْل ك ب�وا ِب� َما ل ْم ي ِ�ح ي�طوا ِب� ِعل ِم ِه>؛
ب
ّ
میفرمایــد :علــت اینكــه مردمــیدر مقابــل قــرآن تســلیم نمیشــوند بلكــه آن را

3

یبــه
تكذیــب میكننــد جهــل آنهــا نســبت بــه حقایــق آن اســت :چــون احاطــۀ علم 
حقایــق قــرآن ندارنــد تكذیبــش میكننــد و آن را دروغ میپندارنــد و ایــن نهایــت
جهــل و نادانــی اســت كــه آدم هــر چــه را كــه نفهمــد بگویــد :دروغ اســت .انســان
عاقــل وقتــی مطلبــی را نتوانســت بــا عقــل خــود درك كنــد بایــد غــرور خــود را بشــكند و
بگویــد :مــن نمیفهمــم؛ درك و عقلــم ناقــص اســت شــاید در واقــع حقیقتــی باشــد و
 .1سورۀ كهف ،آیۀ .110
 .2سورۀ شعراء ،آیۀ .154
 .3سورۀ یونس ،آیۀ .39
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مــن از درك آن ناتــوان باشــم ...ولــی برخــی از انســان نمایــان آنقــدر مغرورنــد و بــه رقــاء
ً
علمیخــود معتقدنــد كــه هــر چــه از حیطــۀ درك آنهــا خــارج باشــد اصــا وجــودش را
ّ
منكــر میشــوند و ایــن انــكار و تكذیــب را تشــخص خــود میپندارنــد! گویــی فهــم و
درك خــود را معیــار و مــاك وجــود و عــدم و میــزان تشــخیص حـ ّـق و باطــل و صــدق و
كــذب بــه حســاب میآورنــد .در ادامــۀ آیــۀ قبــل چنیــن آمــده اســت.
ْ
ْ
َ َ َّ َ أ ت ْ تَ أ ُ ُ 2
<ولما ي�� ِ� ِهم �� ِو�ي له؛
و هنوز تفسیر عینی آیات قرآن که در روز قیامت ظهور
میکند برای آنان نیامده است>.
یشـود و
حقایـق قـرآن در عالـم پـس از مـرگ كـه حیـات ابـدی ماسـت روشـن م 
104

میفهمیـم كـه قـرآن چـه میگفتـه اسـت.
َ َٰ َ َ َّ َّ
قَ
ْ 3
<ك�ذ ِلك ك�ذ بَ� ال ذ ِ�ي� نَ� ِم ن� � بْ� ِل ِهم؛
ّامتهای پیشین نیز چنین بوده و بر اساس جهالت تكذیب
حقایق مینمودند>.

َ َ َ ق ُ َّ
ف َ ن�ظُ ْ َ
ك يْ� فَ� ك ن
ا� ع ِا� بَ��ة ال�ظ ِال ِم ي� نَ�؛
<�ا� ر

4

حال بنگر كه سرنوشت آن ستمگران به كجا منتهی شد>.
اینـك بـه همـان راهـی كـه آنهـا رفتهانـد اینهـا هـم میرونـد و بـه همـان سرنوشـت
شـوم مبتلا میشـوند:

 .1رقاء :باال بودن.
 .2سورۀ یونس ،آیۀ .39
 .3همان ،آیۀ .39
 .4همان ،آیۀ .39
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َ ْ ُ َّ َّ ُ ْ
َ ْ ُ َّ ُ ْ
<ومِ ن�هم م ن� ي��ؤ مِ نُ� بِ� ِه ومِ ن�هم م ن� لا ي��ؤ مِ نُ� بِ� ِه؛

1

گروهی از آنان عاقلانه میاندیشند و به قرآن ایمان میآورند و
گروه دیگر از آنان به جهل و غرور خود باقی میمانند و ایمان
نمیآورند!>.

َ ُ َ أَ ْ َ ْ ْ
<و َر ّب�ك �عل ُم بِ�ال ُم ف� ِس ِدي� نَ�؛

2

و خدای تو میداند كه مفسدان كیانند [ و به چه كیفر

دردناكی باید دچار شوند]>.

ّ
خفتبار ّ
مدعیان مبارزه با قرآن
شكست
ّ
تاریخ اسالم نشان میدهد كه مدعیانی به میدان آمدند و معلوم بود كه وقتی
ً
آنها را دعوت كرد كه این كار را بكنید ،قطعا میآیند .آنها هم سخنورانی داشتند
ً
كه در ّ
فن سخن خیلی زبردست بودند .قصیدهسرایانی داشتند .حتما آمدهاند؛ ّاما
شكست خوردهاند .تاریخ اسالم نشان میدهد كه در طول این  14قرن بسیاری برای
مبارزه با قرآن آمدهاند ،ولی شكست خورده و رسوایی به بار آوردهاند .یكی از آنها
ّ
خود پیغمبر اكرم؟ص؟ ّمدعی ّ
نبوت بود .این فرد به
ُم َس ْیلمۀ كذاب است كه در زمان ِ
میدان آمدهّ ،ادعای ّ
نبوت كرده ،كتابی هم با خود آورده ،به مقابله با قرآن پرداخته
است و از جمله خواسته كه به جنگ سورۀ فیل برود .در قرآن كریم در سورۀ فیل داریم:
ْ
أَ َ ْ َ ْ
أَ َ ْ تَ َ َ ْ فَ فَ َ َ َ ُّ َ أَ ْ
َ
ف
� َعلْ
�يل * �لم ي �ج
<�لم �ر ك ي�� �عل ر ب�ك ِب��صح ِب
ا� ال ِ� ِ
َ ْ َ ُ ْ ف تَ �ضْ
َ أَ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ً أَ َ َ ت َْ
�يل * و�رسل عل ي� ِهم ط ي�را � ب� ِبا��يل * �رمِ ي� ِهم
ل
ك ي�دهم �ِ�ي �
ِ
ٍ
ّ َ أْ
فَ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ّ
َ
َ
ف
3
ب ِ�ح جَ� َار ٍة� ِّم ن� ِس ج��يل * �ج ْ
ول؛
� علهم كعص ٍ� م�ك ٍ
ِ
ِ ٍ
 .1سورۀ یونس ،آیۀ .40
 .2همان ،آیۀ .40
 .3سورۀ فیل ،آیات  1تا .5
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آیا ندیدی خدای تو با اصحاب فیل [ سپاه ابرهه ] چه كرد؟ آیا
كید و تدبیری را كه برای خراب كردن كعبه اندیشیده
بودند خراب نكرد؟ بر آنها مرغان ابابیل را فرستاد تا آن سپاه را
به سنگهای ّ
سجیل سنگباران كنند و تنشان را چون علفی
ُ
زیر دن ادنهای حیوان خرد گردانید>.

چــه قــدر ایــن كلمــات زیبــا و پــر محتواســت .از یــك واقعیــت تاریخــی حكایــت
ّ
میكنــد و قــدرت ّقهــار خــدا را نشــان میدهــد .میگویــد :عــدهای بــا فیــل بــرای ویــران
كــردن كعبــه آمدنــد .دیدیــد كــه خــدا بــا آنهــا چــه كار كــرد ؟ چنــد تــا پرنــدۀ كوچــك
ماننــد پرســتو بــاالی سرشــان فرســتاد .هــر كــدام ســه ســنگریزه بــه انــدازۀ یــك نخــود
همراهشــان بــود .یكــی در منقارشــان و دو تــا هــم در پنجههایشــان .اینهــا بــاالی ســر آن
106

اصحــاب فیــل آمدنــد و ســنگریزهها را روی سرشــان ریختنــد و آنهــا را كوبیدنــد و بــه
صــورت تــودۀ كاه در آوردنــد .ایــن ســوره بــه ایــن مطلــب اشــاره میكنــد كــه خیلــی بــا
جاللــت و پــر محتواســت .آن مــرد هــم خواســت بــه مبــارزه بــا ایــن ســوره بــرود .چیــزی
از پیــش خــودش درســت كــرد كــه رســوایی بــه همــراه داشــت و چیــز مســخرهای شــد.
او گفــت:

ٌ
ْ ُ
َْ ُ
ْ ُ َ ََ
َ
«الفیـل َمـا الفیـل * َو مـا ْأد َریـك َمـا الفیـل *ل ُـه ذن ٌـب َوبیـل * َو
ٌ
ُخ ْر ُط ٌ
ـوم َطویـل»؛

ً
ّاوال كلماتـش را از خـود قـرآن گرفتـه اسـت :بـرای ایـن كـه «الفیـل» در قـرآن و سـورۀ
َ أ ْ َ َ َ ْ َّ
َ ق ُ 1
فیـل اسـت« .مـا ادریـك» هـم در قـرآن اسـت« :و ما �در�یك ما الحا�ه»؛ خرطـوم هـم
َ نَ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ
َّ َ َ
وم>؛« 2طویـل» هـم در قـرآن اسـتِ :إ<� ن� لك فِ�ي�
ط
در قـرآن اسـت< :س� ِسمه على �خ
ال ر ِ
ّ
 .1سورۀ حاقه ،آیۀ .3
 .2سورۀ قلم ،آیۀ .16
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ّنَ
ال� َهار َس ْ� ًحا َطو�يلًا>؛ 1مفرداتـش مـال قـرآن اسـت .تركیبـی از خ ْ
ـود سـاخته كـه چیـز
ب
ِ
ِ
ُمضحكـی از آب درآمـده اسـت.
ْ ُ
َْ ُ ْ ُ
َ َ
«الفیل َماالفیل َو ما ا ْدریك َما الفیل؛
فیل ،چه دانی كه فیل چیست؟».
ٌ ُ
َ ََ
ٌ 2
«ل ُه ذن ٌب َوبیل َو خ ْر ُط ٌوم َطویل؛
ُدمی ضخیم و خرطومی دراز دارد!».

آیـا در مقابـل آن سـورۀ پرمحتـوا ایـن کلمـات مسـخره نیسـت؟بار دیگـر خواسـت
بـه جنـگ سـورۀ عادیـات بـرود كـه قـرآن كریـم میفرمایـد:
ت قَ ْ ً ف َ ْ ُ �غ ت ُ ً
َ
<و ْالعاد� ت �ضَ ْ ً ف َ ْ ُ
را� ص بْ�حا *
یا� �دحا * �الم ِ ی� ِ
ور� ِ
ِی ِ
ا� ب�حا *�الم ِ
ً َّ ْ نْ
ف َ أ َ َ َ ْ ً فَ ْ
نَ َ ّ َ َ نُ ٌ 3
�� ث� ْر ن� ِب� ِه ن� ق�عا * � َو َسط َن� ِب� ِه ج َ� ْمعا * إ� ن� ال إ��سا� ِلر ِب� ِه لك�ود؛
سوگند به اسبان دوندهای كه نفسزنان [ به سوی میدان
جهاد] پیش میروند و سوگند به آنها كه [بر اثر برخورد
ّ
سمهاشان به سنگهای بیابان ] جرقههای آتش میافروزند
و با دمیدن صبح بر دشمن یورش میبرند و گرد و غبار به
هر سو پراكنده میسازند و ناگهان در میان دشمن قرار
میگیرند همانا كه انسان در برابر خدایش ناسپاس است>.
ایـن سـوره راجـع بـه عظمـت جهـاد اسـت و بـه قداسـت آن اسـبهایی اشـاره
میكنـد كـه سـربازان را بـه میـدان جهـاد میبرنـد .تـا آنجـا كـه مـورد سـوگند خـدا قـرار
گرفتهانـد و ایـن مطلـب بسـیار ّ
مهمـی اسـت .ع ّـزتآوری جهـاد را بیـان میكنـد و
 .1سورۀ ّ
مزمل ،آیۀ .7
 .2المیزان ،ج  ،1ص .68
 .3سورۀ عادیات ،آیات  1تا .6

107

ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

از ایـن راهّ ،امـت اسلامی را تشـویق بـه جهـاد میكنـد .حـاال آن مـرد ریاسـتطلب
كـه بـه جنـگ همیـن سـوره آمـده بـود ،سـورهای درسـت كـرده كـه راجـع بـه خـوردن و
شـكمبارگی اسـت:
ْ ً َ ْ
ْ
ً
ً َْ
ـات َط ْحنـا
لطاحن ِ
ـدات َح ْصـدا * فا ِ
اص ِ
رات َبـذرا * فال ِ
بـاذ ِ
َ«و ال ِ
َ ً
َ ً ْ
َ ْ
َْ ً َ ّ
دات ث ْـردا * و
ـار ِ
نـات ع ْجنـا َو ال ِاب ِ
عاج ِ
ـزات خبـزا * و الث ِ
* فال ِ
ّ
َْ ً 1
ـات لقمـا؛
ݢ
الل ݢ ِݢق ِ
قسـم بـه كشـاورزانی كـه دانـه میافشـانند و بعـد درو میكننـد و
بعـد خرمـن میزننـد و آنـگاه دانههـا را آرد میكننـد و سـپس خمیر
میكننـد و نـان میپزنـد و بعـد تریـد درسـت میكننـد و سـرانجام
لقمـه میزننـد!!».
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عجز آشكار ملحدان در مبارزه با قرآن
ابن ابی العوجاء مردی ملحد و خیلی هم در سخنوری توانا بود .با چند نفر از
ّ
همفكرانش در مكه و در كنار كعبه اجتماع كردند .چهار نفر بودند؛ با هم پیمان
بستند و تا یك سال وقت ّ
معین كردند كه چیزی مانند قرآن درست كنند .قرار شد
یك سال بعد در همان جا حاضر شوند و آوردههای خود را بخوانند .بعد از یك سال
آمدند و در مکان مورد نظر اجتماع كردند .ساختههای خود را برای هم خواندند.
یكـی گفـت :مـن وقتـی بـه ایـن آیـه رسـیدم ،دیـدم نمیتوانـم بـا قـرآن مبـارزه كنـم.
خـود را در زمیـن دیـدم و آن را در آسـمان:
َ
قُ
أ قْ
غ َ ْ
َ ق َ أَ ُ َ
�يل يَ�ا � ْر ض� ا ْب�ل ِع ي� َم َاء ِك َو يَ�ا َس َم ُاء �� ِل ِع ي� َو ِ� ي� ض� ال َم ُاء َو� ِ�ض َی
<و ِ�
ْ
َ
ّ
ْ
َ
ّ
ُ ّ َق َ ْ ً َ
ْ أَ ْ َ َ ْ َ
نَ 2
�يل بُ�عدا ِلل ق� ْو ِم ال�ظ ِال ِم ي��>؛
ال ِود ِي� و ِ�
ال�م ُر و ْاس ت� َو ت� على �ج
 .1تاريخ الطبري ،اإلعجاز للرافعي.
 .2سورۀ هود ،آیۀ .44
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ّ ّ
هـر چـه خواسـتم ماننـد ایـن آیـه ،حداقـل از حیـث الفاظـش ،بیـاورم ،دیـدم
نمیتوانـم .دسـت برداشـتم و خـودم را عاجـز دیـدم.
دیگـری گفـت :مـن هـم وقتـی بـه ایـن آیـه در سـورۀ یوسـف رسـیدم كـه میفرماید:
فَ َ ّ َ ْ تَ ْ أَ ُ نْ ُ خَ َ ُ نَ ّ ً
1
� ي�ا>؛ دیـدم نمیتوانـم وارد ایـن میـدان شـوم .مـن هـم
<�لما اس� ي��سوا ِم�ه �لصوا ِ�ج
دسـت برداشـتم .هـر یـك چیـزی میگفتنـد و از مبـارزه بـا قـرآن اظهار عجـز میكردند.
ّ
در همیـن اثنـا حضـرت امـام صـادق؟ع؟ از كنار مجمع اینها میگذشـت .توقفی كرد
و نگاهـی بـه آن جمـع فرمـود و ایـن آیـه را خواند:
ْ
َ
ْ َ َ
قُ َّ ئ ن ْ تَ َ َ ت ْ ن ُ َ ْ ُ َ َ أ أ ُ
ال�ج نّ� عل ٰى � ن� يَ�� ت�وا بِ� ِم ث� ِل ه ٰـ�ذ ا
<�ل ل ِ� ِ� ْ جا��مع ِ� ال ِإ��س و ِ
َ
ْ قُ ْ آ ن َ َ أ تُ نَ ث ْ َ َ ْ َ نَ ْ ُ
ْ
ً 2
ا� بَ�ع ض� ُه ْم ِل بَ�ع ٍ ض� �ظ ِه ي�را؛
ال�ر� ِ� لا ي���و� ِب� ِم� ِل ِه ولو ك
اینها به هم نگاه كردند و گفتند :عجب! از كار ما آگاه
بوده و از فكر ما خبر میدهد كه ما چه میخواستیم بكنیم
خود قرآن داد كه اگر ّ
جن و انس با هم
و جواب ما را نیز از ِ
جمع شوند ،نخواهند توانست مانند آن را بیاورند>.
ّ
هرگز یك انسان تحصیل كرده و متفكر نمیتواند مثل این كتاب را بیاورد؛ زیرا
ّ
متخصص باشد ،نمیتواند به همۀ علوم و فنون وارد
دانشمند
هر قدر هم كسی
ِ
شود و ریزهكاریهای هر علمی را به نحو احسن تشریح كند .تا چه رسد به اینكه
ّ
یقین داریم آورندۀ این كتاب مردی بوده كه در تمام مدت عمر خودش نه مكتبی
رفته ،نه استاد و معلمی به خود دیده ،نه یك صفحه كتاب خوانده و نه یك بار
قلم به دست گرفته و چیزی نوشته است .تمام عمر خود را در میان یك جامعۀ غیر
ّ
ّ
مردم دور از علم و تمدن به سر برده است .ما هیچ راهی نداریم جز اینكه
و
ب
مهذ
ِ
 .1سورۀ یوسف ،آیۀ .80
 .2سورۀ اسراء ،آیۀ .88
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بگوییم این كتاب محصول مغز بشر نیست؛ بلكه سرچشمه گرفته از مبدئی است
خود قرآن میگوید:
كه علمش به همه جای عالم ،محیط است .همان گونه كه ِ
َ َ ْ
قُ ْ نَ �زَّ َ ُ ُ ُ ْ ُ ُ
َ قّ 1
وح ال ق�د ِس ِم ن� ّر ِّب�ك ِب�الح�؛
<�ل � له ر
بگو آن (قرآن) را روحالقدس از جانب پروردگارت به حق نازل
كرده است>.
یا میفرماید:
َ
َ
َ أَ ن َ ّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
ْ َ �ةَ َ َ ّ َ َ َ َ ْ تَ ُ ن تَ ْ َ ُ 2
الحكم وعلمك ما لم �ك� �علم؛
ا� و ِ
<و���ز َل اللـه عل ي�ك ال ِك ت� ب
و خداوند كتاب و حكمت را بر تو نازل كرد و آن چه را تو
نمیتوانستی بدانی به تو آموخت>.
110

نـه تنهـا دیگـران نمیتوانسـتند ،بلكـه تـو هـم نمیتوانسـتی آن مطالـب را خـودت
بفهمـی و خـودت بدانـی .همچنیـن میفرمایـد:
َ
ٰ َ
َ َ �ذَ َ أ ْ َ ْ ن َ َ ْ َ ُ ً ّ نْ أ ْ ن َ 3
<وك ِلك �وح ي��ا ِإ�ل ي�ك روحا ِم� �م ِر�ا؛
و همانگونه كه به پیامبران پیشین وحی فرستادیم ،به تو
نیز «روحی» را به فرمان خود وحی كردیم>.
در ادامه میفرماید:
َ ْ ت َ ُ َ َ ْ َ نُ َ
َ َْ
َ ُ َ تَ ْ
ا� َول ٰـ ِك ن� جَ�عل ن� ُاه
ا� ولا ال ِإ��يم
<ما ك ن� ت� �د ِر ي� ما ال ِك� ب
َ
نَّ َ
َ َّ َ َ َ ْ
ُ َّ ْ
ن� ًورا ن�ه ِد ي� ِب� ِه َم ن� � ش� ُاء ِم نْ� ِع ب َ� ِاد ن�ا َو ِإ� ن�ك ل ت�ه ِد ي� ِإ�ل ٰى ِص َر ٍاط
ُ َ
4
ّم ْس ت� قِ� ي� ٍم؛
 .1سورۀ نحل ،آیۀ .102
 .2سورۀ نساء ،آیۀ .113
 .3سورۀ شوری ،آیۀ .52
 .4سورۀ شوری ،آیۀ .52
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تو پیش از این نمیدانستی كتاب و ایمان چیست [ از محتوای
قرآن آگاه نبودی] ولی ما آن را نوری قرار دادیم كه به وسیلۀ
آن هركس از بندگان خویش را كه بخواهیم هدایت میكنیم
ّ ً
و تو مسلما به راه مستقیم هدایت میكنی>.
شاعر در این باره میگوید:

ّ
ُ
ُ
ك ُتب خانۀ هفت ملت بشست

یتیمی كه ناخوانده قرآن درست
نــه از الت و ّ
عــزی بــرآورد گــرد

كـه تـورات و انجیل منسـوخ كرد

شبیبرنشستازفلكبرگذشت
ُ
چنــان گــرم در تیــه قربــت برانــد

بهتمكینوجاهازملكدرگذشت
ْ
كه بر ِسد ِره جبریل از او باز ماند

ندای بلند مبار زطلبی قرآن
ّ
مواد ّاو ّلیۀ قرآن كه حروف  28گانۀ الفباسـت در اختیار همه هسـت ولی تركیب
آن هماننـد تركیـب قـرآن از عهـدۀ همـگان خـارج اسـت؛ ّ
حتـی بـه قـدر كوتاهتریـن

سـوره كـه سـه جملـۀ كوتـاه بیشـتر نیسـت وآن سـورۀ مباركـۀ «كوثـر» اسـت .همانگونه
ّ
كـه تحـدی 1كـرده و فرمـوده اسـت:
َ ن ُ ن تُ ْ ف َ ْ ّ ّ َ َن �زَّ ْ ن َ َ َ َ ْ ن َ ف َ أْ ُ
ت
ُ َ ة ّ ن ّ ثْ 2
<وإ�� ك��م ِ��ي ر ي� ٍب� ِمما � ل�ا عل ٰى ع ب� ِد�ا ���وا ِب�سور ٍ� ِم� ِم� ِل ِه؛
ِ
اگر در آسمانی بودن قرآن تردیدی دارید [و آن را ساختۀ فكر
بشر میپندارید] به قدر سورهای مانند او بیاورید>.
تـا روز قیامـت نیـز ایـن نـدای قـرآن بلنـد اسـت و در ایـن اعصـار و ادوار روزگار ،هـر

ّ
 .1تحدی :مبارزه طلبی.
 .2سورۀ بقره ،آیۀ .23
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ّ
یتـر و ّ
دراكتر گردد ،بـاز از آوردن كتابی
چـه بشـر مترقیتـر بشـود و فكـرش روشـنتر  ،عال 
ماننـد قـرآن عاجـز خواهـد بـود .آن هـم نـه تنهـا از جهـت تركیـب لفظـی آن كـه مربـوط
بـه جنبـۀ فصاحـت در كالم اسـت و دارای اعجـاز اسـت ،بلكـه از جهـات گوناگـون
ّ
معنـوی نیـز كـه اكنـون مجـال بحـث آن نیسـت ،در حـد اعجـاز اسـت.
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س یا�ر مع� ت
ج�زا� رسول اکرم؟ص؟

نبی ّ
معجزات گونا گون ّ
مكرم اسالم؟ص؟
در گذشـته ذیـل آیاتـی كـه مربـوط بـه معجـزه بـودن قـرآن بـود عـرض شـد كـه در هـر
زمـان پیغمبـر مبعـوث در آن زمـان ،الزم بـود دلیلـی بـر ّ
نبوتـش داشـته باشـد تـا مـردم
بپذیرنـد و مطمئـن بـه ّ
نبوتـش گردنـد و آن دلیـل همـان معجزاتی اسـت كه داشـتهاند
و چـون پیغمبـران گذشـته دینشـان مقطعـی و مربـوط بـه زمـان ّ
خاصـی بـوده اسـت،
ً
طبعـا معجزاتشـان نیـز مناسـب بـا مـردم همـان زمـان بـوده و ابـدی نبـوده اسـت و لـذا
مـا امـروز جـز نقـل قـرآن كریـم هیـچ دلیلـی بـر نب ّـوت انبیـای سـلف نداریـم.
ً
ما از طریق نقل و ِاخبار 1قرآن پی برده و معتقد شدهایم كه مثال حضرت
موسی؟ع؟ پیغمبر مبعوث از جانب خدا بوده و معجزهاش هم «عصا» و «یدبیضاء»
َ
بوده است و همچنین حضرت عیسی؟ع؟ پیغمبر بوده و معجزهاش ِ«احیای موتی»
 .1خبر دادن.
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َ
َْ
و ِ«ابراء اك َمه» َو «ا ْب َرص» 1بوده است و امروز هیچ اثری از معجزات پیامبران پیشین
در دست بشر نیست .ولی حضرت خاتم ّ
النبیین ّ
محمد مصطفی؟ص؟ كه ّ
نبوتش
ً
پایانبخش منصب ّ
نبوت است و پس از او پیامبری نخواهد آمد ،طبعا دینش
ّ
به نام دین مقدس اسالم دین جاودانه و ابدی بوده و برنامۀ زندگی برای تمام
جوامع بشری در تمام ازمنه و اعصار خواهد بود از اینرو معجزه و دلیل ّ
نبوتش نیز
باید جاودانه و متناسب با مردم همۀ زمانها باشد و چنین هم هست زیرا معجزه
و دلیل بر ّ
نبوت پیغمبر خاتم «قرآن» است كه طی چهارده قرن پس از نزولش در
دسترس جامعۀ بشری بوده و تا آخرین روز عمر بشر هم خواهد بود.
ّ
البتـه منظـور ایـن نیسـت كـه معجـزۀ پیغمبـر خاتـم؟ص؟ منحصـر به «قرآن» اسـت
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بلكـه معجـزات دیگـر هـم بـرای مـردم زمان خودش داشـته اسـت .قرآن معجـزۀ باقیه
ّ
و جاودانـۀ آن رسـول عظیمالشـأن الهـی اسـت.

الفّ :
شق القمر
اینـك چنـد نمونـه از معجـزات زمـان حیـات رسـول اکـرم؟ص؟ علاوه بـر «قـرآن»
عرض میشـود كه از جملۀ آنها معجزۀ «ش ّـقالقمر» اسـت كه ماه آسـمان را با اشـارۀ

انگشـت دو نیمـه کـرد و سـپس آن دو را بـه هـم ّمتصـل نمـوده اسـت .در قـرآن نیـز
اشـارهای بـه ایـن شـده كـه:
قْ َ َ
ّ َ َ �ةُ َ ن ش َ قَّ ْ قَ َ ُ 2
<ا� ت� َر ب� تِ� الساع وا��� ال�مر؛
قیامت نزدیك گشت و ماه شكافته شد>.
ّ
در تفسـیر آمـده كـه جمعـی از مشـركین مكـه بـه پیامبـر اكـرم؟ص؟ گفتنـد :تـو اگـر
صـادق در ّادعـای ّ
نبـوت هسـتی ،از خدایـت بخواه كه با اشـارۀ تو مـاه را دو نیمه كند
 .1زنده كردن مردگان و شفا دادن كور مادرزاد و برص و پیسی.
 .2سورۀ قمر ،آیۀ .1
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و بعـد بـه هـم بپیونـدد .فرمـود :آیـا اگـر مـن ایـن كار را بكنـم شـما ایمـان بـه نب ّـوت مـن
میآوریـد؟ گفتنـد :آری.
در گذشـته بیـان شـد كـه معجـزات اقتراحـی و پیشـنهادی اگـر از جانـب افـراد
یشـود و
حقیقـت خـواه حـق پذیـر باشـد بسـیار خـوب اسـت و جـواب مثبـت داده م 
ّ
مسـلم اینكـه دربـارۀ آنهـا اتمـام ّ
حجـت شـده اسـت .بـه
اگـر هـم ایمـان نیاوردنـد قـدر

هـر حـال آنهـا پیشـنهاد ّ
شـق القمـر كردنـد و رسـول اكـرم؟ص؟ نیـز اجابـت فرمـود و ایـن
معجـزه انجـام شـد.

ب :نوازش نخلۀ ّ
حنانه

ّ
وقتی پیامبر اكرم؟ص؟ از مكه به مدینه هجرت كرد ،در مسجد كه برای مردم

میخواست صحبت كند به ساقۀ درخت خرمای خشكیدهای كه در كنار محراب
ّ
بود تکیه میکرد .پس از مدتی اصحاب به فكر افتادند منبری درست كنند كه آن
حضرت به هنگام صحبت روی آن بنشیند تا هم خسته نشود و هم همۀ جمعیت
ّ
1
چهرۀ مبارك ایشان را ببینند .از اینرو یك منبر دو پلهای درست شد.
روز ّاول كه رسول اكرم؟ص؟ از ساقۀ درخت خرما جدا شد و روی منبر نشست،
ناگهان نالهای اندوهبار از آن ساقه بلند شد مانند شتری كه در فراق ّ
بچهاش بنالد
ّ
آنچنان كه همۀ مردم حاضر در مسجد ،متأثر و منقلب شدند و به گریه افتادند.
رسول اكرم؟ص؟ كه چنین دید از منبر پایین آمد و به سمت آن ساقه رفت و آن را بغل
كرد و دست نوازش روی آن كشید .ساقه آرام شد .رسول اكرم؟ص؟ برگشت و روی
منبر نشست و فرمود :اگر من دست به سرش نمیكشیدم ،این ساقۀ درخت تا روز
قیامت مینالید .از اینرو آن ساقه در میان مسلمانان به «نخلۀ ّ
حنانه» معروف شد.

ّ
حنانه یعنی آن مادر مهربانی كه در فراق فرزندش ناله سر میدهد و مینالد.
 .1نمونۀ دیگر به نقل عالمه مجلسی؟حر؟ در بحار األنوار این است.
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ج :حركت درخت
در خطبـۀ قاصعـه 1كـه شـاید طوالنیتریـن خطبـه نهجالبالغـه اسـت و امـام؟ع؟
ّ
در آن مطالب مختلفی بیان میكند ،در قسـمت پایانی آن آمده اسـت :من در مكه
كنـار پیامبـر ایسـتاده بـودم .جمعـی از سـران قریـش همچـون ابوجهـل و ابوسـفیان و
ولیدبـن مغیـره نـزد پیامبـر آمدنـد و بیادبانـه نـام ایشـان را بردنـد و گفتنـد:
ُ َ َ
ًَ َ
َّ َ َ َ
َ ُ
«يـا َم َّم ُـد ِإنـك ق ِـد ّاد َع ْي َـت َع ِظيمـا ْل َي ّد ِع ِـه َآبـاؤ َك َو ل أ َح ٌـد ِم ْـن
َ
َ َ َ َُ َ َ ً َْ َ
َ
َب ْي ِتـك َو ْن ُـن ن ْسـألك أ ْمـرا ِإ ْن أن َـت أ َج ْب َت َنـا ِإل ْي ِـه َو أ َر ْي َت َن ُاه َع ِل ْم َنا
َ
َ َّ َ َ ٌّ َ َ ُ ٌ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ
ٌ َ ّ ٌ 2
َ
ـاحر كذاب؛
س
ـك
أنـك ن ِبي و رسـول و ِإن ل تفعـل ع ِلمنـا أن
ِ
ای ّ
حممـد! تـو ّادعـای بزرگـی كـردهای ،کـه هیچیـک از پـدران تـو
و کسی از خانـدان تـو چنین ّادعـایی نکردهانـد و مـا از تـو چیـزی را
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میخواهیم کـه اگـر بـه جـای آوری و بـه مـا نشـان دهـی میدانیم

کـه پیامبـر و فرسـتادۀ خـدایی وگرنـه جادوگـر و دروغگـویی!».

فرمـود :خواسـته و پیشـنهاد شـما چیسـت؟ گفتنـد :میخواهیـم آن درخـت را
صـدا بزنـی كـه از ریشـه كنـده شـود و جلـو بیایـد و پیـشروی تـو بایسـتد .فرمـودّ :
البتـه
ِ
خداونـد قـادر بـه هـر كاری هسـت .مـن هـم بـه اذن خـدا میتوانـم .ولـی آیـا اگـر مـن
بـه اذن خـدا ایـن كار را انجـام دادم ،ایمـان میآورید؟گفتنـد :بلـه .فرمـود :آنچـه را
میخواهیـد انجـام میدهـم ،ولـی میدانـم كـه شـما ایمـان نخواهیـد آورد.
ّ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ
ون ِإل خ ْي ٍر؛
ِ«إ ِن لعلم أنكم ل ت ِفيئ
مـیدامن كـه مشـا حالـت خضوعـی نـزد ح ّـق ندارید و به سـوی خیر
و نیكـی بـاز خنواهید گشـت».

 .1نهج البالغه ،خطبه .190
 .2نهجالبالغۀ صبحی صالح ،ص .301
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َ َ ْ َُّ ُ َْ
َ َ ُ
َْ
ال ْح َز َ
اب؛
يب و من ي ِزب
َ«و [أ َن] ِإ ّن ِفيك ْم َم ْن ُي ْط َر ُح ِف الق ِل ِ 

1

در میان شما كسانی هستندكه بر كفر خودشان باقی میمانند تا
این كه در چاه انداخته میشوند و نیز كسی در میان شما هست
كه نبرد احزاب را به راه خواهد انداخت ،لشكركشی كرده و
حزبها و گروهها را با هم مؤتلف میكند و علیه من میشوراند و
با من میجنگد».

ّ
جمعیت
ایـن دو مطلـب اخبـار غیبـی بود و آن حضرت از آینده خبر داد .در این
ابوجهـل ،ولیـدُ ،عتبـه و شـیبه بودنـد كـه بـر كفـر خـود باقـی ماندنـد تـا در جنـگ بـدر
كشـته شـدند و اجسادشـان را بـه دسـتور پیامبـر؟ص؟ در چـاه انداختنـد و منظـور
حضـرت از كسـی كـه جنـگ احـزاب را پیـش خواهـد آورد ابوسـفیان بـود .زیـرا هـم او
بـود كـه گروههـا را بـا هـم مؤتلـف كـرد و جنـگ احـزاب را پیـش آورد .سـپس فرمـود :در
عیـن حـال ،مـن بـرای اینكـه ّ
حجـت را بـر شـما و دیگـران تمام كنـم ،بـه اذن خدا این
كار را انجـام میدهـم .آنـگاه بـه درخـت اشـاره كـرد و فرمـود:
َ َ َّ ُ َ َّ
ْ
َ َ
ْ
الش َـج َر ُة إ ْن ُك ْن ِـت ُت ْؤ ِم ِن َ
ـاهَّلل َو ال َي ْو ِم ال ِخ ِـر َو ت ْعل ِم َني
«يـا أيتـا
ين ِب ِ
ِ
َّ َُ ُ
ْ
َ
َ
َ
ـول اهَّلل ف ْانقلعـي ب ُع ُروقـك َح ّتى َتقفي َب ْ
ين َي َد َ
2
َ
ّ
اهَّلل؛
ن
ذ
ـإ
ب
ي
أ ِن رس
ِِ ِ ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ای درخـت! اگـر تـو بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان داری و میدانـی
كه من رسـول خدا هسـتم ،با ریشـهات از زمین كنده شـو ،به نزد
مـن بیـا و بـه فرمـان خـدا مقابل من بایسـت».

از ایـن جملـه معلـوم میشـود كـه عالـم نباتات هـم به خدا و روز قیامت و رسـالت
ایمـان دارنـد .همانطـور كه در قـرآن كریم داریم:

 .1نهج البالغۀ صبحی صالح ،ص .301
 .2همان.
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َ
َّ تَ فْ قَ ُ نَ تَ
َ
َ
َ ُ
َّ ُ
َ
و� � ْس بِ��يحه ْم؛
<وِإ� ن� ِّم ن� ش��ي ْ ٍء ِإ�لا ي� َس بِّ� ُح بِ�ح ْم ِد ِه َول ٰـ ِك ن� لا ���ه

1

هر چیزی كه در عالم وجود دارد تسبیح خدا میكند .ولی
شما تسبیح آنها را نمیفهمید>.
جمـادات ،نباتـات و حیوانـات ،همـه در حـال تسـبیح و تحمیـد خداینـد .در
سـورۀ نـور نیـز میخوانیـم:
َ
ْ
َ
َّ
أ
َأ َ ْ تَ َ َأ نَّ َّ َ ُ َ ّ ُ ُ َ ن ف َّ
الس َم َاو ِتا� َوال� ْر ِ ض� َوالط يْ� ُر
<�ل َم �ر �� اللـه ي�س ِب�ح له م� �ِ�ي
َ
َ فّ ت ُ ٌ قَ ْ َ
َ َ َُ ت
َ ُ 2
ا� ك ّل �د ع ِل َم صل تا�ه َو� ْس ِب��يحه؛
صا� ٍ
هر آنچه كه در آسمانها و زمین است تسبیح خدا میكنند.
پرندگانی كه در آسمان پرواز میكنند در حال تسبیح خدا
هستند و همه علم به تسبیح خود نیز دارند>.
118

هـم ُم ّ
سـبحند و هـم عالـم بـه تسـبیحند .شـما كـه راهـی بـه عالـم جمـادات و
نباتـات و حیوانـات نداریـدّ ،
حـق داوری نداریـد و نمیتوانیـد منكـر شـوید .آن كـه
خالـق اسـت ،او اثبـات مطلـب میكنـد .بـه قـول آن شـاعر عـارف:
شـما نامحـرم هسـتید .صـدای آنهـا بـه گوش نامحرمان نمیرسـد .شـما مشـغول
آب و علـف هسـتید .فقـط بـا جمـادات سـروكار داریـد .دایـم میگوییـد خانـۀ مـن
چنیـن اسـت ،ماشـین مـن چنـان اسـت ،مزرعـۀ مـن ،تجارتخانـۀ مـن و...شـما بـا
جمـادات سـرو كار داریـد.
چونشماسویجمادیمیروید
محرم جان جمادان كی شــوید

ـان جـان َروید
از جمـادی در جه ِ
ُ
غلغــل اجــزای عالــم بشــنوید

بـه هـر حـال از ایـن جملـۀ رسـول اكـرم؟ص؟ كـه بـه آن درخـت خطـاب كـرد و در
 .1سورۀ اسراء ،آیۀ .44
 .2سورۀ نور ،آیۀ .41
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نهجالبالغـه نقـل شـده اسـت ،روشـن میشـود كـه نباتـات نیـز بـه خـدا و رسـول؟ص؟ و
روز قیامـت ایمـان دارنـد .بعـد امـام؟ع؟ قسـم میخـورد:
قســم بــه كســی كــه او را مبعــوث بــه حــق كــرده اســت ،دیــدم درخــت از زمیــن بــا
ّ
ریشـههایش كنــده شــد ،زمیــن را شــكافت و جلــو آمــد در حالــی كــه بــه شــدت صــدا
میكــرد .ماننــد پرنــدگان كــه هنــگام پــرواز بــال و پــر میزننــد و صدایــی از خــود دارنــد،
شــاخههایش بــه هــم میخــورد و صــدا میكــرد .آمــد تــا پیــش رســول خــدا؟ص؟
لهــا] بــه هــم نــگاه كردنــد و گفتنــد:
ایســتاد .وقتــی درخــت ایســتاد قریــش [ابوجه 
حــاال دســتور بــده تــا دو نیمــه شــود؛ نصفــش بمانــد و نصفــش بیایــد .معلــوم اســت
كــه بهانــه اســت .فرمــود :بســیار خــوب! بــه درخــت خطــاب كــرد كــه نصــف بیایــد
و نصــف بمانــد .نیمــی از درخــت مانــد و نیــم دیگــرش ســریعتر و باشــتاب بیشــتر از
بــار ّاول نــزد پیامبــر؟ص؟ آمــد و صــدای شــدیدی داشــت .آن چنــان بــه پیغمبــر؟ص؟
نزدیــك شــد كــه گویــی میخواهــد او را در آغــوش بگیــرد و بــه آنحضــرت بپیچــد.
شــاخۀ بلنــدش را روی دوش پیغمبــر؟ص؟ افكنــد و بعضــی از شــاخههای دیگــر را
بــر دوش مــن انداخــت .بــاز آنهــا از روی كفــر و لجــاج گفتنــد :ایــن بــار بگــو ایــن نیمــه
بازگــردد و بــه ّاولــی ّمتصــل شــود و بهصــورت ّاولــش درآیــد .پیامبــر؟ص؟ دســتور فرمــود
و درخــت چنیــن كــرد .دوبــاره بــه هــم نــگاه كردنــد و گفتنــد :ســاحر ماهــری اســت و
ســحری عجیــب و شــگفتآور دارد و گفتنــد :مــا زیــر بــار حــرف تــو نمیرویــم ،مگ ـر
امثــال همیــن آدم (منظورشــان امــام علــی؟ع؟ بــود) حــرف تــو را تصدیــق كننــدّ .امــا
حضــرت علــی؟ع؟ از كســانی اســت كــه از هیــچ مالمتــی در راه خــدا نمیترســند و
َ َ َ َ فُ نَ َ َ َ َ
و� ل ْوم�ة ل ِئا� ٍم>؛ 1در مقابــل حضــرت
� ا�
از گروهــی اســت كــه قــرآن میفرمایــد< :ولا ي �خ
امیــر؟ع؟ آن منکــران مصــداق واقعــی ایــن آیــه هســتند.
 .1سورۀ مائده،آیۀ .54
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َ
َ
َ
<ومِ نْ� ُهم َّم ن� ي َ� ْس تَ� ِم ُع إ� َل يْ� َك َو جَ� َع ْل ن َ�ا َع َل ٰى قُ� ُلو ب�ه ْم أ� ِك نَّ��ةً أ��ن
ِ
ِِ
َ فْ قَ ُ ُ َ ف آ �ذَ ن ْ َ قْ ً 1
ي���هوه و�ِ�ي � ِا� ِهم و�را؛

از آنان كسانی هستند كه به تو گوش فرا میدهند ولی بر
دلهای آنها پردهها افكندهایم تا آن را نفهمند و در گوش آنها
سنگینی قرار دادهایم>.

اینها هر چه ببینند ،باز تصدیق نخواهند كرد ،میگویند سحر و جادوست.
اینهـا نمونههایـی بـود از معجـزات مقطعـی پیغمبـر اكـرم؟ص؟ كـه در زمـان حیـات
خود داشـته اسـت و اكنون نیسـت .اكنون نه ش ّـق القمر هسـت ،نه نخلۀ ّ
حنانه و نه
درخـت از ریشـه كنـده شـده و جلـو آمـده كـه در نهجالبالغـه نقـل شـده اسـت .بـه هـر
حـال منظـور ایـن بـود كـه معجـزات پیغمبـر اكـرم؟ص؟ منحصـر بـه قـرآن نیسـت بلكـه
120

«قـرآن» معجـزۀ خالـد و جـاودان آن حضرت در تمام ازمنـه و اعصار تا آخرین روز عمر
بشـر میباشد.

 .1سورۀ انعام،آیۀ .25
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122

ت ب� ش
ض
م
�
�
�
�رور� �ر ب ودن پ ی ا ب�ر اکرم؟ص؟

ضرورت بشر بودن پیامبر ا کرم؟ص؟
خداوند متعال در سورۀ مبارکه اسراء میفرماید:
َّ َأ ن ق َ ُ
ْ
َ َ َ نَ َ نّ َ
أَ ْ ُ ْ َ ُ
ُ َ
ال� َاس � ن� يُ��ؤ مِ ن�وا ِإ��ذ ج� َاءه ُم الهد ٰى ِإ�لا �� �الوا
<وما م�ع
َ
َ
َ
أ َ َ ث َ ّ ُ َ ش ً َّ ُ ً 1
� ب�ع� اللـه ب��را رسولا؛
مانع ایمان آوردن مردم هنگامی كه هدایت قرآن به سویشان
آمد این بود كه گفتند :آیا خداوند بشری را به رسالت
مبعوث كرده است؟!>.
راسـتی شـگفتآور اسـت كـه مـردم بـا اینكـه در هـر زمانـی از پیغمبـر زمـان خـود
معجزاتـی میدیدنـد و میفهمیدنـد كـه آن كارها كار بشـر عادی نیسـت و كار خدایی
اسـت كـه بـه دسـت بشـر انجـام میشـود در عیـن حـال ایمـان بـه نب ّـوت و رسـالت او
 .1سورۀ اسراء ،آیۀ .94
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نمیآوردنـد و میگفتنـد :تـو هـم مثـل مـا بشـری هسـتی:
ف َْ
َ َ ٰ �ذَ َّ ُ َ أْ ُ ُ َّ َ
َ
َ
ْ
َ
أ ْ َ ق 1
ش
ول ي��كل الطعام و�ي م ِ��ي �ِ�ي ال�سو ِا�؛
<م ِال هـ ا الرس ِ
این چه پیامبری است كه غ اذ میخورد و در بازارها راه میرود>.
َ
َ
أ َ ش َ ً ّ نّ َ َ ً نّ تَّ ُ ُ 2
احدا �� ِب�عه؛
<� ب��را ِم�ا و ِ
آیا این عقلانی است كه ما از یك بشری مانند خود ّ
تبعیت
كنیم>.
ایـن شـدنی نیسـت ،اگـر خـدا میخواسـت از جانـب خـود پیغمبـری بفرسـتد از
َ
جنـس َملـک و فرشـته میفرسـتاد.
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ّ
البته به این مطلب باید ّ
توجه داشته باشیم كه مشركین و بتپرستان منكر وجود
خدا نیستند بلكه خداوند را به عنوان خالق عالم و آدم قبول دارند ّاما او را به عنوان
ً
«معبود» كه مستقیما پرستش شود قبول ندارند و بتها را میپرستند و میگویند:
ُْ
نَ ْ ُ ُ ُ ّ قَ ُ ن َ
3
اهلل �ز ل�فی؛
<ما �ع ب�ده ْم إ�لا ِل ی�� ّ ِر�ب و�ا إ�لی ِ
ما [بتها] را عبادت میكنیم برای اینكه آنها ما را به خدا
نزدیك كنند>.
یعنی بتها «خالق ما» نیستند بلكه «معبود ما» و نزدیك كنندۀ ما به خدا
هستند و لذا میگفتند اگر خدا خالق ما میخواست برای هدایت ما پیغمبری
بفرستد ،از جنس مالئكه و فرشتگان میفرستاد نه از جنس بشر و این حرف ّ
البته
ّ
ّ
حد خود حرف درستی است زیرا بشر ّ
صالحیت این را ندارد كه
اهلیت و
در
ً
مستقیما با خدا در ارتباط باشد و مسئولیت بسیار ّ
مهم هدایت بشر را به عهده

 .1سورۀ فرقان ،آیۀ .7
 .2سورۀ قمر ،آیۀ .24
 .3سورۀ زمر ،آیۀ .3
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ّ
مسئولیت از جانب خدا به ملك و فرشتهای از مالئكه و
بگیرد ،بلكه باید این
فرشتگان ّ
مقرب درگاه خدا اعطا شود .این حرف چنانكه گفتیم حرف درستی
َ
َ
ّ
سنخیتی بین بشر و َملك نیست تا َملك كه دارای شهوت و غضب
است ولی باز
نیست برای بشر كه دارای شهوت و غضب است الگوی در زندگی باشد .پس تنها
قدیر حكیم فردی از جنس بشر را برگزیند
راه حكیمانه این است كه خداوند ِ
علیم ِ
َ
و ساختمان وجودی او را طوری تنظیم كند كه هم دارای جنبۀ َملكی باشد و هم
دارای جنبۀ بشری؛ از جنبۀ ملكی با خدا در ارتباط باشد و از جنبۀ بشری با بشر تا
ً
برنامۀ وحی و دین را از خدا بگیرد و به بشر برساند و خودش هم عمال اسوه و الگو
برای افراد بشر باشد و بگوید :من هم مانند شما بشرم و دارای شهوت و غضبم و
َ ْ َ 1
تنها فرق من با شما این است كه به اذن و تقدیر خداوند علیم قدیر حكیم ،مهبط
وحی آسمانی قرار گرفتهام و مبعوث از جانب خدا به رسالت گشتهام.
قُ َّ أَ َ َ َ ْ ُ ُ
َ َ
2
<� ْل ِإ� ن� َما � ن�ا ب� ش� ٌر ِّم ث�لك ْم يُ�وح ٰى ِإ�ل�ي َّ >...؛
لـذا میبینیـم خداونـد در جـواب مشـركین و بتپرسـتان كـه میگفتنـد :چـرا
َ
خدا ،رسـول از جنس بشـر فرسـتاده و از جنس َملک نفرسـتاده اسـت فرموده اسـت:
قُ َّ ْ َ نَ ف ْ أَ ْ ض َ َ ئ َ �ةٌ َ ْ ش ُ نَ ْ ّ َ َ َ ْ َ
و� ُمط َم ِئ� نِ� ي� نَ� ل ن��زّ ل ن�ا
<�ل لو كا� �ِ�ي ال�ر ِ� مل ِا�ك ي�م�
َ َ ْ ّ نَ َّ
َ َ ً َّ ُ ً 3
الس َم ِاء ملكا رسولا؛
عل ي� ِهم ِم�
بگو :اگر در روی زمین فرشتگان زندگی میكردندّ ،
البته
لازم میشد برای هدایت آنها فرشتهای از جنس خودشان
نازل كنیم چرا كه رهبر و الگو برای هر گروهی از جنس
خودشان باید باشد>.
 .1محل فرود آمدن.
 .2سورۀ کهف ،آیۀ .110
 .3سورۀ اسراء ،آیۀ .95
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بـه همیـن جهـت بـرای هدایـت شـما جامعـۀ بشـری نیـز رسـول از جنـس خودتان
ً
فرسـتادهایم تـا عملا هـم الگـو بـرای شـما آدمیان باشـد.
ّ
حـال آنچـه كـه وظیفـۀ انسـانی و ایمانـی ماسـت ،تفكـر و اندیشـیدن در ایـن
حقیقت اسـت كه هدف اصلی خداوند ّمنان از ارسـال رسـل و انزال كتب و تشـریع
شـرایع ایـن بـوده كـه عالـم انسـان را بـا خـودش آشـنا سـاخته و آدمیـان را حركـت داده
بـه عالـم قـرب خـودش برسـاند و فرمـوده اسـت:
َ أَ ُّ َ ْ ن َ نُ نَّ َ َ ٌ َ ٰ َ ّ َ َ ْ ً فَ ُ َ ق
1
< ي�ا � ي�ها ال ِإ��سا� ِإ��ك ك ِادح ِإ�لى ر ِب�ك كدحا �مل ِا� ي� ِه؛
ً
ای انسان! تو یقینا بار سفر بسته و رو به سوی پروردگارت در
حال پیشروی هستی و سرانجام به دیدار او خواهی رسید>.
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و به ما تلقین كرده كه در همه حال بگوییم:
نّ َ َّ َ نّ َ َ ْ َ ُ َ
و�؛ن
ِإ<��ا ِلل ِـه و ِإ��ا ِإ�ل ي� ِه ر جِا�ع
ما از آن خداییم و به سوی او باز میگردیم>.

تأ کید قرآن بر بشر بودن پیامبر؟ص؟
به هر حال قرآن کریم بر بشر بودن پیامبر؟ص؟ تکیه و تأکید داشته میفرماید:
َ قَ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ أَ ُ ُ َ َ َ
َ ُّ
ٌ
ول ِّم نْ� � ن� ف� ِسك ْم ع�ز ِ �ي�زٌ عل يْ� ِه َما ع ِن� ت� ْم َح ِر�يص
<ل�د ج�اءكم رس
ّ َُ
َ
ٌ
َ
َ
ّ
ف َ فُ
ََ ُ ْ ْ
ف َ
عل يْ�كم ِب�ال ُم�ؤ مِ ِن� ي� نَ� َر ُءو� ّر ِح ي� ٌم * � ِإ� ن� ت� َول ْوا � ق� ْل َح ْس بِ��ي َ اللـه
َْ
َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ْ ُ ُ ُ ْ َ
2
لا ِإ�ل ٰـه ِإ�لا ه َو عل يْ� ِه ت� َوكل ت� َوه َو َر بّ� الع ْر ِ�ش الع�ظ ِ ي� ِم؛
رسولی از خود شما به سوی شما آمد كه رنجهای شما بر او
دشوار است؛ علاقۀ شدید به هدایت شما دارد ونسبت به مؤمنان
 .1سورۀ انشقاق ،آیۀ .6
 .2سورۀ توبه ،آیات  128و .129
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رئوف ورحیم است .پس اگر آنها از تو روی بگردانند؛ بگو
ّ
خ اد مرا كافی است .هیچ معبودی جز او نیست بر اوتوكل
كردم و او پروردگار عرش بزرگ است>.
در آیـۀ مزبـور در خصـوص ایـن كـه پیامبـر؟ص؟ باید از جنس بشـر باشـد نه از جنس

َ
َملـک میفرماید:

أْ ُ ُ
<ِ ...م نْ� � ن� ف� ِسك ْم>...؛

یعنی پیامبری به سوی شما آمد که از جنس شماست.
البته بعضی بهانهگیری میكردند و میگفتند:
َ َ أُ َ َ
َ ٌ
1
<ل ْولا � ن��ز ِ َل عل يْ� ِه َملك>؛
چرا از جانب خدا َملک نیامده كه رسول یا همراه رسول باشد؟فرمود:
نَ ف ْ َ ْ ض َ ئ َ �ةٌ َ ْ ش ُ نَ ْ ّ َ َ َ ْ
قُ َ ْ
و� ُمط َم ِئ� نِ� ی� نَ� ل ن��زّ ل ن�ا
لا�ك ی�م�
<� ْل لو كا� ِ�ی الار ِ� م ِ
ََ
َّ
َ َ ً َ ُ ً2
ماء ملكا رسولا؛
عل ی� ِه ْم ِم َن� الس ِ
اگر روی زمین ملائكه زندگی میكردند ،ما هم برای آنها
رسولی از جنس ملك میفرستادیم>.
ً
ولی رسول بشر باید از جنس بشر باشد تا بتواند برای آدمیان الگو باشد و عمال
به آنها بفهماندكه بشر با داشتن تمام غرایز بشری میتواند تقوا پیشه كند و از
گناهان بپرهیزد .وگرنه ملك كه دارای شهوت و غضب ودیگر غرایز نیست ،چگونه
میتواند درس تقوا و پرهیزگاری به بشر بدهد؟در امر تعلیم و تربیت الگوی عملی
َ
ّ
بودن؛ عامل بسیار قوی و مؤثری است و این از عهدۀ َملك بر نمیآید .به ما هم
ّ
ّ
گفتهاند :شما هم ُمبلغ عملی باشید بیش از آن مقدار كه ُمبلغ گفتاری هستید.
 .1سورۀ انعام ،آیۀ .8
 .2سورۀ اسراء ،آیۀ .95
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َ َْ
ُ
ُ ُ ُ َ ً َّ
اس ِبغ ْي ِر أل ِس َن ِتك ْم؛
«كونوا دعاة ِللن ِ

1

مـردم را بـا غیـر زبانتـان دعـوت بـه دیـن كنید ،خیلی حـرف نزنید،
عمل نشـان بدهید».

ٌ
َ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ
الصلة َو ال ْي َر ف ِإ ّن ذ ِلك َد ِاع َية؛
«ليروا ِمنكم الورع و ِالج ِتاد و
ِ

2

تا مردم از شــماتقوا و ورع و كوشــش در انجام وظایف را ببینند و
دعــوت واقعــی همیــن اســت وگرنــه زاهدانــه حــرف زدن و راغبانه
عمــل كــردن ســبب تناقــض در فهــم دینــی مردم میشــود».

ّ
حتی فرمودهاند:
ً
ُ
«كو ُنوا ُدعاة َص ِام ِت َنی؛
دعوت كنندۀ ساكت باشید».
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ُ
ناط ِق َ
ین» باشـیدو مـردم همـهاش از شـما حـرف بشـنوند و
نـه اینكـه فقط«دعـاة ِ
عمـل نبیننـد! داعـی صامـت باشـید یعنـی؛ عمـل شـما مـردم را دعوت بـه دین كند
درحالـی كـه زبانتـان سـاكت اسـت و حرفـی نمیزنیـد .حاصـل آنكـه چـون رسـول
َ
بایـد تبلیـغ عملـی كنـد و َملـك از عهـدۀ ایـن كار بـر نمیآیـد ،پـس رسـول بشـر بایـد از
جنـس بشـر باشـد و لـذا فرمـوده اسـت:
َّ
َ َ ْ َ َ ْ نَ ُ َ َ ً َ َ ْ نَ ُ َ ُ ً 3
ل عل�اه ر ج�لا؛
<ولو ج�عل�اه ملكا �ج
ً
اگر فرضا میخواستیم ملک را رسول قرار بدهیم باز لازم
میشد كه بهصورت انسان بفرستیم>.

 .1مستدرك سفینة البحار ،ج  ،10ص ّ ،277
مادۀ (ورع).
 .2همان.
 .3سورۀ انعام ،آیۀ .9
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منظور از رجال در آیۀ شریفه
اینجا ّ
توجه دادن به این نكته هم خالی از تناسب نیست كه اگر در آیۀ شریفه آمده:
قَ ْ َ َّ َ ً نُّ
َ َ أَ ْ َ ْ ن َ
َْ ْ 1
ن
وح�ي ِإ�ل ي� ِهم؛
<وما �رسل�ا ِم� � ب� ِلك ِإ�لا ِر ج�الا � ِ
رسولانی كه ما قبل از تو فرستادهایم همه مردانی بودهاند

كه طرف وحی ما واقع میشدهاند>.
مقصـود ایـن اسـت كـه پیامبـران مـا همـه از جنس بشـر بودهاند نه این كـه همه در
سـنین باالی عمـر بودهاند.
آنگونـه كـه صبـاوت 2و كـودك بـودن را مانـع از نیـل بـه مقـام نب ّـوت نشـان بدهـد و
حـال آن كـه دربـارۀ حضـرت یحیـی؟ع؟ میفرمایـد:
ْ
َ آ تَ ْ ن َ ُ ُ ْ َ َ ّ ً 3
<و�� ي��اه الحكم ص بِ� ي�ا؛

ما به او هنگامی كه كودك بود حكم و فرمان ّ
نبوت دادیم>.

و گفتیم:

َ َ ْ ُ �ذ
< ي�ا ي�ح ي َ� ٰى خ� ِ

ْ تَ َ ُ َ
ا� بِ� ق� ّو ٍة�؛
ال ِك� ب

4

ای یحیی! كتاب [خدا] را با ّقوت و قدرت بگیر>.
همچنیـن دربـارۀ حضـرت عیسـی؟ع؟ میفرمایـد در حالـی كـه یـك كـودك
گاهـوارهای بـود:
َ
ق َ َ نّ َ ْ ُ ّ آ ت َ ن َ ْ ت َ َ َ َ َ َ ن نَ ّ ً 5
ا� و ج�عل ِ��ي � ِب� ي�ا؛
<�ال ِإ� ِ��ي ع ب�د الل ِـه ��ا�ِ�ي ال ِك� ب
گفت :همانا من بندۀ خدایم ،به من كتاب آسمانی داده و نبی
و پیامبرم قرار داده است>.
 .1سورۀ نحل ،آیۀ .43
 .2صباوت :كودكی.
 .3سورۀ مریم ،آیۀ .12
 .4همان.
 .5همان ،آیۀ .30
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در میـان امامـان؟مهع؟ نیـز داریـم كـه در سـنین كودكـی بـه مقـام امامـت رسـیدهاند.
امـام نهـم حضـرت امـام جـواد؟ع؟ و امـام دهـم حضـرت امـام هـادی؟ع؟ و امـام
دوازدهـم حضـرت امـام مهـدی؟جع؟ چنیـن بودهانـد.

وظیفۀ پیغمبر ا كرم؟ص؟ فقط ابالغ پیام
در آیـات گذشـته بحـث راجـع بـه ایـن بـود كـه وقتـی پیغمبـر اكـرم؟ص؟ مـردم را
دعـوت بـه توحیـد میكنـد ،آن كسـانی كـه حقیقـت طلـب هسـتند و ماننـد تشـنهای
بـرای آب ،زالل حقیقـت را میپذیرنـد و در مقابـل حـق تسـلیم میشـوند و در راه آن
فداكاریهـا هـم میكننـدّ ،امـا گروهـی دیگـر هسـتند كـه حقیقـت خـواه و حـق پذیـر
نیسـتند بلكـه مسـتكبر و لجـوج و معاندنـد و اعتنایـی بـه حـق و حقیقـت نمیكننـد
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بلكـه تـا میتواننـد كارشـكنی هـم میكننـد و سـنگ سـر راه دیگـران نیـز میگذارنـد.
ف َ ْن أَ ْ َ �ضُ فَ َ أَ ْ َ ْ ن َ َ َ َ ْ ْ َ ف ي�ظ ً ْن َ َ ْ َ َّ ْ َ َ �غُ
<� ِإ�� �عر وا �ما �رسل�اك عل ي� ِهم ح ِ�� ا ِإ�� عل ي�ك ِإ�لا ال ب�لا
َ نّ َ َ�ذ أَ َ�ذ ْق ن َ ْ ن َ نَ ّ َ
َ ٌ
ُ
َ
ً َف
ا� ِم ن�ا َر ْح َم�ة � ݭِ ݪر َح ِب�ها َو ِإ� ن� ت� ِص ْ ب� ُه ْم َس ِيّ� ئ��ة ِب� َما
وِإ��ا ِإ� ا � ��ا ال ِإ��س
ْ
قَ َّ َ تْ أَ ْ ْ ف َ نَّ ن َ نَ َ
ك ُف�ور؛ٌ
�دم� � ي� ِد ي� ِهم � ِإ�� ال ِإ��سا�
پس اگر روى برتابند ،ما تو را بر آنان نگهبان نفرستادهایم.
بر عهده تو جز رسانیدن [پیام] نیست ،و ما چون رحمتى از
جانب خود به انسان بچشانیم ،بدان شاد و سرمست گردد،
و چون به [سزاى] دستاورد پیشین آنها ،به آنان بدى رسد،
انسان ،ناسپاسى مىكند>.
حال در این آیه خدا به پیغمبر اكرم؟ص؟ میفرماید :راجع به این دسته از مردم
خیلی نگران نباش كه نمیپذیرند ،بگو :من كار خودم را كردم .من از طرف خدا مأمور
به ابالغ پیام بودم و ابالغ كردم .شما هم ّ
ماهیت خودتان را نشان دادید و پیام خدا
را قبول نكردید .من دیگر با شما بحثی ندارم ،بحث كردن با مردمی كه نمیخواهند
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حقیقت را قبول كنند ،تضییع وقت است و كار درستی نیست .هم اكنون خدا به من
دستور داده كه بگو :همین كافی است كه خداوند در میان من و شما گواه باشد .خدا
شاهد است و میبیند كه من كار خودم را كردم و پیام او را به شما ابالغ نمودم و شما
را هم میبیند كه پیام او را نپذیرفتید .باشد تا روز قیامت به هم برسیم و ببینیم حق با
كدام یك از ما بوده است .چه آنكه او نسبت به حال بندگانش آگاه و بیناست.

بهانه جوییهای مردم و صبر انبیاء؟مهع؟
ً
اساسـا مـردم اسـیر هـوای نفـس خویشـند و میخواهنـد آزاد باشـند ،در حالـی كـه
انبیـاء؟مهع؟ میخواهنـد آنـان را از اسـارت هـوای نفـس برهاننـد و دنیـا و آخـرت آنهـا
ّ
یشـان ،قریـن سـعادت گرداننـد .ولی مـردم این
حاكمیـت احـكام خـدا در زندگ 
را بـا
حقیقـت را درك نكـرده بـا بهانههـای گوناگـون بـه مخالفـت بـا انبیـاء؟مهع؟ برخاسـته
سـر سـتیز نشـان دادهانـد .اینـك بـه دو نمونـه از ایـن بهانههـا اشـاره میكنیـم.

ّ
بشریت
بهانۀ ّاول :منافات رسالت با
از جمله بهانههایی كه مردم در هر زمانی داشتهاند این بود كه:
َ
ق َ ُ َ أ ن تُ ْ َّ َ ش َ ٌ ّ ث ْ ُ ن َ 1
<�الوا ما ���م ِإ�لا ب��ر ِم�ل�ا؛
گفتند :شما هم مثل ما بشری هستید>.
نبـی و رسـول از جانـب خـدا باشـد؛ بلكه ّ
بـه زعـم آنهـا بشـر نمیتوانـد ّ
نبی و رسـول
باید فرشـتۀ آسـمانی و از جنس غیر انسـان باشـد.
َ َ أَ ن َ�ز َ َّ
ن شَ ْ 2
الر ْح َم ٰـ نُ� ِم� ��ي ٍء؛
<وما �� ل
و [خدای] رحمان چیزی از آسمان نازل نكرده است>.
 .1سورۀ یس ،آیۀ .15
 .2سورۀ یس ،آیۀ .15
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نْ أَ ن ُت ْ َّ تَ ْ �ذ ُ نَ
ِإ<�� ���م ِإ�لا �ك ِ ب�و�؛

1

شما جز دروغ گفتن مایهای ندارید>.
چـون مشـركان بـه وجـود خـدا و خالـق عالـم اعتقـاد دارنـد منتهـا بتهـا را ّ
رب
خـود میداننـد كـه از جانـب خـدا سرپرسـتی عالـم بـه آنهـا واگـذار شـده اسـت!از نظـر
ّ
مشـركان ّ
«ربالنوعهـا» میتواننـد رفـع گرفتاریهـا و حـل مشـكالت بنماینـد .از ایـن
رو آنهـا را میپرسـتند و معبـود خـود میداننـد و میگوینـد :خالـق عالـم ،رحمـان
اسـت و مهربـان .هرگـز بنـدگان خـود را بـه رنـج و تعـب نمیافكنـد كـه قانونـی وضـع
ّ
رحمانیـت خـدا اقتضـاء میكنـد كـه بنـدگان
كنـد و آنـان را بـه اسـارت قانـون درآورد.
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خـود را آزاد بگـذارد تـا آنگونـه كـه دلشـان میخواهـد عمـل كننـد.
ّ
در دنیای متمد ِن روشنفكرمآبان نیز چنین فكری هست كه انسان باید آزاد باشد و
َ
ّ
مقید به حالل و حرام نباشد .از این رو از خالق عالم تعبیر به «رحمان» كرده و گفتهاند:
شَ
َ َ أَ ن �زَ َ َّ
َ
ْ
ٰ
ُ
ْ
ن
ن
<وما �� ل الرحمـ� ِم� ��ي ٍء>؛
ّ
ّ
رحمانیـت خـدا اقتضـاء میكنـد كـه دسـتوری ندهـد كـه بـرای بشـر تكلـف
مقـام
ّ
محرومیـت بیـاورد و از طرفـی میگفتنـد :رسـالت بـا بش ّـریت منافـات دارد و بشـر
و
نمیتوانـد رسـول باشـد.

بهانه دوم :آزاد بودن بشر به اقتضای مقام رحمانی
از طرفـی میگفتنـد مقـام رحمـان -كـه مقـام مهربانـی اسـت -اقتضـاء نمیكنـد
كـه بشـر را در چنبـر قانـون ،محـدود گردانـد .در صورتـی كـه ایـن دو سـخن هـر دو
عقـل حكیـم اسـتّ .امـا مسـئلۀ منافـات بیـن بشـریت
باطـل اسـت و خلاف حكـم ِ
و رسـالت در گذشـته ّ
مكـرر بحـث شـده كـه بایـد «رسـول»« ،بشـر» باشـد تـا الگـو قـرار
گیـرد .همـان شـهوت و غضبـی كـه همـه دارنـد او هـم داشـته باشـد تـا بگویـد :مـن هم
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یخـورم .میخوابـم ،ازدواج و تولیـد
بـا داشـتن شـهوت و غضـب مثـل شـما غـذا م 
مثـل میكنـم و...تمـام ایـن كارهـا را مثـل شـما انجـام میدهـم؛ ّامـا در عیـن حـال
بشـری امیـن هسـتم و صـادق و ّمتصـف بـه فضایـل اخالقـی.
َ ُ
َّ قَ ْ َ
ا� َل ُك ْم ف� َر ُ
ّ أ ْ َ ةٌ َ َ نَ �ةٌ 1
ك َن
ول الل ِـه �سو� حس� ...؛
س
<ل�د
ِ
ِ�ي
ً
قطعا براى شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقى نیكوست>.

رسـول بایـد طـوری باشـد كـه اسـوه و الگـو بـرای بشـر باشـد و اگـر فرشـته بـود چـون
از جنـس بشـر نبـود نمیشـد كـه بـرای بشـر الگـو باشـد .نبـی بایـد از جنـس بشـر باشـد
منتهـا بشـر ممتـازی كـه بـا عالـم ّ
ربوبیـت ارتبـاط داشـته باشـد؛ وحـی را از خـدا بگیرد
و بـه مـردم برسـاند.
رحمانیـت ،چـون رحمـت و ّ
ّ
محبـت دارد ،بایـد مراقـب باشـد كـه
و ّامـا مقـام
انسـانها بـه وادی هالكـت نیفتنـد و بایـد قانونـی ّ
معین و دسـتوراتی صـادر كند كه به
آن عمـل كننـد تـا گرفتـار شـهوات مهلـك نشـوند.
ّ
رحمانیـت اقتضـاء میكنـد كـه خـدای تعالـی رسـول بفرسـتد و
آری! صفـت
ً
شـریعت تشـریع كنـد .مـا فرزنـد خـود را زمانی دوسـت داریم كه كامال مراقب او باشـیم
تـا هـر كاری را انجـام ندهـد و بـا هـر كسـی معاشـرت نكنـدّ .امـا اگـر فرزنـد خـود را بـه
حـال خـودش رهـا كنیـم و او دنبـال هرزگـی و بازیگوشـی بـرود ،بـه او ّ
محبـت نكردهایم
و بـرای او ارزش قائـل نشـدهایم .وقتـی بـرای فرزنـد خویـش احتـرام قائـل هسـتیم و بـه
او ّ
محبـت میكنیـم كـه او را تحـت مراقبـت بگیریـم؛ بـرای او قانـون تعییـن كنیـم.
قانـون معاشـرت بـا مـردم ،قانـون نشسـتن و برخاسـتن و سـخن گفتـن و اینهـا عالمت
ّ
محبـت اسـت .در واقـع دشـمنی اقتضـاء میكنـد كـه فرزندمـان را بـه حـال خـود رهـا
ّ
ـخصیت انسـانی
كنیـم و كاری بـه كار او نداشـته باشـیم كـه بـا ایـن روش نـه تنهـا به ش
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او صدمـه زدهایـم؛ بلكـه زمینـۀ انحـراف او را هـم فراهـم كردهایـم .خدا هـم برای حفظ
كرامـت انسـان و لـزوم احتـرام بـه جنب ههـای معنـوی او فرمـوده اسـت:
َََ ْ
َ َّ ْ ن َ َ ن آ َ َ 1
<ول ق�د كرم�ا ب� ِ��ي �دم؛
به تحقیق ما فرزندان آدم را مورد تكریم قرار دادهایم>.
بــه همیــن جهــت او را تحــت مراقبــت خــود قــرار داده آن چــه را كــه بــه صــاح و یــا
موجــب فســاد اوســت بــه او گفتــه ،راه خیــر و شـ ّـر را بــه او نشــان دادهایــم تــا بتوانــد بــه
ّ
رحمانیــت ،مقتضــی تشــریع
راه ســعادت بــرود و بــه هالكــت نیفتــد .بنابرایــن ،مقــام
ِ
شــریعت اســت نــه بــه حــال خــود رهــا كــردن و آزاد و رهاگذاشــتن انســان.
پـس ایـن هـر دو حـرف (بشـر نبـودن پیامبـر و آزاد و رهـا بـودن انسـان بـه اقتضـای
ّ
رحمانیـت) مخالـف حكـم عقـل اسـت:
134

سه اشکال اساسی معاندان به انبیای عظام
انبیـا حقایـق عقالنـی را بـرای مـردم بیـان میكردند ّاما آن مردم لجـوج و معاند كه
بـه زعـم خـود خواسـتند در مقابـل منطـق انبیا؟ع؟ حـرف منطقی زده باشـند ،گفتند
ما سـه اعتراض و اشـكال به شـما داریم:
ً
ّاوال:
ق َ ُ نْ أَ ن تُ ْ َّ َ ش َ ٌ ّ ث ْ ُ ن َ
<�الوا ِإ�� ���م ِإ�لا ب��ر ِم�ل�ا؛
گفتند :شما هم مثل ما بشری هستید>.
اگـر بنـا بـود بشـری بتوانـد با آسـمان و خدای آسـمان ارتباط برقرار كـرده و از جانب
او مبعـوث بـه رسـالت گـردد ،بایـد ما هم بتوانیم اینچنین باشـیم!
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ً
ثانیا:

تُ ُ نَ أَ ن تَ ُ ُّ ن َ َ ّ َ َ نَ َ ْ ُ ُ آ َ �ؤُ ن َ
<� ِر�يدو� �� �صدو�ا عما كا� ي�ع ب�د � ب�ا �ا؛

شما میخواهید ما را از آنچه كه پدرانمان میپرستیدند؛ باز

ً
ثالثا:

دارید [و این كاری ناشدنی است] >.

ف َ أْ تُ ن َ
و�ا ب� ُس ْل َط ن
ا� ُّم ب� ي��؛ن
ٍ ِ ٍ
<��� ِ
بنابراین ،شما باید دلیل روشنی برای ما بیاورید .كه با خدای
آسمان در ارتباط هستید>.

کلمـۀ «سـلطان» در آیـه ،بـه معنـای «دلیـل» و برهـان اسـت .از آن نظـر كـه دلیـل و
ْ
یسـازد و عقـل
برهـان منطقـیُ ،سـلطۀ بـر فكـر و عقـل پیـدا میكنـد و فكـر را ُمجـاب م 
یشـود و آن را میپذیـرد ،از این نظر به
آزاد ،در مقابـل برهـان روشـن منطقـی خاضـع م 
دلیـل و برهـان عقلپسـند «سـلطان» گفتـه میشـود.

پاسخ پیامبران به ِاشكال معاندان
قـرآن كریـم ،پـس از نقـل اعتراضـات كافـران بـه پیامبـران؟مهع؟ در مقـام جـواب
برآمـده و گفتـار پیامبـران؟مهع؟ را كـه به كافران گفتهاند ،از زبان خودشـان نقل میكند:

الف :پاسخ ِاشكال ّاول
ق َ َ تْ َ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ْ ن نَّ ْ نُ َّ َ ش َ ٌ ّ ث ْ ُ ُ ْ َ َ ٰ نَّ َّ َ َ ُ نُّ
<�ال� لهم رسلهم ِإ�� �ح� ِإ�لا ب��ر ِم�لكم ولـ ِك� اللـه ي�م�
ََ
َ َ
1
عل ٰى َم ن� ي� ش� ُاء ِم نْ� ِع ب َ� ِاد ِه؛
پیامبرانشان گفتندّ :
[اما راجع به اشكال ّاولتان كه ما هم
ّ
مثل شما بشری هستیم آری] مسلم است ما بشری همانند
 . 1سورۀ ابراهیم ،آیۀ .11
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شما هستیم؛ ولی خدا بر هر كس از بندگانش كه بخواهد
[و شرایط ّ
خاص رسالت در او باشد] ّمنت گذاشته [ موهبت
رسالت خود را به او عنایت میكند] >.
یشــود كــه تمام
یعنــی تنهــا مماثلــت 1و همگــون بــودن در بشـ ّـریت ،دلیــل بــر ایــن نم 
افــراد بشــر در تمــام صفــات و حــاالت از ظاهری و باطنی یكســان باشــند!در صورتی كه
ً
میبینیــم گاهــی دو بــرادر از یــك پــدر و از یــك مــادر در یــك روز و یــك ســاعت توأمــا یعنــی
ّ
دوقلــو متولــد میشــوند آنــگاه میبینیــم آن دو از حیــث شــكل و قیافــۀ ظاهــری گرفتــه
تــا روحیــات باطنــی از افــكار و عقایــد و اخــاق ،علــم و فهــم و عقــل و درایــت ،تفــاوت
بســیار عمیــق و وســیعی از یكدیگــر دارند!یكــی آن چنــان ژرفاندیــش اســت كــه ّذرۀ
اتــم را میشــكافد و ســفینه بــه مــاورای جـ ّـو میفرســتد و آن دیگــری از حســاب2×2=4
136

هــم ناتــوان اســت!

ّ
حــال آیــا ایــن توقــع درســت اســت كــه چــون ابوجهــل و پیامبــر؟ص؟ هــر دو بشــرند،

پــس بایــد ابوجهــل هــم بــه معــراج بــرود؟ آیــا ایــن صحیــح اســت كــه بگوییــم جامعــۀ
بشــری از آن جهــت كــه همــه بشــرند ،بایــد تمــام افــراد دكتــر و مهنــدسّ ،بنــا و ّ
نجــار،
آهنگــر و ّ
قصــاب و باالخــره همــه پیغمبــر شــوند یــا خیــر بایــد انســان عاقــل باایمــان

بگویــد :آن آفریــدگار حكیــم ،هــر كســی را بهــر كاری ســاخته اســت و مهــر آن را در دلــش
انداختــه اســت:
َ
َ
ّ ُ أ ْ َ ُ َ ْ ث ُ َ ْ َ ُ َ َ تَ ُ 2
� عل ِرسال�ه؛
<اللـه �علم ح ي�� ي �ج

خدا داناتر است كه رسالتش را كجا قرار دهد>.

او كـه ّ
مدبـر علیـم حكیـم عالـم اسـت از همه عالمتر به شـرایط شایسـتگی هر یك
 . 1مثل هم بودن.
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از بندگانش برای اعطای موهبت رسـالتش میباشـد كه فرموده اسـت:
َ َ َ َّ َ ُ َ َ
َ َ
1
<ول ٰـ ِك نّ� اللـه يَ� ُم نّ� عل ٰى َم ن� ي� ش� ُاء ِم نْ� ِع ب َ� ِاد ِه؛
ولیكن خدا بر هر كدام از بندگانش كه بخواهد ّمنت
میگذارد [و او را به پیامبری برمیگزیند] >.
ایـن نكتـه بایـد همیشـه در یادمان باشـد كه ما به بحثهـای معارفی پس از عبور
از مرحلـۀ توحیـد و شـناخت خـدا -بـا صفـات كمالـش كـه از جملـۀ آنهـا حكمـت
الیتناهـای اوسـت -میپردازیـم .مـا از ایـن بـاور گذشـتهایم كـه حكمـت او نامحـدود
و عقـل و درك مـا محـدود اسـت و هرگـز حقیقـت نامحـدود ،در ظـرف ادراك محـدود
نمیگنجد!خـودش هـم فرمـوده اسـت:
َّ ُ َ ْ َ ُ َ أَ ن تُ ْ َ
تَ ْ َ ُ نَ 2
<اللـه ي�علم و���م لا �علمو�؛
خدا میداند و شما نمیدانید>.
َ َ أُ ت تُ ّ َ ْ ْ َّ قَ
ً 3
<وما � ِو� ي��م ِم ن� ال ِعل ِم ِإ�لا � ِل ي�لا؛
اندكی از علم ،به شما داده شده است!>.
نْ أَ ن ُت ْ َّ َ ش َ ٌ ّ ث ْ ُ ن َ
ّ
<�� ���م ِإ�لا ب��ر ِم�ل�ا>؛ شـما مدعیـان رسـالت نیـز ماننـد مـا
بنابرایـن نگوینـدِ :إ
بشـر هسـتید و بشـر بـا بشـر چـه تفـاوت دارد كـه شـما پیامبـر باشـید و مـا نباشـیم!
کار پــاکان را قیــاس از خــود مگیــر

گرچــه باشــد در نوشــتن شــیر شــیر

آن یکــی شــیر اســت کآدم میخــورد

واینیکیشیریاستکآدممیخورد

بین شیری كه خوراك آدم است با شیری كه آدم خوراك اوست خیلی تفاوت است.
خداوند دو ّمنت دارد یكی بر جامعۀ بشر كه برای هدایت آنها به راه سعادت ابدی،
 . 1سورۀ ابراهیم ،آیۀ .11
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پیامبران معصوم از هرگونه خطا فرستاده است و ّمنت دیگر بر پیامبران كه آنها را از میان
بندگانش برگزیده و موهبت عظمای رسالت خود را به آن پاكان عطا فرموده است:
َ َ َ َّ َ ُ َ َ
َ َ
<ول ٰـ ِك نّ� اللـه يَ� ُم نّ� عل ٰى َم ن� ي� ش� ُاء ِم نْ� ِع ب َ� ِاد ِه>؛

ب :پاسخ ِاشكال ّدوم:
ّاما اشكال ّدوم كافران به پیامبران آن بود كه میگفتند :شما میخواهید ما
را از آنچه پدرانمان میپرستیدند ،باز دارید و ما را از راهی كه پدرانمان رفتهاند،
برگردانید؟! این حرف آن چنان پوچ و بیارزش است كه جای جواب دادن
ندارد! در آیه هم به آن جوابی داده نشده است زیرا انسان دارای عقل است و باید
بیندیشد :اگر راه پدران مطابق با منطق عقل است ،از آن نظر كه عقالنی است
میپذیرد نه از آن نظر كه راه پدران استّ .اما اگر مخالف با منطق عقل است،
138

آن را از آن نظر كه مخالف عقل است كنار میگذرد و هرگز راه پدران بودن ،دلیل
ّ
بر حق ّیت آن نمیباشد!در آیات دیگر از قرآن نیز این سخن از كافران نقل شده و
شاید از آن جهت كه دستاویزی برای بهانهجویان نباشد و آن را به عنوان یك حرف
منطقی به رخ دیگران نكشند؛ در آن آیات جواب آن نیز داده شده است .از جمله:
أَ
َ َّ ُ أَ ْ َ َ َ َ
َّ ُ ق َ ُ
َ �ذَ ق َ َ ُ َّ ُ
�يل له ُم تا� ِب�عوا َما � ن��زَ َل اللـه �الوا بَ� ْل ن� ت� ِب�ع َما �ل ف� يْ� ن�ا عل يْ� ِه
<وِإ� ا ِ�
َ
َ
ُ
آ
َ
َ
آ َ َ ن َ أَ َ ْ َ نَ َ �ؤُ ُ ْ َ ْ
ق
نَ �ش ْ ئ ً َ َ ْ تَ ُ نَ 1
� ب�اء�ا �ولو كا� � ب�ا هم لا ي�ع ِ�لو� ي��ا ولا ي�ه�دو�؛
وقتی به آنها گفته میشود :از آنچه خدا نازل كرده است،
پیروی كنید ،میگویند ما از آنچه پدران خود را بر آن
یافتهایم ،پیروی میكنیم .حال آیا اگر پدرانشان چیزی
نمیفهمیدند و راه حق را نیافته بودند [باز هم پیروی از آنها
عقلانی بود>.
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پاسخ اشكال ّ
سوم:
و ّاما حرف ّ
سوم كافران كه به پیامبران میگفتند:
ْ
ف َ أ تُ ن َ ُ ْ َ ن ُّ ن 1
<���و�ا بِ�سلط ٍا� م بِ� ي� ٍ�؛
پس براى ما ّ
حجتى آشكار بیاورید>.
حـال كـه شـما ّادعـای رسـالت از جانـب خـدا دارید پس «سـلطانی ُمبیـن» یعنی
دلیـل و برهانـی آشـكار بـرای مـا بیاوریـد تـا اطمینـان به صـدق ّادعایتان پیـدا نموده،
ایمـان بـه رسـالتتان بیاوریـم .ایـن حـرف ،حـرف بسـیار خـوب و منطقـی و عقالنـی
ً
اسـت كـه نبایـد هـر ّادعایـی را از هـر كسـی مخصوصـا در مسـائل مربـوط بـه دیـن و
معـارف دینـی پذیرفـت .زیـرا مسـائل مربوط به معارف دین اگر از مسـیر حق منحرف
باشـد ،آدمـی را بـه وادیهـای هلاك و شـقاء دائـم میافكنـد.

هوشیاری جوانان در خصوص ّ
مدعیان ّ
شی ِاد عرفان
ّ
ّ
تذكـر ایـن مطلـب اینجا خالی از تناسـب نیسـت كه در زمان مـا ،مدعیان كاذب
تحـت عناویـن عرفـان و سـیر و سـلوك و خودسـازی و...فـراوان شـدهاند و بـا تشـكیل
یشـوند
محافـل از مـردان و زنـان ،سـبب انحـراف سـادهدالن از پسـران و دختـران م 
ً
ً
و احیانـا كشـف و كراماتـی هـم بـرای برخـی از آنـان جعـل میكننـد كـه مثلا ِاخبـار از
ّ
غیـب كـرده و از مـا فیالضمیـر اشـخاص خبـر میدهـد ،گـم كرد ههـا را پیـدا و سـحر و
جـادو باطـل میكنـد و تسـخیر ّ
جـن و احضـار روح مینمایـد و...
ً
در ایــن شــرایط ،مراقبــت و هوشــیاری بســیاری الزم اســت كــه مخصوصــا جوانــان
پاكــدل از پســران و دختــران بــه دام و كمنــد ایــن دســته از شـ ّـیادان نیفتنــد و ایــن را
ً
هــم بداننــد كــه اگــر فرضــا كســانی در اثــر ریاضــات و مجاهــدات نفســی بــه پــارهای از
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ایــن ّاطالعــات دســت یافتــه باشــند و اعمــال غریبــی از آنهــا مشــاهده گــردد ،اینهــا
دلیــل بــر آدم خــوب بــودن و ّ
یشــود! چــه بســا جوكیــان هنــد
مقر ّبیــت در نــزد خــدا نم 
و مرتاضــان غیــر معتقــد بــه خــدا نیــز از اینگونــه عجایــب اعمــال و غرایــب احــوال
داشــتهاند و دارنــد .تنهــا مــاك تقـ ّـرب بــه خــدا «تقــوا» اســت كــه خداونــد حكیــم
بطــور قاطــع فرمــوده اســت:
َ
َ
نَّ أَ ْ َ َ ُ
ن َ ّ أ تْ ق َ ُ ْ 1
ْ
ِإ<�� �كرمكم ِع�د الل ِـه ���اكم؛

به یقین ،گرامیترین شما در نزد خدا ،باتقواترین شماست>.

مقصـود اینكـه هـر ّادعایـی را از هـر كسـی نبایـد پذیرفـت تـا دلیـل و برهان روشـنی
بـر صـدق ّادعـای خویـش اقامـه كنـد! از ایـن نظـر حـرف كافـران كـه بـه پیامبـران؟مهع؟
گفتنـد دلیـل روشـنی بـرای اثبـات رسـالت خـود بیاوریـد ،حـرف بسـیار خـوب و
140

منطقـی بـود.
پیامبران نیز در جواب آنها گفتند:
َ
ّ
ْ
ْ
َ َ نَ َ ن َ َأ ن نّ َ ْأ ت َ ُ ُ َ ن َّ
2
ا� ِإ�لا ِب� ِإ��ذ ِن� الل ِـه؛
<ما كا� ل�ا �� �� ِ� ي�كم ِب�سلط ٍ
و ما را نرسد كه جز به اذن خدا براى شما ّ
حجتى بیاوریم>.
ما آنگونه كه شما گمان میكنید ،از پیش خود بتوانیم هر كاری كه شما
خواستید انجام بدهیم ،نمیباشیم! ما تابع فرمان و اذن خدا هستیم .اهل ادب
َ َ نَ َ َ
ً
ّ
ا� ل ن�ا> نشان میدهد كه اصال در حد ما نیست كه هر كاری
میدانند تعبیر <ما ك

كه خودمان خواستیم یا شما خواستید بتوانیم آن را انجام بدهیمّ .
البته وظیفۀ
عقلی شما ،مطالبۀ دلیل و برهان از ماست و وظیفۀ ما هم برای اثبات رسالت
خویش ،اقامۀ دلیل و برهان برای شماست .ولی ما نمیتوانیم به خواست شما یا به
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ً
خواست خودمان كاری انجام بدهیم .ما محضا تابع اذن و خواست خدا هستیم.
ّ
ما با اذن خدا ،عا ِلم به همه چیز و قادر بر هر كاری میشویم و بی اذن خدا -در حد
ذات خودمان -نه علم به چیزی داریم و نه توانایی بر انجام كاری.

دالیل انکار ّ
نبوت
در زمـان پیامبراكـرم؟ص؟ ماننـد همـۀ زمانهـا مـردم نمیتوانسـتند معنـای نب ّـوت
و حقیقـت وحـی و الهـام را بفهمنـد و همیـن كـه ظاهـر را میدیدنـد كـه ایـن شـخص
ّمدعـی ّ
نبـوت بشـری اسـت ماننـد سـایر مـردم ،میگفتنـد:
َ
نْ أ ن تُ ْ َّ َ ش َ ٌ ّ ث ْ ُ ن َ 1
ِإ<�� ���م ِإ�لا ب��ر ِم�ل�ا؛
شما جز بشری همانند ما نیستید>.
پس چگونه است كه میگویید از آسمان خبر داریم و از جانب خدا آمدهایم؟
آیۀ شریفه خطاب به پیامبر اكرم؟ص؟ میفرماید :بگو آری من هم بشری همانند شما
هستم ولی بشری كه مورد وحی خدا قرار گرفتهام .یعنی به اراده و تقدیر خداوند
علیم قدیر ،آنچنان جوهر وجودم باال رفته و ارتقاء پیدا كرده كه میتوانم با ملكوت
عالم مرتبط باشم و از عالم ُر ّ
بوبیت برنامۀ زندگی بگیرم و به شما آدمیان ابالغ نمایم.
ّ
البتـه ایـن حـرف در مـزاج فكـری مـردم ضعیـفاالدراک قابـل هضـم نیسـت و

نمیتواننـد بفهمنـد كـه مراتـب وجـودی افراد بشـر ،متفـاوت و اسـتعدادها و ادراكات
یشـود كـه حقیقـت انس ّ
ـانیت غیـر ایـن بدن
روحـی آنهـا گوناگـون اسـت .باورشـان نم 
ّ
ّ
ّ
مـادی متشـكل از پوسـت و اسـتخوان و سـلول و عصـب اسـت و نبایـد ایـن تشـابه و
ُ
تماثـل جسـمانی را دلیـل بـر تسـاوی ادراكات دانسـت و حـال آنكـه ایـن تفـاوت در
سـطح ادراكات افـراد بشـر بـا انـدك ّ
تأملـی معلـوم میشـود.
بــه عنــوان مثــال :اگــر دو نفــر را در كنــار هــم بنشــانند كــه یكــی عالمــی اســت درس
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ّ
خوانــده و محقــق و دانشــمند و دیگــری فــردی اســت نــادان و بیســواد ،ایــن دو نفــر از
لحــاظ وضــع جســمانی و بدنــی بــا هــم یكســانند و چــه بســا آن آدم جاهــل ،بســیار
قویتــر و نیرومندتــر و عظیم ّ
الجثهتــر باشــد آنچنــان كــه اگــر یــك مشــت بــر ســر آن عالــم
ـود ایــن آدم جاهــل پیــش خــودش
بكوبــد او كارش تمــام اســت ولــی در عیــن حــال ،خـ ِ
مییابــد كــه در پیــش آن مــرد عالــم ،كوچــك و حقیــر و ناچیــز اســت؛ او از حقایقــی آگاه
اســت كــه ایــن جاهــل اگــر ســالها زحمــت بكشــد بــه او نمیرســد.
ّ
و ّ
حتــی ممكــن اســت دو نفــر عالــم دانشــمند محقــق از لحــاظ هــوش و ذوق و
فطانــت و ســرعت انتقــال و قـ ّـوت فكــر و حافظــه و...بــا هــم فــرق زیــاد داشــته باشــند.
و همچنین ممكن است دو برادر باشند كه هر دو از یك پدر و مادر و در یك روز
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ّ
متولد شدهاند و در یك محیط پرورش یافته و در یك روز وارد مدرسه شده و در یك
روز فارغ ّ
التحصیل شدهاند و هر دو از محضر یك استاد درس آموختهاند ولی در
عین حال این دو برادر از حیث قوای ادراكی با هم ممكن است متفاوت باشند
آنچنان كه یكی از آن دو ،طی همین چند سال تحصیل توانسته است به مقامات
عالیهای از كماالت علمی نائل شود و افكاری از مغزش تراوش كرده كتابها بنویسد
ّ
و دانشمندانی بپرورد ّاما آن یكی از حل كوچكترین مسألۀ علمی عاجز باشد.
در روایت داریم:
َ
ْ َّ
ّ
َّ
َ
1
«الن ُاس َم َع ِاد ُن ك َم َع ِاد ِن الذ َه ِب َو ال ِفض ِة؛
افراد بشر مانند معادن طال و نقره هستند».

مـا بـه ایـن كوههـا و معـادن كـه نـگاه میكنیـم همـه را یكسـان میبینیـم؛ همـه جـا
سـنگ اسـت و خاك .آفتاب به همه جا یكسـان میتابد و باران به همه جا یكسـان
میبـاردّ ،امـا وقتـی دل آنهـا را كـه بشـكافیم ،میبینیـم خیلـی بـا هـم تفـاوت دارنـد
 .1كافی ،ج  ، 8ص .177
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یكـی در دل ،طلا دارد دیگـری نقـره؛ یكی مـس دارد دیگری آهن؛ یكی نمك دیگری
آهك و زرنیخ .افراد بشـر نیز چنینند از حیث صورت ظاهر جسـمانی یكسـانندّ ،اما
از لحـاظ ادراكات روحـی بـا هـم بسـیار متفاوتنـد و بـا ّ
ظرفیتهای مختلـف فكری با
حقایـق عالـم مواجـه میشـوند و از آنهـا بهـره میگیرند.
در قرآن كریم این تشبیه آمده است:
َ
أَ ن �زَ َ نَ َّ
َ
َ ً فَ َ َ تْ أ ْ َ �ةٌ قَ َ َ 1
<�� ل ِم� السم ِاء ماء �سال� �و ِد ي� ِب��د ِرها؛

خدا از آسمان آب را فرود میآورد و آب از دامن كوه سرازیر

میشود و گودالهای كوچك و بزرگ كه در پایین
كوه قرار گرفتهاند ،هر كدام به اندازۀ ظرفیتشان از آن
آب میگیرند>.
سبب انكار حقیقت ّ
نبوت
در نهجالبالغـه 2نیـز ایـن جملـه از امـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ منقـول اسـت كـه
بـه كمیـل بـن زیـاد فرموده اسـت:
َ
َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َ ٌ َ َ
وب أ ْو ِع َية فخ ْي ُر َها أ ْو َع َاها؛
«يا كميل بن ِزي ٍاد ِإن ه ِذ ِه القل
ای كمیـل بـن زیـاد! دلهـای افـراد بشـر ماننـد ظرفهـای كوچك و
بـزرگ هسـتند و بهتریـن آنهـا پـر ظرفیتترین آنهاسـت».

ظرفیـت اسـت و زائـد بـر مقـدار ّ
ظـرف كوچـك اگـر طلا هـم باشـد بـاز كـم ّ
ظرفیـت
خـود را منكـر میشـود و لـذا مـردم زمان انبیاء كه توانایـی درك حقیقت وحی و ّ
نبوت
ّ
یشـدند و عـدم درك خـود را دلیـل بـر عـدم
را نداشـتند اصـل تحقـق آن را منكـر م 
ّ
تحقـق آن میدانسـتند و میگفتنـد:
 .1سورۀ رعد ،آیۀ .17
 .2حكمت.147

143

ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

ف ْ أَ
َ َ ٰ �ذَ َّ ُ َ أْ ُ ُ َّ َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ق
ش
ول ي��كل الطعام و�ي م ِ��ي �ِ�ي ال�سو ِا�؛
<م ِال هـ ا الرس ِ
[این ّ
مدعی ّ
نبوت و رسالت] چگونه پیامبری است كه مثل
1

ما غذا میخورد و میان كوچه و بازار راه میرود>.
َ
نْ أ ن ُت ْ َّ َ ش َ ٌ ّ ث ْ ُ ن َ 2
ِإ<�� ���م ِإ�لا ب��ر ِم�ل�ا؛
شما جز بشری همانند ما نیستید>.

همانگونـه كـه مـا خبـر از آسـمان نداریـم ،پـس شـما هـم نداریـد و در ّادعـای نب ّـوت
كاذبیـد .ایـن یـك منطـق غلطـی اسـت كـه از ّاول دنیـا در هـر زمـان بـوده و در زمـان مـا
هـم بسـیار رایـج اسـت كـه هـر چـه را نفهمنـد و بـا ظـرف فكـر و عقـل خـود ،منطبـق
نیابنـد آن را غیـر ممكـن و نامعقـول میداننـد در صورتـی كـه نفهمیـدن و ندانسـتن،
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دلیـل بـر نبـودن نمیباشـد.
دانشـمندان علـوم ّ
مـادی كـه میـزان تشـخیص صحیـح را منحصـر در ح ّ
ـواس
ظاهـر میداننـد ،وجـود عالـم غیـب و مـاوراء ح ّـس را انـكار میكننـد .از نظـر آنهـا
خـدا كـه بـا چشـم سـر دیـده نمیشـود و در محـدودۀ میكروسـكوپ و تلسـكوب قـرار
نمیگیـرد پـس وجـود نـدارد .از دیـدگاه آنهـا انسـان نیـز همیـن بـدن اسـت و از روح
و عقـل و وحـی كـه محسـوس بـا حـواس ظاهـر نمیباشـد و تحـت دسـتگاه تجزیـه و
آزمایـش قـرار نمیگیـرد ،خبـری نیسـت و بـه فرمـودۀ قـرآن:
ْ
ْ
ُ
َ
َ ْ َ ُ نَ �ظ َ ً ّ نَ َ َ ة ُّ نْ َ َ ُ ْ َ ن آ خ َ ة ُ ْ �غ ف نَ 3
<�علمو� ِاهرا ِم� الح ي� ِا� الد� ي�ا وهم ع ِ� ال� ِ�ر ِ� هم ِا�لو�؛
ي
اینان ظاهری از زندگی دنیا را میدانند و از عالم آخرت كه

باطن این جهان و پنهان از حواس است در حال غفلت و بی
خبری میباشند>.
 .1سورۀ فرقان ،آیۀ .7
 .2سورۀ یس ،آیۀ .15
 .3سورۀ روم ،آیۀ .7
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ْ ُ َ َّ
َ ق َ ُ َ َ َّ َ َ تُ ن َ ُّ نْ َ نَ ُ تُ َن ْ
و� َو�ح ي َ�ا َو َما يُ�ه ِلك ن�ا ِإ�لا
<و�الوا ما ِه�ي ِإ�لا ح ي�ا��ا الد� ي�ا �م
ُ
َ
ُ
ُ
َّ ْ
ّ
ّ
َ ُ َٰ َ
ْ ْ
َ �ظ ن نَ 1
الده ُر َو َما لهم بِ��ذ ِلك ِم نْ� ِعل ٍم ِإ� ن� ه ْم ِإ�لا ي� �و�؛
میگویند :جز همین زندگی دنیا چیزی در كار نیست،
گروهی میمیریم و گروهی زنده میشویم و تنها دهر و طبیعت
است كه ما را میمیراند و اینان راجع به این مطلب هیچ علم
و دانشی ندارند و اساس اعتقاداتشان ّ
ظن و گمان است>.

َ َّ َّ َ َ ْ
َْ ّ َ ً
<و ِإ� ن� ال�ظ نّ� لا يُ��غ ِ ن��ي ِم نَ� الح ق ِ� �ش يْ� ئ�ا؛
ّ
ّ
ظن و گمان نیز برای اثبات هر مطلب حقی كافی نیست>.
2

ّ
شـیخالرئیس بوعلـی سـینا كـه از مغزهـای متفكـر و از بـزرگان فالسـفۀ اسلامی
اسـت جملـۀ بسـیار متیـن و پـر محتوایـی دارد و میگویـد:
ُ ُّ
َ َ َ ََْ َ َ َْ
االمـكان ،مـا َلْ
رآئـب َف َـذ ْر ُه يف ُب ْق َع ِـة ْ
ِ
« كل مـا قـرع سعـك ِمـن الغ ِ ِ
َ ُ ْ َ َُْ ُ ْ
3
قـآمئ ال ُب ْرهان؛
يـذدك عنـه
هـرگاه سـخنی شـنیدی كـه بـه نظـرت غریـب [و غیـر قابـل بـاور]
آمـد[ ،نگـو ایـن ناشـدنی و بـی اسـاس اسـت بلكـه] بگـو ممكـن
اسـت باشـد [و مـن نتوانـم آن را بفهمـم] مگـر مطلبـی كـه برهـان
عقلـی قاطعـی بـر عـدم امكانـش قائـم باشـد كـه در ایـن صـورت
انـكارش بجـا و بـه مـورد اسـت».

تنهـا نفهمیـدن ،دلیـل بـر نبـودن نمیباشـد ،دانسـتههای مـا آدمیـان در جنـب
نادانسـتههای مـا بسـیار انـدك و ناچیـز اسـت .قـرآن هـم میفرمایـد:
 .1سورۀ جاثیه ،آیۀ .24
 .2سورۀ نجم ،آیۀ .28
 .3شرح نهجالبالغه ،ج  ،18ص  ،45با اندكی تفاوت.
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َ َ أُ ت تُ ّ نَ ْ ْ َّ قَ ً
<وما � ِو� ي��م ِم� ال ِعل ِم ِإ�لا � ِل ي�لا؛

1

به شما جز اندكی از علم داده نشده است>.

مثالهایی برای ناتوانی فهم بشر
ّ
توقــع نداشــته باشــید كــه همــه چیــز را بایــد بدانیــد و اگــر چیــزی را ندانســتید
پــس در عالــم وجــود نــدارد ،بلكــه ممكــن اســت وجــود داشــته باشــد و شــما از
درك آن ناتــوان باشــید و دیگــران توانــای بــر درك آن باشــند یــا هنــوز زمــان درك آن
نرسیده است.
از بــاب مثــال :اگــر ســیصد ســال قبــل كســی میگفــت ممكــن اســت انســان در
تهــران بنشــیند و صــدای ســخنگویی را كــه در هندوســتان ســخن میگویــد بشــنود
ً
و چهــرۀ او را ببینــد ،طبعــا مــردم میگفتنــد او مالیخولیایــی شــده اســت و حــرف
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یــاوهای میزنــد اینچنیــن چیــزی امــكان نــدارد.
یــا اگــر میگفــت در آینــده ممكــن اســت طــوری شــود كــه انســان بــا دوســتانش در
میــان اطاقــی بنشــیند و مشــغول صحبــت باشــند ناگهــان آن اطــاق از جــا بلنــد شــود
و بــه پــرواز درآیــد و بــا فاصلــۀ یــك ســاعت در مشــهد فــرود بیایــد ،بــاز میگفتنــد ایــن
آدم دیوانــه اســت و حرفــی غیــر قابــل امــكان میزنــد ولــی امــروز میبینیــم كــه آن هــر
ّ
دو ســخن تحقــق یافتــه اســت در تهــران مینشــینیم و ســخنگوی هندوســتانی را،
هــم صدایــش را میشــنویم و هــم چهــرهاش را میبینیــم و درون هواپیمــا مینشــینیم
بــه پــرواز درآمــده در ظــرف یــك ســاعت در مشــهد فــرود میآییــم از اینــرو میفهمیــم
اگــر مــردم ســیصد ســال قبــل عاقــل و دوراندیــش بودنــد ،آن دو ســخن را تنهــا بــه
صــرف اینكــه نمیفهمنــد انــكار نمیكردنــد بلكــه میگفتنــد ممكــن اســت در
ّ
زمانــی تحقــق یابــد و مــردم دیگــری آن را بفهمنــد.
 .1سورۀ اسراء ،آیۀ .85
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ّ
مثــال دیگــر :اگــر كســی كــر و ناشــنوای مــادرزاد اســت از مــادر كــه متولــد شــده
ً
اســت فاقــد حـ ّـس شــنوایی اســت اصــا نمیفهمــد صــدا یعنــی چــه ،حــال اگــر مــا
یشــنوم مطالــب علمــی فــراوان
بــه او بگوییــم مــن صداهــای گوناگــون از همــه طــرف م 
ً
ً
یشــود و میگویــد :اصــا صــدا
از طریــق شــنیدن بــه دســت مـیآورم او طبعــا منكــر م 
یعنــی چــه و شــنیدن چــه معنــا دارد ،آنچــه شــما داریــد از اعضــا و جوارح مــن هم دارم
شــما چشــم و ابــرو داریــد دهــان و بینــی دو اللــۀ گــوش داریــد مــن هــم دارم پــس چــرا من
صدایــی نمیشــنوم؟ بــه او بایــد بگوییــم عزیــز مــن ،عــاوه بــر ایــن اعضــا و جــوارح كــه
بــا هــم بطــور مشــترك داریــم ،مــن یــك حـ ّـس دیگــری بــه نــام حـ ّـس شــنوایی دارم و از
ً
یشــنوی .حــاال
طریــق آن صداهــا را میشــنوم و تــو آن حـ ّـس را نــداری و قهــرا صــدا نم 
اگــر او آدمــی عاقــل و واقعبیــن باشــد پیــش خــود فكــر میكنــد ممكــن اســت چنیــن
َ
باشــد زیــرا همانطــور كــه مــن حـ ّـس بینایــی دارم و اشــكال رنگارنــگ را میبینــم ولــی
َ
ً
آن آدم كــور مــادرزاد بــر اثــر نداشــتن آن حـ ّـس ،اشــكال را نمیبینــد و اصــا معنــای نــور
را نمیفهمــد ،دیگــران هــم ممكــن اســت حـ ّـس شــنوایی داشــته باشــند و صداهــا
ً
یشــنوم و اصــا معنــای
را بشــنوند ولــی مــن بــر اثــر نداشــتن آن حـ ّـس ،صداهــا را نم 
صــدا را نمیفهمــم پــس انــكار آن ،خــاف منطــق عقــل اســت.
مــردم زمــان پیامبــر هــم كــه ناتــوان از درك معنــای وحــی و نبـ ّـوت بودنــد ،آن
حضــرت را كــه میگفــت از جانــب خــدا بــه مــن وحــی میشــود و مــن صــدا از عالــم
غیــب میشــنوم و از آســمانها باخبــرم ،تكذیــب میكردنــد و میگفتنــد :تحــت
تأثیــر ســحر ســاحران قــرار گرفتــه و دیوانــه شــده اســت و حــال اینكــه آن انــكار و آن
تكذیــب ،خــاف منطــق عقــل بــوده اســت بلكــه الزم بــود بــه جــای تكذیــب و انــكار
از او مطالبــۀ دلیــل و برهــان بــر صــدق ّادعــای ّ
نبوتــش مینمودنــد.
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ّ
حق ّیت رسول ا کرم؟ص؟
كســی كــه بــا رســول خــدا؟ص؟ معاشــرت میكــرد ،از تمــام ابعــاد وجــودی آن
حضــرت ،آثــار حــق را مشــاهده مینمــود؛ از او امانــت ،صداقــت ،عدالــت،
ـان كامــل اســت؛ در او بالعیــان
شــجاعت و...میدیــد .آنچــه از كمـ ِ
ـاالت انسـ ِ
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مشــاهده مینمــود .آن راه مســتقیمی را كــه انســان كامــل بایــد بــرود او میرفــت و
ّ
ـود ایــن صــراط مســتقیم بودنــش ،دلیــل بــر حق ّیــت اســت .حكیــم بــودن قــرآن
لــذا خـ ِ
ّ
دلیــل بــر حق ّیــت اســت .رفتــار رســول هــم كــه بــر صــراط مســتقیم اســت دلیــل بــر
ّ
ّ
ُ
حق ّیــت اســت .خلــق عظیــم رســول نیــز دلیــل بــر حق ّیــت اســت وگرنــه صــرف قســم
ّ
خــوردن اثبــات حق ّیــت نمیكنــد.
ََ
ْ
َّ َ َ
ْ ُ آ َْ
< ي�س * َوال ق� ْر� ِن� الح ِك ي� ِم * ِإ� ن�ك ل ِم نَ� ال ُم ْر َس ِل ي� نَ� * عل ٰى ِص َر ٍاط
ُ ْ �ذ قَ ً ُ
تَ ن �ز َ ْ َ �ز ي�ز َّ
ُ َ
ما ما أ� نݧ ْ��ذِ َر آ� ب�ا�ؤُ ُهمْ
الر ِح ي� ِم * ِل ت� ن� ِ َر � ْو
ّم ْس ت� قِ� ي� ٍم * �� ِ �يل الع ِ ِ�
فَ ُ ْ �غ ف ُ ن 1
�هم ِا�لو�؛
ً
س [/یاسین] * سوگند به قرآن حكمتآموز * كه قطعا تو از
ی 
[جمله] پیامبران هستی * بر راهى راست! قرار دادی * [و قرآن]
از جانب آن عزیز مهربان نازل شده است * تا قومى را كه
پدرانشان بیمداده نشدند و در غفلت ماندند ،بیم دهى>.

 .1سورۀ یس ،آیات  1تا .6

فصل چهارم

�ت
�
�
؟ص؟ ی�ن
اکرم؟ص؟ و ب ی
پ� ی�ام ب�ر آ پ��ی�ام تب�ر قاکرمآ
� یا� �ر�ن
ت� ب�ى آ � ت ݑ ݦ آ
و ݔ ݪ ی�ن � یا� ٯر�ن
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ق آ ت� ب�ى آ
�ر�ن و ݔ ݪ ی�ن �ن

پیامبر ا کرم؟ص؟ ُم ّبین قرآن کریم
خداونـد متعـال در قـرآن کریـم وظیفۀ مردم را در مقابل بیان پیامبراكرم؟ص؟ نشـان
داده و میفرماید:
َ
َ َ آ ت َ ُ ُ َّ ُ ُ ف ُ �ذُ ُ َ َ نَ َ ُ ْ َ نْ ُ ف َ ن تَ ُ 1
� وه وما �هاكم ع�ه �ا��هوا؛
<وما ��اكم الرسول �خ
آنچه را كه رسول و پیامآور ما برای شما آورده [و دستور داده
است بپذیرید و] عمل كنید و از آنچه كه شما را از آن نهی
كرده است ،خودداری نمایید و مرتكب نشوید>.
ّ
پـس بـه حكـم آیـۀ شـریفهّ ،امـت اسلامی موظفنـد كـه هـر چـه را پیامبراكـرم؟ص؟
مربـوط بـه دیـن از جانـب خـدا آورده و بـه مـردم ابلاغ كـرده اسـت بپذیرنـد و مبنـای
عمـل قـرار دهنـد .حـال از جملـۀ آوردههـای رسـول از جانـب خـدا كـه مربـوط بـه
 .1سورۀ حشر ،آیۀ .7
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تحكیـم اسـاس دیـن و تبییـن ُم ْج َملات قـرآن اسـتّ ،
معرفـی امـام و جانشـین خـود
پـس از رحلتـش میباشـد و ایـن همـان «حدیـث معـروف» به «حدیث ثقلین» اسـت
كـه در منابـع اهـل ّ
تسـنن نیـز آمـده كـه رسـول اكـرم؟ص؟ فرمـوده اسـت:
َ َ
«إ ّن َت ٌ ُ َّ َ َ ْ
ين ِك َت َ
اهَّلل َو ِع ْت َـر ِت أ ْهـل َب ْي ِتي َ[مـا ِإ ْن
ـاب ِ
ـارك ِفيك ُـم الثقل ِ
ِ
ِِ
ُ
َ َ ً َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ََّ
َ
ّ
ْ
َ
َ
َت َّسـك ُ ْت ِ ِب َمـا ل ْـن ت ِضلـوا َب ْع ِدي أبـدا] و لن يفت ِرقا حتى ي ِردا عل
َْ َ
1
ال ْـوض؛
مـن در میـان شـما دو چیـز گرانقـدر از خـود باقـی میگـذارم كتـاب
خـدا و عترتـم ،اهـل بیتـم كـه شـما اگـر به این هر دو ّ
تمسـك كنید،
هرگـز گمـراه نخواهیـد شـد و آن دو از یكدیگـر جـدا نمیشـوند تـا
در كنـار حـوض كوثـر بـر مـن وارد شـوند».
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حـال آیـا ایـن حدیـث از مصادیـق س ّـنت رسـول؟ص؟ نیسـت؟ آیـا اهـل تس ّـنن كـه
خود را ملتزم به عمل به ّ
سـنت رسـول؟ص؟ میدانند و از این جهت خود را به عنوان
ّ
«سـنی» ّ
معرفـی میكننـد نبایـد ملتـزم بـه عمـل بـه ایـن حدیـث باشـند؟ و اهـل بیـت
پیامبـر را پـس از رحلتـش بـه عنـوان «خلیفـة ّ
الرسـول» و ُ«م ّبیـن القـرآن» بشناسـند كـه

خـدا فرمـوده آنچـه را كـه رسـول دسـتور داده بگیریـد و عمـل كنیـد و عجیـب اینكـه
آنهـا مـا شـیعۀ امامیـه را كـه بـه ایـن س ّـنت رسـول عمـل كردهایـم و اهـل بیـت رسـول
را پـس از رحلتـش در كنـار قـرآن بـه عنـوان امـام و ّ
مبیـن قـرآن شـناختهایم «رافضـی» و
تـارك ّ
سـنت میخواننـد و خودشـان را كـه تـارك س ّـنت رسـول بـوده و اهل بیت رسـول

را از قـرآن جـدا كـرده و َ
«ح ْس ُـبنا ِك ُ
تـاب اهلل» گفتهانـد« ،س ّـنی» یعنـی ملتـزم بـه س ّـنت
مینامنـد در حالـی كـه چنانكـه گفتیـم آیـات قـرآن كـه در كنار هـم قـرار میگیرند ّامت

ّ
اسلامی را بـه سـوی اهـل بیـت رسـول؟مهع؟ هدایـت میكننـد و آنهـا را موظـف بـه

 .1المراجعات ،ص .19
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اطاعـت از امـام معصـوم مینماینـد .آری:
أ قَْ
َّ
َّ َ َ ْ ُ آ َ ْ
َ َ ُ 1
ِإ<� ن� ه ٰـ�ذ ا ال ق� ْر� ن� يَ�ه ِد ي� ِلل ِ ت��ي ِه�ي ��وم؛
همانا این قرآن شما را به استوارترین راهها هدایت میکند>.

خضوع تكوینی امام امیرالمؤمنین؟ع؟ به مقام اقدس حضرت خاتم؟ص؟
این گفتار بسیار پر محتوای امام امیرالمؤمنین؟ع؟ در نهجالبالغه است كه خضوع
تكوینی خود را نسبت به مقام اقدس حضرت خاتم؟ص؟ بیان میكند و میفرماید:
ََ ُ
َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ ُ ُ ّ َ َ ْ َ
2
يل أث َر أ ِّم ِه»؛
ص
ف
«و لقد كنت أت ِبعه ِا ِتباع ال ِ ِ
مـن همیشـه دنبالـهرو آن حضـرت بـودم؛ ماننـد ّ
بچـه شـتر كـه دنبـال مـادرش
مـیرود و از شـیر او تغذیـه میشـود ،مـن از علـوم و معـارف عالیـهاش تغذیه میشـدم.
َ َ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ َ ْ
3
الش َء ّث ُيل ِق ُم ِن ِيه؛
«كان يضغ
او ّاول غذا را میجوید و سپس در دهان من میگذاشت».
خـوراك جویـدۀ پیامبـر؟ص؟ كـه آمیختـۀ بـا لعـاب دهانـش بـود بـه معـدۀ مـن
میرسـید .ایـن تنهـا مربـوط بـه نـان و گوشـت و دیگر غذاهای جسـمانی نیسـت!آنها
َ ّ
جـل از ایـن اسـت كـه ایـن نـوع غذاهـا را مـورد ّ
توجـه قـرار دهند!آنهـا طعـام
شأنشـان ا
تقـرب بـه مقـام اعلای ّ
اصلیاشـان ّ
ربوبیـت و حركـت در مسـیر معـارف توحیـدی
یشـوند .آنگاه میفرماید:
اسـت كه از وجود اقدس حضرت ختمی مرتبت تغذیه م 
َ ً ْ
ُّ
َ َْ
َ َ
ْ
4
ل ݑِݢٯ ِه َعلما َو َيأ ُم ُر ِن ِباال ݢ ݢق ِت َد ِاء ِب ِه؛
«ي ْرف ُع ِلي ِف ك ِل َي ْو ٍم ِم ْن أخ ݢ
در هر روز ،آن حضرت از اخالق خودش برای من پرچمی میافراشت
و به من دستور میداد از او پیروی كنم».
 .1سورۀ اسراء ،آیۀ .9
 .2نهج البالغۀ فیض ،خطبۀ.234
 .3همان.
 .4همان ،خطبۀ.192
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همان اخالقی كه خدا خبر از عظمتش داده و فرموده است:
َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ
1
<وِإ� ن�ك لعل ٰى خ�ل ق ٍ� ع�ظ ِ ي� ٍم؛
ُ
[تو ای پیامبر!] صاحب خلق بزرگی هستی>.
حاصل آن كه اعتقاد بوجود چیزی از روی آثارش ،مستلزم اكتناه و پی بردن
به كنه و ّ
ماهیت آن نمیباشد .اعتقاد بوجود روح و جان خود داریمّ ،اما كنه و

ّ
ماهیت آن چیست؟ نمیدانیم .اعتقاد بوجود خالق و آفریدگار خود داریم ّاما كنه
و حقیقت آن ذات اقدس چیست؟ نمیدانیم! اعتقاد بوجود وحی و ّ
نبوت داریم
و میدانیم كه رسول اكرم؟ص؟ ارتباط ّ
خاصی با عالم ّ
ربوبیت دارد و از آن طریق اخذ
وحی میكندّ ،اما آن ارتباط ّ
خاص چگونه است نمیدانیم! اعتقاد به امامت داریم
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و میدانیم كه امام امیرالمؤمنین؟ع؟ و امامان پس از آن حضرت ،به گونهای ّ
خاص
ّ
خاتمیت رسول اهلل اعظم؟ص؟ دارند و به وساطت آن حضرت ارتباط
ارتباط با مقام
ُ َْ
َ ُ
با عالم ّ
عظ َم شأنه -پیدا میكنند و ملهم به الهامات الهی میشوند،ربوبیت اهلل
ّ
خاتمیت چگونه است؟ نمیدانیم و لذا گفتیم:
ّاما آن ارتباط مقام امامت با مقام
ً
واقعا نمیفهمیم معنای این گفتار امام امیرالمؤمنین؟ع؟ را كه من مانند ّ
بچه
ما

شتری كه دنبال مادرش میرود ،دنبال رسول خدا؟ص؟ میرفتم؛ او غذا را میجوید
و سپس در دهان من میگذاشت ،او هر روز پرچمی از اخالقش برای من میافراشت
و به من دستور ّ
تبعیت از خودش میداد و...
این سخن نیز از امام امیرالمؤمنین؟ع؟ است كه:
ََ َ ٌ
َ
ُ َ َّ 2
بید ممد؛
«انا ع ْبد ِمن ع ِ
من بردهای از بردگان ّ
محمدم!».
 .1سورۀ قلم ،آیۀ .4
 .2توحید صدوق؟وضر؟ ،ص .174
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من كنار سفرۀ آسمانی او نشسته و ریزهخوار خوان نعمت احمدم.
حـال وقتـی مـوالی مـا ،امـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در قبـال رسـول اکـرم؟ص؟
چنیـن حـس و حالتـی دارد و اینگونـه متواضـع و مطیـع اسـت تکلیـف مـا روشـن
اسـت کـه مـا چگونـه باشـیم و چگونـه رفتـار کنیـم و ّامـا وظایفـی که رسـول اکرم؟ص؟ در
قبـال ّامـت خـود دارد.

تبلیغ قرآن و تبیین آن ،دو وظیفۀ پیامبر ا کرم؟ص؟
تنهـا دخالتـی كـه رسـول گرامـی اسلام؟ص؟ دربـارۀ قرآن پـس از نـزول آن دارد تبلیغ
آن بـه بنـدگان خـدا و سـپس تبییـن ُم َ
جملات آن اسـت .چنـان كه فرموده اسـت:
َ أَ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ ْ�غ َ أُ ن �ز َ َ ْ َ
ن َّ ّ َ 1
< ي�ا � ي�ها الرسول ب� ِل ما �� ِ ل ِإ�ل ي�ك ِم� ر ِب�ك؛
ای رسول! آنچه از خدایت به تو نازل شده به مردم برسان>.
و سپس:
َ
َ
َ
َ
ْ
أ
ّ
َ َ
َ ّ ْ ُ
َ نُ �زّ َ ْ ْ 2
<و� ن��زَ ل ن�ا ِإ�ل يْ�ك ذ ِال�ك َر ِل ت� َب� ِيّ� نَ� ِل نل� ِاس ما � ِ ل ِإ�ل ي� ِهم؛

ما ،قرآن را به تو نازل كردیم برای اینكه آنچه را كه نازل

شده است؛ برای مردم بیان كنی>.
<ال�ك> در آیـه ،نشـان میدهـد كـه شـخص تـو ،ای پیامبر!بایـد واسـطه
كلمـۀ ی
ـار وحـی و قـرآن را بـر دوش
بیـن مـن و بنـدگان مـن باشـی .تنهـا كسـی كـه میتوانـد ب ِ
بكشـد ،تـو هسـتی!
َ
نّ َ نُ ْ ق َ َ ْ َ قَ ْ ً ث َ ق ً 3
ِإ<��ا س�ل ِ� ي� عل ي�ك �ولا � ِ� ي�لا؛
بطور حتم ،ما بزودی سخنی سنگین بر تو القا خواهیم كرد!>.
 .1سورۀ مائده ،آیۀ .65
 .2سورۀ نحل ،آیۀ .44
 .3سورۀ مزمل ،آیۀ .5
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آشـنا سـاختن مـردم بـا خـدا و آنها را بـه راه بندگی آوردن ،توأم با مشـكالتی فراوان
تحمـل آن ،كار هـر كسـی نیسـت و احتیـاج بـه شـرح صـدر ّ
اسـت و ّ
خاصـی دارد و آن
را مـا بـه تـو دادهایم.
َ
أ َ ْ نَ ش ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ 1
<�لم ��رح لك صدرك؛
آیا سینۀ تو را گشاده نگردانیدیم>.
ختمیه ،حضرت ّ
تنها دارندۀ مقام ّ
ّ
محمد مصطفی؟ص؟ است كه بطور
نبوت
ُ
مستقیم میتواند با مقام اعال و َا َرفع ّ
ربوبیت حضرت اهلل (؟ج؟ و َعظ َم شأنه) در ارتباط
َْ
ّ
ثقیل وحی بنماید كه او اسم اعظم و حجاب اقرب است .مادون او
باشد و تلقی ِ
قول ِ
هر كه هست از انبیا و اولیاء و امامان؟مهع؟ ّ
حتی وجود اقدس امام امیرالمؤمنین؟ع؟ با
ختمیۀ ّ
تمام عظمت و رفعت مقامی كه دارند در دامن ّ
ّ
محمدیه قرار گرفتهاند.
نبوت
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آری امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در عیـن اینكـه بـه صریـح آیـۀ مباهلـه ،نفـس نبـی
خـود پیامبـر از حیـث دارا بـودن مقامـات معنـوی اسـت ،معالوصـف كماالتـش
و ِ
ّ
خاتمیـت اسـت.
برگرفتـه از مرتبـۀ علیـای

از بـاب مثـال ،اگـر اسـتادی تمـام علـوم خـود را بـه شـاگرد خ ّ
ـاص خـودش

منتقـل كنـد ،در نتیجـه هـر دو در علـم مسـاوی گردنـد ،در عیـن حـال یكـی اسـتاد و
دیگـری شـاگرد اسـت و امتیـاز رتبـۀ اسـتادی از رتبـۀ شـاگردی بـرای همیشـه محفـوظ
اسـت!یكی والـد و دیگـری مولـود اسـت.

لزوم بیان پیامبرا كرم؟ص؟ در كنار قرآن
َ
َّ
َ أْ ْ َ َ ّ ْ ُ
2
یکـی دیگـر از مطالبـی كـه در آیـۀ شـریفه <و � ن��زَ ل ن�ا ِإ�ل يْ�ك ذ ِال�ك َر ِل ت� َ ب� ِيّ� نَ� ِل نل� ِاس>؛
میفهمیـم ّ
حج ّیـت بیـان پیامبراكرم؟ص؟ اسـت ،یعنی وقتی خدا به رسـولش فرمود:
 .1سورۀ انشراح ،آیۀ .1
 .2سورۀ نحل ،آیۀ .44
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َّ
ُ
یشـود بیـان پیامبـر ّ
حجـت
<ل ت� َ ب� ِيّ� نَ� ِل نل� ِاس>؛ تـو بایـد قـرآن را تبییـن كنـی ،معلـوم م 
ِ
ً
اسـت چـه در محكمـات قـرآن و چه در متشـابهات آنّ .
حتی اگـر فرضا آیهای معنای
روشـنی دارد و مـا آن را میفهمیـم ولـی دیدیـم بیانـی كـه از پیامبراكـرم؟ص؟ بطـور قطـع
رسـیده طـور دیگـری معنـا كـرده اسـت آن را میگیریـم و فهم خود را كنـار میزنیم برای
حجـت نیسـت ولـی بـه حكم ایـن آیه ،بیان رسـول خـدا؟ص؟ ّ
ایـن كـه فهـم مـا ّ
حجت
ً
اسـت .مثلا در ایـن آیـه آمده اسـت:
ُ َ َّ ذ َ َ قَ ُ ّ نَّ فْ
َ َ ة َ َ َ َ نْ َ �زَ ْ َ َ 1
احد ٍ� و ج�عل ِم�ها و ج�ها؛
<هو ال ِ� ي� خ�ل�كم ِم ن� �� ٍس و ِ
خدا كسی است كه شما را از یك نفر [آدم] آفریده و همسر
او را هم از او قرار داده است>.
ما بر حسب فهم خود میگوییم «منها» یعنی از جنس او بوده یعنی همانطور كه
آدم انسان بوده بشر بوده همسر او َح ّوا هم از جنس بشر بوده است ،حال اگر دیدیم
ً
مثال بیان از پیامبر رسیده كه «منها» یعنی «م ْن فاضل َ
طین ِت ِه» یعنی از زیاد آمدۀ
ِ
ِ ِ
طینت و مادۀ خلقت آدمّ ،
حوا را آفریده است ،در این صورت میگوییم معنای
ً
«منها» همین است اگرچه ما میفهمیم «منها» یعنی از جنس بشر .قهرا فهم خود را
كنار میگذاریم و میگوییم معنای قرآن همین است كه پیامبر فرموده است ،چون
بیان او ّ
حجت است و اخذ به آن الزم است .یعنی اگر بیان پیامبر كنار برود قرآن
نمیتواند بشر را به حقایق برساند ،زیرا اگر بنا بود قرآن كافی باشد نمیفرمود:
َ
َ أ ن �زَ ْ ن َ َ ْ َ ّذ ْ َ تُ َ ّ نَ 2
<و�� ل�ا ِإ�ل ي�ك ِال�كر ِل� ب� ِي��؛
ما قرآن را به تو نازل كردیم برای این كه تو آن را تبیین
كنی>.
 .1سورۀ اعراف ،آیۀ .189
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یعنی بیان تو باید ضمیمۀ قرآن بشود تا مردم از حقایق آن آگاه گردندّ .
البته
نمیخواهیم بگوییم كه الزم است بیان رسول به همۀ آیات ضمیمه بشود تا مفهوم
ً
آن روشن گردد كه اگر یك آیهای مثال دیدیم «بیان پیامبر» همراهش نیست در آن
جمود كنیم و بگوییم ما چیزی از آن نمیفهمیم نه این را نمیخواهیم بگوییم بلكه
منظور این است كه بطور اجمال باید «بیان پیامبر» در كنار قرآن باشدّ .
البته آنجا كه

مفهوم آیه روشن است و بیان مخالفی هم از رسول نرسیده همان را میگیریم ّاما اگر
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آیهای مفهوم و مقصود آن روشن نیست و از متشابهات قرآن است؛ طبیعی است
كه آنجا احتیاج به بیان ّ
مبین معصوم پیدا میكنیم و خدا فرموده است:
َّ
َ أَ ْ َ َ َ ّ ْ ُ
َ نُ ّ�ز َ َ ْ ْ 1
<و� ن��زَ ل ن�ا ِإ�ل يْ�ك ذ ِال�ك َر ِل ت� َب� ِيّ� نَ� ِل نل� ِاس ما � ِ ل ِإ�ل ي� ِهم>؛
و اینگونـه آیـات هـم در قـرآن زیـاد داریـم كـه بـه دسـت آوردن مقاصـد آنهـا نیـاز بـه
بیـان ّ
مبیـن معصـوم از خطـا دارد و در غیـر ایـن صـورت زمینه بـرای پیدایش مذاهب
مختلـف خواهـد شـد .همانگونـه كـه اكنـون چنین شـده اسـت و فرق ههـای مختلف
در ّامـت اسلامی بوجـود آمدهانـد و همـه هـم خـود را مسـتند به آیات قـرآن میدانند و

ایـن بـرای همیـن اسـت كـه در متشـابهات قرآن بـه غیر ُم ّبیـن معصوم مراجعـه كرده و
رأی و نظـر او را ّمتبـع دانسـتهاند و بـه گمراهـی افتادهانـد.

ّ
حجت بودن بیان معصوم؟ع؟ در تبیین حقایق قرآن كریم
پـس بـه حكـم ایـن آیه ،رسـول خـدا؟ص؟ ُم ّبی ِن منصـوب از جانب خدا بـرای بیان
ََ َ
قـرآن نـازل شـدۀ از جانـب خداسـت ،سـپس بـه حكـم «حدیـث ثقلیـن» كـه حدیـث
منقـول متواتـر از رسـول خداسـت كـه فرموده اسـت:
َ َ
«إ ّن َت ٌ ُ َّ َ َ ْ
ين ِك َت َ
اهَّلل َو ِع ْت َـر ِت أ ْهـل َب ْي ِتي َ[مـا ِإ ْن
ـاب ِ
ـارك ِفيك ُـم الثقل ِ
ِ
ِِ
َ َ ُّ َ
ْ
َ
َ
ُ
َ ً 2
َت ّسـك ْت ِ ِب َمـا ل ْـن ت ِضلـوا أبـدا]؛
 .1سورۀ نحل ،آیۀ .44
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مـن از دنیـا مـیروم و دو چیـز گرانقـدر و سـنگین وزن از خـود در
میـان شـما ّامـت اسلام باقـی میگـذارم ،یكـی كتـاب خـدا قـرآن و
دیگـری عتـرت و اهـل بیـت مـن؛ تـا وقتی كه شـما ّ
متمسـك به این
دو باشـید و حقایـق دینـی خـود را از ایـن دو بگیریـد هرگـز گمـراه
نخواهید شـد».

بنابراین در زمان حیات رسـول خدا؟ص؟ بیان خود آن حضرت در كنار قرآن باید
باشـد تـا ُم ْج َملات آن را تبییـن نمایـد و پس از رحلـت آن حضرت به حكم «حدیث
متواتـر ثقلیـن» كـه شـیعه و ّ
سـنی آن را نقـل كردهانـد بیـان عتـرت و اهـل بیـت رسـول
بایـد در كنـار قـرآن قـرار گیـرد و محتویـات آن را تبییـن نمایـد و لـذا مـا شـیعۀ ّ
امامیـه

بـه حكـم ایـن آیـۀ كریمـه (مـورد بحـث سـورۀ نحـل /آیـۀ  )44بـه ضمیمـۀ «حدیـث
ثقلیـن» كـه منقـول متواتـر از رسـول خـدا؟ص؟ اسـت تنهـا بیـان رسـول خدا و بیـان ّ
ائمۀ
هـدی؟مهع؟ را در تبییـن حقایـق آسـمانی قـرآن ّ
حجـت میدانیـم و بـرای رأی و نظـر

احـدی جـز امـام معصـوم؟ع؟ در بیـان احـكام دیـن ارزش قائـل نمیشـویم و در زمـان
غیبـت دوازدهمیـن امـام معصـوم(؟جع؟) بـه امـر و دسـتور خـود آن حضـرت آقایـان
فقهـا را كـه بـا داشـتن شـرایط ّ
خـاصّ ،
اهلیت اسـتنباط احكام از قـرآن و بیان عترت
رسـول خـدا دارنـد «مرجـع» خـود میدانیـم و طبـق فتـاوای آنهـا كـه برگرفتـه از آیـات
قـرآن و ّ
سـنت رسـول خـدا و ّ
ائمـۀ هـدی؟مهع؟ اسـت عمـل میكنیـم كـه فرموده اسـت:
َ َ َّ ْ َ ُ ْ
َ َ
َ
ُ َ
ال َـو ِادث ال َو ِاق َعـة ف ْار ِج ُعـوا ِف َهيـا ِإل ُر َو ِاة َح ِد ݫ ِيث َنـا ف ِإ ّ ُن ْـم
«و أمـا
َ
ََ ُ
َ ُ
َ
َ
َ َ ْ ْ 1
اهَّلل عل ِيـم؛
ُح ّج ِتي عل ْيك ْـم َو أنـا ُح ّجـة ِ
در پیشـامدهای زندگـی بـه راویـان حدیـث مـا رجـوع كنیـد ،چـه
حجـت مـن بـر شـما هسـتند و مـن ّ
آن كـه آنهـا ّ
حجـت خـدا برآنهـا
هسـتم».
 .1بحار األنوار ،ج ،53ص.181
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بنابراین مصداق اجالی ذكر ،قرآن و رسول اهلل؟ص؟ است و مصداق اجالی
ّ
الذكر ّ
«ائمۀ معصومین؟مهع؟» از اهل بیت رسول؟مهع؟ میباشند .حال به اختصار
اهل
َ أَ ن �زَ ْ ن َ َ ْ َ ّذ ْ َ تُ َ ّ نَ نّ َ
میپردازیم به تفسیر و توضیح آیۀ شریفه <و�� ل�ا ِإ�ل ي�ك ِال�كر ِل� ب� ِي�� ِلل� ِاس>.

رسول ا كرم؟ص؟ ّاولین ّ
مبین قرآن
قـرآن گنجینـهای اسـت كـه كلیـد مخصوص و كلیـددار مخصوص به خـود دارد؛
در درجـۀ ّاول ،كلیـددارش شـخص رسـول اهللاالعظـم؟ص؟ اسـت كـه آورنـدۀ قـرآن
َ أَ ن �زَ ْ ن َ َ ْ َ ذّ ْ َ ُت َ ّ نَ ّن َ
اسـت و خـدا خطـاب بـه ایشـان فرمـوده اسـت< :و�� ل�ا ِإ�ل ي�ك ِال�كر ِل� ب� ِي�� ِلل� ِاس
َ ُ َْ
ما ن��زّ ِ َل ِإ�ل ي� ِه ْم>؛ 1مـا ایـن قـرآن را بـه تـو نـازل كردیم كـه آن را برای مردم بیان كنی و راجع
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بـه كلیـددار پـس از خـودش هـم بـه اذن خـدا فرمـوده اسـت:
َ
ّ َ ٌ ُ َّ َ َ ْ
ْ َ َْ 2
ي ِك َت َ
اهَّلل َو ِع ْت َر ِت أهل بي ِت؛
اب ِ
ِ«إ ِن ت ِارك ِفيك ُم الثقل ِ
مـن مـیروم و در میـان شـما كتـاب خـدا را در كنـار عتـرت و اهـل
بیتـم میگـذارم».

نیازمندی مردم به ُم ّبین قرآن
ً
همانطــور کــه قبــا اشــاره کردیــم قــرآن یــك نــزول دفعــی جمعــی بــه تعبیــر «انــزال»
دارد كــه بــه قلــب مبــارك رســول اهلل؟ص؟ نــازل شــده اســت و یــك نــزول تدریجــی بــه
تعبیــر «تنزیــل» دارد كــه بــه گونــۀ خطــاب بــه مــردم از طریــق رســول اكــرم؟ص؟ نــازل
ٌ
گشــته اســت .چنانكــه میبینیــم آیــۀ شــریفه هــم رســول اهلل؟ص؟ را ُ«م ْنـ َـزل ِالیــه»
ُ ٌَ َ
«م َنـ ّـزل ِال ِهیــم» آن؛ منتهــی مــردم محتــاج بــه
قــرآن نشــان میدهــد و همــه مــردم را
ّ
مبیــن میباشــند تــا از محتویــات نــازل شــده بــرای خودشــان آگاه گردنــد؛ یعنــی قــرآن
ت ً ّ ُ َ
<� بْ� يَ� نا�ا ِلك ِ ّل ش��ي ْ ٍء> و (بیانگــر همــه چیــز اســت) ولــی بیــان آن در
در عیــن اینكــه ِ
ـور فهــم همــه كــس نیســت و بایــد بــه حكــم ایــن آیــۀ شــریفه ،در كنــار بیــان رســول
خـ ِ
 .1سورۀ نحل ،آیۀ .44
 .2مستدرك الوسائل ،ج ،7ص.254
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اكــرم؟ص؟ و پــس از آن حضــرت ،در كنــار بیــان عتــرت و اهــل بیــت آن حضــرت؟مهع؟
قــرار گیــرد و در آیــۀ دیگــر از همیــن ســوره آمــده اســت:
ف َ ْ أَ ُ أَ ْ َ ذّ ْ ن ُ ن تُ ْ َ
تَ ْ َ ُ نَ 1
<�اس�لوا �هل ِال�ك ِر ِإ�� ك��م لا �علمو�؛
اگر نمیدانید ،از آگاهانتان بپرسید>.
ّ
بدیهـی اسـت كـه آگاهـان مسـلم از حقایق آسـمانی قـرآن ،رسـول اهلل االعظم؟ص؟
و امامـان؟مهع؟ میباشـند .ایـن جملـه هـم كـه از رسـول خـدا؟ص؟ منقول اسـت:
َ
َ َ َ ُ ْ ْ َ َ ٌّ َ ُ َ 2
«أنا م ِدينة ال ِعل ِم و ع ِل بابا؛
من شهر علمم و علی دروازۀ آن شهر است».

اگر كسـی بخواهد داخل شـهر نبی گشـته و از محتویات آن آگاه شـود ،باید دست
به دامن علی و فرزندان معصوم علی؟مهع؟ بزند .امام صادق؟ع؟ فرموده اسـت:
ّ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ
َ
َ
َ
ال ْ
ض َو خ َب َـر َمـا ك َان َو خ َب َر َما ُه َو
ر
ِ«إ ِن لعل ُـم خب َـر السـم ِاء و خب َـر
ِ
َ َ َّ
َ
َ ّ 3
ك ِائ ٌـن كأن ُه ِف ك ِف؛
حقیقـت اینكـه مـن خبـر آسـمانها و خبـر زمیـن و خبـر آنچه كه در
گذشته بوده و خبر آنچه كه اكنون وجود دارد ،همه را میدانم.
آنگونه كه گویی همه در كف دسـت من اسـت».

آنگاه فرمود:

ْ َ
اهَّلل َأ ْع َل ُم ُه إ َّن َ
اهَّلل َي ُق ُول ِف ِيه ِت ْب َي ُان ُك ّ ِل َ ْ
ش ٍء؛
اب ِ
ِ
«من ِكت ِ
ِ

4

مـن ایـن حقایـق را از طریـق كتـاب خـدا میدانـم ،چـه آنكـه خدا
میفرمایـد :بیـان همـه چیـز در كتـاب خـدا آمده اسـت».
 .1سورۀ نحل ،آیۀ .43
ّ
 .2وسائل الشیعه ،ج  ،27ص 34و تفسیر نورالثقلین ،ج  ،3ص.74
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و اینكـه امـام؟ع؟ میفرمایـد :مـن علـم بـه تمـام عالـم را از كتـاب خدا  -قـرآن  -به
دسـت آوردهام ،آنگونه كه گویی همه چیز عالم در كف دسـتم موجود اسـت .بسـیار
روشـن اسـت كـه نـگاه امـام؟ع؟ بـه قـرآن ،از سـنخ نـگاه مـا افـراد بشـر عـادی بـه آن
كتـاب آسـمانی نمیباشـد ،بلكـه نوعـی ارتبـاط روحی ّ
خاصی اسـت كه با فرسـتندۀ
ُ ُ
ً
درك ُـه
قـرآن از طریـق آورنـدۀ قـرآن برقـرار میگـردد كـه قبلا در حدیثـی خواندیـم« :ال ت ِ
ُُ ُ
جـال»؛ آن ارتبـاط ،در خـور درك عقـل افـراد بشـر عـادی نمیباشـد و از ایـن
الر ِ
عقـول ّ ِ
جهـت اسـت كـه مـا شـیعۀ ّ
امامیـه معتقدیم كه باید برای همیشـه در كنـار قرآن ،بیان
یـك فـرد انسـان كامـل معصـوم از هرگونـه سـهو و خطـا وجـود داشـته باشـد تـا ّ
مبیـن
محتویـات آن كتـاب آسـمانی باشـد و آن انسـان كامـل معصـوم پـس از رحلت رسـول
خـدا؟ص؟ علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و یـازده فرزنـد معصومـش؟مهع؟ میباشـند.
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قرآن و عترت؟مهع؟ دو ركن اساسی اسالم
بـه بیـان دیگـر اسلام و ایمـان بـه معنـای واقعـی روی دو پایـه و دو ركن(قـرآن و
عتـرت یعنـی اهـل بیت رسـول؟مهع؟ ) اسـتوار اسـت؛ ایـن دو ركن باید كنار هم باشـند
ّ
تـا اسلام و ایمـان بـه معنـای واقعـی تحقـق یابـد و ایـن مطلـب بایـد در مجالـس و
ّ ً
ً
لهـا جـا بیفتـد و بـا
مكـررا مـورد بحـث قـرار گیـرد تـا كاملا در د 
محافـل و نوشـتهها،
تشـكیكات افـراد نـادان یـا مغـرض ،تضعیـف و كمرنـگ نشـود .ایـن حدیـث ثقلیـن
ّ ً
مكـررا شـنیدهایم یكـی از پایههـای اصلـی مذهب تش ّـیع اسـت و بایـد در دلهای
كـه
مردم شـیعه مانند قرآن رسـوخ پیدا كند و آن را هم مانند قرآن ،نشـأت گرفتۀ از عالم
ُربوبـی بداننـد .زیـرا كالم پیامبراكـرم؟ص؟ اسـت و كالم پیامبـر بـه حكـم آیـۀ قـرآن:
ُ َ َْ
َ
نْ ُ َ َّ َ ْ ٌ ُ َ ٰ 1
<و َما يَ� ن� ِط ق� ع ِن� اله َو ٰى * ِإ�� هو ِإ�لا وح�ي ي�وحى؛
پیامبر از روی هوس سخن نمیگوید مگر سخنی که با او
وحی میشود به زبان جاری میسازد>.
 .1سورۀ نجم ،آیات  3و .4

����
� ����
����������������� �� �� ��� ������� �
��

پیامبـر اکـرم؟ص؟ در مسـائل مربـوط بـه دیـن ،جـز وحـی خـدا بـر زبانـش جـاری
نمیشـود آنچـه میگویـد كالم خداسـت .منتهـی وحـی دوگونـه اسـت قسـمتی از آن
ّ
ّ
در حـد اعجـاز اسـت و قـرآن اسـت و قسـم دیگـر در حد اعجاز نیسـت ،ولـی از جانب
خـدا بـه او رسـیده و مأمـور بـه ابلاغ آن بـه مـردم شـده اسـت.

كثرت روایت كنندگان حدیث ثقلین
ّ َ ُ
حدیــث ثقلیــن از لحــاظ اعتبــار ســند ،بــه حــد تواتــر رســیده اســت .تواتــر یعنــی
مطلبــی كــه بــه قــدری روایــت كنندهها زیاد هســتند و كثــرت روات (روایــت كنندهها)
ّ
بــه حــدی رســیده كــه یقیــن بــه صــدور آن حاصــل شــده یعنــی قطــع پیدا شــده كه این
كالم از پیغمبراكــرم؟ص؟ رســیده اســت .كســانی كــه اهــل تحقیــق هســتند ،مراجعــه
كننــد بــه منابــع معتبــر اهــل ّ
تســنن ببیننــد آنهــا هــم از طــرق مختلــف و راههــای
ّ ّ
ّ
گوناگــون آن را نقــل میكننــد .حداقلــش بــه «الغدیــر» مرحــوم عالمــه امینــی؟وضر؟
ّ
مراجعــه كننــد كــه آدرس حدیــث را نشــان میدهــد .بــه «المراجعــات» مرحــوم عالمــه
ّ
سیدشــرفالدین؟وضر؟ مراجعــه كننــد یــا بــه كتابهایــی كــه فارســی نوشــته شــده
ً
بصر آقــای دكتــر تیجانــی كــه قبــا در عالــم تسـ ّـنن بــوده
اســت و نویســندۀ توانــا و ُم ْسـ َـت ِ
ّ
و مســتبصر شــده و محققانــه و عاشــقانه هــم بحــث كــرده نشــانی روایــت را بســیار
خــوب نشــان میدهــد كــه منابــع معتبــر اهــل تسـ ّـنن ،كجاهــا نقــل كردهانــد .گذشــته
ً
ً
از منابــع شــیعه كــه متواتــرا نقــل شــده یعنــی ایــن جملــه یقینــا از پیغمبراكــرم؟ص؟
صــادر شــده كــه فرمــوده اســت:
ّ َ ٌ ُ َّ َ َ ْ
ي ِك َت َ
اهَّلل َو ِع ْت َر ِت؛
اب ِ
ِ«إ ِن ت ِارك ِفيك ُم الثقل ِ
من در میان شما دو چیز گرانقدر از خود باقی میگذارم [یكی
قرآن] كتاب خدا و [دیگری] عترت [و اهل بیت و خاندان] من».
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َ َ ُّ
َ ً
َ ْ
َ
«ما ِإ ْن َت َّسك ُ ْت ِ ِب َما ل ْن ت ِضلوا َب ْع ِدي أ َبدا؛

1

اگـر شـما پـس از مـن دسـت بـه دامـن ایـن دو بزنیـد ،هیچـگاه
گمـراه نخواهیـد شـد».
َ َََّ ُ ُ َ ُ
َْ
َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ 2
وه ْم ف َ ْت ِلكوا و ال تق ُصروا عنم فت ِلكوا؛
«فال تتق ِدم
از آنها جلو نیفتید و از آنها عقب هم نمانید كه هالك میشوید».
َ َُُّ ُ َ َ َ َ
ُ َ َّ َ ْ َ َ ْ
وه ْـم ف ِا ّ ُن ْـم ا ْعل ُـم ِم ْنك ْـم ِا ّن الل ِطیـف البی َـر ان َب ِـأن
«و ال تع ِلم
َ َّ ُ َ ْ َ َْ
َ ّ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ
انمـا لـن یفت ِرقـا حتی ی ِـردا علی الـوض؛
شـما چیـزی بـه آنهـا یـاد ندهیـد كـه آنهـا داناتـر از شـما هسـتند.
خداوند لطیف خبیر به من خبر داده كه این دو [در امر هدایت]
از هـم جـدا نخواهنـد شـد تـا در محشـر بـر مـن وارد بشـوند».
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قرآن و عترت؟مهع؟ با هم هدایتگرند
ّ
دقـت بفرماییـد ایـن حدیثـی كـه مانند قـرآن از پیغمبراكرم؟ص؟ صادر شـده و باید
در دل و جـان مـا مـردم بنشـیند ،شـرط هدایـت ّامـت را دو چیـز ّ
معرفـی كـرده قـرآن
ّ
و عتـرت كـه اگـر یكـی كنـار بـرود ،امـر هدایـت مختـل اسـت و مـردم راه نمییابنـد و
ضاللتشـان حتمـی اسـت .ماننـد طبیـب و دارو كـه بـرای شـفای بیمـار هـر دو الزم
اسـت .اگـر دارو هسـت و داروخانـه پـر از دارو ّامـا طبیـب نیسـت كـه تشـخیص بدهـد
كـدام دارو بـرای كـدام مـرض خـوب اسـت ،این بیمار میان این داروهـا از درد مینالد
و رو بـه مـرگ مـیرود و هیـچ بهـرهای از ایـن داروهـا نمیبرد و اگر طبیب حاذق هسـت
و تشـخیص میدهـد ،نسـخه هـم مینویسـد ،ولـی دارو نیسـت باز هم ایـن بیمار كنار
ایـن طبیـب حـاذق از درد مینالـد و رو بـه مـرگ مـیرود و هیـچ بهـرهای از آن طبیـب
 .1مستدرك الوسائل ،ج  ،11ص  ،372با اندكی تفاوت.
 .2المراجعات ،ص .82
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نمیبـرد .هـم طبیـب الزم اسـت و هـم دارو تـا بیمـار شـفا یابـد .قـرآن ،دارو و عتـرت،
طبیـب اسـت .آن طبیـب بایـد كنـار ایـن دارو باشـد تـا ّامـت بیمـار شـفا یابـد .خـود
قـرآن نشـان داده كـه مـن دارو هسـتم:
َ نُ نَ �زّ ُ نَ ْ قُ ْ آ ن َ ُ َ �ش ف َ ٌ َ َ ْ َ �ةٌ ّ ْ ُ �ؤْ ن نَ 1
<و�� ِ ل ِم� ال�ر� ِ� ما هو ِ �اء ورحم ِللم مِ ِ� ي��؛
من داروی شفابخش و مایۀ رحمت هستم ولی برای دارندگان
ایمان>.
در جـای خـودش هـم تحقیـق شـده كـه مراد از ایمان ،تنها اسلام ظاهری نیسـت
بلكـه تـن بـه والیـت امـام امیرالمؤمنیـن علـی و امامـان معصـوم؟مهع؟ از فرزنـدان او
دادن ایمـان اسـت .حـال اگـر ایـن قـرآن كنار آن امامـان معصوم؟مهع؟ قرار گرفت ،شـفا
و رحمـت اسـت و اگـر از آنهـا جـدا شـد و بـه دسـت دیگـران افتـاد ،در ایـن صـورت
اسـت كه:

ُ َّ
ََ
نَ َّ خَ َ ً 2
<ولا يَ��ز ِ �يد ال�ظ ِال ِم ي�� ِإ�لا �سارا؛

جز خسار و تباهی بر ظالمان چیزی نمیافزاید>.
ّ
ّ
حـال آن ظالمـان ،كیاننـد آیـا كفارند؟خیـر ،زیـرا كفـار كـه بـا قـرآن كاری ندارند .نه
ّ
ّ
كفـار بـا قـرآن كار دارنـد و نـه قـرآن بـا كفـار .ظالمـان همـان كسـانی هسـتند كـه اظهـار
پذیـرش اسلام و قـرآن میكننـد ولـی سـر تسـلیم در مقابـل والیـت و امامـت اهل بیت
رسـول؟مهع؟ فـرود نمیآورنـد.
دربـارۀ اینهاسـت كـه قـرآن میفرمایـد :مـن بـرای آنهـا جـز سـبب خسـار و تباهـی
نخواهـم بـود .مـن بـرای مؤمنـان شـفا بخشـم چـون داروی در كنـار طبیبـم و بـرای
ظالمـان خسـارتبارم چـون داروی جـدا شـدۀ از طبیبـم .حكـم عقـل هـم همیـن
 .1سورۀ اسراء ،آیۀ .82
 .2سورۀ اسراء ،آیۀ .82
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ّ
اسـت؛ یعنـی عقـل هـم میگویـد یك كتـاب تربیتی كه سـبكش كلی گویی اسـت(به
ً
مبیـن دارد .آن هـم ّ
حتمـا نیـاز بـه ّ
مبیـن معصـوم یعنـی
هـر دلیـل در جـای خـودش)

ّ
متخصـص ،مصـون از خطـا تـا ایـن كتـاب را تبییـن كنـد .یـك ّ
مؤسسـه و
كارشـناس
ً
كارخانـهای كـه از خـارج كشـور وارد شـده اسـت ،طبعـا احتیـاج بـه كارشـناس بصیـر
ّ
متخصـص دارد كـه از تمـام اجـزای بـه كار رفتـۀ در داخـل آن كارخانـه و ّ
مؤسسـه آگاه
ّ
متخصـص بصیـر كنـار
باشـد و روش كار انـدازی آنهـا را هـم بدانـد كـه اگـر كارشـناس
ایـن كارخانـه نباشـد ،نافـع بـه حـال مـردم نخواهـد بـود.

ً
قرآن یك دسـتگاه تربیتی و هدایتی آسـمانی اسـت و قهرا یك دسـتگاه آسمانی،
ّ
متخصـص معصوم مصـون از خطا باید
نیـاز بـه كارشـناس آسـمانی دارد .كارشـناس

كنـار ایـن دسـتگاه تربیتـی و هدایت آسـمانی باشـد تـا از تمام اجزاء و رمـوز و موازینش
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بـا خبـر بـوده و روش كار انـدازی آنهـا را بدانـد .ایـن حكـم عقل اسـت و قرآن نیز ارشـاد
بـه همیـن حكم عقـل میكنـد و میفرماید:
َّ
َ أَ ْ َ َ َ ّ ْ ُ
َ نُ ّ�ز َ َ ْ ْ 1
<و� ن��زَ ل ن�ا ِإ�ل يْ�ك ذ ِال�ك َر ِل ت� َب� ِيّ� َن� ِل نل� ِاس ما � ِ ل ِإ�ل ي� ِهم؛
ما این ذكر را از آسمان به تو [ای رسول] نازل كردهایم ،برای
این كه تو محتویات آن را كه از ِآن مردم است برای آنها
بیان كنی>.

مقصود از ذكر همین قرآن است كه در آیۀ دیگر فرموده:
َ َ
َ َ
نّ ن ْ نُ نَ �زَّ ْ ن َ ذّ ْ َ َ نّ َ ُ َ ف �ظُ نَ 2
ِإ<��ا �ح� � ل�ا ِال�كر وِإ��ا له لح ِا� و�؛
به یقین ،ما ذكر را نازل كردهایم و به یقین ما نگهدار آن
میباشیم>.
 .1سورۀ نحل ،آیۀ .44
 .2سورۀ حجر ،آیۀ .9
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قرآن ،ذكر است یعنی یادآوری كنندۀ همۀ حقایق است .در امر هدایت:
َ
ََ َْ ََ َ
َّ ف
ُّ ن 1
ا� م ِب� ي� ٍ�؛
<ولا رط ٍب� ولا ي�ا ِب� ٍس ِإ�لا �ِ�ي ِك ت� ٍب
آنچه مربوط به هدایت و تربیت بشر است ،هیچ تر و خشكی
نیست مگر این كه در كتاب روشن جدا كنندۀ حق از
باطل موجود است>.

قرآن نیازمند ُم ّبین
ایـن ذكـر و ایـن كتـابّ ،
البتـه از آن عمـوم اسـت و انحصـار بـه گروه ّ
خاصـی ندارد؛
ِ
ّ
ولـی در عیـن حـال چـون دارای كلیاتـی اسـت كـه نیـاز بـه بیـان دارد ،مـا تـو را -ای
پیامبـر معصـوم! -كنـار ایـن قـرآن قـرار دادهایـم تـا ُم ّبیـن آن باشـی .روی ایـن كلمـات
ّ
ُ
<ل ت� َ ب� ِيّ� نَ�> مـا ایـن قرآن را كـه از ِآن عموم مردم
آیـات دقـت بفرماییـد كـه فرمـوده اسـت ِ
اسـت بـه دسـت تـو دادهایـم بـه ایـن منظور كه تـو ّ
كلیـات آن را برای مـردم تبیین كنی.
ُ
<ل ت� َ ب� يِّ� نَ�> نشـان میدهـد كـه همـه چیـز قـرآن ،بـرای همـه كس روشـن
خـود ایـن كلمـۀ ِ
ِ
نیسـت .اگـر بنـا بـود همـه چیـز قـرآن بـرای همـه كـس روشـن و قابـل فهـم باشـد ،دیگـر
ُ
ّ َ
<ل ت� َ ب� ِيّ� نَ�> معنـا نداشـت بلكـه بایـد بگویـد « ِل ُت َب ِلـغ» یعنـی مـا قـرآن را بـه تـو نـازل كردیم
ِ
كـه آن را بـه مـردم برسـانی و تبلیغـش كنـی نـه ایـن كـه تبیینـش كنـی.
پـس معلـوم میشـود ایـن طـور نیسـت كـه همـه چیـز قـرآن بـرای همـه كـس روشـن
باشـد و وظیفـۀ پیامبراكـرم؟ص؟ فقـط تبلیـغ آن بـه مـردم باشـد و نـه تبییـن آن و حـال
َُ ّ َ
<ل تُ� َ ب� يّ� نَ�> یعنـی تـو بایـد ُم َ
جمالت
آن كـه نفرمـوده اسـت « ِلتب ِلـغ» بلكـه فرمـوده اسـت ِ ِ
قـرآن را بیـان كنـی و ُم َبهمـات آن را واضـح و روشـن سـازی.
ّ
البتـه مـا نمیخواهیـم بگوییـم كـه هیـچ آیـهای از آیـات قـرآن را نمیشـود كسـی
بفهمـد و تمـام آیـات قـرآن نیـاز بـه ّ
مبی ِـن خـارج قـرآن یعنـی پیامبراكـرم و امامـان؟مهع؟
 .1سورۀ انعام ،آیۀ .59
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دارد .ایـن را نخواسـتیم بگوییـم و ایـن درسـت نیسـت؛ زیـرا بسـیاری از آیـات قـرآن
داریـم كـه روشـن اسـت و همـه میفهمنـد .یعنـی آن كسـانی كـه آشـنا بـا اسـلوب كالم
عربـی و آگاه از قواعـد ادبـی هسـتند ،آنهـا را میفهمنـد و هیـچ احتیاجـی بـه بیـان و
ّ
مبیـن خـارج از قـرآن ندارنـد .از بـاب مثـال ایـن آیـه را همـه میفهمنـد و احتیـاج بـه
ّ
مبیـن نـدارد:

َ ْ ٌ ّ ْ ُ َ ّف ف نَ َّ ذ نَ �ذَ ْ ت َ ُ َ َ نّ َ َ ْ تَ ْ فُ نَ
و� *
<و�ي ل ِللمط ِ� ِ� ي�� * ال ِ�ي�� ِإ� ا اك�الوا على ال� ِاس ي�س�و�
َ
َ
َ ُ ُ ْ أ َّ �زَ نُ ُ ْ ُ ْ ُ نَ 1
َوِإ��ذ ا كالوهم �و و �وهم ي��خ ِسرو�؛
وای بر بدبختی كمفروشان كه وقتی میخواهند از مردم
ّ
حق خود را بگیرند با وزن و كیل تمام میگیرند و وقتی
میخواهند به مردم حق بدهند ،از وزن و كیلش میكاهند>.
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قواعـد ادبـی عربـی باشـد ،معنـای آیـه را میفهمـد و ّ
مبیـن
هـر كسـی كـه آشـنا بـا
ِ
نمیخواهـد .آیـۀ دیگـر:
ّ نْأ
ت َ أ ُ ُ أ ْ َ ُ ْ َ نَ ُ ْ ْ
آ
أ َ َّ ذ َ َ ُ
اط ِل إ�لا ��
< ی�ا � ی�ها ال ِ�ی� ن� �م ن�وا لا ��كلوا �موالكم ب� ی��كم ِب�ال ب� ِ
تَ ُ نَ ت َ ةً َ نْ تَ ض 2
را�؛
�كو� ِ �ج
� ار� ع� � ٍ
میان هم به باطل
ای ایمان آورندگان! اموال خودتان را در ِ

نخورید ،تجارت توأم با تراضی داشته باشید>.
و آیات دیگر:
َ َ َ ْ َ َّ ْ ُ ُ َ ْ ً
<ولا ي��غ ت� ب� ب�ع�ض كم ب�ع�ض ا؛
یكدیگر را غیبت نكنید>.
ّ
 .1سورۀ مطففین ،آیات  1تا .3
 .2سورۀ نساء ،آیۀ .29
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أَ ُ ُ أَ َ ُ ُ أَ َ أْ ُ َ ْ َ
لح َم أ� خ�� ِه َم ْ� ت ً�ا فَ� َكر ْه تُ� ُموه؛ُ
<� ي ِ�ح ّب� �حدك ْم � ن� ي��ك َل
ِ ي ي
ِ

1

آیا كسی از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردۀ خود را

بخورد؟ طبیعی است كه دوست ندارید>.

نَّ َّ ذ نَ َ أْ ُ ُ نَ أَ ْ َ َ ْ َ ت َ َ �ظُ
ِإ<�� ال ِ�ي�� ي��كلو� �موال ال ي��ام ٰى

ْ
ل ًما؛

2

مال یتیمان را از طریق ظلم نخورید>.

ابهام آیات بدون بیان معصوم؟ع؟
پـس در قـرآن آیاتـی داریـم كـه همـه كـس میفهمنـد یعنـی كسـانی كـه آشـنا بـه
قواعـد كالم عربـی هسـتند میفهمنـد و آیاتـی هـم داریـم كـه همـه كـس فهـم نیسـت
ّ
ولـی ّ
مفسـران جامعالشـرایط كـه ّاطالعـات اصولـی دارنـد و میتواننـد محكمـات
و متشـابهات آیـات را بشناسـند و متشـابهات را بـه محكمـات ارجـاع نماینـد ،از
موازیـن اطلاق و تقییـدّ ،
عـام و خـاص ،منطـوق و مفهـوم و...آگاهـی كامـل دارنـد،
ً
َ ُ ُ َ
ُ
ـرآن ُیف ّ ِسـر َبعض ُـه َبعضـا» بـه مقاصـد بسـیاری از آیات
اینهـا هـم میتواننـد از بـاب «الق
پـی ببرنـد بـدون ایـن كـه بـه ّ
مبیـن خـارج قـرآن از پیامبراكـرم؟ص؟ و امامـان؟مهع؟ نیـاز
داشـته باشـند.
ّامـا همـۀ اینهـا بـه قـول آقایـان اهل منطـق به صورت قضیـۀ موجبۀ ّ
جزئیه اسـت.
یعنـی قسـمتی از آیـات قـرآن میشـود ّ
مفسـر قسـمت دیگـر آن باشـد و قسـمتی هـم بـه
ّ
وسـیلۀ ّ
مفسـران جامعالشـرایط تفسـیر گردد.
ّ
ولـی بـه صـورت قضیـۀ موجبـۀ كل ّیـه ،نمیتوانیـم بگوییـم كـه همـۀ آیـات قـرآن
ّ
یكدیگر را تفسـیر میكنند و یا ّ
مفسـران جامعالشـرایط میتوانند با در دسـت داشـتن
موازیـن تفسـیری ،همـۀ آیـات را تفسـیر كننـد و نیازی به ّ
مبین خارج قـرآن از احادیث
 .1سورۀ حجرات ،آیۀ .12
 .2سورۀ نساء ،آیۀ .10
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معصومـان نداشـته باشـند .خیـر ،اینچنیـن نیسـت.
ً
بلكــه آیاتــی از قــرآن داریــم كــه حتمــا پــی بــردن بــه مقاصــد آنهــا نیــاز بــه مــدد گرفتن
یشــود رفــع نیــاز كــرد و دلیــل روشــن بــر
از قریــن و عدیــل قــرآن دارد .تنهــا بــا قــرآن نم 
ُ
<ل ت� َ ب� ِيّ� نَ�> اســت كــه بــه شــخص رســول اكــرم؟ص؟ خطــاب
ایــن مطلــب همیــن کلمــۀ ِ
ـود مــردم اعـ ّـم از
شــده كــه تــو بایــد بــرای مــردم تبییــن قــرآن بنمایــی و اگــر بنــا بــود خـ ِ
عــوام و ّ
خواصشــان از ادبــا ،فقهــا ،حكمــا و عرفا...توانــای بــر پــی بــردن بــر آن مقاصــد

ُ
<ل ت� َب� ِيّ� نَ�>
عالیــۀ قــرآن باشــند و نیــازی بــه ُم ّبیــن خــارج قــرآن نداشــته باشــند ،کلمــۀ ِ
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كــه خطــاب بــه شــخص پیامبراكــرم؟ص؟ اســت و پــس از او جانشــینان معصومــش،
ّ
قیــد بجایــی نبــود و همیــن بهتریــن دلیــل اســت بــر ایــن كــه در قــرآن ،قــدر مســلم آیاتــی
ً
داریــم كــه در فهــم آنهــا منحصــرا بایــد از معصــوم كمــك گرفتــه شــود.
ّ
حـاال گذشـته از ایـن كـه قـرآن بطونـی دارد كـه بطـور مسـلم پـی بـردن به آنهـا نیاز به
كمـك گرفتـن از معصـوم دارد كـه فرمودهانـد:
َّ ْ ُ َ ً
هرا َو َب ْط ًنا َو ِل َب ْط ِن ِه َب ْط ًنا ِا َل َس ْب َع َة َا ْب ُط ْن َا ْو َس ْب َ
عنی
رآن ظ
ِ«ان ِللق ِ
َْ ً 1
بطنا؛
حقیقت این كه قرآن ظاهری دارد و باطنی و باطنش هم باطنی
دارد تـا هفـت باطن و یا هفتاد باطن».

آری عــاوه بــر بطــون ،معارفــی در بــاب توحیــد و نبـ ّـوت و امامــت و معــاد داریــم كــه
جــز معصــوم ،احــدی آنهــا را نمیتوانــد آن چنــان كــه هســت درك كنــد .همچنیــن
ً
آیاتــی راجــع بــه احــكام داریــم كــه تفســیر و توضیــح آنهــا منحصــرا بایــد از معصــوم
گرفتــه شــود.

 .1عوالی اللئالی ،ج  ،4ص  ،107با اندكی تفاوت.
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ذكر چند مثال
ً
مثال قرآن فرموده:
َّ َ ةَ َ آ تُ
َ أَ ق
ُ
�زَّ َ ةَ 1
<و� ِ��يموا الصلا� و��وا ال كا�؛
نماز بخوانید و زكات بدهید>.
آیا «نماز» یعنی چه و اجزاء و شرایطش چیست؟ «زكات» یعنی چه و اجناس
ّ
متعلق زكات كدام است و نصاب هر یك كدام؟ تا برسد به مناسك ّ
حج و احكام
فراوان آن و...كه هیچ راهی برای به دست آوردن آنها از آیات قرآن جز بیان معصوم
ّ ّ
از رسول خدا؟ص؟ و ّ
عزوجل فرموده است:
ائمۀ هدی؟مهع؟ نداریم و لذا خداوند
فَ ْ ئَ ُ أَ ْ َ ذّ ْ نْ ُ نْ تُ
تَ ْ َ ُ نَ 2
ْ
<�س�لوا �هل ِال�ك ِر ِإ�� ك��م لا �علمو�؛
اگر [چنان شدید و فهمیدید كه] نمیدانید ،از اهل ذكر
سؤال كنید>.
خـود همیـن آیـه نشـان میدهـد كـه در قـرآن ،آیاتـی هسـت كـه شـما نمیتوانیـد
ِ
آنهـا را بفهمیـد و بـه مقاصدشـان پـی ببریـد و لـذا بایـد بـرای فهمیدن آنها بـه اهل ذكر
مراجعـه كنیـد و مقصـود از «ذكـر» ممكـن اسـت قـرآن باشـد كـه:
نّ َ نَ ْ نُ نَ ّ�زَ ْ ن َ ذّ ْ َ َ نّ َ َ ُ َ َ ف �ظُ نَ
و�>؛
ِإ<��ا �ح� � ل�ا ِال�كر و ِإ��ا له لح ِا�
خود پیغمبراكرم؟ص؟ آورندۀ قرآن باشد كه در سورۀ طالق آمده است:
و ممكن است ݫ ِ
َ َ
قَ ْ أ ن �زَ َ ّ ُ َ ْ ُ ْ �ذ ْ ً َ ُ ً َ تْ ُ َ َ ْ ُ ْ آ ت َّ ُ َ ّ ن ت 3
ا�؛
�
�
�
م
ه
لل
ا
ا�
�
�
م
ك
�
ل
ع
وا
ل
�
�
ولا
س
ر
*
ا
ر
ك
م
ك
�
ل
�
ـه
لل
ي
ي
<�د �� ل ا ِإ ي ِ
ي ِ ِ ب ِي ٍ
راستى كه خدا سوى شما تذكارى فرو فرستاده است پیامبرى
كه آیات روشنگر خدا را بر شما تلاوت مىكند>.
 .1سورۀ بقره ،آیۀ .43
 .2سورۀ نحل ،آیۀ .43
 .3سورۀ طالق ،آیات  9و .10
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�ذ ً
ً
رسالت
کلمۀ <رسولا> در آیه (به اصطالح ادبی) بدل برای < كرا> است و چون
ِ
رسول ،منشأ آسمانی دارد ،از این جهت تعبیر به «انزال» دربارۀ آن حضرت درست
است .بنابراین« ،اهل ذكر» به معنای «اهل قرآن» و یا اهل و آل رسول هر دو صحیح
است .در بعض روایات از اهل بیت؟مهع؟ رسیده كه «اهل ذكر» ماییم .این آیه را هم
میخوانیم كه میفرماید:
ُ ُ َّ
َّ
تَ
نَّ ُ َ قُ ْ آ نٌ َ
كر�ي ٌم * ف
ا� َّم ْك نُ� ن
و� * لا يَ� َم ّسه ِإ�لا
�
ك
�
ِ
ب
ٍ
ٍ
ِ �ي
ِإ<��ه ل�ر�� ِ
ْ ُ َ َّ ُ نَ 1
المطهرو�؛
حقیقت این كه آن ،قرآنی كریم است در كتابی مستور كه
جز گروه پاكان ،احدی نمیتواند تماس با آن پی اد كند>.
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حال آن پاكان كیانند؟ آیۀ دیگر جواب به این سؤال داده و فرموده است:
َ
الر جْ� َس أ� ْه َل ْال بَ� يْ� تِ� َو�يُ َط ّه َر ُكمْ
إ<� نَّ� َما يُ�ر� ُيد َّالل ُـه ِل يُ��ذْ ِه َب� َع ن� ُك ُم ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
ً 2
ت�ط ِه ي�را؛
آن گروه ّ
مطهر شده به تطهیر خدا ،اهل بیت رسالت و خاندان
ّ
نبوتند>.
«حدیث ثقلین» از رسول خدا؟ص؟ نیز همین حقیقت را بیان كرده كه:
ٌ ُ ُ َّ
ّ
الث َق َلنی ِك َ
اهلل َو ِع ْت َر ِت؛
تارك فیكم
تاب ِ
ِ«ان ِ
مـن در میـان شـما ،دو گوهـر گرانقـدر از خـودم باقـی میگـذارم
كتـاب خـدا و عتـرت و خانـدان مـن».

«كتـاب خـدا» داروخانـۀ شـما و طبیـب حاذق هم «عترت من» اسـت .دسـت به
دامـن ایـن دو بایـد بزنید تـا راه بیابید.
 .1سورۀ واقعه ،آیات 77تا .79
 .2سورۀ احزاب ،آیۀ .33
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ُح ّج ّیت بیان پیغمبر؟ص؟
حـال ،نـه تنهـا قرآن ،نیاز به ّ
مبین معصوم دارد بلكه س ّـنت رسـول؟ص؟ نیز چنین
اسـتّ .
سـنت پیغمبر؟ص؟ یعنی گفتار و كردار آن حضرت.
گفتار پیغمبر؟ص؟ برای ما ّ
«حجت» است كه خدا فرموده:
آ ت ُ ُ َّ ُ ُ فَ ُ ُ
َ
ُ ْ َ نْ ُ ف َ نْ تَ ُ 1
� �ذ ُوه َو ما ن�هاكم ع�ه �ا��هوا؛
<ما ��اكم الرسول �خ

آنچه را كه رسول برای شما آورده بگیرید و به كار بندید
و آنچه را كه شما را از آن نهی كرده ،خودداری نمایید>.
كـردار و عمـل آن حضـرت نیـز ّ
حجـت اسـت ّامـا چـه كسـی میتوانـد بیـان كنـد
كـه پیغمبـر در كجـا چـه گفتـه و چـه كار كـرده كـه هـم كارش بـر مـا روشـن باشـد و هـم
گفتـارش و لـذا اهـل ّ
سـنت بـه معنـای واقعـی ،مـا شـیعۀ ّ
امامیـه هسـتیم كـه قـول و
فعـل رسـول؟ص؟ را از اهـل بیتـش گرفتهایـم .از ایـن رو مـا از آقایـان (بـه قـول خودشـان)
سـنت میپرسـیم شـما ّ
اهـل ّ
سـنت و قـول و فعـل رسـول؟ص؟ را از كجـا و از طریـق چـه
كسـانی بـه دسـت آوردهاید؟شـما خودتـان كـه بـا پیامبـر؟ص؟ نبودهایـد؛ جـز ایـن كـه از
ابوحنیفـه و احمـد حنبـل و مالـك و شـافعی نقـل میكنیـد .آنهـا هـم از ابوبكـر و عمـر
و عثمـان و ابوهریـره و عایشـه نقـل میكننـد .آیـا اینـان مگـر معصـوم و مصـون از خطـا
و اشـتباه بودهانـد كـه نقلشـان بـرای مـا ّ
حجـت باشـد و لـذا مـا میگوییـم همانگونـه
كـه كتـاب خـدا نیـاز بـه ّ
مبی ِـن معصـوم دارد ،س ّـنت رسـول؟ص؟ از قـول و فعلـش نیـز

نیـاز بـه نقـل و بیـان از ناحیـۀ معصـوم دارد و آن نیـز جـز علـی امیرالمؤمنیـن و امامـان
معصـوم؟مهع؟ از فرزنـدان او نمیباشـد.

ّ
آری علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت كـه تمـام مـدت عمـرش بـا رسـول خـدا؟ص؟
همـراه بـوده ّاولیـن كسـی كـه بـه رسـول؟ص؟ پیوسـت ،علـی؟ع؟ بـود آخریـن كسـی هم
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كـه از بـدن رسـول خـدا؟ص؟ جـدا شـد علـی؟ع؟ بـود .در همـان لحظـۀ ّاول والدت
كـه هنـوز چشـم بـه صـورت مـادر نگشـوده و هنـوز پسـتان مـادر بـه دهـان نگرفتـه بـود،
خـود را بـه آغـوش رسـول خـدا؟ص؟ افكنـد و چشـم بـه جمـال پیامبـر گشـود و انگشـت
حیاتبخـش او را مكیـد .از همـان لحظـۀ والدتـش بـه دامـن پیغمبـر؟ص؟ افتـاد بعـد
هـم در تمـام اوقـات عمـرش در سـفر و حضـر همـراه رسـول؟ص؟ بـود كـه خـودش در
نهجالبالغـه فرمـوده:
َ
ْ ُ
ُ
َ
َ
َ«وض َعنى ىف ِح ْج ِـر ِه َو انـا َولي ٌـد َيض ُّمنى ال َص ْـد ِر ِه َو َيك ُنف ِني ِف
َ َ َ ُ َ ُ ُّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ َ
الشي َء ّث
ـه و كان يضـغ
ِف َر ِاش ِـه َو ُ ِي ُّس ِني جسـده و ي ِشـم ِن عرف 
ْ
1
يـه ؛
ُيل ِق ُم ِن ِ
مـن كـودك نـوزاد بـودم كـه مـرا بـه دامنـش میگرفـت ،در میـان
174

بسـترش مـرا بـه آغـوش میكشـید ،به سـینهاش میچسـبانید ،بوی
خـوش بدنـش را بـه ّ
شـامهام میرسـانید و لقمـه را ّاول خـودش
میجویـد و بعـد بـه دهـان مـن میگذاشـت».
ََ ُ
َ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ ُ ُ ّ َ َ ْ َ
يل أث َر أ ِّم ِه؛
ص
ف
«لقد كنت أت ِبعه ِاتباع ال
ِ
ِ
مانند ّ
بچه شتری كه دنبال مادرش برود ،همه جا دنبالش
میرفتم».

بـه صحـرا میرفـت میرفتـم ،بـه خانـه میآمـد میآمـدم .جاهایـی كـه جـز مـن
كسـی او را نمیدیـد ،همراهـش بـودم.
َ
َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ّ َ َ َ ُ ُّ َ ُّ
الن ُب َّو ِة؛
الرسال ِة و أشم ِريح
«أرى نور الوح ِي و ِ

نـور وحـی و رسـالت را میدیـدم و بـوی خـوش ّ
نبـوت را استشـمام
میكـردم».
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وقتی صدای وحی شنیدم به من فرمود:
َ
َ َّ َ َّ َ َ
َ َ َ
َ
َّ َ َ
ِ«إنك ت ْس َم ُع َما أ ْ َس ُع َو ت َرى َما أ َرى ِإل أنك ل ْس َت ِب َن ِ ّب َو ل ِك ّنك
ٍ
ََ ٌ 1
لو ِزير؛
هـر چـه مـن میبینـم ،تـو میبینـی و هـر چـه میشـنوم ،تـو
میشـنوی جـز ایـن كـه تـو پیامبـر نیسـتی ولیكـن تـو وزیـر و كمـك
كار منـی».

حال انصاف بدهید آیا كسی كه در تمام دوران عمرش از سفر و حضر ،از كودكی
تـا آخریـن لحظـۀ عمـر پیامبـر؟ص؟ بـا حضرتـش بـوده ،او بایـد بگویـد پیغمبـر؟ص؟ چـه
كـرده و چـه گفتـه و حرفهایـش را نقـل كنـد یـا ابوهریـره بگویـد و یـا ابوحنیفـه؟ امثـال
اینهـا بیاینـد و بیـان ّ
سـنت پیغمبـر كننـد و بیـان حقایـق قـرآن كننـد .آخـر اینهـا چـه
ّ
موقعیتـی در عالـم اسلام دارند؟!مگـر انسـان احمـق و دیوانه اسـت كه
كارهانـد و چـه
ّ
عـی منزلتی بسـپارد؟
زمـام فكـرش را بـه دسـت هـر مد ِ

بیان رسول خدا رافع اختالفات
َ
َ آ ت َ ُ ُ َّ ُ ُ ف ُ �ذُ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ف َ َ ُ
2
� ُوه وما ن�هاك ْم ع ن�ه � نا� ت�هوا>؛
بــا توجــه بــه آیــۀ شــریفه <ما ��اكم الرسول �خ
واضــح اســت كــه مــراد از آوردههــا و نهــی كرد ههــای رســول؟ص؟ در ایــن آیــه آن مطالبــی
اســت كــه در ظاهــر قــرآن نیامــده اســت یــا بــه عبــارت بهتــر بــه دســت آوردن آن
مطالــب از ظواهــر قــرآن در قــدرت دیگــران نمیباشــد و آن حضــرت بــه اقتضــای مقــام
بیــان كــه نســبت بــه قــرآن دارد ،در مقــام تشــریح دقائــق مربــوط بــه معــارف و تفصیــل
ً
احــكام بــر میآیــد و مــردم را بــا حقائــق عالیــۀ وحــی آشــنا میســازد و ایضــا در آیــۀ
دیگــر آمــده اســت:
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َ ُ َّ
َ َ أَ ن �زَ ْ ن َ َ َ ْ َ ْ ت َ َ َّ ُ
ََُْ ف
ا� ِإ�لا ِل ت� َب� يِّ� نَ� له ُم ال ذ ِ� ي� خا� ت�ل ف�وا ِ� ي� ِه؛
<وما �� ل�ا عل ي�ك ال ِك� ب

1

و ما كتاب [قرآن] را بر تو نازل ننمودهایم مگر برای اینكه

آنچه را كه دربارهاش اختلاف میورزند [از معارف و احكام]
برای آنان بیان كرده و روشن سازی>.
در ایـن آیـه نیـز سـخن از غایـت و هـدف انـزال كتـاب بـر شـخص رسـول خـدا؟ص؟
ّ
و ّ
سـر انتخـاب آن حضـرت بـرای تلقـی وحی(فراگرفتـن آن) و قـرآن بـه میـان آمده و آن
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مكرم؟ص؟ به عنوان ّ
رسـول ّ
مبین و برطرف سـازندۀ اختالف مردم در عقائد و احكام
و سـایر شـئون دینـی ّ
معرفـی شـده اسـت؛ یعنـی س ّـر اینكـه مـا تـو را ای رسـول گرامـی
ً
مخصوصـا بـه عنـوان گیرنـدۀ وحـی و مهبـط قـرآن برگزیدهایـم ،ایـن اسـت كـه بیـان
ً
تو(منحصـرا) میتوانـد تبییـن محتویـات وحـی ما نموده و هرگونه اختلاف را از افكار
ّ
و اعمـال مـردم بـردارد و آنـان را در فهـم مطالـب اعتقـادی و اتخـاذ برنامههـای عملـی
روشـن و مطمئـن گردانـدّ .
تأمـل در ایـن آیـه ،خوب به دسـت میدهد كـه قرآن منهای
بیـان رسـول خـدا؟ص؟ كافـی در رفـع اختلاف از عقائـد و اعمـال مـردم نمیباشـد و
ّ
ّ
انحرافـات فكـری آدمیـان را در تعقـل و درك حقایـق هسـتی و اتخـاذ برنامههـای
ّ
جمعیتـی در بـاب
عملـی بـه آنـان نشـان نمیدهـد .بلكـه ممكـن اسـت هـر فرقـه و
اعتقـادات و تشـخیص برنامههـای عملـی بـه راهی بروند و مسـلك و مذهبی نوظهور
از پیـش خـود بسـازند و معالوصـف آیـات ذاتالوجـوه یعنـی چنـد احتمالـی قـرآن را
ّ
بـا مـرام و مسـلك انحرافـی خـود تطبیـق نمـوده و باطـل را در لفافـۀ حـق به خـورد مردم
بدهند(چنـان كـه امـروزّ ،امـت اسلامی پیـرو قـرآن بـه همیـن درد اسـفبار مبتلا شـده
ً
اسـت) و لـذا حتمـا بیـان رسـول معصـوم از خطـا بایـد ضمیمـۀ قـرآن بشـود تـا آنچـه
ٌ
«مختلـف فیـه» اسـت از پـردۀ ابهـام بیـرون آمـده و بـر همـه روشـن گـردد و ّ
البتـه
كـه
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بدیهی اسـت كه مردم بعد از بیان حق و روشـن شـدن حقیقت دو دسـته میشـوند؛
دسـتهای مؤمـن و منقـاد گردیـده و در مسـیر حـق رو بـه سـعادت میرونـد و مشـمول
رحمـت میشـوند كـه ذیـل همیـن آیـه میفرمایـد:
ُ ً
َ َ ْ َ �ةً ّ قَ ْ ُ �ؤْ نُ َن 1
<هدى ورحم ِل�و ٍم ي� مِ �و�؛
و هدایت و رحمت باشد برای قومی كه ایمان آورند>.
و دسـتۀ دیگـر راه لجـاج و عنـاد پیـش گرفتـه و در مبـارزۀ بـا حـق اصـرار میورزنـد
و هالـك میگردنـد و بـه هـر حـال آنچـه كـه مقصـود از لـزوم بیـان و اتمـام ّ
حجـت بـوده
اسـت حاصـل میشـود كـه:
ّ َ ْ َ َ نْ َ َ َ َ نْ َ ّ نَ �ة َ َ ْ َ َ نْ َ َّ َ نْ َ ّ نَ �ة 2
<ل ي�ه ِلك م� هلك ع� ب� ِي�� ٍ و ي�ح ي� ٰى م� حی ع� ب� ِي�� ٍ ؛
ِ
تا هالك و ناجی بر اساس ّبینه و روشن شدن حق از هم ج اد
گردند>.

دین مقبول حق
ـود پیغمبـر اكـرم؟ص؟ ّ
معیـن كـرده
دیـن حـق را كـه ایـن قـدر دنبالـش میگردیـم ،خ ِ
و فرمـوده اسـت:
َ
َ َ ُّ َ ْ َّ َ ْ ً َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ٌ َ
وح ِف ق ْو ِم ِه؛
«يا ع ِل لو أن عبدا عبد اهَّلل ِمثل ما قام ن
اگر بندهای به اندازهای كه حضرت نوح؟ع؟ عمر كرده است عبادت
كند(خود قرآن میگوید  950سال ّمدت دعوتش بوده است)».

َ َ ُْ ُ َ ً
َ«و ك َان ل ُه ِمثل أ ُح ٍد ذ َهبا؛
ُ
به اندازۀ كوه ا ُحد هم َطال داشته باشد».
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َ
َ ََُْ َ
اهَّلل؛
يل ِ
«فأنفقه ِف س ِب ِ

و همه را در راه خدا انفاق كند».
َ َ
َ«و ُم َّد ف ُع ُمره َح َّت َح َّج َأ ْل َف َ
ام َعل ق َد َم ْي ِه؛
ع
ِِ
ِ
ٍ

و آن قـدر خـدا بـه او طـول عمـر بدهـد كـه پیـاده هـزار ّ
حـج بجـا
بیـاورد».

ْ ُ ً
ُ َّ ُ َ َ ْ َ َّ
الص َفا َو ْ َ
ال ْر َو ِة َمظلوما؛
«ث ق ِتل بي
سـپس در بیـن كـوه صفـا و مـروه [ كـه بهتریـن جاسـت] در راه خـدا
مظلومانه كشـته شـود».
ُ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ 1
«ث ل يو ِالك يا ع ِل ل يشم ر ِائة الن ِة و ل يدخلها؛
ولی والیت تو را ای علی نداشته باشد ،بوی بهشت به مشامش
178

نمیرسد و داخل آن نمیشود».

و ذیل حدیث دیگری فرمود :تنها والیتت هم كافی نیست:
َ َ
َ
َْ
َ َ َ َ ُ ْ ُ َّ ْ
ِ«إ ّن َول َي َتـك ل تق َبـل ِإل ِبال َب َـر َاء ِة ِم ْـن أ ْع َد ِائـك َو أ ْع َد ِاء ال ِ َّئ ِة ِم ْن
ْ
ُول ِد َك؛
قبولـی والیـت تـو هـم شـرطش ایـن اسـت كـه بـا دشـمنان تـو و
دشـمنان امامانـی كـه از فرزندانـت هسـتند دشـمن باشـند و از آنهـا
ّ
تبـری كننـد».
ُ
َ َ َ ْ
ِ«بذ ِلك أخ َب َر ِن َج ْب َر ِئيل؛
این فرمان خداست كه از طریق جبرئیل به من رسیده».
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ََ ْ َ َُْْ ْ َ َ ْ َ َْ ُْ
شاء فل َيكف ْر؛
«فن شاء فليؤ ِمن و من

1

حـال ،هـر كـه میخواهـد ایمـان بیـاورد و هـر كـه میخواهـد كافـر
گردد».

رسـول اكـرم؟ص؟ ْ
خـود دیـن حـق را ّ
معرفـی كـرده اسـت .ما باید شـاكر باشـیم و این
دیـن حـق را محكـم بچسـبیم تا وسوسـههای شـیطانی در مـا تزلزل ایجـاد نكند .چرا
كـه بـدون والیـت علـی؟ع؟  ،هیـچ عملـی از اعمـال دینـی مقبـول نیسـت .حـال ،هـر
كـه میخواهـد بپذیـرد ،هـر كـه میخواهـد نپذیـرد .ایـن حـرف حـق را بـه مـا گفتهانـد
و مـا بایـد از خـدا بخواهیـم كـه بـه حرمـت خـود امیرالمؤمنیـن والیـت او را و برائـت از
دشـمنانش را از روح و جـان مـا بـر نـدارد .آمیـن یـا ّ
رب العالمیـن
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ت
ق� آر�ن و خ��ط ئ� ۀ� ا ݨݑ ݦع ݦٮ ݑݩݦٯاد م ش�رکا ه�ن

اعتقاد شیعیان در مورد پیامبر و امام
نکتـه قابـل ّ
مسـلمانان مؤمـن بـه نب ّـوت و امامـت اینکـه بایـد از
توجـه بـرای مـا
ِ
رعایت اعتدال در اعتقاد به ّ
نبوت و امامت غافل نباشـیم و پیغمبر و امام را شـریك
خـدا در كمـاالت وجـودی نپنداریـم و خیـال نكنیـم كـه پیغمبـر و امام هـم مانند خدا
ً
ذاتـا عالـم بـه همـه چیـز و قادر بـر انجام هر كاری میباشـند آنگونه كـه خداوند حكیم
در قـرآن كریمـش فرموده اسـت:
َ
ّ َّ ُ
َ ْ أَ ْ َ ُ
ُّ ش ْ ُ نَ 1
<و َما يُ��ؤ مِ نُ� �ك ث� ُرهم ِب�الل ِـه ِإ�لا َوهم م� ِركو�؛

و بیشترشان به خدا ایمان نمىآورند جز اینكه [با او چیزى را]
شریك مىگیرند>.

اكثـر آنـان كـه ایمـان بـه اهلل دارنـد در اعتقـادات خـود مبتلا بـه نوعـی از شـرك و
 .1سورۀ یوسف ،آیۀ .106
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انحـراف از مسـیر توحیـد میباشـند و غیـر خـدا را شـریك و همتـای خـدا در «علـم»
و «قـدرت» و دیگـر كمـاالت میپندارنـد .در صورتـی كـه اعتقـاد حـق و صحیـح آن
ّ
ً
اسـت كـه تنهـا موجـود مسـتقل در وجـود و ایجـاد و علـم و قـدرت و حیـات ،منحصـرا
ّ ّ
عـز وجـل میباشـد و بـس و غیـر او هر چه كه هسـت مخلوق اسـت
ذات اقـدس «اهلل»
ً
و مخلـوق ذاتـا «عـدم» اسـت و فاقـد هرگونـه كمـال.
ً
آنـگاه حضـرت ّ
رب العالمیـن كـه مبـدأ هسـتی و ذاتـا كمـال مطلـق اسـت بـه هـر
یـك از مخلوقـات خویـش آنچـه كه صالح بداند از كماالت وجودی اعطا میفرماید.
در ایـن مرحلـه اسـت كـه یـك فـرد كامـل از نوع بشـر را بـر میگزینـد و او را مجرای فیض
خـود در عالـم امـكان قـرار داده و از طریـق وجـود او بـركات خـود را اع ّـم از تشـریع و
تكویـن بـه تمـام كائنـات بـا حفـظ اختلاف مراتـب در وجود افاضـه میفرمایـد و از آن
184

فـرد كامـل از نـوع بشـر تعبیـر بـه «ولـی» میشـود كـه بـه اذن و امـر خـدا هـم «والیـت در
تكویـن» و هـم «والیـت در تشـریع» دارد و از آن جهـت كـه «والیـت در تشـریع» دارد از او
تعبیـر بـه «نبـی» میشـود و از آن جهـت كـه «والیـت در تكویـن» دارد تعبیـر بـه «امـام»
میشـود و لـذا رسـول اكـرم؟ص؟ هـم «نبـی» بـوده اسـت و هـم «امـام» و پـس از رحلـت
آن حضـرت كـه منصـب ّ
نبـوت خاتمـه یافته اسـت منصـب امامت تـا روز قیامت به
وسـیلۀ دوازده امـام معصـوم؟مهع؟ دوام و بقـا خواهـد یافـت.
حاصـل اینكـه مـا در مـورد پیغمبـر و امـام اعتقـاد بـه اسـتقالل در وجـود و ایجـاد
نداریـم بلكـه معتقدیـم آنهـا هـم ماننـد سـایر افـراد بشـر از خـود نـه وجـودی دارنـد و نـه
علـم بـه چیـزی و نـه قـدرت بـر كاری ،بلكـه علـم و قدرتشـان بسـته بـه اذن و تقدیـر
خداسـت تـا آنجـا كـه خـدا خواسـته اسـت عالـم و قادر میباشـند و در خـارج از اذن و
تقدیـر خـدا نـه علـم بـه چیـزی دارنـد و نـه قـدرت بـر كاری.
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این كالم خدا در قرآن است كه میفرماید:
َ َ أ قَُ
َ
قُ َ
َ
ول َل ُك ْم ِع ن� ِد� خَ��زَ ِئا� نُ� ّالل ِـه َو َلا أ� ْع َل ُم ْال�غَ يْ� َب� ولا ��ولُ
<�ل لَّا أ� قُ� ُ
ي
ََ
َ ُ ْ نّ َ َ ٌ نْ أ تّ ُ َّ َ ُ َ ٰ َ َّ 1
لكم ِإ� ِ��ي ملك ِإ�� �� ِب�ع ِإ�لا ما ي�وحى ِإ�ل�ي ؛
بگو :من به شما نمیگویم كه خزائن خدا نزد من است و
علم غیب هم ندارم و به شما نمیگویم كه من فرشتهام؛
آنچه به من وحی میشود از آن پیروی میكنم>.

قُ َّ أَ ْ ُ نَ فْ
نَ فْ ً َ َ �ضَ ًّ َّ َ �ش َ َ َّ ُ
<�ل لا �م ِلك ِل�� ِس�ي ��عا ولا را ِإ�لا ما اء اللـه؛
ّ
بگو :من حتی برای خودم مالك چیزی از سود و زیان نمیباشم
2

مگر آنچه را كه خدا بخواهد>.
تـا آنجـا كـه خـدا خواسـته اسـت ،هـم میدانـم و هـم میتوانـم ّامـا آنجـا كـه خـدا
نخواسـته اسـت نـه چیـزی میدانـم و نـه كاری میتوانـم.
فَ َ ْ َ َ غَ
َّ
َْ
َ َ
َ
أَ َ ً
<ع ِال ُم ال�غ يْ� ِب� �لا يُ��ظ ِه ُر عل ٰى � يْ� ِب� ِه �حدا * ِإ�لا َم ِن� ْار ت��ض ٰى ِم ن�
َّ ُ
3
ول؛
رس ٍ
خداست كه عالم به غیب است و احدی را به غیب خویش
آگاه نمیسازد مگر پیامبری را كه برای این امر او را
بپسندد>.
ً
یعنـی «علـم غیـب» ذاتـا اختصـاص بـه خـدا دارد و پیامبـر هـم بـه اذن خـدا عالم
بـه غیب میباشـد.

 .1سورۀ انعام ،آیۀ .50
 .2سورۀ اعراف ،آیۀ .188
 .3سورۀ جن ،آیات  26و .27
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َّ َ ن َ خَ َ ئ ُ ُ َ َ نُ َ ّ ُ ُ َّ قَ َ َّ ْ ُ
َ ّ شَ
وم؛
<وِإ� ن� ِم ن� ��ي ْ ٍء ِإ�لا ِع ن�د�ا ��ز ِا� ن�ه وما � ن��ز ِ له ِإ�لا بِ��د ٍر معل ٍ

1

هر آنچه هست خزینهها و گنجینههایش نزد ماست و ما به
اندازۀ ّ
معینی از آن نازل میكنیم [و به هر كس هر مقداری

كه صلاح بدانیم میدهیم] >.

َ ُ
أَ ْ
قُ ْ َ ُ ن تُ ْ ً ّ نَ ُّ
ْ َ
الر ُس ِل َو َما �د ِر ي� َما يُ� ف�ع ُل ب��ي َولا بِ�ك ْم
<�ل ما ك�� بِ�دعا ِم�
ِ
َ
ََ
أ
نْ أ ّت ُ َّ َ ُ َ ٰ َ َّ َ َ ن َ َّ َن �ذ ٌ ُّ نٌ 2
ِإ�� �� ِب�ع ِإ�لا ما ي�وحى ِإ�ل�ي وما ��ا ِإ�لا � ِ ي�ر م ِب� ي��؛
بگو :من یك پیامبر نوظهوری نیستم [كه با سایر انبیاء
متفاوت باشم] و من نمیدانم با من چه خواهد شد و نمیدانم
با شما چه خواهد شد؛ [من نه از آیندۀ خود باخبرم و نه از
آیندۀ شما] من تنها از آنچه كه به من وحی میشود پیروی
186

میكنم و من جز بیم دهندهای آشكار نمیباشم>.
خالصـه ،قـرآن تأكیـد شـدید روی مسـألۀ توحیـد و یگانـه پرسـتی دارد و اعتقـاد
ً
مشـركانه را اكیـدا تخطئـه مینمایـد و اسـتقالل در وجـود و ایجـاد را مخت ّـص بـه ذات
اقـدس «اهلل» میدانـد و بـس .پیغمبـر و امـام را هـم كـه اشـرف و اكـرم مخلوقـات خـدا
هسـتند علـم و قـدرت و دیگـر كماالتشـان را محـدود بـه اذن و تقدیـر الهـی نشـان
میدهـد و لـذا مـا پیـروان قـرآن نیـز بـر اسـاس همیـن مبنـای قرآنـی ،علـم و قـدرت و
دیگـر كمـاالت پیغمبـر و امـام را محـدود بـه اذن و خواسـت خـدا میدانیـم و تنهـا
دربـارۀ خـدا كـه كمـال مطلـق اسـت میگوییـم او عالـم و قـادر بـه همـه چیـز اسـت و
ّ
ّ
غیـر او هـر كـه هسـت علمـش تا حدی اسـت كه او خواسـته اسـت و قدرتش تا حدی
اسـت كـه او خواسـته اسـت و اگـر در یكـی از دعاهـای مـاه رجـب میخوانیـم:
 .1سورۀ حجر ،آیۀ .21
 .2سورۀ احقاف ،آیۀ .9
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َ َّ
َ
َ َ َْ ََْ َ
ـك َو َب ْي َ َنـا إ َّل َأ َّ ُن ْـم ع َب ُ
ـاد َك َو
َ«و َمق َام ِاتـك ال ِتي  ...ل فـرق بين
ِ
ِ
َُْ
1
خلقـك؛
[یعنـی خدایـا!] اولیـای تـو كـه وسـایل ارتبـاط عالـم بـا تـو
میباشـند ،در واقـع آنچناننـد كـه فرقـی بیـن تـو و آنهـا نیسـت جـز
اینكـه آنهـا بنـدگان تـو و مخلـوق تـو هسـتند».

ّ
ّ
البتـه در آن حـدی كـه خـدا خواسـته كـه پیغمبـر و امـام ،عالـم و قـادر باشـند ،در
ّ
حـد طبیعـی اسـت كـه فرقـی بیـن خـدا و پیغمبـر و امام نیسـت زیـرا ّ
واقعیت یكی
آن
بیـش نیسـت همـان ّ
واقعیـت واحـد اسـت كـه هـم معلـوم و مقـدور خداسـت و هـم
معلـوم و مقـدور پیغمبـر و امـام اسـت و تنهـا فـرق در ایـن اسـت كـه خـدا عالـم و قـادر
َّ 2
التسـخیرند» .خدا
اإلذن و ِب
«باالسـتقالل» اسـت ولـی پیغمبـر و امـام ،عالم و قـادر ِ«ب ِ
خالـق اسـت و ّ
رب اسـت و آنهـا بندهانـد و مخلوقنـد .آری:
َُْ َ
«ال َف ْر َق َب َین َك َو َب َینا ا ّل َا َّ ُن ْم ع ُ
باد َك َو خلقك»؛
ِ
ِ

نقص بزرگ ما ،افراط و تفریط در عقاید
ایـن نكتـه همـواره بیـان شـده كـه از جملـه نقایـص بزرگـی كـه بسـیاری از مـا مـردم
مبتلا بـه آن هسـتیم موضـوع «افـراط و تفریـط در عقایـد» اسـت .امـام امیرالمؤمنیـن
علـی؟ع؟ فرمـوده اسـت:
َ
َ
َ
َْ ُ ّ ُ ْ ً ْ ُ َ ّ ً 3
«ل ُي َرى ال ِاهل ِإل مف ِرطا أو مف ِرطا؛

آدم نادان یا افراطی 4دیده میشود و یا تفریطی».

 .1بحار األنوار (ط  -بیروت)  ،ج  ،95صفحه .393
 .2با اذن و ارادۀ الهی.
 .3بحار األنوار ،ج  ،1ص .159
ّ
 .4از حد گذشتن ،زیادهروی.
 .5كوتاهی كردن ،سستی كردن.

5
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همچنین فرموده است:
ْ
ْ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َّ ٌ َ َّ
َ ْ َ َّ ُ 1
الط ِر ُيق ال ُو ْس َط ٰى ِهي الادة؛
الشمال مضلة و
«الي ِمني و ِ

بـه چـپ و راسـت رفتـن گمراهـی اسـت! طریـق وسـط ّ
جـاده [و
صـراط مسـتقیم] اسـت».

این جمله نیز از آن امام بزرگوار نقل شده كه فرموده است:
َ َ َ َّ َ ُ َ ُ ٌّ َ َ ُ ْ ٌ َ
2
ال؛
ال و مب ِغض ق ٍ
«هلك ِف رجل ِن ِمب غ ٍ
دو گـروه دربـارۀ مـن بـه گمراهـی افتـاده و هلاك گشـتهاند یـك
گـروه دوسـتداران افراطـی كـه مـرا از ّ
حـد بشـریت بـاال بـرده و بـه
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مقـام خدایـی رسـاندهاند و ماننـد خـدا عالـم بـه همـه چیـز و قادر
بـر همـه چیـز پنداشـتهاند و گـروه ّ
دوم دشـمنان تفریطـی كـه مـرا از
آن ّ
حـدی هـم كـه هسـتم پایینتـر آوردهانـد تـا آنجـا كـه ّ
حتـی مـن
را مسـلمان هـم نمیدانسـتند».

بلكـه معتقـد بودنـد كـه امـام علـی؟ع؟ العیاذبـاهلل كافـر اسـت و قتلـش واجـب و
بـه همیـن جهـت او را كشـتند و وقتـی خبـر شـهادتش در محـراب مسـجد كوفـه بـه
گـوش شـامیان (دسـت پـروردگان معاویه) رسـید ّ
تعجـب كردند كه علی را با مسـجد
و محـراب و نمـاز ،چـه کار مگـر او اهـل نمـاز و مسـجد بـود تـا در محراب كشـته شـود؟!
ایـن یـك نمونـه از افـراط و تفریـط در مسـألۀ امامـت.
َ ُْ ٌ
ُ ُ
قال؛
ِ
غال و مب ِغض ٍ
«م ّب ٍ
دوستدار افراطی و دشمن تفریطی».

 .1نهجالبالغۀ فیض ،خطبۀ.16
 .2همان ،حكمت.113
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اذن و وحی خدا منشأ تمام كماالت انبیاء
نکتۀ دیگری که در خصوص پیامبر و امام الزم است بدانیم اینکه انبیاء و
اولیای خدا در همه جا و در همه حال انتظار برق وحی و الهامات الهی را دارند،
وقتی برق از عالم ربوبی بر قلوب آن ّ
مقربان درگاه الهی بتابد ،سراپای وجودشان

نورانی میشود و از همه چیز آگاه میشوند و قادر بر انجام هر كاری میگردند ّاما
همین كه روی حكمت و مصلحتی خاص ،آن برق وحی و الهام الهی خاموش
شد ،بسان سایر افراد بشر از همه چیز و از همه جا ناآگاه میگردند و میگویند:
َ
َ أَ ْ
ْ َ
ُ 1
<ما �د ِر ي� َما يُ� ف�ع ُل ب��ي َولا بِ�كم؛
ِ
من هیچ نمیدانم آیندۀ من و آیندۀ شما چگونه خواهد بود>.
ََ
ْن أ تّ ُ َّ َ ُ َ ٰ َ َّ 2
ِإ<�� �� بِ�ع ِإ�لا ما ي�وحى ِإ�ل�ي ؛
من جز ّ
تبعیت از وحی الهی وظیفهای ندارم>.
لذا اعتقاد ما دربارۀ پیغمبران و امامان علیهم السالم؟مهع؟ نیز به همین ّ
كیفیت
است یعنی معتقدیم كه پیغمبران و امامان مخلوقند و مخلوق از خود چیزی ندارد
و تمام كماالتشان نشأت گرفته از منبع وحی و الهام الهی است كه در محدودۀ اذن
و تقدیر خدا ،عالم به حقایق غیبی و قادر بر ایجاد خوارق عادات 3میباشند .در
قرآن كریم میخوانیم كه خداوند حكیم به حضرت عیسی؟ع؟ فرموده است:
َ َ َ َّ
ْ فَ َ ُ ُ ف َ
ّ
َ �ذْ تَ ْ ُ ُ
الط ي� ِن� كه يْ� ئ� ِ�ة الط يْ� ِر ِب� ِإ��ذ ن�ِ�ي � ت� ن� ف��خ ِ� ي�ها
<وِإ� �خ
� ل ق� ِم نَ� ِ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
أ
أ
ت
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َف تَ ُ نُ
و� ط يْ� ًرا ِ ݪب� ِإ��ذ ِ ݪ ن��ي َو ت� ْب� ِر ئ� ال�ك َمه َوال� بْ� َرص ِ بݪ� ِإ��ذ ِ ݪ ن��ي َوِإ��ذ ��خ ِر ج ُ�
��ك
ْ َ ْ تَ ٰ �ذْ ن 4
المو�ى ِ ݪب� ِإ� ِ ݪ��ي؛
 .1سورۀ احقاف ،آیۀ .9
 .2سورۀ احقاف ،آیۀ .9
 .3كارهای شگفت و غیر عادی.
 .4سورۀ مائده ،آیۀ .110
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گل چیزی شبیه به
[به یاد آور] آنگاه [را] كه به اذن من از ِ
پرنده میساختی و در آن میدمیدی و به اذن من پرندهای
میشد و به اذن من كور مادرزاد و پیسی را ِشفا میدادی و
آنگاه كه به اذن من مردگان را زنده میكردی>.
ْ
چنانكه میبینیم در همین آیه چند بار کلمۀ ِ«ب ِاذ ِنی» تكرار شده است تا این
َ
حقیقت در اذهان ما مردم راسخ گردد كه این امور خارقالعاده و اشباه آن ،ساخته
خود حضرت مسیح و دیگر انبیاء و اولیاء نبوده است و نمیباشد
و پرداخته ی ِ
بلكه تمام اینها نشأت گرفته از اذن و تقدیر حضرت ّ
رب العالمین است و بس.

اعتقاد شیعیان

ّ
حـال مـا شـیعیان كـه ّ
متوسـل بـه امامـان؟مهع؟ میشـویم و در حـل مشـكالت و
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قضـاء حوائـج دنیـوی و اخـروی خویـش از آنهـا اسـتمداد میكنیـم نـه اینكـه آنهـا را
ّ
مسـتقل در «علم و قدرت» دانسـته و آنها را همه كارۀ در عالم مانند خدا بشناسـیم،
اینكـه «شـرك» اسـت .خیـر مـا ّ
موحدیـم و از عمـق جـان و صمیـم ایمـان میگوییـم:
َ َ ُ ّ
ّ
عب ُد ِال ِا ّی ُاه»؛
«ال ِاله ِال اهلل و ال ن
ّ
«عقلیه» و ّ
ّ
«نقلیه» معتقدیم كه خداوند حكیم انبیاء
بلكه ما بر اساس ادلۀ متقنۀ
و امامان علیهم السالم؟مهع؟ را كه بندگان ّ
مقرب درگاهش میباشند از میان عالمیان

برگزیده و آنها را مجرای افاضات خود قرار داده است و از طریق وجود مبارك آن
بزرگواران ،بركات الطاف و عنایات خود را ّ
اعم از «تكوین» و «تشریع»  ،ایصال به عالم
ّ
ولی زمان حضرت امام ّ
مقدس ّ
حجة
و عالمیان میفرماید و لذا ما هم اكنون وجود
بن الحسن المهدی؟جع؟ را به اذن خدا مدیر و ّ
مدبر عالم میدانیم و معتقدیم كه:
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ُ ْ ُ َ َْ َ َ ُ ُ َََ َْ
ال ْر ُض َو َّ
الس َم ُاء؛
ِ«بيم ِن ِه ر ِزق الورى و ِبوج ِود ِه ثبت ِت

1

بـه بركـت وجـود آن امـام بزرگـوار اسـت كـه آسـمان و زمیـن سـر
جـای خـود برپاسـت و روزی روزی خـواران از كـف بـا كفایـت آن
امـام بـه آنـان میرسـد».

ََ
ایـن نفـس بـه ارادۀ او (حضـرت ولـی عصـر؟جع؟) در ریـۀ مـا داخـل و خـارج
میشـود و ایـن خـون بـه امـر او در رگهـای مـا جریـان پیـدا میكنـد ،یعنـی خـدا ایـن
علـم محیـط و ایـن قـدرت نافـذه را بـه او داده و او را مدیـر و ّ
مدبر مأذون از جانب خود
در عالـم سـاخته اسـت .ایـن یـك عقیـدۀ توحیـدی محـض اسـت كـه با شـیر اندرون
شـده ،بـا جـان بـه در رود ِان شـاء اهلل .منتهـی مخالفیـن مـا در مذهـب ،یـا سـخن مـا
را خـوب نمیفهمنـد و یـا مغرضانـه تـن زیـر بـار قبـول آن نمیدهنـد و بـه فرمـودۀ قـرآن:
َ َ َ ْ َ أَ ُ
َ ُ َ
<و جَ� َحدوا بِ�ها َو ْاس ت� ْي� ق� ن� ت�ها � ن� ف� ُس ُه ْم؛
در عین حال كه میفهمند آن را انكار میكنند و ما را مشرك

میخوانند>.
َ
قُ ْ ُ ٌّ ُّ تَ َ ّ ٌ فَ تَ َ َّ ُ فَ َ تَ ْ َ ُ نَ َ نْ أ ْ َ ُ ّ
الص َر ِاط
ا� ِ
<�ل كل م�ر ِ�ب ص ��ر�ب صوا �س�علمو� م� �صح ب
َّ ّ َ َ ن ْ تَ َ ٰ 2
الس ِو ِي� وم ِ� اه�دى؛
بگو :به آنان كه هم ما و هم شما در انتظار وعدۀ الهی هستیم،
ما منتظریم كه شما را خدا با آنچه كه حق است آشنا سازد،
شما هم منتظرید كه مشكلات و مصائب دامان ما را بگیرد.
اكنون كه چنین است ،پس در انتظار باشید ولی بزودی
خواهید دانست كه چه كسانی اهل راه مستقیم و آیین
ّ
حقند و چه كسانی به ّ
جنت و رضوان الهی راه یافتهاند>.
 . 1دعای عدیلة الکبیر.
 .2سورۀ طه ،آیۀ .135
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خالصه منطق اعتقادی شیعه
مسائل دینی ما ،دارای سه ُبعد اعتقادی ،اخالقی و عملی است.

ُبعــد اعتقــادی همــان معــارف و شــناختهایی اســت كــه نســبت بــه توحیــد و
ً
ـا مــورد بحــث مــا نیســت ،آنچــه كــه ّ
توجــه بــه
نبـ ّـوت و امامــت و معــاد داریــم كــه فعـ
آن الزم اســت اینكــه الزمــۀ ُبعــد اعتقــادی ،التــزام بــه برنامههــای عملــی اســت كــه از
ناحیــۀ خــدا و رســولش؟ص؟ بــرای تأمیــن ســعادت جاودانــۀ مــا تشــریع شــده و تحــت
عنــوان «احــكام فرعــی عملــی» بــه مــا رســیده اســت ،یعنــی انســان وقتــی بــر اســاس
ّ
ّ
تفكــر و تعقــل ،اعتقــاد بــه ایــن پیــدا كــرد كــه خداونــد حكیــم بهمنظــور ســعادت

192

همــه جانبــۀ بنــدگان خــود در هــر دو ســرای دنیــا و آخــرت تنظیــم برنام ـهای فرمــوده
ً
ّ
كــه مشــتمل بــر وظایــف و تكالیــف ّ
معیــن و مشــخصی اســت ،قهــرا بــه حكــم عقــل
ّ
ســلیم ،خــود را موظــف بــه التــزام بــه آن برنامــۀ الهــی میدانــد و مخالفــت بــا آن را
ّ
اقــدام بــه ضــرر و زیــان خــود میشناســد و تــداوم بــه التــزام عملــی هــم موجــب تزكــی
ُ
و پــاك گشــتن روح از رذائــل اخــاق و ّ
تزیــن و آراســته گشــتن جــان بــه فضایــل خلقــی
میگــردد ،پــس در دامــن تربیــت دیــن از ســه ُبعــد اعتقــادی و عملــی و اخالقــی اســت
كــه انســان بــه اعــا درجــۀ كمــال انسـ ّ
ـانیت كــه قــرب خــدا و لقــاء و دیــدار رضــوان الهــی

اســت نائــل میشــود.
ّ
در مســائل دینــیُ ،بعــد عملــی كــه هــم مولــود ُبعــد اعتقــادی و هــم مولــد ُبعــد
اخالقــی اســت ،تنهــا راه تنظیــم برنام ـهاش ،جعــل و تشــریع خــدا ،خالــق و آفریــدگار
انســان اســت ،تنهــا اوســت كــه عالــم بــه تمــام مصالــح و مفاســد زندگــی مخلــوق و
آفریــدۀ خــود در تمــام مراحــل ســیرش میباشــد از مرحلــۀ صلــب پــدر و رحــم مــادر
گرفتــه تــا زندگــی فــردی ،خانوادگــی ،اجتماعــی ،برزخــی و محشــری او را در نظــر گرفته
قانونــی وضــع میكنــد و برنامـهای تنظیــم میكنــد كــه در همــۀ ایــن مراحــل ســعادت
جســمی و روحـیاش تأمیــن گــردد ،ایــن قانــون را كــه همــان احــكام آســمانی دینــی و
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بــه نــام قــرآن كریــم اســت ،بــه وســیلۀ رســول و پیــامآور معصومش حضــرت ّ
محمد؟ص؟
بــه ســوی بندگانــش فرســتاده و تبییــن مجمــات آن را بــه عهــدۀ خــود آن حضــرت
نهــاده اســت و بعــد از رحلــت آن حضــرت نیــز ،دوازده امــام معصــوم؟مهع؟ از خانــدان
او را یكــی بعــد از دیگــری عهــدهدار تبییــن قــرآن قــرار داده اســت و دوازدهمیــن آنهــا را
روی مصالــح حكیمانـهاش در پــس پــردۀ غیبــت در دامــن قــدرت خــود زنــده و ســالم
نگــه داشــته اســت تــا در روزی كــه خــودش صــاح بدانــد ،او را ظاهــر ســازد و اصــاح
ّ
كلــی عالــم را بــه دســت او بــه انجــام رســاند.
ایـن خالصـۀ منطـق مـا شـیعۀ ّ
امامیه اسـت راجع بـه تبیین احكام آسـمانی قرآن
كـه جـز ّ
ائمـۀ معصومیـن؟مهع؟ بـرای احـدی ح ّـق دخالـت در بیـان احـكام قـرآن قائـل
نمیباشـیم .مـا میگوییـم برنامـۀ زندگـی انسـان ،بـه حكـم عقـل باید از جانـب خالق
انسـان كـه عالـم بـه تمـام مصالـح و مفاسـد زندگـی اوسـت تشـریع شـود و بـه وسـیلۀ
رسـول معصـوم خالـق بـه عالـم انسـان تبلیـغ و سـپس تفصیـل و تبییـن مجملات آن
بـه وسـیلۀ امـام معصـوم انجـام پذیرد.
در ایـن صـورت اسـت كـه انسـان بـا كمـال اطمینـان خاطـر ملتـزم بـه عمـل بـه
احـكام دیـن میشـود و همیـن مطلـب ،یكـی از نقـاط اصلـی جدایـی مكتـب تش ّـیع
از مكتـب ّ
تسـنن اسـت ،زیـرا در مكتـب تس ّـنن نیـازی در بیـان احـكام قـرآن بـه امـام
معصـوم؟ع؟ احسـاس نمیشـود بلكـه رأی و نظـر بشـر عـادی كـه زمـام حكومـت بـر
ّامـت در دسـت اوسـت یـا عالمـی كـه مـورد تأییـد اوسـت ،در ردیـف حكـم خـدا و
رسـولش مـورد قبـول اسـت.

ً
فرقههـای مخالـف شـیعه در مذهـب كـه مـا را بـه شـرك ّمتهـم میكننـد ،یـا اصلا
حـرف مـا را نمیفهمنـد و یـا میفهمنـد ّامـا از روی ّ
تعصـب بـه فهمیدههـای خـود نیـز
اعتنایـی نمیكننـد و لـذا مشـمول ایـن آیـه از قرآننـد كـه:
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فَ َ َ ٰ �ؤُ َ ْ قَ ْ َ َ َ ُ نَ َ فْ قَ ُ نَ َ ً
و� ح ِد ي� ث�ا؛
<�م ِال هـ ل ِاء ال�و ِم لا ي�كادو� ي���ه

1

پس این قوم چه آفتی به عقلشان رسیده كه حاضر نیستند

حقایق را درك كنند و بفهمند؟>.
و یا مصداق این آیه میباشند:
َ
ُ
َ َ ْ تَ ْ قَ نَ تْ َ أ نْ فُ ُ ُ ْ �ظُ ْ ً َ ُ ُ ًّ 2
< َو جَ� َحدوا بِ�ها واس� ي����ها ���سهم لما وعلوا؛

آن حقیقت را از روی ظلم و سركشی انكار كردند ،در حالی
كه در دل یقین به آن داشتند>.

ّ
ّ
ایهاالناس!ما پیغمبر و امامان؟مهع؟ را مخلوق خدا
ما مرتب فریاد میكشیم كه:
میدانیم و مخلوق از آن جهت كه مخلوق است ،در ذات خود فاقد همۀ كماالت
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است! نه از خود هستی دارد و نه حیات و علم و قدرت و...تنها ذات اقدس
ّ
ً
اهللجلجالله است كه ذاتا مستجمع جمیع صفات كمال است .آنگاه او میتواند
قدرت نافذ عنایت فرماید در آن
علم محیط و ِ
به هر یك از بندگانش كه صالح بداند ِ
صورت است كه آن بنده(پیامبر یا امام) عالم به همه چیز و قادر بر هر كاری میشود
و لذا ما دربارۀ پیغمبر و امام ،هم نفی كمال میكنیم و هم اثبات كمال .نفی میكنیم
ً
ْ ً
«استقالال» و اثبات میكنیم ِ«اذنا» و لذا ما اگر از امامانمان تقاضای شفای بیماران
ّ
و برآوردن حاجات مینماییم ،از آن جهت است كه طبق ادلۀ عقلی و نقلی ،آن
بندگان ّ
مقرب درگاه خدا را مأذون از جانب خدا در این امور میدانیم.

رسول ا کرم؟ص؟ صاحب دو کرسی رسالت و والیت
رسـول خدا به امر خدا صاحب دو كرسـی میباشـد؛ «كرسـی رسـالت» و «كرسـی
والیـت» .وقتـی بـر سـر «كرسـی رسـالت» نشسـت ،در آن موقـع هیـچ وظیفـهای جـز
 .1سورۀ نساء ،آیۀ .78
 .2سورۀ نمل ،آیۀ .14
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ّ
ابلاغ پیـام خـدا بـه بنـدگان خـدا راجـع بـه مق ّـررات در شـرع مقـدس نـدارد ،چنـان
َّ ْ َ �غُ ْ
فَ َ ْ َ َ ُّ
الر ُس ِل ِإ�لا ال بَ�لا ال ُم ِب� ي� نُ�>؛ پـس آیـا رسـوالن وظیفـهای جـز
كـه میفرمایـد�< :هل على
ابلاغ پیـام آشـكار دارنـد كـه پیامشـان همـراه بـا معجـزات و خـوارق عـادات باشـد تـا
صـدق ّادعـای رسالتشـان را بـه اثبـات رسـاند؟

الف :كرسی رسالت
وقتی پیامبر اکرم؟ص؟ سر کرسی رسالت نشسته است به او گفته میشود:
قُ ْ نَّ َ أَ ن َ َ ش َ ٌ ث ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َّ أَ نَّ َ َ ٰ ُ ُ ْ َ ٰ ٌ َ ٌ فَ
احد � َم نْ�
<�ل ِإ��ما ��ا ب��ر ِم�لكم ي�وح ٰى ِإ�لی ��ما ِإ�لـهكم ِإ�لـه و ِ
َ َ
ق َ َ َ ّ َف ْ َ ْ َ ْ َ َ ً َ ً 1
ك نا� يَ� ْر جُ�و ِل�اء ر ِب� ِه �ل ي�عمل عملا ص ِالحا؛
بگو :من [كه در این كرسی نشستهام] مانند شما بشری هستم
كه فقط وحی از خ اد میگیرم و به شما ابلاغ میكنم.>...

قُ
َ َ ّ َ ُ ْ ُ َّ َ َ
ً
در این كرسی به او گفته میشودْ �< :ل ُس بْ�ح نا� َر ب��ي ه ْل ك ن� ت� ِإ�لا ب� ش� ًرا َر ُسولا>؛2در
ِ
این كرسی به او گفته میشود:
َ َ أ قَُ
َ
قُ َ
َ
ول َل ُك ْم ِع نْ� ِدی خَ��زَ ِئا� نُ� ّالل ِـه َو َلا أ� ْع َل ُم ْال�غَ يْ� َب� ولا ��ولُ
<� ْل َلا أ� قُ� ُ
َ ُ ْ نّ َ َ ٌ 3
لكم ِإ� ِ��ي ملك؛
بگو :من كه در این كرسی نشستهام فقط حامل پیامم .من
الآن هیچ نمیگویم كه خزائن خدا نزد من است ،من الآن
هیچ نمیگویم كه علم غیب دارم ،من نمیگویم كه
َ
من َملك ،من بشر ،من رسولی حامل پیامم>.

 .1سورۀ كهف ،آیۀ .110
 .2سورۀ اسراء ،آیۀ .93
 .3سورۀ انعام ،آیۀ .50
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و همچنین در این كرسی به او گفته میشود:
فَ �ذَ ّ ْ نَّ َ أَ نْ تَ ُ �ذَ ّ ٌ َ ْ تَ َ َ ْ ْ ُ َ
ْ
1
<� ِكر ِإ��ما ��� م ِكر * لس� عل ي� ِهم ِب�مص ي� ِط ٍر؛
ّ
ّ
ّ
پس تذكر ده كه تو تنها تذكردهندهاى * بر آنان تسلطى ندارى>.
أَ
َ َ َ َّ َ ْ
َّ َ َ َ ْ
َ نْ َ ش َ ُ 2
ِإ<� ن�ك لا ت�ه ِد ي� َم نْ� � ْح بَ� بْ� ت� َول ٰـ ِك نّ� اللـه يَ�ه ِد ي� م� ي��اء؛
در حقیقت ،تو هر كه را دوست دارى نمىتوانى راهنمایى كنى،
لیكن خداست كه هر كه را بخواهد راهنمایى مىكند>.
و خالصه در این كرسی است كه گفته میشود:
َّ ْ َ ُ ْ
فَ َ ْ َ َ ُّ
نُ 3
الر ُس ِل ِإ�لا ال بَ�لا�غ ال ُم ِب� ي��؛
<�هل على
آیا رسولان ،جز ابلاغ پیام روشن به بندگان خدا وظیفهای
دارند؟>.
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ب :كرسی والیت
ّاما همین رسول وقتی بر سر «كرسی والیت» نشست ،آنجاست كه میگوید:
أَ نّ أَ خْ ُ قُ َ ُ ْ نَ ّ ن َ َ ْ ئَ �ة َّ ْ ف َ أَ نْ فُ �خُ ف فَ َ ُ نُ
و�
الط ي� ِ� كه ي�� ِ الط ي� ِر ���� ِ� ي� ِه � ي�ك
<� ِ��ي ��ل� لكم ِم� ِ
َ ْ ً �ذْ ن َّ َ أُ ْ ئُ ْ أَ ْ َ َ َ ْ أَ ْ َ َ َ أُ ْ ْ َ ْ تَ �ذ نْ
ط ي�را ِ ݪب� ِإ� ِ� الل ِـه و� ب� ِر� ال�كمه وال� ب�رص و�ح ِي�ی المو� ٰى ِ ݪب� ِإ� ِ�
َ
ّ 4
الل ِـه؛
گل به شكل پرندهای میسازم و در آن میدمم و آن به
من از ِ
اذن خدا پرندهای میشود ،من به اذن خدا نابینا و بیمار را شفا
میدهم و مردهها را زنده میكنم>.
 .1سورۀ غاشیه ،آیات  21و .22
 .2سورۀ قصص ،آیۀ .56
 .3سورۀ نحل ،آیۀ .35
 .4سورۀ آل عمران ،آیۀ .49
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آری پیامبـران و امامـان؟مهع؟ وقتـی بـه اذن خـدا بـر كرسـی والیـت و امامـت
ّ
ّ
متصـرف در عالـم میشـوند و متصـدی اجـرای فرمـان خـدا میگردنـد.
نشسـتند،
َ
َ
أ
أ
ْ
َ َ َ ن َ ُ ْ ئ َّ �ةً َ ْ ُ نَ ْ َ
و� ِب��م ِر ن�ا>؛ 1مـا آنهـا را امامانـی قـرار
چنـان كـه فرمـوده اسـت< :و ج�عل�اهم � ِ�م ي�هد
دادهایـم كـه بـه سـبب امـر مـا هدایـت میكننـد .همـان امـری كـه:
َ
َ
َ َ
نّ َ أ ْ ُ ُ �ذَ أ َ َ �ش َ ْ ئ ً أ نْ َ قُ َ َ ُ ُ نْ فَ َ ُ نُ 2
ِإ<��ما �مره ِإ� ا �راد ي��ا �� ي��ول له ك� � ي�كو�؛
همانا امر و فرمان خدا این است :هر چه را اراده كند ،به او
میگوید :باش ،او هم وجود پیدا میكند>.

فهم غلط مشركان از مقام رسالت
امامـان؟مهع؟ مـأذون از جانـب خـدا نیـز مجریـان فرمـان خـدا و مالـك امـر عالـم
میباشـندّ .امـا همانهـا وقتـی بـر كرسـی رسـالت یـا تبییـن احكام شـریعت نشسـتند،
هیـچ كاری جـز ابلاغ رسـالت خـدا بـه بنـدگان خـدا ندارنـد .در ایـن مقـام اسـت كـه
َّ ْ َ �غُ ْ
فَ َ ْ َ َ ُّ
الر ُس ِل ِإ�لا ال بَ�لا ال ُم بِ� ي� نُ�>؛ خـدا نیـز از آن نظـر كـه خالـق
فرمـوده اسـت�< :هل على
ّ
اسـت ارادهاش تخلفناپذیـر اسـتّ ،امـا از آن نظـر كـه شـارع اسـت و قانونگـذار،
ّ
ارادهاش تخلفپذیـر اسـت و لـذا مشـركان كـه میگفتنـد:
َ نَ ْ َ آ ُ َ َ
َ َ َّ ُ َ ْ َ
ُ
<ل ْو �ش َاء اللـه َما ع بَ�د ن�ا ِم نْ� د ِنو� ِه ِم نْ� ش��ي ْ ٍء �ح نُ� َولا � بَ�ا�ؤ ن�ا َولا
ُ
َ َ
ْن ش َ ْ 3
َح ّر ْم ن�ا ِم ْن� د ِنو� ِه ِم� ��ي ٍء؛
اگر خدا خواسته بود (كه ما بت نپرستیم و چیزی را حرام
نكنیم) نمیتوانستیم بتپرست باشیم و نمیتوانستیم چیزی
را حرام كنیم>.
 .1سورۀ انبیاء ،آیۀ .73
 .2سورۀ یاسین ،آیۀ .82
 .3سورۀ نحل ،آیۀ .35
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ولـی از ایـن كـه میبینیـم بـت را میپرسـتیم و اشـیاء را حـرام میكنیـم ،معلـوم
میشـود كـه خـدا خواسـته اسـت اینچنیـن باشـیم و نمیتوانیـم چنیـن نباشـیم.
اینهـا اشتباهشـان در َخ ْلـط 1میـان ارادۀ تكوینـی و تشـریعی خـدا بـوده اسـت و ّ
توجـه
نكردهاند كه مسـألۀ نهی از بتپرسـتی و نهی از تحریم اشـیاء مسـألۀ تشـریعی اسـت
ّ
نـه تكوینـی كـه تخلفناپذیـر باشـد .خـدا رسـوالن خود را فرسـتاده اسـت كـه بندگان
ً
را تشـریعا نهـی از بتپرسـتی و نهـی از تحریـم اشـیاء بنماینـد و مشـركان از اطاعـت
ّ
نهـی تشـریعی خـدا و رسـوالنش تخلـف ورزیدهانـد.
َّ ْ َ ُ ْ
فَ َ ْ َ َ ُّ
الر ُس ِل ِإ�لا ال بَ�لا�غ ال ُم بِ� ي� نُ�>؛
<�هل على
یعنــی رســول از آن جهــت كــه رســول اســت حامــل مشـ ّـیت تكوینــی خــدا نیســت،
ّ
بلكــه مبلــغ مشـ ّـیت تشــریعی خداســت؛ او آمــده كــه احــكام تشــریعی خــدا و حــال و
198

حــرام خــدا را بــه شــما ابــاغ كنــد ،او نیامــده كــه مشـ ّـیت تكوینــی خــدا را در عالــم اجــرا
ً
كنــدّ .
البتــه همانگونــه كــه قبــا گفتیــم رســول خــدا؟ص؟ از نظــر داشــتن جنبــۀ والیــت،
بــه اذن خــدا توانایــی تصـ ّـرف در كائنــات عالــم نیــز دارد ولــی از نظــر جنبــۀ رســالت
وظیفـهای جــز ابــاغ پیــام خــدا نــدارد ،لیكــن در آیــات دیگــر هــم خــدا گفتــار جاهالنــه
یــا مســتكبرانۀ كافــران را نقــل میكنــد كــه:
َ
ْ
َ ق َ ُ َ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ
نَ أ ْ ض َ نْ ُ ً 2
<و�الوا ل نْ� ن��ؤ مِ نَ� لك َح ت� ٰى ت� ف� ج� َر ل ن�ا ِم� ال�ر ِ� ي�� ب�وعا؛
[به رسول اكرم؟ص؟] میگفتند :ما تصدیقت نمیكنیم
مگر این كه از زمین چشمهای بجوشانی ،خانهای از طلا و
باغهای پر از اشجار و انهار ایجاد كنی>.

 .1خلط :مخلوط كردن.
 .2سورۀ اسراء ،آیۀ .90
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أَ ْ تَ ْ قَ ف َّ
الس َم ِاء؛
<�و �ر� ٰى �ِ�ي
یا ما با چشم خود ببینیم كه به آسمان میروی>.
1

یا بروی از خدا نامه برای ما بیاوری!!
أَ ْ ت َ أْ ت َ َّ َ ْ َ َ ئ َ �ة قَ
ً 2
<�و ���ِ�ي بِ�الل ِـه والمل ِا�ك ِ � بِ� ي�لا؛
یا خدا و ملائكه را همراه خود آورده مقابل ما نگهشان بداری>.
آنجا هم خدا به رسول گرامیاش؟ص؟ فرمود:
قُ ْ ُ ْ َ نَ َ ّ َ ْ ُ نْ تُ َّ َ ش َ ً َ ُ ً 3
<�ل س ب�حا� ر ب��ي هل ك�� ِإ�لا ب��را رسولا؛
ِ
ّ
بگو :پروردگارم پاك و منزه است آیا جز این است كه من
بشری مأمور ابلاغ پیام از جانب خدا [به بندگان] میباشم؟>.
ّ
البتـه رسـول بایـد بـرای اثبـات صـدق ّادعـای رسـالتش ،آیـت و ّبینـهای ،كار
خارقالعـادهای كـه از عهـدۀ بشـر عـادی خـارج اسـت ارائـه نمایـد.

 .1همان ،آیۀ .93
 .2همان ،آیۀ .92
 .3سورۀ اسراء ،آیۀ .93

199

فصل ششم

ش� ݧݘݩى ن�� ّ
ت
ون بو�

201

ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

202

ال ف� :دع ت
و� الی اهلل

انبیـای الهـی بـرای برقـراری ارتبـاط هـر چـه صمیمان هتـر مـردم (نـاس) بـا حضرت
ّ
رب العالمیـن از شـئونات گوناگونـی برخوردارنـد کـه در ایـن فصـل بـه مـواردی از آن
اشـاره میشـود .نخسـتین شـأن پیامبـران عظیـم الشـأن خداونـد «دعـوت مـردم بـه
توحیـد و یکتاپرسـتی» اسـت.
حضـرت ابراهیـم؟ع؟ كـه بعـد از حضـرت خاتـم؟ص؟ افضـل از تمـام انبیـاء بـه
شـمار میآیـد ،در راه دعـوت بـه توحیـد و مبـارزۀ بـا شـرك ،فداكاریهـای زیـادی از
خـود نشـان داده و خـدا هـم او را در صحنـۀ امتحانـات بسـیار بـزرگ قـرار داده اسـت
ّ
تـا عظمـت روح و ّقـوت ایمانـش بـرای همـگان روشـن بشـود و در حـد خـود بـرای اهـل
ً
ُ
ایمـان بـه عنـوان «ا ْس َـوه» باشـد .اساسـا جایـگاه انبیـاء و پیامبـران خـدا؟مهع؟ در عالـم
ُ
انسـان همیـن اسـت كـه بـه عنـوان ا ْس َـوه برای بنـدگان خدا باشـند و در مسـیر ایمان و
ً
عمل «الگو» شـمرده شـوند .قرآن كریم نیز صریحا رسـول اكرم؟ص؟ را در سـورۀ احزاب

ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

بـه عنـوان ُا ْس َـوه ّ
معرفـی میكنـد:
َ ُ
َ قَ ْ َ نَ
ا� َل ُك ْم ف� َر ُ
ّ أ ْ َ ةٌ َ َ نَ �ةٌ 1
ول الل ِـه �سو� حس� ؛
س
<ل�د ك
ِ
ِ�ي
رسول خدا برای همۀ شما اسوهای نیكوست>.
همچنیـن حضـرت ابراهیـم؟ع؟ را در سـورۀ ممتحنـه بـه عنـوان ُ«ا ْس َـوه» ّ
معرفـی
كـرده و فرمـوده اسـت:
ُ
َ
َ ٌ
قَ ْ َ َ ْ َ ُ أ ٌ
َ َ ّ ذ نَ َ َ ُ 2
<�د كا�ن ت� لك ْم � ْس َو ة� َح َس ن��ة ف�ِ�ي ِإ� بْ� َر ِاه ي�م وال ِ�ي�� معه؛
ابراهیم؟ع؟ و همراهانش برای شما اسوۀ حسنهاند>.
حـاال مـا خودمـان را راحـت میكنیـم و میگوییـم آنهـا پیغمبـر و امـام بودهانـد ،مـا
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افـراد عـادی هسـتیم ،مـا كجـا و آنهـا كجـا؟ چگونـه میتوانیـم مـا مثـل آنهـا باشـیم در
صورتـی كـه اگـر ایـن بـود ،دیگـر پیغمبـر بـه عنـوان ُ«اسـوه» و «الگـو» بـرای مـردم ّ
معرفـی
نمیشـد .او را خـدا ُ«ا ْس َـوه» قـرار داده كـه مـردم از او در رفتار و گفتـار الگو بگیرندّ .
البته
از مـا نخواسـتهاند كـه همـدوش بـا پیغمبـر و امـام باشـیم ،بلكـه خواسـتهاند تابـع و
پیـرو آن اسـوههای الهـی باشـیم.

پیامبر؟ص؟ پدر مهربان بشر
شـما بـا فرزنـدان خـود چگونـه عمـل میكنید؟آیـا آنهـا را بـه حـال خودشـان رهـا
میكنیـد ،تـا بـه هـر فسـادی گرایـش پیـدا كننـد و بـه هـر چاهـی كـه سـر راهشـان بـود
ً
ً
ـدیدا از آفـات و ّ
بلیـات حفظشـان
بیفتند؟یـا خیـر ،كاملا مراقبشـان هسـتید و ش
میكنیـد .وقتـی مریـض شـدند؟آیا آنهـا را بـه حـال خودشـان وا میگذاریـد یـا بـه
طبیـب و درمانشـان میرسـانید و داروهـای تلـخ و شـور بـا اجبـار و اكـراه بـه خوردشـان
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میدهید؟بـا طفـل نـادان خـود كه از مدرسـه رفتن اكراه دارد ،چگونـه رفتار میكنید؟
آیـا آزادش میگذاریـد یـا خیـرّ ،اول تشـویقش میكنیـد و وعدههایـی بـه او میدهیـد
كـه بـه مكتـب بـرود؛ اگـر نرفـت ایـن بـار تشـویق عملـی میكنیـد؛ هدیـهای برایـش
میخریـد ،خوراكـی كـه دوسـت دارد ،بـه او میدهیـد؛ اگـر نرفـت تهدیـد زبانـی
میكنیـد و او را از عواقـب شـوم بیسـوادی تحذیـر میكنیـد ،اگـر بـاز هـم سـر بـاز زد،
عاقبـت تهدیـد عملـی میكنیـد و سـیلیهای گرمـی بـر گونـهاش مینوازیـد و بـا زور و
ارعـاب او را َس ْـمت مدرسـه میكشـانید و بـه دسـت معلـم و اسـتاد میسـپارید.
حـال ،سـؤال ایـن اسـت كـه آیـا كتكـی كـه بـرای ایـن امـر بـه فرزندتـان میزنیـد،
ظلـم اسـت؟ یـا عیـن عـدل اسـت؟ بایـد گفـت ،عیـن رأفـت و رحمـت و مقتضـای
مهـر پـدری اسـت .بلكـه او را بـه حـال خـود رهـا كـردن ،عیـن ظلـم و جنایـت و كمـال
بیمهـری در ّ
حـق اوسـت .وقتـی بـه ّ
سـن بلـوغ رسـید و خـود را بیبهـره از علـم و كمـال
دیـد ،حـق دارد بـه شـما اعتـراض كنـد و بگویـد :پـدر! مـن جاهـل و نـادان بـودم ،تـو كه
عاقـل بـودی و از عواقـب شـوم بیسـوادی باخبـر بـودی ،چـرا تنبیهـم نكردی؟چـرا بـا
زور و كتـك مـرا بـه تحصیـل وانداشـتی؟مرا بدبخـت و بیچاره كـردی .پیامبراكرم؟ص؟
ّ
مأموریـت دارد بنـدگان خـدا را بـه
نیـز پـدر مهربـان بشـر اسـت .از جانـب خالـق بشـر
ّ
مدرسـۀ معرفـة اللهـی وارد كنـد و موجبـات هالكتشـان را از بیـن ببـرد و موجبـات
سعادتشـان را فراهـم سـازد.
َّ َ ْ ْ
ْ
ُ
َ َْ َ َ ْ ُ
<ا ْد ُع � َل ٰى َ
الحك َم ِ�ة َوال َم ْو ِع�ظ ِ�ة الح َس ن� ِ�ة َو ج� ِادله ْم
�
س
ب
إ
�يل ر ِب�ك ِب� ِ
َ ِ َ ِ ِ
ّ
َ أ ْ َ نُ 1
ِب�ال ِ ت��ي ِه�ي �حس�؛
مردم را با حكمت و موعظۀ حسنه به راه پروردگارت دعوت
کن و با نیکوترین روش با آنها مجادله کن>.
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و اگـر مـردم بـه راه نیامدنـد ،تهدیدشـان كـن .پیامبـر ،ابتـدا عواقـب شـوم نافرمانی
خـدا را گوشـزد میكنـد و عذابهـای ابـدی آخـرت را بـه آدمیـان نشـان میدهـد.
میدانـد كـه ابوسـفیانها و ابوجهلهـا ،خـار سـر راه و میكـروب خطرنـاك جامعـۀ
بشـرند ،دزدان و غارتگرانـی هسـتند كـه سـرمایۀ حیاتـی بشـر را بـه تباهـی و نابـودی
میكشـند .بـرای از بیـن بـردن آنهـا چـه میكند؟میگویـد:
خدایا!

َ َّ
نَّ َ ْ تَ �ذَ ْ ُ ُ �ض ُّ َ َ َ َ َ َ ُ َّ ف َ
ا� ًرا ك ف� ًارا؛
ِإ«��ك ِإ� ن� � ره ْم ي� ِ لوا ِع ب�ادك ولا ي� ِلدوا ِإ�لا � ِج

1

اینها را اگر به حال خودشان رها كنی بندگان تو را گمراه
َ ّ
میسازند و جز نسل فاجر كفار از خود تولید نمیكنند».

یبـرد و بـه قتـال بـا آنهـا برمیخیـزد
و لـذا بـه امـر خـدا دسـت بـه قبضـۀ شمشـیر م 
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ّامـا نـه بـرای قتـل و خونریـزی ،بلكـه بـرای از بیـن بـردن عوامـل مزاحـم ،بـرای كوبیـدن
غارتگـران و راهزنـان ،بـرای برداشـتن خارهـا از سـر راه مـردم.
ّ
سیبی که سهیلش نزند ،رنگ ندارد
چوبــی کــه معلــم بزنــد ،ننــگ نــدارد
تـا اینجـا روشـن شـد كـه اگـر پیامبـر جنـگ میكنـد یـا اینكـه دسـتور مصـادرۀ
مال ّ
التجـارۀ كاروان ابوسـفیان را صـادر میكنـد ،غارتگـری و راهزنـی نمیكنـد ،بلكـه
راهـزن هـا را از بیـن میبـرد و قصـد تضعیـف نیروی دشـمن و به زانـو درآوردن دیوهای
ّ
ضـد سـعادت انسـان را دارد و ایـن كار را از هـر طریـق ممكـن انجـام میدهـد ،چـه
بـا كشـتن و چـه بـا گرفتـن امـوال ،زیـرا ریختـن خونشـان بـه حكـم عقـل و قـرآن جایـز
اسـت ،چـه رسـد بـه ّ
تصـرف اموالشـان.
یشـود ،رسـوالن خداونـد بـه میـان مـردم
بـه هـر حـال از آیـات قـرآن اسـتفاده م 
َ
(اصحـاب القریـه) میآمدنـد و آنهـا را دعـوت میكردنـد كـه بـه مبـدأ و معـاد اعتقـاد
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یشـدند .اسـاس
پیـدا كننـد ولـی آنهـا تكذیـب كرده عاقبت به عذاب الهی گرفتار م 
دعـوت انبیـاء؟مهع؟ همیـن اسـت کـه میخواهنـد مـردم را معتقـد بـه ایـن حقیقـت
سـازند كـه عالـمّ ،
مدبـری علیـم و قدیـر و حكیـم دارد و بـر اسـاس حكمتـش ارسـال
رسـل و انـزال كتـب و تشـریع شـرایع میكنـد و بعـد ،در عالم پس از مـرگ ،بندگان خود
را بـه پـای حسـاب مـیآورد و بـه اعمـال نیـك و بدشـان كیفـر و پـاداش میدهـد.

حس ّ
ّ
اسیت انبیاء؟مهع؟ به مسألۀ شرك و توحید
مسـألۀ شـرك و توحید از مسـائل اساسـی بعثت انبیاء؟مهع؟ اسـت .همۀ پیامبران
از جانـب خـدا مبعـوث شـدهاند كـه شـرك را از دلهـا بزداینـد و مـردم را ّ
موحـد تربیـت
ّ
كننـد .شـرك مایـۀ ذلـت و بدبختـی در دنیـا و آخـرت اسـت و توحیـد مایـۀ ع ّـزت و
سـعادت در هـر دو جهـانّ .امالفضائـل «توحیـد» و ّام ّ
الرذائـل «شـرك» اسـت .از ایـن
جهـت انبیـاء؟مهع؟ سـعی میكننـد شـرك از دلهـا ریشـهكن گـردد و توحیـد در اعمـاق
جانهـا رسـوخ پیـدا كنـد و آن بـه ایـن سـادگی حاصـل نمیشـود كـه انسـان بـا یـك
ً
واقعا ّ
موحد شـده
سلسـله اعمـال عبـادی كـه انجام میدهـد ،اطمینان پیدا كند كه
«مؤمن
و آلودگی شـرك از صفحۀ جانش زدوده شـده اسـت؛ چون از نظر قرآن كریم ما
ِ
مشـرك» هـم داریـم؛ یعنـی در عیـن حـال كـه «مؤمـن» اسـت« ،مشـرك» نیـز هسـت.
ّ
ّ
البتـه ایمـان و كفـر بـا هـم قابـل جمـع نمیباشـند؛ زیـرا اجتمـاع ضدیـن میشـود و آن
محـال اسـتّ .امـا ممكـن اسـت ایمـان بـا شـرك در فـردی یـا گروهـی جمـع بشـود .آن
چنـان كـه قـرآن فرمـوده اسـت:
َ
ّ
َ ْ أَ ْ َ ُ
َّ َ ُ ْ ُ ش ْ ُ نَ 1
<و َما يُ��ؤ مِ نُ� �ك ث� ُره ْم بِ�الل ِـه ِإ�لا وهم م� ِركو�؛

و بیشترشان به خدا ایمان نمىآورند جز اینكه [با او چیزى را]
شریك مىگیرند>.
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صبر و شكیبایی ،فقط به حول و ّقوۀ الهی
َ ْ َ َ َ َ َّ َّ
بـا توجـه بـه آیـۀ شـریفه <واص ِب� ْر وما ص بْ� ُرك ِإ�لا ِب�الل ِـه> 1انبیـاء؟مهع؟ در راه دعـوت
مـردم بـه سـوی خـدا كـه عالیتریـن خدمـت بـه عالـم انسـان اسـتّ ،
تحمـل انحـاء
ّ
مشـقات طاقتفرسـا را بـه جـان میخریدنـد و ایـن صبـر و شـكیبایی عجیـب و
حیـرت انگیـز نشـأت گرفتـه از ایمـان قـوی و ّاتـكاء روحـی آن ّ
مقربـان درگاه خـدا بـه
امدادهـای غیبـی الهـی بـوده اسـت.
لذا در آیۀ مورد بحث خداوند حكیم خطاب به رسول اكرم؟ص؟ میفرماید:
َ ْ َ َ َ َ َّ َّ
<واص ِب� ْر وما ص بْ� ُرك ِإ�لا ِب�الل ِـه>؛ تو هم باید صبر كنی و تمام نامالیمات جسمی و
ّ
متحمل بشوی و این صبر و شكیبایی نیز جز به حول و
روحی را در راه دعوت مردم
ّقوۀ الهی و استمداد از مقام ربوبی امكانپذیر نخواهد بود ،زیرا ممكن نیست یك
208

نفر بشر عادی كه فاقد همهگونه امكانات از ثروت و قدرت و نیروی انسانی از قبیله و
ارحام و اقارب بوده است ،از یك محیط فاسد ُم ْن َحطی برخیزد كه مردمش نه دارای
ّ
ّ
انسانیت
علم و فرهنگی بودهاند و نه تمدن و قانونی و نه خبری از آداب و رسوم
ّ
داشتهاند .مرامشان بتپرستی و اخالق و رفتارشان قتل و غارت و بیعفتی.
آری ممكـن نیسـت یـك بشـر عـادی بـا ایـن شـرایط برخیـزد و یـك تنـه اعلان
مبـارزه بـا تمـام دنیـای بشـر بدهد آن هـم مبارزه با همه چیزشـان ،با اعتقاداتشـان ،با
تهـا و سیاسـتها و اجتماعیاتشـان و در ایـن
اخلاق و رفتـار و گفتارشـان ،بـا حكوم 
مبـارزه ،فاتـح و پیـروز هـم بشـود و عقیـدۀ خـود را در دل میلیونهـا و میلیاردها انسـان
طـی قرنهـای متمـادی بنشـاند.
امروز بیش از چهارده قرن از زمان نهضت او میگذرد ،شما دو صحنه را در كنار
هم بگذارید و با هم مقایسه كنید؛ یك روز در مسجدالحرام تنها سه نفر در كنار كعبه
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به نماز میایستادند ،یكی صاحب همین نهضت ،رسول خدا ّ
محمد مصطفی؟ص؟
علی مرتضی؟ع؟ و ّ
وصی او ّ
بودّ ،دومی ّ
سومی همسرش خدیجۀ كبری؟اهس؟ در حالی
كه داخل مسجدالحرام و اطراف آن از مشركان و دشمنان لجوج معاند موج میزد
كه آنها را مسخره میكردند و انحاء اهانتها دربارهشان روا میداشتند.
و امـروز را ببینیـد در همـان مسـجدالحرام و كنـار همـان كعبـه چـه غوغایـی
ّ
جمعیـت در موسـم ح ّـج دور كعبـه بـه نمـاز میایسـتند و بـا
برپاسـت ،صدهـا هـزار
َْ ُ َ
ُ
شـكوه و جاللـی عجیـب بـه ركـوع میرونـد و بـه سـجده میافتند .بانگ «اش َـهد ان ال
ّ
ّ
ً
َْ ُ َ
الـه اال اهلل» و «اش َـهد ا ّن ُم َح ّمـدا رسـول اهلل» شـان كـه در فضـای شـهر مكـه میپیچـد،
دلهـا را میلرزانـد .آن روز از بـاب تقویـت ّ
روحیـۀ پیامبراكـرم ،؟ص؟ خداونـد حكیـم
َ �ذَ آ َ َّ
ََ
نْ َ تَّ خ �ذُ نَ َ َّ ُ �زُ ً 1
خطـاب بـه آن حضـرت فرمـود< :وِإ� ا َر�ك ال ذ ِ�ي� نَ� ك ف� ُروا ِإ�� ي�� ِ� و�ك ِإ�لا ه وا>؛
وقتـی مـردم كافـر تـو را میبیننـد ،تـو را بـه تمسـخر و اسـتهزاء میگیرنـد و بـه یكدیگـر
أَ َ ٰ �ذَ َّ
ذ
َ�ذْ ُ ُ آ َ تَ ُ ْ 2
میگویند�< :هـ ا ال ِ� ي� ي� كر � ِله�كم>؛ آیا همین آدم اسـت كه سـخن از خدایان
ً
شـما بـه میـان مـیآورد و راجـع بـه آنهـا حرفهایی میزنـد .یعنی فعال دوران تمسـخر
اینهاسـت ،ولـی مطمئـن بـاش روزی میرسـد كـه جلال و عظمـت تـو چشـم آنهـا را
خیـره میكنـد و آنهـا را بـه زانـو در مـیآورد.

دشواری جنگ با عقاید
ایـن نكتـه هـم قابـل ّ
گهـا ،جنـگ بـا عقایـد
توجـه اسـت كـه خونینتریـن جن 
اسـت ،مردمـی كـه طـی دههـا و صدهـا سـال عقایـدی را در دل جـا دادهانـد ،كسـی
بخواهـد آن عقایـد را از دلهـا بركنـد و تبدیـل بـه عقایـد دیگـری كنـد ،به این سـادگی
میسـر نمیشـود و چـه بسـا حاضـر میشـوند كـه مـال و جـان بدهنـد ،ولی عقایدشـان
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را از دسـت ندهنـد.
حـاال پیامبـر اكـرم؟ص؟ در ّاولیـن قـدم نهضـت آسـمانیاش ،اعلان جنـگ بـا
ُ ُ َ َ َ َّ ُ ُ ْ
اهَّلل تف ِل ُحـوا» بـا همیـن جمله خط بطالن
عقایـد داده و فرمـوده اسـت« :قولـوا ل ِإلـه ِإل
كشـیده روی تمـام بتهـا كـه قرنهـا معبـود جوامـع بشـری بودهانـد و بدیهـی اسـت
كـه ایـن سـخن ،خشـم تمـام جوامـع بشـری را علیـه او برمیانگیزد و همگی بـه مبارزۀ
بـا او برمیخیزنـد ،زیـرا میبیننـد او تمـام معبودهـای آبـاء و اجـدادی آنهـا را باطـل و
أَ تَ ْ ُ ُ نَ َ تَ نْ تُ نَ
1
بـیارزش میدانـد و میگویـد��< :ع ب�دو� ما �� ِح�و�>؛ آیـا شـما موجـودات مـردهای
را كـه بـا دسـت خـود تراشـیدهاید میپرسـتید؟ آیـا عقـل خـود را بـه كار نمیاندازیـد تـا
أَ نَّ َ َ ٰ ُ ُ ْ َ ٰ ٌ َ ٌ
احد>؛ 2شـما كـه انسـانید ،یـك
دسـت از مردهپرسـتی برداریـد��< .ما ِإ�لـهكم ِإ�لـه و ِ
معبـود بیشـتر نداریـد و او «اهلل» اسـت كـه خالـق شـما و تمـام كائنـات اسـت.
210

ّ
پیامبرا كرم؟ص؟ و ّ
تحمل رنج و مشقت فراوان
ّ
اخالقیـات
اعـراب جاهلـی میبیننـد رسـول اکـرم؟ص؟ علاوه بـر عقایـد ،تمـام
و عـادات و آداب و رسـوم اجتماعـی آنهـا را از میگسـاری و رباخـواری ،زنـا و قمـار
و دختركشـی و ...همـه را فاسـد و انحـراف از مسـیر انس ّ
ـانیت میدانـد و از مـردم
میخواهـد كـه بایـد دسـت از همـۀ اینهـا بردارنـد و لـذا ّاول بـه سـخنان او خندیدنـد

و مسـخرهاش كردنـد و بعـد دیوانـهاش نامیدنـد .وقتـی دیدنـد او از سـخنانش
دسـتبردار نیسـت و كمكـم افـرادی را هـم دور خـود جمـع میكنـد ،در مقـام ضـرب
و شـتم و اذیـت و آزارش برآمدنـد و عاقبـت ،تصمیـم بـه قتلـش گرفتنـد و یـا اینكـه از
شـهر بیرونـش كننـد.
از اینـرو دیـده نمیشـد كـه یـك روز از بیـرون بـه خانـه برگـردد و بدنـش خونیـن
نباشـد .یـك روز آن قـدر سـنگ بـر بدنـش زدنـد كـه وقتـی بـه خانـه رسـید بیهـوش
ّ
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افتـاد ،همسـرش خدیجـه كنـارش نشسـت و سـرش را بـه دامـن گرفـت و بـه مـداوای
زخمهایـش پرداخـت .در آن حـال بـه هـوش آمـد و دیـد خدیجـه چشـمش گریـان
اسـت و میگویـد :جانـم فـدای تـو ای رسـول خـدا؟ص؟! امـروز از دسـت مـردم زیـاد
ّ
صدمـه دیـدی .فرمـودّ :
البتـه كسـی كـه در راه خـدا قـدم بـر مـیدارد و هـدف مقدسـی
ّ
را تعقیـب میكنـد ،بایـد خـود را بـرای ّ
تحمـل همـه گونـه رنـج و مشـقت آمـاده سـازد.
در بیابان گر به شوق كعبه خواهی زد قدم
سرزنشها گر كند خار مغیالن غم مخور
***
به حالوت بخورم زهر كه شاهد ساقی است
بــه ارادت ِب ِكشــم درد كــه درمانــم از اوســت
یـك روز بـرای خدیجـه؟اهس؟ خبـر آوردنـد كـه رسـول خـدا؟ص؟ را بـا سـنگ زده و از
شـهر بیرونـش كردهانـد ،حـاال در كجـا افتـاده اسـت نمیدانیـم .آن همسـر باوفـا بـا
قلبـی سـوزان و چشـمی گریـان همـراه بـا امـام علـی؟ع؟ آب و نانـی برداشـت و بیـرون
ّ
مكـه از ایـن كـوه بـه آن كـوه میرفـت و صـدا میزد حبیبـی یا ّ
محمد! تا رسـیدند
شـهر
در میـان صخـرهای ،دیدنـد بیهـوش افتـاده اسـت.

هجرت به طائف

ّ
یك بار از دست مكیها زیاد آزرده شد ،تصمیم گرفت به طائف برود ،آنجا

شاید زمینۀ مناسب برای دعوت به توحید آماده باشد ،ولی وقتی وارد طائف شد
آنجا به جای اینكه از آن مهمان عالیقدر كه با آمدنش بركت و رحمت آورده است
پذیرایی كنند و خاك پایش را توتیای چشم خود قرار دهند ،چوبها را با میخ تعبیه
بخش عالم ُبردند و آن قدر او را زدند كه خون از ساق
كرده و حمله به آن وجود حیات
ِ
پایش جریان پیدا كردّ .
بچهها را واداشتند كه سنگ زدند و از شهر بیرونش كردند ،او
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در همان حال دست به دعا برداشته بود و به خدایش میگفت:
َ ّ
َ َ
َ
ْ َ ُ َ 1
«الل ُه َّم ْاه ِد قومی ف ِا ّ ُن ْم ال یعلمون؛
خدایـا! ایـن قـوم مـن ناداننـد [بـه نادانیاشـان مؤاخـذه نفرمـا و
عـذاب بـر ایشـان نـازل نكـن] بلكـه هدایتشـان فرمـا».

َ َ َّ
َ ْ
<واص بِ� ْر َو َما ص بْ� ُرك ِإ�لا
ایـن معنـای همیـن آیـه اسـت كـه خدایـش میفرمایـد:

َّ
ِب�الل ِـه>؛ تـو صبـر كـن و بـدان اینگونـه صبـری كـه تـو از خـود نشـان میدهـی ،جـز بـا
ّ
اتـكای بـه خـدا و اسـتمداد از ّقـوه و قـدرت الهـی امكانپذیـر نمیباشـد و ایـن صبـر
و اسـتقامت صفـت ثابـت و تزلـزل ناپذیـر تمـام انبیـای عالیقـدر الهـی بـوده اسـت.

رعایت اخالق در همه حال
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َ َ تَ ْ ْ َ َ ْ
و نیـز خداونـد متعـال بـا عنایـت بـه آیـۀ شـریفه <ولا �ح�زَ ن� عل ي� ِه ْم>؛ بـه رسـول خود
دلـداری داده میفرمایـد :بـه خاطـر اینكـه ایـن مـردم بـه راه نمیآینـد و بـه راه ّ
جهنـم
ََ َ ُ
َ
َ
میرونـد اندوهگیـن مبـاش و ّ
<ولا ت�ك نْ� ف�ِ�ي �ض يْ� ق ٍ� ِم ّما
غصـۀ گمراهـی آنهـا را مخـور.
َ ْ ُ ُ نَ
و�>؛ و از توطئههـا و طـرح نقشـههای خطرنـاك دشـمن هـم نگـران نباش و خود
ي�مكر
را در تنگنـا قـرار گرفتـه مپنـدار ،زیـرا تكیـهگاه تو خداسـت كه در هم شـكننده و خنثی
كننـدۀ همـۀ توطئههـا و نقشههاسـت.
َ
َ
َ
َ
نَّ ّ َ َ َ ّ ذ نَ تّ قَ ْ َ ّ ذ نَ ُ ْ ُ ْ نُ نَ 2
ِإ<�� اللـه مع ال ِ�ي�� ا��وا وال ِ�ي�� هم مح ِس�و�؛
ً
یقینا خدا با كسانی همراه است كه تقوا پیشه كنند و با
كسانی كه نیكوكارند>.
یشـود كـه ّامـت اسلامی بـه ّ
تبعیـت از پیشـوای
از ایـن آیـۀ شـریفه اسـتفاده م 
ّ
بزرگـوارش رسـول خـدا؟ص؟ موظـف اسـت در همـه حـال در مواجهـه بـا گروههـای
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گوناگـون ،رعایـت تقـوا و نیـك رفتـاری را فرامـوش نكنـدّ ،
حتـی هنگامـی كـه در برابـر
دشـمن توطئهگـر قـرار میگیـرد ،در عیـن حالـی كـه وظیفـه دارد از هـر طریـق ممكـن بـه
خنثـی كـردن توطئـۀ دشـمن بپـردازد و هرگـز ضعـف و سسـتی و عقبنشـینی از خـود
نشـان ندهـد ،معالوصـف در ایـن مرحلـه نیـز اصـل عدالـت و امانـت و تقـوا و رعایـت
اخلاق اسلامی را از یـاد َن َبـرد و ّ
متوجـه باشـد كـه او بـرای امتثـال امـر خـدا كار میكند
و هیـچ هدفـی جـز جلـب رضـای خـدا نـدارد.
اگـر مـروری بـه زندگانـی عبـرت آمـوز و پرفـراز و نشـیب انبیای الهی کـه درود خدا بر
آنـان بـاد داشـته باشـیم میبینیـم کـه آنـان بـرای دعـوت مـردم بـه امـر توحیـد و بندگـی
خـدا چـه مشـقتها کـه نکشـیدهاند و چـه رنجهـا کـه نبردهانـد.
امام امیرالمؤمنین؟ع؟ راجع به حضرت كلیم موسی بن عمران؟ع؟ میفرماید:
«از ّ
1
شدت فقر و گرسنگی گیاه زمین میخورد».
موســی؟ع؟ كــه از كودكــی در دامــن فرعــون بــود ،بــا آن زندگی غرق در رفاه شــاهانه،
پــس از آن كــه بــا فرعــون درافتــاد ،از قصــر ســلطنت بیــرون آمــد؛ در راه رضــای خــدا
ّ
مبتــا بــه فقــر و مســكنت شــد تــا آنجــا كــه از شــدت گرســنگی گیــاه بیابــان میخــورد
آنگونــه كــه:
«به قدری الغر و بدنش كم گوشـت شـده بود كه سـبزی گیاهان،
2

از نازكی پوسـت درونی شـكمش دیده میشـد».

ایـن گفتـار امـام معصـوم امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت و خالـی از هرگونـه مبالغـه و
اغـراق اسـت .دربـارۀ حضـرت مسـیح عیسـی بـن مریـم؟ع؟ میفرمایـد:
«آن پیامبر بزرگوار خدا بالشش از سنگ بود».
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ّ
آیــا مــا در مــدت عمرمــان شــده اســت كــه روی خــاك بخوابیــم و بالشــمان ســنگ
باشــد؟ اگــر دو بالــش نــرم روی هــم زیــر ســرمان نباشــد ،خوابمــان نمیبــرد!و بالــش او
ســنگ بــود.
«جامۀ زبر میپوشید و خوراك درشت میخورد».
«و خورشت او گرسنگی بود».

1

مـا كـه بـا غـذا خورشـت میخوریم ،برای این اسـت كه گرسـنه نیسـتیم .بـا اضافه
كـردن خورشهـای رنگارنـگ ،اشـتهای كاذب در خـود ایجـاد میكنیـم تـا از غـذا
ّ
لـذت ببریـمّ .امـا حضـرت مسـیح؟ع؟ آن قـدر گرسـنه میمانـد تا از خـوردن یك لقمه
ّ
نـان خالـی لـذت ببـرد و احتیـاج بـه خورشـت نداشـته باشـد.
«چراغش در شب ،ماه آسمان بود».
«مركبش پاهایش بود و پیاده راه میپیمود».
214

2

خدمتكارش دستهایش بود».

بعد میفرماید:
ُ
ُ
ّ
َ
ْ
ََ ْ َ َ
َ
اهَّلل؟ص؟ َما َي ُدل َك َعلى َم َس ِاو ِئ ّالدن َيا َو ُع ُي ِوب َها؛
ول ِ
«لقد كان ِفي ر ُس ِ
مطالعۀ زندگانی پیامبر اكرم؟ص؟ شما را از عیوب و نقایص دنیا
آگاه میسازد».

و پسـتی و بیارزشـی آن رابـه شـما نشـان میدهـد و شـما را بـه اندیشـیدن وا
مـیدارد كـه چـرا خـدا از زیباییهـای دنیـا بـه پیامبـرش نـداد.
َْ
ََ َ
ظمی ُزلف ِت ِه؛
«مع ع ِ
قرب منزلت كه در نزد خدا داشت».
با آن همه ِ
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َ َ َ َ َ َ َّ
اص ِت ِه؛
«جاع ِفهیا مع خ
خـودش و اهـل بیتـش گرسـنگی میكشـیدند .نـه ایـن كه نداشـت؛
َ ّ
داشـت ولـی خـودش را ا َجـل از گرایـش بـه لذایـذ دنیـا میدانسـت».

ْ
َْ ُْ َ
اظ ٌر ِب َعق ِل ِه؛
«فلینظ ْر ن ِ

حال ،هر عاقلی باید بیندیشد».

كـه آیـا خـدا خواسـته بـه پیامبـرش اهانـت كنـد كـه دنیـا را بـه او نـداده اسـت یـا
خواسـته او را تكریـم كنـد و گرامـیاش بـدارد ،و لـذا چیـزی از دنیـا بـه او نـداده اسـت.
ْ
َ ْ َ َ ََ َُ ََْ ََ
َ
َ
اهَّلل ال َع ِظ ِمي؛
و
ب
ذ
«ف ِإن قال أهانه فقد ك
ِ
اگـر بگویـد بـه او توهیـن كـرده اسـت ،پس به خدای بزرگ سـوگند
كه دروغ گفته اسـت».

َ َ ْ
َ«و ِإ ْن قال أك َر َم ُه؛
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و اگر بگوید گرامی داشته است».

َ
َ َ
«ف َتأ َّس ُم َتأ ّ
س ِب َن ِب ِّي ِه؛
ٍ

1

پس هر انسـان عاقلی باید از پیامبرش ّ
تأسـی كند و خودش را به
این دنیای پسـت و فرومایه آلوده نسـازد».

نمیگوییـم مسـلمان مـال و ثروتـی نداشـته باشـد؛ میگوییـم آن چنـان حریـص
نباشـد كـه تمـام قـوای جسـمی و روحـی خـود را بـه پـای ایـن دنیـای فنا پذیـر و زودگذر
بچههـای بیعقـل و تمیز زندگی كندّ .
بریـزد و مثـل ّ
بچهها از عروسـك و اسـباببازی

خوششان میآید و در راه به دست آوردن آن ناخن به چهرۀ هم میكشندّ .
بچههای
شـصت هفتـاد سـاله هـم از دكـور و ّ
تجمـل خوششـان میآیـد و بـرای بـه دسـت آوردن
 .1نهج البالغه صبحی صالح ،ص .229
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آن ،چـه وقـت و مالـی كـه صـرف نمیكننـد! آیـا ایـن عقالیـی اسـت كـه آدمـی عمـر و
مـال خـود را ،كـه میتوانـد بـا هر لحظـۀ عمرش و با هر درهمـی از مالش درجات قرب
ّ
كند؟بچههـای پنـج سـاله یـك
الهـی و حیـات ابـدی بـه دسـت آورد ،صـرف بازیچـه
نـوع بازیچـه دارنـد و ّ
بچههـای هفتـاد سـاله هـم نـوع دیگری! قـرآن فرموده:
َ ْ
َ َ ةُ ُّ نْ َ َّ َ ٌ َ َ ْ ٌ 1
<و َما الح ي�ا� الد� ي�ا ِإ�لا ل ِع ب� ولهو؛
زندگی دنیا جز سرگرمی و بازی چیز دیگری نیست>.

طبابت روحی و روانی انبیاء؟مهع؟
مطلـب شـایان ذكـر ایـن كـه انبیـاء بایـد بـه سـوی مـردم برونـد و بـا بیمـاری شـرك
مبـارزه كننـد ،نـه ایـن كـه در جـای خـود بنشـینند تا مـردم به سـراغ آنها بیاینـدّ .
اطباء
و پزشـكان بـدن در مطـب خودشـان مینشـینند و بیمارهـا بـه سـراغ آنهـا میرونـد.
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ولـی انبیـاء؟مهع؟ كـه طبیبـان روح مردمند خودشـان به سـراغ مـردم میروند و به عالج
بیماریهـای روحـی آنهـا میپردازنـد .چنـان كـه حضـرت امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟
دربـارۀ رسـول اكـرم؟ص؟ فرمـوده اسـت:
َ ٌ َ
يب َد ّو ٌار ِب ِط ِّب ِه؛
«ط ِب
طبیـب دورهگـردی اسـت كـه داروهـای شـفابخش خـود را همـراه
خـود می َب َـرد».
َ
َ
َ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َْ ََ َ 2
«قد أحكم مر ِاهه و أحى مو ِاسه؛
مرهمهایـش را محكـم و آمـاده كـرده و ابزارهـای داغ نهـادن را
سـرخ كـرده و تافتـه اسـت».

مواسم جمع «میسم» است و میسم وسیلۀ داغ نهادن است.
.1سورۀ انعام ،آیۀ .32
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بعضـی از بیماریهـا بـا دارو عالجپذیـر اسـت ولـی برخـی از آنهـا احتیـاج بـه داغ
نهـادن و سـوزاندن و عمـل ّ
جراحـی دارد كـه:
َ ُ َّ
ْ َ ُّ 1
الد َو ِاء الكي؛
آخر
«ف ِ
آخرین مرحلۀ درمان ،داغ نهادن است!».
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َْ َ ُ
اجـة
«قـد أحكـم مر ِاهـه و أحـى مو ِاسـه يضـع ذ ِلـك حيـث ال
َْ
ْ ُُ
ْ
َ
2
َْ
ـوب ُع ْم ٍـي َو آذ ٍان ُص ٍ ّـم َو أل ِس َـن ٍة ُبك ٍـم»؛
ِإلي ِـه ِمـن قل ٍ
هـر جـا كـه الزم باشـد مرهمهـا و ابزارهـای داغ كـردن را بـه روی آن میگـذارد.

دلهـای كـور و گوشهـای كـر و زبانهـای الل را هـر جـا كـه باشـد تحـت معالجـه قـرار
ّ
میدهـد .در بعـض مـوارد حـد جـاری میكنـد ،در صـورت لـزوم قصـاص میكنـد،
تازیانـه میزنـد و بـه اقتضـای شـرایط ،قتـال میكنـد و هر جا كه احتیـاج به چیزی بود
آن را ِاعمـال میكنـد .چشـمهای كـور را كـه نمیتواننـد حـق را ببینند ،بینا میسـازد؛
گوشهـای كـر شـده را كـه نمیتواننـد سـخن حـق را بشـنوند شـنوا میگردانـد و
زبانهـای الل را كـه نمیتواننـد سـخن حـق را بـر خـود جـاری سـازند گویـا میكنـد
وّ ...
البتـه اینهـا هـر كـدام احتیـاج بـه درمـان ّ
خاصـی از َ«م ْرهـم» و ِ«میسـم» دارنـد و
تشـخیص آن ،كار طبیبـان الهـی اسـت كـه بـه قـول شـاعر عـارف:
َ َْ َ
ُ
مــا طبیبانیــم شــاگردان حــق
بحـر قل ُـزم 3دیـد مـا را فانفلـق
طبیبــان طبیعــت دیگرنــد
آن
ِ

کـه بـه دل از راه نبضـی بنگرنـد

مابهدلبیواسطهخوشبنگریم

کـز فراسـت مـا بـه عالـی منظریـم

نشـناس
االن زیـر ایـن خـاك چـه چیـز هسـت؟ما نمیفهمیم .ولی دانشـمند زمی 
بـا وسـایلی كـه در دسـت دارد میفهمـد چنـد متـر زیـر ایـن زمیـن آب و كـدام قطعـۀ
 .1نهج البالغه صبحی صالح ،ص .243
 .2همان ،ص .156
 .3قلزم :دریا و چاه بسیار آب.
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از زمیـن دارای نفـت اسـت و...امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تـا نـگاه بـه چهـرۀ ِابـن ملجـم
كـرد فرمـود :تـو قاتـل مـن هسـتی! او خـودش هـم نمیفهمیـد باطنـش چگونـه اسـت.
ً
او ظاهـرا مسـلمان و شـیعه هـم بـود ،ولی خـودش از باطنش خبر نداشـت .میگفت:
آقـا! مـن غلـط میكنـم دسـت بـه چنیـن جنایتـی بزنـم.
مابهدلبیواسطهخوشبنگریم

كـز فراسـت مـا بـه عالـی منظریـم

آن طبیبــان غذاینــد و ِثمــار

جــان حیوانــی بدیشــان اســتوار

آن ّ
اطبـاء فقـط میفهمنـد ایـن غـذا و ایـن میـوه بـرای بـدن نافـع اسـت و آن غـذا
مضـر اسـت .ولـی مـا ّ
و آن میـوه ّ
اطبایـی هسـتیم كـه نفـع و زیـان رفتارهـا و گفتارهـا را
میفهمیـم و نشـان میدهیـم.
َ
َ
َْ َ
َّ َ َ
أ ْ أ
َ أَ أَ ُ ُ َ َ
نَ 1
<و َما � ْس�لك ْم عل يْ� ِه ِم نْ� � جْ� ٍر ِإ� ن� � جْ� ِر يَ� ِإ�لا عل ٰى َر بِّ� العال ِم ي��؛
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[پیامبران میگفتند ]:من هیچ مزدی در برابر این دعوت از

شما نمیخواهم؛ مزد من تنها بر پروردگار عالمیان است>.

مدارای انبیاء؟مهع؟ با مخالفان
مكـر ًرا از اقـوام گذشـته داسـتانها نقـل میكنـد و ّ
قـرآن كریـمّ ،
كیفیـت مواجهـۀ
انبیـا؟مهع؟ بـا ّكفـار را بیـان میكنـد تـا ّ
تنبـه و عبرتـی بـرای آینـدگان حاصـل شـود و
ّ
مقایسهای بین منطق انبیا؟مهع؟ و منطق كفار نموده ،معیار حق و باطل را تشخیص
بدهنـد تـا خودشـان بـه معیـار باطـل مبتلا نشـوند .لـذا فرمـود:
َ َ تْ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ْ ْ َ ّ ن َ ت 2
ا�؛
<�اء�هم رسلهم ِب�ال ب� ِي�� ِ
ج
پیامبرانشان ،با دلایل روشن به سوی آنها آمدند>.

 .1سورۀ شعرا ،آیۀ .109
 .2سورۀ ابراهیم ،آیۀ .9
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ّامــا آنهــا بــر اســاس لجــاج و عنــاد ،تــن زیــر بــار دعــوت انبیــا نــداده و بــه مخالفــت
بــا آنهــا برخاســتند!
أ فَْ
فَ َ ُّ أَ ْ َ
ُ
ف
َ
ْ 1
ْ
<�ردوا � ي� ِد ي�هم �ِ�ي ��و ِاه ِهم؛
دست بر دهانشان نهادند>.
ً
و اصلا مجـال حـرف زدن بـه آنهـا ندادند!اینجـا ممكـن اسـت ایـن سـؤال در
برخـی از اذهـان طـرح شـود كـه انبیـا؟مهع؟ بـا داشـتن قـدرت اعجـاز و خـرق عـادت،
چـرا مخالفـان خـود را نمیكوبنـد و آنهـا را كـور و كـر و الل نمیكننـد تـا مجـال مبـارزۀ با
آنهـا را نداشـته باشـند و بـه ناچـار تسـلیم گردنـد؟!
در جواب عرض میشود :آری ،انبیا؟مهع؟ به اذن خدا قادر بر هرگونه ّ
تصرف در
كائنات هستندّ ،اما از این قدرت ِوالیی خود ،تنها در مورد اثبات رسالت خویش
از جانب خدا استفاده میكنند ،آن هم به گونهای كه هر عقل آزاد خالی از هرگونه
َ
لجاج و عناد ،از دیدن آن معجزه و خ ْرق عادت ،پی ببرد و اطمینان پیدا كند كه آن
ّ
شخص مدعی رسالت ،در ّادعای خود صادق و از جانب خدا مورد تأیید است.
ولی وقتی قدم به مرحلۀ دعوت به دین و آیین و ارشاد و هدایت و تعلیم و تربیت
نهادند ،در این مرحله ،هیچگاه از قدرت والیی خویش استفاده نمیكنند كه با
َ
ارائۀ معجزه و خ ْرق عادت ،مردم را به تسلیم و اطاعت از خود وا دارند .بلكه در این
ً
مرحله تنها از طریق استدالل و اقامۀ برهان و بعضا با پند و اندرز و گفتگوی توأم با
احترام و ادب ،با طبقات مختلف مردم مواجه میشوند .چنان كه خداوند حكیم
به رسول ّ
مكرمش؟ص؟ دستور داده است:
َّ َ ْ ْ
ْ
ُ
َ َْ َ َ ْ ُ
<ا ْد ُع � َل ٰى َ
الحك َم ِ�ة َوال َم ْو ِع�ظ ِ�ة الح َس ن� ِ�ة َو ج� ِادله ْم
�
س
ب
إ
�يل ر ِب�ك بِ� ِ
ِ
ِ
َ ِ
َّ
َ أ ْ َ نُ 2
ِب�ال ِ ت��ي ِه�ي �حس�؛
 .1سورۀ ابراهیم ،آیۀ .9
 .2سورۀ نحل ،آیۀ .125
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با حكمت و اندرز نیكو به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها
به طریقی كه نیكوتر است به مناظره و گفتگو بپرداز>.
چـون هـدف انبیـا؟مهع؟ ایجـاد ایمـان بـه خـدا و آخـرت در دلهـا اسـت نـه اینكـه
مـردم را زبـان بسـته تسـلیم خـود سـازند! و ایمـان و پذیـرش قلبـی ،جـز از طریـق فكـر
تدبـر و ّ
آزاد و تحقیـق و ّ
یشـود و لـذا رفتـار انبیـا؟مهع؟ در ایـن مرحلـه،
تأمـل حاصـل نم 
ً
همچـون رفتـار یـك فـرد عـادی اسـت و قهـرا تصـادم بـا افـكار گوناگـون از ناحیـۀ
ثروتمنـدان و قدرتمنـدان پیـدا میكننـد و مبتلا بـه ّ
یشـوند.
اذیـت و آزار آنـان م 
از بـاب مثـال ،اگـر كسـی در ایـن شـهر برخیـزد و بگوید :تمام شـئون زندگی شـما از
ًّ
اعتقادیـات و اخالقیـات و برنامههـای عملـی كل فاسـد اسـت و مـن بایـد دسـت بـه
ّ
یـك اصلاح كلـی بزنـم و همـه را دگرگـون سـازم؛ مـردم ،ایـن حـرف را كـه از او شـنیدند
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اعتنایـی بـه او ننمـوده ،حمـل بـه شـوخی میكننـد .وقتـی دیدند او هر جا مینشـیند
ایـن حـرف را میزنـد ،او را بـه اسـتهزا و تمسـخر میگیرنـد و دیوانـهاش میخوانند .اگر
ّ
جمعیتـی دور خـود جمـع كرده ،این بار با فحش و دشـنام و ناسـزاگویی
دیدنـد كمكـم
ّ
الدوام بر شـعاع ّفع ّ
الیتش
با او مواجه میشـوند .اگر دیدند دسـتبردار نیسـت و علی
میافزایـد و پیروانـش رو بـه فزونـی میرونـد ،در ایـن موقـع اسـت كـه نوبـت بـه تبعیـد و
زندانـی كـردن و سـرانجام كشـتن میرسـد .انبیـا؟مهع؟ نیـز در مرحلـۀ دعـوت و ارشـاد و
ّ
تهـا و
متحمـل انـواع و اقسـام مصیب 
هدایتشـان اینگونـه عمـل میكردنـد و از ایـن رو
زجـر و شـكنجهها میشـدند!

مهمترین شأن انبیاء و اولیاء؟مهع؟
مهمتریـن شـأنی كـه انبیـاء و ّ
ائمـه؟مهع؟ دارنـد ،همیـن شـأن «دعـوت الـی اهلل»
اسـت كـه از عهـدۀ هیـچ فـردی از افراد بشـر عادی بر نمیآید« .دعـوت الی اهلل» یعنی
حركـت دادن جامعـۀ بشـر بـه سـوی خـدا كمال الیتناهـی؛ ارزش هر راهنما ،بسـتگی
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دارد بـه ارزش آن مقصـدی كـه انسـان بـرای رسـیدن بـه آن به راه افتاده اسـت و ارزش
كتـر باشـد
آن كسـی كـه رو بـه آن مقصـد مـیرود .هـر چـه مقصـد عظیمتـر و راه خطرنا 
گتـر و ارزشـمندتر
و راهـرو هـم شـریفتر ،طبیعـی اسـت كـه راهنمـای در آن راه هـم بزر 
خواهـد بود.

حـال آیـا میتـوان مقصـدی باالتـر و عظی متـر از ذات اقـدس حـق ّ
عزوعلاّ -تصور
ّ
كرد؟ در «عالم خلق» نیز شـریفتر از انسـان كه همۀ كائنات مقدمۀ وجود او هسـتند

نتـوان یافـت ،بنابرایـن عالیتریـن و ارزشـمندترین كار ،حركـت دادن انسـان ،ایـن
شـریفترین مخلـوق خداسـت بـه سـوی خـدا كـه عظیمتریـن مقصـد اسـت و ایـن
مهمتریـن شـأن و كار انبیـاء؟مهع؟ اسـت كـه «دعـوت الی اهلل» اسـت و خـدا خطاب به
رسـول ّ
مكرمـش فرموده:
َ
َ
أَ ْ ُ َ َّ َ َ
قُ َ َ
َ
َ ة أ ن َ َ َ ن تّ َ َ ن 1
ٰ
<� ْل ه ٰـ�ذِ ِه س ِب� ي� ِل�ي �دعو ِإ�لى الل ِـه على ب� ِص ي�ر ٍ� ��ا وم ِ� ا� ب�ع ِ��ي ؛
بگو راه من [و كار من] این است كه دعوت به سوی اهلل
میكنم [آن هم] با بصیرت و بینایی خاصی كه اختصاص
به من و پیروان من دارد>.
در خطاب دیگری فرموده است:
َ
ّ َ
َ
َ أَ ُّ َ نَّ ّ َ أَ ْ َ َ َ ً
ال� ِب��ي ُّ ِإ� ن�ا � ْر َسل ن�اك �ش ِاهدا َو ُم بَ� ِش� ًرا َو ن��ذِ ي� ًرا * َود ِاع ي ً�ا ِإ�لى
< ي�ا � ي�ها
َّ
�ذْ ن َ َ ً ُ ن ً 2
ا�ا م ِ� ي�را؛
الل ِـه ِب� ِإ� ِ� ِه و ِسر ج
ای پیامبر! ما تو را فرستادهایم كه شاهد [اعمال خلق] و
بشارت دهنده [به نیكان] و هشداردهنده [به بدكاران] و
دعوت كننده به سوی اهلل با اذن او و چراغی روشنگر باشی>.
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در زیـارت جامعـه هـم اشـاره بـه شـئون بـا عظمـت خانـدان عصمـت؟مهع؟ شـده
اسـت:

ْ َ َّ َ َ
َ
ُّ َ َ
َْ
َ
اهَّلل ؛
اهَّلل َو الق َاد ِة ِإ 
بیله َو ال ِدل ِء عل َم ْرض ِاة ِ
ل َس ِ
« الدع ِاة ِإل ِ
آنهـا ،دعـوت كننـدگان بـه سـوی اهلل و راهبـران در راه خـدا و بیـان
كننـدگان عوامـل جلـب رضـا و خشـنودی خـدا میباشـند».

بــه هــر حــال عالیتریــن خدمتــی كــه انبیــاء؟مهع؟ بــه عالــم انســان كردهانــد ،مســألۀ
«دعــوت الــی اهلل» اســت كــه انســان را از لجنــزار شــهوات حیوانــی بیــرون كشــیده
و بــه راه مســتقیم تقـ ّـرب بــه خــدا افكنــده و بــه حیــات ابــدی و ســعادت جاودانــه
رســاندهاند ،بهراســتی هیــچ خدمتــی از لحــاظ ّ
اهمیــت و ارزش انســانی بــه پــای
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ایــن خدمــت نمیرســد و در عیــن حــال دشــوارترین كارهــا هــم هســت؛ زیــرا انســان
بــر حســب طبــع و سرشــت ّاولیـهاش محفــوف 1بــه تمایــات و شــهوات فــراوان اســت
و لــذا اگــر آدمــی طــوری تربیــت شــود كــه پــا روی تمــام شــهواتش بگــذارد و عقلــش را
حاكــم بــر آنهــا قــرار دهــد و بــه راه خــدا بیفتــد كار ســهل و ســاده و آســانی نیســت.

پیامبرا كرم؟ص؟ و سه برنامۀ اجرایی
خداوند حكیم به رسول گرامیاش طبق این آیۀ شریفه دستور میدهد:
َّ َ ْ ْ
ْ
ْ ُ َ
َ َْ َ َ ْ ُ
الحك َم ِ�ة َوال َم ْو ِع�ظ ِ�ة الح َس ن� ِ�ة َو ج� ِادله ْم
<ادع ِإ�ل ٰى َس ِب�
�يل ر ِب�ك ِب� ِ
ِ
َ
َ
� َّال ت� ه َ أ� ْح َس نُ� � نَّ� َر َّب� َك ُه َو أ� ْع َل ُم � َم نْ� �ضَ َّل َع نْ� َس��له َو ُهوَ
ِب ي ِ ِ
ِب
ِإ
َ ِب ِ �ي ِ �ي
ْ
أَْ
َْ
نَ 2
�عل ُم بِ�ال ُمه ت� ِدي��؛
ای پیامبر! مردم را به راه پروردگارت دعوت کن با حکمت

و موعظۀ حسنه و با آنها به روشی که نیکوتر است مجادله
 .1محفوف :پیچیده.
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کن که پروردگار تو به کسی که از راه راست گمراه
شده داناتر است و او نیز به کسانی که راه یافتهاند
آگاهتر است>.
ای پیامبر! در مقام دعوت مردم به راه خدا این سه برنامه را اجرا كن:
 -1حكمت  -2موعظه و پند و اندرز نیكو  -3مجادله و گفتگو به روشی نیكوتر.

معنا و مفهوم حكمت
چــون طبقــات و اصنــاف مــردم از لحــاظ افــكار و اخــاق و حــاالت روحــی،
ً
مختلــف و گوناگوننــد ،طبعــا بــا هــر گروهــی بایــد مناســب بــا وضــع و حالــش ســخن
گفــت ،از اینــرو بــا صنــف دانشــمند و اهــل منطــق و اســتدالل و برهــان ،بایــد از راه
ربوبیــت ّ
حكمــت كــه همــان راه منطــق و اســتدالل اســت وارد شــد و آثــار ّ
رب و ُصنــع
صانــع را بــه آنــان نشــان داد .در آیــه هــم چنانكــه میبینیــم ســخن از ّ
«رب» بــه میــان
ْ
«رب» همــان ّ
<اد ُع إ� َل ٰى َس ب��يل َر ّب� َك>؛ و ّ
مدبــر علیــم قدیــری
آمــده و فرمــوده اســت:
ِ
ِ ِ ِ
اســت كــه ایــن نظــام حیرتانگیــز كائنــات را بوجــود آورده و هــر موجــودی را بــر اســاس
نظــم و حســابی دقیــق از مرتبــۀ نقــص حركــت داده بــه مرتبــۀ كمــال نوعــی خــود
َ ُّ ن َ َّ ذ أَ ْ َ ٰ ُ َّ ش َ ْ خَ ْ قَ ُ ث ُ َّ َ َ
1
ٰ
میرســاند< .ر�ب �ا ال ِ� ي� �عطى كل ��ي ٍء �ل�ه �م هدى>؛ و همــان ذات اقــدس
علیــم قدیــر اســت كــه بــرای عالــم انســان كــه عالــم عقــل و اراده و اختیــار اســت برنامــۀ
ّ
خاصــی بــه نــام «برنامــۀ دیــن» تنظیــم كــرده و در اختیــار او قــرار داده اســت تــا بــا عمــل
بــه آن برنامــه ،راه تكامــل را بپیمایــد و بــه مرتبــۀ اعــای از كمــال خــود كــه تقـ ّـرب بــه
ذات اقــدس حضــرت حــق اســت نائــل گــردد.
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معنا و مفهوم موعظه
و ّامـا «موعظـه» ّدومیـن راه دعـوت اسـت كـه بـا عاطفـۀ انسـان در ارتبـاط اسـت و
احساسـات را تحریـك میكنـد و آدمـی را بـه پذیـرش حـرف حـق وا مـیدارد ،افـرادی
هسـتند كـه بـا روش اسـتدالل و اقامـۀ براهیـن عقلـی آشـنایی چندانـی ندارنـدّ ،امـا
ً
قلبـی رقیـق و لطیـف دارنـد و روحـا دارای لجـاج و عنـاد هـم نمیباشـند ،از شـنیدن
مواعـظ تـوأم بـا صداقـت و اخلاص از جانـب گوینـدهّ ،
متنبـه میشـوند و بـه راه
میآینـد .ایـن «موعظـۀ حسـنه» اسـت كـه نبایـد تـوأم بـا خشـونت در گفتـار و تحقیـر
طـرف مقابـل باشـد كـه نتیجـۀ عكـس خواهـد داد.

شرایط موعظه
این موعظۀ حسنه است كه تحریك عواطف میكند و آدمی را از خواب غفلت
224

بیـدار میسـازد و بـه فكـر تحصیـل زاد و توشـۀ آخرت وا میدارد ،منتهـی «موعظه» نیز
از حیـث اثرگـذاری مشـروط بـه شـرایطی اسـت كـه از زبـان چـه كسـی صـادر شـود و در
قلـب چـه كسـی بنشـیند ،زیـرا نـه گویندههـا همـه یكسـانند و نـه شـنوندهها همـه در
حـال و وضع مناسـبند.
ّ
گاهـی یـك جملـۀ سـاده و كوتـاه از زبـان یـك گوینـدۀ مهـذب صاحـب تأثیـر نفس
ّ ً
صـادر میشـود كـه تـكان در دل جمعـی شـنونده میافكنـد و جـدا دگرگونشـان
میسـازد ،در صورتـی كـه همـان مطلـب بـا بیانـی فصیحتـر و ّ
مفصلتـر از زبـان
گوینـدگان دیگـر صـادر میشـودّ ،امـا كمتریـن تكانـی در شـنوندگان ایجـاد نمیكنـد.

معنا و مفهوم جدال احسن
أ َْ
َ
ّ
ْ
َ َ ُ
و طریق ّ
سوم «جدال احسن» است كه میفرماید< :و ج� ِادله ْم ِب�ال ِ ت��ي ِه�ي َ �ح َس نُ�>؛
افرادی پیدا میشوند كه نه با روش استدالل و اقامۀ برهان عقلی آشنایی دارند كه
بتوان از طریق حكمت با آنها مواجه شد و نه دارای قلبی رقیق و احساساتی لطیف
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میباشند كه از طریق موعظۀ حسنه بشود ،عواطفشان را تحریك كرد و بیدارشان
ً
ساخت .طبعا اهل مجادله و خواهان بحث و گفتگو هستند.
بـا آنهـا بایـد بـه مجادلـه و بحـث و گفتگـو پرداختّ ،اما نه به گونۀ مكابره و سـتیزه
ّ
ّ
غالبیـت خـود را بـه ثبـوت برسـانیم،
مغلوبیـت طـرف مقابـل و
جویـی كـه بخواهیـم
ُ
ایـن خویـی زشـت و خلقـی ناپسـند اسـت ،بلكـه بایـد بـا چهـرهای متیـن و رفتـاری
تـوأم بـا احتـرام و ادب بـه سـخنش گوش بدهیـم ،آنگاه از البهالی سـخنانش مطلبی
را كـه مـورد قبـول خـودش هسـت و مطابـق بـا مقصود ماسـت بگیریـم و آن را پایه برای
اثبـات مطلـب مقصـود قـرار دهیـم و او را قانـع سـازیم.
بـاز هـم مراقـب باشـیم كـه بحـث مـا عـاری از هرگونـه تحقیـر و توهیـن و خشـونت
باشـد كـه نتیجـۀ عكـس خواهـد داشـت و نقـض غـرض خواهـد شـد .ایـن دعوت به
َ َ ُْ
<و ج� ِادله ْم
راه حـق از طریـق مجادلـه بـه «جـدال احسـن» اسـت كـه آیـه میفرمایـد:
أَ
َّ
ْ
َ
ُ
ن
ِب�ال ِ ت��ي ِه�ي َ �حس�>.

نمونهای از هدایت به گونۀ جدال احسن
جملۀ پایانی آیه فرموده است:
َ
َّ َ َ ُ أَ ْ َ
َ َ َ
ُ أَْ ْ َْ
نَ 1
ِإ<� ن� َر ّب�ك ه َو �عل ُم بِ� َم نْ� �ض ّل ع نْ� َس بِ� ي� ِل ِه َوه َو �عل ُم بِ�ال ُمه ت� ِدي��؛
پروردگار تو بهتر از هر كسیمیداند كه چه كسانی از راه او

منحرف گشته و چه كسانی به راه آمدهاند>.
یعنـی وظیفـۀ شـما دعـوت مـردم به راه خدا از این سـه طریق اسـت ،حـال آیا چه
كسـانی ایـن دعـوت شـما را میپذیرنـد و چـه كسـانی از قبـول آن سـرپیچی میكننـد،
تنهـا خـدا میدانـد و بـس .شـما نسـبت به نتیجۀ كار مس ّ
ـئولیتی نخواهید داشـت.
اینجــا مناســب آمــد نمون ـهای از هدایــت بــه گونــۀ «جــدال احســن» از رفتــار امــام
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ً
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نقــل شــود .میدانیــم كــه آن حضــرت در میــان اصحابــش مكـ ّـررا
میفرمــود:

َ َ
َ ُّ َ َّ
الن ُاس َس ُلون َق ْب َل َأ ْن َت ْفق ُدون َف َ َل َنا ب ُط ُرق َّ
الس َم ِاء أ ْعل ُم
«أيا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ْ
1
ْ
ّ ُ ُ
ض؛
ِم ِن ِبطر ِق الر ِ
ای مردم! تا مرا از دست ندادهاید ،از من بپرسید آنچه میخواهید،
چه آنكه من به راههای آسمان ،آشناتر از راههای زمینم».

در یكـی از مجامـع كـه ایـن را فرمـود ،از وسـط مجلـس مـردی برخاسـت كـه
َ
قیافـهاش شـبیه بـه یهـودان عـرب بـود ،دارای موهـای دراز ُم َج ّعـد و اندامـی الغـر ،در
حالـی كـه كتابـی بـه گردنـش آویختـه بـود ،ایسـتاد و بـا زبانـی تنـد و جسـورانه خطـاب
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بـه امـام؟ع؟ كـرد و گفـت:
َ
َ
َ ُّ َ ْ ُ َ
َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ
ْ 2
الس ِائل فأ ِجب؛
ال ّد ِعي ما ل يعلم و الق ِلد ما ل يفهم أنا
«أيا
ای كسی كه ّادعای چیزی میكنی كه نمیدانی به سؤالم جواب بده».
تـا ایـن سـخن بـی ادبانـه از زبـان او شـنیده شـد ،افـرادی كـه نزدیـك او بودنـد از جا
برخاسـتند كـه تأدیبـش كننـد ،امـام؟ع؟ بـه آنهـا فرمـود بنشـینند ،آنـگاه ایـن جملـۀ
بسـیار آموزنـدۀ مكتبـی را فرمـود:
َُ
َ َّ َ
3
اهلل َو ال َت ْظ َه ُر ب ِه َب ُ
اهلل؛
راهنی ِ
ِ«ا ّن الطیش ال تق ُوم ِب ِه ُح َج ُج ِ
ِ
بـا خشـم و خشـونت كـه نمیشـود دیـن خـدا را بـه پـا داشـت و
دالیـل و براهیـن الهـی را روشـن سـاخت».

امـام؟ع؟ ابتـدا مـردم را كـه میخواسـتند آن مـرد جسـور را تنبیه كننـد مالمت كرد
 .1نهجالبالغۀ صبحی صالح ،ص .280
 .2بحار األنوار ،ج  ،54ص .231
 .3همان.
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و ساكتشـان نمـود و آنـگاه بـا كمـال مهربانـی و چهـرۀ باز به آن مـرد فرمود:
َْ ُ ّ
َ
َ
وانك؛
سانك َو ما ِف َج ِ ِ
ِ«إ ْسأل ِبك ِل ِل ِ
بـا تمـام آزادی بیـان از هـر چـه میخواهـی بپـرس و آنچـه كـه در
دل داری بگـو».

همیـن یـك جملـه كافـی بـود كـه آن مـرد جسـور را بـه خضـوع در برابـر آن روح بزرگ
وادارد و از جسـارت و گسـتاخیاش شـرمنده سـازد .او شـروع بـه سـؤاالتی گوناگـون
بهـا چـه بـوده نقـل نشـده
نمـود و جوابهـای كافـی شـنید .حـال آن سـؤالها و جوا 
ّ
حضـار در مجلـس بـا كمـال ّ
تعجـب دیدنـد آن مـرد
اسـت همیـن قـدر نوشـتهاند كـه
ً
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
ْ
َْ
بـا خضـوع تمـام گفـت« :اش َـه ُد ا ْن ال ِالـه ِاال اهلل َو اش َـه ُد ا ّن َم َّمـدا َر ُسـول اهلل»؛ 1ایـن
یـك نمونـۀ بسـیار روشـن از نـوع مجادلۀ به «جدال احسـن» اسـت كـه خداوند حكیم
َّ َ ْ
ْ
<اد ُع � َل ٰى َ
الح ْك َم ِ�ة َو ْال َم ْوع�ظَ ِ�ة
�
س
خطـاب بـه رسـول اكـرم؟ص؟ فرمـوده اسـت:
ِ
ب
ِإ
�يل ر ِب�ك ِب� ِ
ِ ِ
أَ
ْ َ َ َ �ة َ َ ْ ُ ْ َّ
ْ
َ
ُ
ت
َ
ن
الحس ن� ِ و ج� ِادلهم ِب�ال ِ��ي ِه�ي �حس�>؛ مـردم را بـه راه خـدا دعـوت كـن.

دعوت به سوی خدا با اذن خدا
خداونـد متعـال در سـوره احـزاب در شـأن حضـرت رسـول اکـرم؟ص؟ بـه پنـج
صفـت اشـاره نمـود ه از جملـه میفرمایـد:
َ َّ
ََ
�ذْ ن 2
<ود ِاع ي ً�ا ِإ�لى الل ِـه ِب� ِإ� ِ� ِه؛
او به اذن خدا دعوت كنندۀ مردم به سوی خداست>.
آری اوسـت كـه مقصـد اعلای خلقـت را میدانـد كـه «لقـاءاهلل» اسـت و نیـل بـه
مقـام قـرب خـدا و هـم مسـیر و برنامـۀ سـیر را خـوب میشناسـد كـه از چـه راهـی و بـا
چـه برنامـهای بایـد رفـت .آری ،او وظیفـهاش بـه امـر و اذن خدا ،حركـت دادن كاروان
 .1سفینة البحار ،ج  ،1ص( 586سأل) تفصیل سؤال و جوابها ،در بحار األنوار ،ج  ،10صفحات  126تا  128نقل شده است.

 .2سورۀ احزاب ،آیۀ .46
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بـزرگ ّ
بشـریت بـه سـوی آن مقصـد اعظـم و اعالسـت.
حـال ممکـن اسـت ایـن سـؤال پیـش بیایـد کـه در میـان ایـن پنج صفـت پیغمبر
َ َّ
ْ
َ
اکـرم؟ص؟ چـرا یـک صفـت بـا قیـد «باذنـه» در آیـۀ شـریفه < َود ِاع ي ً�ا ِإ�لى الل ِـه ِب� ِإ��ذ ِن� ِه>؛
تأکیـد شـده اسـت؟
خـدا میفرمایـد :دعـوت بـه سـوی خـدا بایـد بـه اذن خـدا باشـد و حـال آن كـه
ـاهد اعمـال
میدانیـم تمـام كارهـای پیامبـر اكـرم؟ص؟ بـه اذن و امـر خداسـت .اگـر ش ِ
بندگان اسـت ،اگر بشـارت دهندۀ نیكان و انذار كنندۀ بدان اسـت و اگر سـراج منیر
ًُّ
و چراغ روشـنیبخش به راه كاروان اسـت ،كل به اذن و امر خداسـت .پس چه س ّـری
اسـت كـه صفـت «دعـوت الـی اهلل» بـا قیـد «باذنـه» بیـان شـده اسـت؟
ً
احتماال برای نشان دادن این حقیقت است كه در میان كارهای پیامبراكرم؟ص؟
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مهمترین و در عین حال مشكلترینش ،همین «دعوت الی اهلل» و حركت دادن
كاروان بشری به سوی خدا و رساندن آن به مقام قرب خدا و «لقاءاهلل» است و در
ّ
واقع كار اساسی انبیاء؟مهع؟ همین است و كارهای دیگرشان از «شاهد» و «مبشر»
ّ
و ُ«منذر» و «سراج منیر» بودن ،از باب مقدمۀ آن كار است كه در عین مهمتر بودن،
مشكلتر هم هست .زیرا یك سر این دعوت «انسان» است و یك سر دیگرش «اهلل»
َ ّ
الی ْنفكی برقرار است كه فرمودهاند:
است و میان «معرفة االنسان» و «معرفة اهلل» تالزم
َ َْ ََ
َ َ
َ
«م ْن َع َرف نف َس ُه فق ْد َع َرف َر ّب ُه؛

1

هر کس خودش را شناخت به حقیقت پروردگارش را شناخته است».

یشـود خداشناسـی و خداشناسـی
«انسـان شناسـی» بـه معنـای واقعـی كلمه ،م 
بـه معنـای واقعـی كلمـه میشـود «انسـان شناسـی» و لـذا « ِن ْسـیان اهلل» همـدوش

میشـود بـا « ِن ْسیاناالنسـان» كـه خـدا فرمـوده اسـت:
 .1بحار األنوار ،ج  ،2ص .32
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َ
َ
نَ
<� ُسوا َّالل َـه ف َ� أ� نْ� َس ُاه ْم أ� نْ� فُ� َس ُهم؛ْ

1

اهلل را كه فراموش كردند ،در واقع خود را فراموش كردند>.
نسـیان انسـان .معرفـت انسـان ،مسـاوی اسـت بـا
نسـیان خـدا معـادل اسـت بـا
ِ
ِ
معرفـت خـدا .ایـن خیلـی مهـم اسـت و عمـدۀ كار همیـن اسـت كـه پیغمبـر؟ص؟،
انسـان را حركـت بدهـد و بـه قـرب اهلل برسـاند كـه هـدف اصلـی خلقت اسـتّ .
البته

ً
كارهـای ّ
مهـم در عالـم بسـیار اسـت؛ مثلا یـك مهنـدس كشـاورزی روی یـك بیابـان
َ
ّ
خشـک و ل ْـم ُی ْـز َرع كار كنـد و آن را مبـدل بـه باغسـتان و گلسـتانی بنمایـد ،طبیعـی

اسـت كـه ایـن خیلـی كار كـرده یـا صنعتگـری مـس را تبدیـل بـه طلا كنـد .طبیـب
ّ
جراحـی چشـمی را كـه در حـال كـور شـدن بـود بینـا كنـد ،قلبـی را كـه در حـال از كار
ً
افتـادن بـود بـه كار بینـدازد همینطـور .مختـرع بـرق و مكتشـف بخـار انصافـا خیلـی
كار كردهانـد .االغهـای مـا را تبدیـل بـه هواپیمـا و چراغهـای نفتـی مـا را تبدیـل بـه
المپهای پرنور نمودهاند .زندگی بشـر را روشـنی و به حركتش سـرعت بخشیدهاند.

ّ
دشواری دل كندن انسان از تعلقات دنیایی
آری ،انسان دارای این استعداد عظیم هست و انبیاء؟مهع؟ نیز برای به ّ
فعلیت
رساندن این استعداد از جانب خدا آمدهاند و اساسیترین كارشان« ،دعوت الی
ً
ّ
اهلل» است ،منتها ما چون چنان كه الزم بوده اتباع از فرامینشان نكردهایم ،طبعا از
شناختن حقیقت انسان و آشنا گشتن با مبدأ و منتهای او محروم ماندهایم.
مسألۀ «دعوت الیاهلل» در عین اساسی بودن ،از مشكلترین كارها نیز هست.
ّ
ْ
از آن نظر كه بریدن انسان از ُمش َت َهیات نفسانی و تعلقات دنیاییاش ،بسیار دشوار
و غوغاانگیز است تا با جمال محبوب عالیتری آشنا نشود ،دل كندن از جمال
ّ
حد محال و غیر قابل امكان است .شما یك ّ
بچۀ دو
محبوبهای دنیوی در
 .1سورۀ حشر ،آیۀ .19
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سالهای را كه دو سال از پستان مادر شیر خورده و انس با آن گرفته است بخواهید
ّ
او را از پستان جدا كنید و به غذاهای لذتبخشتری برسانید ،او چون از صالح و
مصلحت خود ناآگاه است و دل به پستان مادر بسته است ،داد میكشد و گریه
میكند و آه و ناله و افغان سر میدهد و چون زورش به شما نمیرسد ،جز گریه در
مقام دفاع از خود در مقابل شما كاری نمیتواند انجام بدهد ،ناچار تسلیم گشته و از
پستان جدا میشودّ .اما همین طفل كه بزرگتر میشود ،دلبستگیهایش شدیدتر
میگردد و نیروی دفاعی هم پیدا میكند .آنجاست كه در مقابل شما كه میخواهید
او را از دلبستگی نسبت به اشیای فناپذیر جدا كنید و با خدای باقی مرتبطش
گردانید ،میایستد و فریاد میكشد و مشت گره میكند .توپ و تانك و تفنگ و...
ُ
نمرود و فرعون از كار در میآید ،انبیاء؟مهع؟ را میكشد و امامان را سر می ُبرد.
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دعوت به سوی خدا توأم با امداد الهی
همچنانکـه اشـاره شـد «دعـوت الـی اهلل» كـه مهمتریـن كار پیامبـران اسـت،
مشـكلترین كار آنهـا نیـز هسـت و نیـاز بـه امدادهـای الهـی دارنـد و لـذا موسـی؟ع؟
وقتـی مأمـور بـه دعـوت فرعـون بـه سـوی خـدا شـد ،دسـت بـه دعـا برداشـت و از خـدا
مـدد خواسـت كـه:
َ
أ
ْ
ُْ ُْ ًَ
َ ْ
َ
َ
<ر ِبّ� ا�ش َر ْح ِل�ي صد ِر ي� * َو ي� ِّس ْر ِل�ي � ْم ِر ي� * َواحل ْل ع ق�د ة� ِم نْ�
َُْ
قَ ْ 1
ِل َس نا�ِ�ي * يَ� ف� ق�هوا �و ِل�ي ؛
خدایا! به من شرح صدر و صبر و ّ
تحمل عنایت كن و كار را
بر من آسان نما و گره از زبانم بگشا تا حرفم را بفهمند و با
من به ستیزگی برنخیزند>.
كـه جـدا كـردن فرعـون از دلبسـتگیهایش ،بسـیار دشـوار و غوغـا برانگیـز اسـت.
 .1سورۀ طه ،آیات  25تا .28
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از ایـن رو خداونـد خطـاب بـه رسـول اكـرم؟ص؟ میفرمایـد:
َ
أَ َ ْ نَ ش ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ �ضَ ْ ن َ َ نْ َ �زْ َ َ َّ ذ أ نْ قَ ضَ
<�لم ��رح لك صدرك * وو ع�ا ع�ك ِو رك * ال ِ� ي� ����
�ظَ ْ َ َ 1
هرك؛
آیا ما به تو شرح صدر ندادیم و از این راه ،آن سنگینی باری را
كه داشت پشت تو را میشكست ،از دوشت برنداشتیم>.
یعنـی اگـر امـداد غیبـی نبـود ،تـو نمیتوانسـتی آن بـار را بـه مقصـد برسـانی .در آیـۀ
دیگـر هـم فرموده اسـت:
َ
نّ َ نُ ْ ق َ َ ْ َ قَ ْ ً ث َ ق ً 2
ِإ<��ا س�ل ِ� ي� عل ي�ك �ولا � ِ� ي�لا؛
حقیقت این كه ما بزودی گفتاری سنگین بر تو القا
خواهیم كرد>.
بـه همیـن جهـت بـرای جلـب امـداد غیبـی و تحصیـل توانایـی بـرای حمـل ایـن
بـار سـنگین ،شـب بـه پـا خیـز و بـه راز و نیـاز بـا پـروردگارت بپـرداز:
َ أَ ُّ َ ْ ُ �زَّ ّ ُ قُ َّ ْ َ َّ قَ
ً 3
< ي�ا � ي�ها الم مِ ل * � ِم الل ي�ل ِإ�لا � ِل ي�لا؛
ای جامۀ خواب به خود پیچیده! شب برخیز به عبادت
بایست جز اندكی از شب را نخواب [و از من كمك بگیر] >.
از اینجـا معلـوم میشـود مهمتریـن و مشـكلترین كار پیامبراكـرم؟ص؟ «دعـوت
الـیاهلل» اسـت و بـه همیـن جهـت در آیۀ شـریفۀ مورد بحث ( 45و  46سـورۀ احزاب)
كـه صفـات آن جنـاب را نشـان میدهـد دنبـال صفـت «داعیـا الـی اهلل» قیـد «باذنـه»
آمـده كـه ایـن دعـوت بایـد بـا اذن و و ِامـداد خـدا باشـد تـا بتوانـد كاروان پرجـوش و
 .1سورۀ انشراح ،آیات  1تا .3
 .2سورۀ ّ
مزمل ،آیۀ .5
 .3همان ،آیات  1و .2
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خـروش بشـر را بـا ّ
تحمـل تمـام دشـواریهایش بـه سـوی خـدا بـه حركـت درآورد و بـه
مقصـد برسـاند و لـذا ّاول كسـی كـه منصـب «دعوتالـیاهلل» را پذیرفتـه اسـت خـود
ذات اقـدس حـق اسـت كـه فرمـوده اسـت:
َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َّ َ
1
ام؛
ل
<واللـه ي�دعو ِإ�ل ٰى د ِار الس ِ
و خدا شما را به سرای سراسر سلامت دعوت میكند>.

َ َّ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َّ
ال ن� ِ�ة ؛
<واللـه ي�دعو ِإ�لى �ج

2

و خدا شما را به بهشت دعوت میكند>.
ّ
دارالسالم و بهشت ،مظاهر رحمت بی پایان «اهلل» است.
ایـن ّ
سـنت «دعـوت» اسـت كـه همـۀ كائنـات بـه ّ
تبعیـت از خالقشـان بـر كرسـی
232

دعـوت نشسـتهاند و جملگـی دعـوت بـه كمـال میكننـد تـا برسـد بـه آن كمـال
الیتناهـی و لـذا انبیـاء؟مهع؟ نیـز از همیـن س ّـنت ّ
تبعیـت میكننـد و چـون از همه قویتر
هسـتند ،میكوشـند عالـم انسـان را بـه رنـگ خـود درآورنـد و نـدای توحیـد را از همـه
جـا بشـنوند و چهـرۀ توحیـد را از همـه جـا ببیننـد.
ً
این كار اساسـی انبیاء؟مهع؟ «داعیا الی اهلل» اسـت ،منتها دیگران هم میكوشـند
ً
ایـن صـدا را خامـوش كننـد .ولـی چـون انبیـاء قویتـر هسـتند ،قهـرا بـر دیگـران غالـب
میشـوند و لـذا میبینیـم همـۀ صداهـا خاموش شـده اسـت و میشـود .تنها صدای
پیامبـران خـدا؟مهع؟ اسـت كـه در عالـم برقرار اسـت و خاموش شـدن ندارد.
تــا قیامــت میزنــد قــرآن نــدا

كـی گروهـی جهـل را گشـته فـدا

خــود مرا افســانه میپنداشــتید
هین بدیدید ای خسیسان َز َمن!

تخـم كیـن و كافـری میكاشـتید

 .1سورۀ یونس ،آیۀ .25
 .2سورۀ بقره ،آیۀ .221

كـه شـما بودیـد افسـانه نـه مـن
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فَ َ َ ْ ن َ ُ ْ أَ َ ث َ َ َ �زَّ قْ ن َ ُ ْ ُ َّ ُ َ �زَّ
ق
<� عل�اهم �ح ِاد ي�� وم ��اهم كل مم ٍ�؛
�ج
همه را از بین بردیم و متلاشی ساختیم ،تنها ّ
قصه و داستانی از
1

آنها در لابهلای تاریخ باقی گذاشتیم>.
اما دربارۀ قرآن میفرماید:
َ َ
َ
َ
نّ ن ْ نُ نَ �زَّ ْ ن َ ذّ ْ َ َ نّ َ ُ َ ف �ظُ َن 2
ِإ<��ا �ح� � ل�ا ِال�كر وِإ��ا له لح ِا� و�؛

ما خود نازلش كردهایم و خود نگهدار آن میباشیم>.

انبیـاء و اولیـای خـدا؟مهع؟ ماننـد بـذری هسـتند كـه در دل خـاك میرویـد و پیكـر
خـودش را متالشـی میسـازد ،ولـی نوعـش را زنـده نگـه مـیدارد و درختـی بـارور بـه
ً
آدمیـان تحویـل میدهـد .ایـن بـذر در دل خـاك شـخصا متالشـی شـدهّ ،امـا درختـی
بـارور از خـود باقـی گذاشـته اسـت .انبیـاء و اولیـای خدا؟مهع؟ چنینند .شـخص خود
را متالشـی میكننـد ،سرشـان بریـده میشـود و بدنهایشـان قطعهقطعـه میگـردد،
ّامـا درخـت بـارور حـق را زنـده میكننـد و باقـی نگـه میدارنـد:
أَ َ َ َ َ َ
َّ ُ َ ً َ ً َ ً َ َ َ
<�ل ْم ت� َر ك يْ� ف� �ض َر بَ� اللـه َم ث�لا ك ِل َم�ة ط يِّ� َب��ة ك ش� ج� َر ٍة�
َ ّ َ �ة أَ ْ ُ َ ث َ تٌ َ فَ ْ ُ َ ف َّ
ُ ْ أُ ُ َ َ ُ َ
الس َم ِاء * ت��ؤ ت�ِ�ي �كلها ك ّل
ط ِي� ب� ٍ �صلها �ا ِب�� و�رعها �ِ�ي
ن �ذْ ن َ ّ َ 3
ِح ي� ٍ� ِب� ِإ� ِ� ر ِ�ب ها؛
آیا ندانستهای که خداوند چگونه کلمۀ پاک را به درخت
پاکی مثل زده است ریشهاش استوار و شاخههایش در آسمان
است درختی که به خواست پروردگارش در هر زمانی میوهاش
را میدهد>.
 .1سورۀ ی سبأ ،آیۀ .19
 .2سورۀ حجر ،آیۀ .9
 .3سورۀ ابراهیم ،آیات  24و .25
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جانفشانی انبیای الهی؟مهع؟
ابراهیـم خلیـل؟ع؟ یـك تنـه در مقابـل دنیـای كفـر ایسـتاد ولـی بر همـه غالب آمد
كـه خـدا از او تعبیـر بـه ّ
«امـت» میكند.

نَ ُ َ ً ق ً ّٰ
َّ ْ
كا� ا ّم�ة � ِنا� ت�ا ِلل ِه...؛
راه ی� َم
إ<� ن� إ� ب� ِ

1

به راستى ابراهیم ،پیشوایى مطیع خدا [و] حقگراى بود>.
ّ
جمعیـت و ّامـت بـود و توانسـت افـكار
او یـك نفـر بـود ّامـا برابـر بـا میلیونهـا
ّ
جمعیـت را در مقابـل حـق خاضـع گردانـد .پیغمبراكـرم؟ص؟ وقتـی در
میلیونهـا
عربسـتان طلـوع كـرد ،دنیـا غـرق در جهـل و ظلـم بـود .چـه جهلـی از ایـن باالتـر كـه بـا
دسـت خودشـان از چوب و فلز هیكلی بتراشـند و آن را معبود خود قرار بدهند .قرآن
234

كریـم بـا لحـن توبیـخ و مالمـت میفرمایـد:
َ
أ تَ ْ ُ ُ َن َ تَ نْ تُ َن 2
<��ع ب�دو� ما �� ِح�و�؛
آیا تراشیدۀ دست خود را میپرستید>.
عقـل خـود را بـه كار نمیاندازیـد و راسـتی چـه جهلـی از ایـن باالتـر كـه انسـانی،
ّاول صبح خرما را خمیر كند و از آن بت بسـازد و سـجده به پیشـگاهش ببرد ،آنگاه
ظهـر كـه گرسـنه شـد ،همـان را بخـورد .همـان چیـز كـه صبـح معبـودش بـوده ،همـان
ّ
ـت؟اما قسـاوت و
بـه هنـگام ظهـر مأكولـش باشـد! آیا این شـرمآورترین نوع جهل نیس
ّ
بیرحمـی و سنگدلیشـان تـا حـدی بـود كـه دختـر خـودش ،پیونـد دلـش را زندهزنـده

میـان قبـر میگذاشـت و خـاك بـر او میریخـت و صـدا را در سـینهاش حبـس میكرد.
آنـگاه بـا كمـال افتخـار و گردنفـرازی قـدم بـر میداشـت كـه مـن آنـم كـه دختـرم را زنـده
بـه گور كـردهام.
 .1سورۀ نحل ،آیۀ .120
ّ
 .2سورۀ صافات ،آیۀ .95
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چگونگی ّ
تحول عرب جاهلی
قرآن نقل میكند:
َ
ُ
ًّ ُ َ
َ َ ُ ّ أ َ ُ ُ ْ أْ َ َ َ ُ ُ
<وِإ��ذ ا ب� ِش� َر �حده ْم بِ�ال� ن� ث� ٰى �ظ ّل َو جْ�هه ُم ْس َودا َوه َو ك�ظ ِ ي� ٌم *
ُ ُ َ َ ُ أَ
َ
يَ� تَ� َو َار ٰى ِم نَ� ْال قَ� ْو ِم ِم نْ� ُس ِوء َما ب ُ� ِش ّ� َر ب� ِه أ� يُ� ْم ِسكه عل ٰى ه ن
و� � ْم
ٍ
ِ
َ ُ ُّ ُ ف تُّ
1
ال� َر ِبا�؛
ي�دسه �ِ�ي
وقتی یكی از آنان بشارت داده میشد به [آنكه زنت] یك دختر
آورده ،از شرمندگی صورتش سیاه میشد و از میان مردم بیرون
ّ
میرفت و میاندیشید كه چه كنم ،آیا با ذلت و خواری
نگهش بدارم و یا زیر خاكش كنم>.
ّ
جمعیـت جاهـل ظالـم بـه پـا خاسـت و چنـان
پیامبراكـرم؟ص؟ میـان ایـن
دگرگونشـان نمـود كـه لشـكر انبـوه عـرب در بیابـان مصـر مجمـع تشـكیل دادنـد و بـه
مشـورت نشسـتند كـه آیـا آن خیمـهای كـه یـك كبوتـر در پنـاه آن النـه كـرده و تخـم
گذاشـته اسـت برچینیـم و ببریـم یـا بـه حـال خـود رهـا كنیـم؟ فرمانـدۀ لشـكر گفـت:
دیـن بـه مـا اجـازۀ ایـذاء حیوانـات نمیدهـد ،بـه حـال خـودش رهـا كنیـد كـه حیـوان
بـه كار خـود بپـردازد .ایـن همـان عربـی اسـت كـه دختـر خـودش را زنده به گـور میكرد
و باكـش نمیشـد و الحـال آزردن یـك كبوتـر بیابـان را روا نمیبینـد!
همیـن عربـی كـه بـرای یـك پیـاز سـر میبریـد ،آن چنـان تح ّـول یافـت كـه در روز
ُ
ّ
جنـگ ا ُحـد سـرباز زخـم خـوردۀ غـرق در جراحت و در حال شـدت عطش ،آب زالل
یخـورم چـون رفیقـم كـه آن طـرف
برایـش آوردنـد كـه بنوشـد او گفـت :تشـنهام ولـی نم 
افتـاده از مـن تشـنهتر اسـت ،آب را بـه او برسـانید .پیـش او آوردنـد ،گفـت :به س ّـومی.
او گفـت :بـه چهارمـی .عاقبـت هـر چهـار نفـر از تشـنگی مردنـد و آب را نخوردنـد .آیـا
 .1سورۀ نحل ،آیات  58و .59
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ّ
اینگونـه ایجـاد ّ
تحـول نمـودن و افـكار هزار سـالۀ ّامتی را در ظرف مـدت كمی دگرگون
سـاختن ،آیـا اعجاز نیسـت؟

قدردانی از زحمات رسول ا كرم؟ص؟
آری ،ایـن «دعـوت الـی اهلل» و كار انبیـاء؟مهع؟ اسـت .حـاال مـا از ّلبیـك گویـان ایـن
یشـویم و افتخـار میكنیـم و آیـه میخوانیـم:
دعـوت هسـتیم كـه دور هـم جمـع م 
َ أَ ُّ َ ّنَ ُّ نّ َ أَ ْ َ ْ ن َ َ �ش َ ً َ ُ َ ش ّ ً َ نَ �ذ ً َ َ ً َ
< ي�ا � ي�ها ال� ِب��ي ِإ��ا �رسل�اك ِاهدا وم ب� ِ�را و� ِ ي�را * ود ِاع ي�ا ِإ�لى
َّ
�ذْ ن َ َ ً ُ ن ً 1
ا�ا م ِ� ي�را؛
ر
س
و
ه
�
�
�
ـه
الل
ِ بِ ِإ ِ ِ ِ ج
اى پیامبر! ما تو را [به ِس َمت] گواه و بشارتگر و هشداردهنده
فرستادیم * و دعوتكننده به سوى خدا به فرمان او ،و
چراغى تابناك>.
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آیـۀ مزبـور ،هـم خواندنـش بسـیار آسـان اسـت و هـم شـنیدنشّ .امـا آیـا هیـچ
ّ
میدانیـم كـه رسـول اكـرم؟ص؟ بـرای تحقـق بخشـیدن بـه مأموریـت خـود ،دنبـال
ّ
متحمـل
همیـن آیـه چـه خوندلهـا خـورده و چـه شـكنجههای جسـمی و روحـی
شـده اسـت؟ بـه قـول شـاعر عـرب:
ً
ََ ّ ُ ُ ً
هنا ِف َق َ
واریر صافیا
یری الناس د

َ َ َ
َ َ َ
أس ِس ِسـ ٍـم
و ل یـ ِ
ـدر مــا جــاء عیل ر ِ

مـردم ،میـان شیشـهها روغـن صـاف و زالل میبیننـدّ ،امـا نمیداننـد چـه

بـر سـر دانههـای كنجـد آمـده تـا ایـن روغـن صـاف از آنهـا گرفتـه شـده اسـت.

اكنـون نیـز ایـن روغـن صـاف و زالل اسلام و قـرآن بـه دسـت مـا افتـاده ،بـا كمـال
آسـایش و آرامـش خاطـر آیـات و اخبار را میخوانیم و مـی گذریم و هیچ آگاهی نداریم
كـه بـر سـر پیامبراكـرم؟ص؟ و خانـدان اطهـارش؟مهع؟ چه آمده تا این نعمـت بزرگ خدا
 .1سورۀ احزاب ،آیات  45و .46
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بـه دسـت مـا رسـیده اسـت .حـال آیـا مـا بـه ایـن «دعـوت الـی اهلل» رسـول اكـرم؟ص؟
چگونـه جـواب ّلبیـك گفتهایـم و پـای آن ایسـتادهایم؟!
اعرابـی( یـك مـرد بیابـان نشـین) آمـد خدمـت رسـول خـدا؟ص؟ و گفـت :مـن در
ً
بیابـان هسـتم و غالبـا دسترسـی بـه شـهر و درك حضـور شـما نـدارم .دسـتورالعملی
ّ
بفرماییـد كـه متذكـرم سـازد.
رسول اكرم؟ص؟ دو آیه از سورۀ «زلزال» یادش داد كه:
فَ َ نْ َ ْ َ ْ ث ْ ق َ َ �ذَ َّ ة خَ ْ ً َ َ ُ َ َ نْ َ ْ َ ْ ث ْ ق َ َ �ذَ َّ ة �ش َ ًّ َ َ ُ 1
<�م� ي�عمل ِم��ال رݢ ݫ ٍݢ� � ي�را ي�ره * وم� ي�عمل ِم��ال رݢ ݫ ٍݢ� را ي�ره؛
هر كسی به اندازۀ سنگینی ّذرهای از كار نیك و بد انجام
دهد [آن] را خواهد دید و به كیفر و پاداش آن خواهد رسید!>.
مـرد ایـن دو آیـه را شـنید و گفـت :ای رسـول خدا!همیـن دو آیـه مـرا بـس .از جـا
برخاسـت و رفـت!

ُ
َ َ
نص َـرف َّالر ُجـل َو ُه َـو
رسـول اكـرم؟ص؟ او را همچنـان نـگاه میكـرد و میفرمـود«ِ :ا
َف ٌ
قیـه»؛ مـرد فقیـه شـد و رفـت .یعنـی از همیـن دو آیـه ،برنامـۀ زندگـیاش را گرفـت و
آمـاده بـرای بـه كار بسـتن آن شـد .او بـا همیـن دو آیـه ،آشـنا بـه وظیفـۀ دینـی خـود

گشـت؛ هـم خـوب فهمیـد و هـم خـوب بـه كار بسـت وگرنـه:
علــم را هــر چــه بیشــتر خوانــی
ّ
نــه محقــق بــود نــه دانشــمند

چون عمل در تو نیست نادانی!
چارپایــی بــر او كتابــی چنــد

به فرمودۀ قرآن:
َ
ََ َ ْ
َ َ ْ ُ أ ْ فَ ً 2
الحم ِار ي�ح ِمل �س�ارا>.
<كم ث� ِل ِ
آن تهــی مغــز را چــه علــم و خبــر

كــه بــر او هیــزم اســت یــا دفتــر

 .1سورۀ زلزال ،آیات 7و .8
َ
َ .2مثل او همچون حمار است كه كتابهایی را حمل میكند .سورۀ جمعه ،آیۀ .5
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سراج منیر (چراغ روشنگر)
ّ
پیامبراكـرم؟ص؟ موظـف اسـت در طـول ایـن مسـیر پـر از مهالـك و پرتگاههـای
خطرنـاك ،چـراغ روشنیبخشـی باشـد و راه و چـاه را بـه كاروانیـان نشـان بدهـد كـه
خـدا فرمـوده اسـت:
َ َ ً
ا�ا ُم ِن� ي� ًرا>؛
<و ِسر ج
ِسـراج یعنـی چـراغ و منیـر بـه معنـی روشـنگر كـه خدایـش او را علاوه بـر شـاهد و

ّ
مبشـر و نذیـر بـودن ،سـراج منیـر و چـراغ روشـنگری سـاخته اسـت .آیـۀ شـریفه ،ایـن
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پنـج صفـت را الزمـۀ رسـالت پیامبراكـرم؟ص؟ نشـان داده و فرمـوده اسـت:
َ أَ ُّ َ نَّ ُّ نّ َ أَ ْ َ ْ ن َ َ �ش َ ً َ ُ َ ش ّ ً َ نَ �ذ ً َ َ ً َ
< ي�ا � ي�ها ال� بِ��ي ِإ��ا �رسل�اك ِاهدا وم ب� ِ�را و� ِ ي�را * ود ِاع ي�ا ِإ�لى
َّ
�ذْ ن َ َ ً ُ ن ً 1
ا�ا م ِ� ي�را؛
ر
س
و
ه
�
�
�
ـه
الل
ِ بِ ِإ ِ ِ ِ ج
ّ
ای پیامبر! ما تو را فرستادیم كه شاهد و مبشر و نذیر و داعی
الی اهلل و سراج منیر باشی>.

 .1سورۀ احزاب ،آیات  45و .46
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ݑ ݦٮ ق
ت
م
ى
�
�
� :وݫݭݔ � ا ی ان مردم
ب

شأن دیگر انبیای عظام؟مهع؟ تقویت ایمان مردم
از اینـرو الزم اسـت كـه انبیـاء؟مهع؟ نـه بـا جمـال ثـروت همـراه باشـند و نـه بـا جلال
قـدرت! تـا مـردم نـه مجـذوب ثروتشـان بشـوند و نـه مرعـوب قدرتشـان .بلكه بـا كمال
ّ
حریـت و آزادی عقولشـان بـا منطـق آن فرسـتادگان الهـی مواجـه گردنـد و در آن
بیندیشـند .آنـگاه اگـر خواسـتند بپذیرنـد و اگـر نـه نپذیرنـد .نـه تطمیعـی در كار باشـد
و نـه تهدیـدی.
نّ َ َ َ ْ ن َ ُ َّ َ ّ َ َ
َ
َ فُ ً 1
اك ًرا َو ِإ� ّما ك�ورا؛
ِإ<��ا هد ي��اه الس ِب�
�يل ِإ�ما �ش ِ
ما راه را نشان انسان دادیم ،حال [او میخواهد] سپاسگزار
[باشد] یا ناسپاس>.
ولی این انسان را از عاقبت كار :آگاهش ساختهایم كه:
 .1سورۀ انسان ،آیۀ .3
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نّ َ أَ ْ تَ ْ ن َ ْ َ ف َ َ َ
أَ ْ َ ً
اس َل َو��غ لالا َو َس ِع ي� ًرا؛
ل
ِإ<��ا �ع�د�ا ِللك ِا� ِر�ي ن� س ِ

1

ما برای كافران [در عالم پس از مرگ] غلها و زنجیرها و

شعلههای سوزان آماده كردهایم!>.
َ فَ ْ ْ ُ ّ َ
ُ فَ
َ قُ ْ َ ُّ
َ فَ ْ ْ
<و� ِل الح ق� ِم نْ� َر ِ�بّ ك ْم � َم نْ� �ش َاء �ل يُ��ؤ مِ نْ� َو َم نْ� �ش َاء �ل يَ�ك ف� ْر ِإ� ن�ا
أَ ْ َ ْ َ ّ َ
نَ ن َ ً 2
�ع ت�د ن�ا ِلل�ظ ِال ِم ي�� �ارا؛
بگو :این حق است از سوی پروردگارتان ،حال هر كس میخواهد
ایمان بیاورد [و این حقیقت را پذیرا شود] و هر كس میخواهد
كافر گردد [و آن را نپذیرد ولی] ما برای ستمگران آتشی آماده
كردهایم!>.
حاصـل ایـن كـه انبیـاء؟مهع؟ چـون طالـب ایمـان مردمنـد و ایمـان ،نیـاز بـه ّ
حریت
240

و آزادی عقـل از اسـارت جاذبـۀ ثـروت و قـدرت دارد ،از ایـن روسـت كـه آن پیـامآوران
آسـمانی ،بـا دسـت خالـی از ثـروت و قـدرت ،بـا مـردم مواجـه شـده ،آنهـا را بـر اسـاس
عقـل و فكـر آزادشـان دعـوت بـه ایمـان میكننـد.
این جمالت نورانی در همین باب از نهجالبالغۀ شریف امام امیرالمؤمنین؟ع؟
است:

ُ َ َ ْ َ ُ
َ َْ
َ«و َل ْـو َأ َر َاد ُ
اهَّلل ُس ْـب َحان ُه ِلن ِب َي ِائ ِـه َح ْيـث َب َع ُث ْـم أ ْن َيف َت َـح ُل ْم ك ُن َوز
ّ
َ َ ُ
الذ ْه َبـان َو َم َعـاد َن ْالع ْق َيـان َو َم َغـار َس ْ َ
ـان َو أ ْن ْيش َـر َم َع ُه ْـم
الن ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َْ
ـور َّ
َ ََ َ َ 3
ُط ُي َ
ال ݢ َݢر ِضين لفعـل؛
الس َـم ِاء َو ُو ُحـوش ݢ
اگر خدا میخواست پیامبران خود را با گنجهای طال و معادن
انواع جواهرات و باغها و بوستانها میفرستاد و پرندگان آسمانی

 .1سورۀ انسان ،آیۀ .4
 .2سورۀ كهف ،آیۀ .29
 .3نهج البالغه صبحی صالح ،ص .291
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و وحوش بیابان را همراهشان میساخت .اگر میخواست این
كار را میكرد».

َ«و َل ْو َف َع َل َل َس َق َط ْال َب َل ُء َو َب َط َل ْ َ
ال َز ُاء؛

1

و اگر این كار را میكرد و پیامبران خود را با جاه و جالل و
شوكت بینظیر میفرستاد ،تمام مردم مجذوب ثروت و مرعوب
قدرتشان میشدند و جملگی بلهقربان ،جان نثارم ،خاكسارم
و ...میگفتند و تسلیم میگشتند».

در این صورت صحنۀ آزمایش و امتحان از بین میرفت و مسـئلۀ كیفر و پاداش
بـه میـان نمیآمـد .زیـرا مقصـود اصلـی خـدا از بعثـت انبیـاء؟مهع؟تنها تسـلیم عملی
گشـتن مـردم نبـوده اسـت بلكـه مقصـود اصلـی ،ایمـان و بـاور داشـتن قلبـی و آنـگاه
ّ
اقـدام عملـی بـوده اسـت و ایـن در صورتـی تحقـق مییابـد كـه جاذبـۀ ثـروت و عامـل
رعبانگیـز قـدرت در كار نباشـد .تنهـا اگـر عقـل واقعبی ِـن ح ّـر و آزاد ،ایمـان بیـاورد و
آدمـی را وادار بـه عمـل بنمایـد؛ در ایـن صورت اسـت كه مؤمن و كافر از هم جدا شـده
اسـتحقاق كیفـر و پـاداش پیـدا میكننـد و بهشـتی یـا ّ
یشـوند .از ایـن رو
جهنمـی م 
اسـت كـه امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در ادامـۀ كالم پیشـین خـود میفرمایـد:
َ
َ َ ً
َ ُ ُ
َ
َ«و َل ِك َّـن َ
اهَّلل ُس ْـب َحان ُه َج َعـل ُر ُسـل ُه أ ِول ق َّـو ٍة يف َع َز ِ ِائ ِه ْـم َو ض َعفـة
َْ
َ
ْ 2
ال ْع ُ ُ
االتـم؛
ِف َيمـا ت َـرى
ين ِم ْـن َح ِِ
ولیكـن خداونـد سـبحان ،پیامبـران خود را در اراده و تصمیمشـان
قـوی و توانـا گردانیـد اگرچـه در چشـمانداز مـردم ،ضعیـف و
ناتـوان دیـده میشـدند!».

 .1نهج البالغه صبحی صالح ،ص .291
 .2بحار األنوار ،ج  ،44ص .469
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آری آنـان كـه زور و زر ندارنـد ،در نظـر مـردم ظاهربیـن ،ضعیـف و ناتواننـد.
انبیـاء؟مهع؟ چنیـن بودنـد ،نـه طلا و جواهرات داشـتند و نه تـوپ و تانك و تفنگ و...
ّامـا «اولوالعـزم» بودنـد و صاحبـان عـزم و اراده و تصمیـم.
َ َ ََ َ َْ َ ُ ُُْ َ َ ُْ ُ َ ً َ َ َ َ َ َ ُ َْ
اص ٍة ْتلأ ال ْب َص َار
«مـع قناع ٍـة تلأ القلـوب و العيون ِغنى و خص
َ
َ
َ ْ َْ َ َ ً 1
و الساع أذى؛
آنچنـان [خودكفـا بودنـد و] اظهـار بینیـازی از مـردم میكردنـد كه
دل و دیـدۀ مـردم را از احسـاس توانگـری پـر میكردنـد و در عیـن
حـال ،آن چنـان بـه فقـر و تنگدسـتی مبتلا بودنـد كه هـر بینندهای
ّ
افسـرده و هر شـنوندهای متأثر میگشـت!».

ً
و همانطــور کــه قبــا اشــاره کردیــم در نهجالبالغــۀ امیرمؤمنــان؟ع؟ گوش ـهای از
242

حــاالت انبیــاء؟مهع؟ ارائــه شــده اســت ،دربــارۀ حضــرت موســی؟ع؟ میفرمایــد:
َ َّ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ
ََ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ ُ
ال ْ
ض َو لق ْد كان ْت خض َرة ال َبق ِل ت َرى ِم ْن
ر
ِ«ل نه كان يأكل بقلة
ِ
ُ
ََ ّ َ
َ
َ
اق َب ْط ِن ِه ِ ُل َز ِال ِه َو تشذ ِب ْل ِم ِه؛
ش ِف ِ
يف ِصف ِ
[از ّ
شـدت فقـر و تنگدسـتی] گیـاه زمیـن میخـورد و از جهـت
الغـری بـدن ،سـبزی گیـاه از نازكـی پوسـت درونـی شـكمش دیـده
میشـد».

ّاما دربارۀ حضرت عیسی؟ع؟ میفرماید:
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ال ِش َن َو َي ْأ ُك ُل ْ َ
ال ِش َب؛
«فلقد كان يتوسد الجر و يلبس
سـنگ را بالـش خـود قـرار مـیداد [و سـر روی سـنگ میگذاشـت و
میخوابیـد] و جامـۀ زبـر میپوشـید و طعـام خشـن میخـورد!».

 .1نهجالبالغۀ فیض ،خطبۀ ،234قسمت.6
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َّ ْ َ
ال َ
َ«و َك َان إ َد ُام ُه ْ ُ
وع َو ِس َر ُاج ُه ِبالل ْي ِل الق َم َر؛
ِ
خورشش گرسنگی بود [هنگام ّ
شدت گرسنگی غذا میخورد تا
نیازمند به خورش نباشد] و چراغش در شب [روشنایی] ماه بود!».

َ
َ
َ َ
«د ّاب ُت ُه ِر ْجل ُه َو خ ِاد ُم ُه َي َد ُاه؛

1

مركبش پاهایش بود و خادمش دستهایش».

درمیانانبیاء؟مهع؟تنهاحضرتسلیماندارایحشمتوسلطنتخارقالعادهای
بوده است ،آن هم در واقع معجزهای بوده كه یك فرد بشر از روی موازین عادی ممكن
ّ
تسلط بر ّ
جن و انس و وحوش بیابان و پرندگان آسمان پیدا كند كه در قرآن آمده:
نیست
ْ
ْ نْ
َ ُ ش َ ُ َ ْ َ نَ ُ ُ
َّ فَ ُ
ال ِنّ� َوال ِإ�� ِس َوالط يْ� ِر �ه ْم
ا� جُ� ن�ود ُه ِم نَ� ِ�ج
<وح ِ�ر ِلسل ي�م
ُ �زَ ُ نَ 2
ي� و ع و� ؛
لشکریان سلیمان از ّ
جن و انس و پرندگان ،نزد او جمع شدند>.
ّ
حتی «باد» تحت تسخیر آن حضرت بوده است:
َ
َ ُ َ ْ َ نَ ّ َ َ َ ً تَ ْ
أْ 3
اص ف��ة ��ج ِر ي� بِ��م ِر ِه؛
الر�ي ح ع ِ
<ولِ سل ي�ما� ِ
ّ
تندباد را مسخر سلیمان ساختیم كه به فرمان او حركت
میكرد!>.
ٰ
َ
<ومِ نَ� ش َّ َ
ن َ نْ َ �غُ ُ نَ َ ُ َ َ ْ َ ُ نَ َ َ ً ُ َن �ذَ َ 4
اط ي� ِ� م� ي� وصو� له و�ي عملو� عملا دو� ِلك؛
ال� ي� ِ
ّ
و گروهی از شیاطین را نیز مسخر او قرار دادیم كه برای او
در دریاها ّ
غواصی میكردند و كارهایی غیر از این برای او

انجام میدادند>.
 .1نهجالبالغۀ فیض ،خطبۀ.159
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منظـور ایـن كـه ایـن سـلطنت خارقالعـاد ه بـرای جنـاب سـلیمان؟ع؟ جنبـۀ
اسـتثنایی داشـته و از خـدا خواسـته بـود:
َ َ
ُ ْ ً َ َ نْ َ �غ أَ َ نْ َ ْ
1
<وه ْب� ِل�ي ملكا لا ي�� ب� ِ ي� ِل�ح ٍد ِم� ب�ع ِد ي�؛
پروردگارا! به من حكومتی عطا كن كه پس از من سزاوار
َ
ا َحدی نباشد>.
یعنـی تـوأم بـا معجـزات و امـور خارقالعـادهای باشـد تـا بـرای همـه كـس معلـوم
شـود كـه ایـن« ،موهبـت الهـی» اسـت و یـك امر عادی نیسـت و لذا تمـام انبیاء؟مهع؟
غیـر آن حضـرت ،از ثـروت و قـدرت تهیدسـت بودنـد!

244

باز در نهجالبالغه آمده است:
َ ََ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ َ
ون َعل ْ ِي َمـا
«و لقـد دخـل مـوس بـن ِعمـران و معـه أخـوه هـار
ْ
َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُّ
ـوف َو ب َأ ْي ِدهي َمـا ال ِع ِ ُّ
صي؛
الص
السلام على ِفرعـون عل ِيمـا مـد ِارع
ِ
ِ
ِ
موسـی بـن عمـران بـا بـرادرش هـارون كـه همراهـش بـود ،بـر
فرعون وارد شـدند در حالی كه جامهای پشـمی بر تن و عصایی
چوبـی در دسـت داشـتند».

َّ
َ ّ َ
<� ن�ا َر ُسولا َر ِب�ك؛ 2ما فرستادگان پروردگار تو هستیم> .باید در مقابل
به او گفتندِ :إ
قانون پروردگارت تسلیم باشی تا حكومت و سلطنت و ّ
عزتت باقی بماند.
َ
َ َ ْ
ََ
«فش َر َطا ل ُه ِإ ْن ْأسل َم َبق َاء ُمل ِك ِه َو َد َو َام ِع ّ ِز ِه؛

با او شـرط كردند كه اگر اسلام بیاورد [به یگانگی خدا و رسـالت
موسـی اقـرار نمایـد] پادشـاهیاش برقـرار و ّ
عـزت و شـوكتش باقی
باشد».
 .1سورۀ ص ،آیۀ .35
 .2سورۀ طه ،آیۀ .47
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یعنـی گفتنـد مـا نمیخواهیـم تو را از سـلطنت و ّ
عزتت كنـار بزنیم .ما میخواهیم
«رب» اعلا نیسـتیّ .
تـو بفهمـی كـه ّ
«رب» اعلا آفریـدگار تـو اسـت و تـو بایـد تسـلیم
ِ
ربوبیت او باشـی تا ّ
ّ
عزت و سـلطنتت برقرار باشـد .او از این سـخن سـخت برآشـفت
ّ
و رو بـه حضـار مجلسـش كـرد و گفـت:
َ
ََ َ ْ ّ َ ََ َ ُْْ
َ
ْ
«أ َل َت ْع َج ُب َ
ـك َو
ـون ِم ْـن َهذ ْي ِـن َيش ِـر َط ِان ِلـي دوام ال ِع ِـز و بقـاء
الل ِ
ُ
َْ ْ َ ّ ّ 1
َ
َ ْ َ
َُ
ـال الفق ِـر و الـذ ِل؛
هـا ِ َبـا ت َـرون ِم ْـن ح ِ
ّ
آیـا شـما از سـخن ایـن دو تـن بـا ایـن وضـع فقـر و ذلـت كـه در آنهـا
تعجـب نمیكنیـد كـه دوام ّ
میبینیـد؛ ّ
عزت من را مشـروط به این
میكنند كه تسـلیم آنها بشـوم؟!».

او با َت َف ُرعن ّ
خاص به خودش بر سر موسی؟ع؟ فریاد میكشید و میگفت:
<� نّ� َل أَ��ظُ نُّ� َك َ�ا ُم َ
َ ْ ُ ً 2
وس ٰى مسحورا؛
ي
ِإ ِ �ي
من گمان میكنم ای موسی تو دیوانه و جادو زده شدهای>.
قاطعیـت ّ
ّ
خـاص بـه خـودش فریـاد بـر سـر فرعـون میكشـید و
موسـی؟ع؟ هـم بـا
میگفـت:

ّ َ َأ ُ ُّ َ ف َ ُ ْ
ِإ<� ِ ن��ي ل��ظ ن�ك يَ�ا ِ� ْرع ْو ن� َم ث� ُب� ًورا؛
من هم گمان میكنم ای فرعون! تو به راه نابودی دائم
3

افتادهای!>.
ایـن معنـای ّقـوت اراده و اولوالعـزم بـودن انبیـاءاهلل؟مهع؟ اسـت .آنهـا صاحبـان
زور و زر نیسـتندّ ،امـا صاحبـان اراده و تصمیمند!تنهـا بـا منطـق و اسـتدالل و اقامـۀ
 .1نهجالبالغۀ فیض ،خطبۀ ،234قسمت.5
 .2سورۀ اسراء ،آیۀ .101
 .3همان ،آیۀ .102
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یشـدند كـه:
برهـان و ارائـۀ معجـزات و خـوارق عـادات بـا مـردم مواجـه م 
َُ َ َ
ُُْ
1
ُ
ول؛
«ي ِث ُيروا ل ْم دف ِائ َن العق ِ
میخواسـتند عقلهـای مدفـون شـد ه [ی در قبرهـای اوهـام و
خرافـات و جهـل و كفـر و ضلال] را بیـرون بیاورنـد».

و بـه كار اندازنـد تـا مـردم در پرتـو مشـعل فـروزان عقـل ،ح ّـر و آزاد ،راه نیل به مقصد
ّ
ّ
مرعوبیـت در مقابـل
مجذوبیـت و
از خلقتشـان را بیابنـد و آن راه را بـدون هرگونـه
زورمنـدان و زرانـدوزان بپیماینـد و بـا ایمـان قـوی و محکـم خـود بـه سـعادت جـاودان
نائـل گردند.
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 .1نهجالبالغۀ فیض ،خطبۀ.1
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ݑ ݦٮ ݐ ݩݦݩ ّ
�ج  :دع ت
ڡ
و� مردم �به کرݥ

ّ
ارزش تفکر

ّ
ّ ً
ّ
مکررا تحریض و ترغیب به تفکر میکند
ارزش عبادت به تفکر است قرآن کریم

و میفرماید:

نَّ ف �ذَٰ َ َ آ َ ت ّ قَ ْ َ تَ فَ َّ ُ نَ
و�>؛
ا� ِل�و ٍم ي���كر
ِإ<�� �ِ�ي ِلك ل� ي� ٍ
َ
َ
َ َ ّ ُ ْ َ تَ فَ ّ ُ َن 2
<لعلهم ي���كرو�>؛
این حدیث از امام ابوالحسن ّ
الرضا ؟ع؟ نقل شده:
َ َّ َ َ َّ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ َ ُّ
َ«ل ْي َس ِت ْال ِع َب َاد ُة َك ْث َر َة ِ ّ
الص َ
التفك ِر
ام و الصل ِة و ِإ َنا ال ِع َبادة كث َرة
ي
ِ
َ
3
ْ
اهَّلل؛
ر
م
أ
ِف ِ ِ
1

عبـادت نمـاز و روزۀ زیـاد انجـام دادن نیسـت ،عبـادت همانا زیاد
ّ
اندیشـیدن دربـارۀ خداسـت [تفکـر در نظـام آفرینـش و آثـار صنـع
خـدا کـه سـبب افزایـش معرفت گـردد]».
 .1سوره رعد ،آیه .3
 .2سوره اعراف ،آیه .176
 .3مستدرک الوسائل ،ج  ،11ص.184

247

ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

ّ
ّ
«تفکــر» ،آنچنــان در بــاال بــردن ارزش عبــادت مؤثــر اســت کــه امــام؟ع؟ بــا کلمــۀ
ّ
ّ
«انمــا» کــه افــادۀ حصــر میکنــد عبــادت را منحصــر در تفکــر نشــان داده کــه گویــی
ً
ّ
عبــادت جــز تفکــر چیــز دیگــری نیســت .ایــن ،احتمــاال از آن نظــر اســت کــه عبــادت
یعنــی انســان تمــام نواحــی وجــود خــود را در راه خــدا بــه کار انــدازد ،در نمــاز انســان
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بــا قیــام و قعــود و رکــوع و ســجود اعضــای بــدن را بــه کار انداختــه اســت؛ در روزه بــا
امســاک از خــوردن و آشــامیدن بــه بــدن گرســنگی داده و در انجــام مناســک حـ ّـج
ّ
بــاز بــدن بــه کار افتــاده اســت ،امــا در تفکــر آنچــه کــه بــه کار میافتــد ،ناحیــۀ عقــل
ً
اســت کــه اشــرف نواحــی وجــود انســان اســت و قهــرا عبــادت عقــل ،اشــرف انــواع
َ
َّ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ُّ
التفكـ ِـر ِف أ ْمـ ِـر
عبــادات خواهــد بــود تــا آنجــا کــه امــام ؟ع؟ فرمــود«ِ :إنــا ال ِعبــادة كثــرة
ً
اهَّلل»؛ عبــادت ،منحصــرا زیــاد اندیشــیدن دربــارۀ امــر تکوینــی و تشــریعی خداســت
ِ
کــه ســبب ازدیــاد معرفــت و ّ
محبــت و اطاعــت میشــود و بــه ســایر عبــادات روح
میدهــد و آنهــا را ثمربخــش در دنیــا و عقبــای انســان میگردانــد و لــذا فرمودهانــد:
ْ ُ َ َ َ ٌْ ْ َ َ َ َ 1
«فكر ساع ٍة خير ِمن ِعباد ِة سن ٍة؛
ِ
یعنـی زمـان اندکـی اندیشـیدن [در اثرگـذاری بـر روح انسـان] از
عبـادت یـک سـال [و در حدیـث دیگـری از عبـادت هفتـاد سـال]
برتـر اسـت».

از مرحـوم شـیخ انصـاری؟وضر؟ نقـل شـده کـه در جـواب کسـی که سـؤال کـرد آیا آن
ّ
ّ
کدام تفکر اسـت که سـاعتی از آن ،افضل از هفتاد سـال عبادت اسـت فرمود :تفکر
ّ
حربن یزید ریاحی در صبح روز عاشـورا که چند لحظه اندیشـیدن او را از لشـکر عمر
بـن سـعد جـدا کـرد و بـه لشـکر امـام حسـین ؟ع؟ انداخـت ،از ّ
جهنـم بیـرون کشـید و

میـان بهشـت افکنـد .در حدیثـی از رسـول خدا ؟ص؟ منقول اسـت:
.1مستدرک الوسائل ،ج ،2ص.64
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َ َ َ َّ َ ُّ
َ
«يا َع ُّل إ َّن ُه َل َف ْق َر َأ َش ُّد ِم َن ْ َ
َ
التفك ِر؛
ال ْه ِل َو ل ِع َبادة ك
ِ ِ

1

ّ
ای علـی! هیـچ فقـری شـدیدتر از جهـل و هیـچ عبادتـی مثـل تفکـر

نیست».

َ ُ ْ
َ
ك ِة َي ْس َم ُع َها ْ ُ
ال ْ َ
ال ْؤ ِم ُن خ ْي ٌر ِم ْن ِع َب َاد ِة َس َن ٍة؛
«ك ِل َمة ِ

2

ّ
یـک کلمـۀ حکمتآمیـز کـه یـک انسـان مؤمـن بشـنود [در ترقـی
ّ
دادن روح او] از یـک سـال عبـادت [عـاری از تفکـر] بهتـر اسـت».

چـون بـر اثـر اسـتماع آن یـک کلمـه ،عقلـش بـه کار میافتـد و روحـش متح ّـول
میگـردد ،در نتیجـه اشـرف عبـادات انجـام میگیـرد و بـه سـایر عبـادات نیـز روح
میبخشـد و آنهـا را مثمـر ثمـر میگرداند .در همین یک جملۀ نورانی رسـول خدا؟ص؟
بیندیشـیم کـه چـه حکیمانـه اسـت:
َ َ َ َّ َ ُّ
َ
«يا َع ُّل إ َّن ُه َل َف ْق َر َأ َش ُّد ِم َن ْ َ
َ
التفك ِر؛
ال ْه ِل َو ل ِع َبادة ك
ِ ِ
ای علـی ،هیـچ فقـری شـدیدتر از جهـل و هیـچ عبادتـی مثـل تفکـر
نیست.

ََ ّ
مـا مـردم ،بیپولـی و تهیدسـتی از ثـروت و مکنـت دنیـا را فقـر اشـد میدانیـم و
ّ
الـدوام بـه خاطـر کمـی درآمـد و نداشـتن خانـه و ماشـین دلبخواه خود بـا ّ
غصه و
علی
غـم بـه سـر میبریـم ّامـا وقتـی بـه پـول فـراوان و مسـکن و مرکـب عالـی میرسـیم ،غرق
در سـرور و فـرح میشـویم و داشـتن آنهـا را مایـۀ ع ّـز و شـرف بـرای خـود میدانیم و حال

آنکـه چـه بسـا از معـارف و احـکام دینـی خـود آگاهـی چندانـی نداریـم .ولـی رسـول
خـدا ؟ص؟ فرمـوده اسـت:
َ َ ْ ُ َّ َ ُّ
َ
َ«ل َف ْق َر َأ َش ُّد ِم َن ْ َ
ال ْه ِل َو ل ِع َبادة ِمثل التفك ِر»؛
.1بحاراألنوار ،ج ،2ص.22
.2همان ،ج ،74ص.172
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آنچـه کـه فقـر به معنای واقعی اسـت ،فقر علمی یعنی آگاهی نداشـتن از معارف
دینـی و احـکام الهـی اسـت نـه فقـر مالـی یعنـی نداشـتن پـول و خانـه و ماشـین و...
آیـا ایـن ،نقـص و عیـب و ننـگ انسـان نیسـت کـه یـک موجـود زنـدۀ دارای عقـل و
ّ
شـعور ،افتخـار و اتکائـش بـه موجـودات مـردۀ بیعقـل و شـعور از پـول و آهـن و آجـر و
سـیمان باشـد و گوهـر بسـیار گرانبهـای عمـر خـود را کـه بایـد در راه رسـیدن بـه قـرب
کمـال مطلـق و نیـل بـه حیـات ابـدی و سـعادت سـرمدی بـه کار انـدازد؛ در راه بـه
دسـت آوردن مشـتی جمـادات تبـاه سـازد؟!

سبب اصلی انحراف از مسیر فطرت

ّ
انحــراف از مســیر ســعادت و افتــادن در مســیر شــقاوت ،ســببی جــز عــدم تفکــر

و نیندیشــیدن در مبــدأ و منتهــای خلقــت خــود و عالــم نــدارد و لــذا قــرآن کریــم کــه
250

بــرای تربیــت انســان از جانــب خالــق ســبحان نــازل شــده اســت ،بــا بیانــات گوناگــون
ّ
آدمیــان را دعــوت بــه تفکــر و اندیشــیدن در نظــام آفرینــش میکنــد و میفرمایــد:
نَّ ف خَ ْ ق َّ َ َ ت َ ْ أَ ْ ض َ خْ ت َ ف َّ ْ َ نَّ َ
ال�ه ِار
ا� الل ي� ِل و
ِإ<�� �ِ�ي �ل ِ� السماو ِا� وال�ر ِ� وا� ِ�ل ِ
َ آ َ ت ّ أُ ْ أَ ْ
َ
1
ا�؛
ا� ِل� ِ ݪول�ي ال�ل ب� ِب
ل� ي� ٍ
به یقین ،در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و رفت شب و روز
نشانههایی [روشن] برای خردمندان و مغزداران است>.
ـب اسـت و ُل ّ
َ«ا ْلبـاب» جمـع ُل ّ
ـب بـه معنـای ُعصـاره و خالـص هـر چیـزی اسـت.
ّ
ُل ّ
ـب و ُعصـارۀ وجـود انسـان نیـز ،عقـل و نیروی تفکر اوسـت که آیۀ بعـد اولوااللباب را
ّ
توصیـف بـه تفکـر کـرده میفرماید:

 .1سوره آل عمران ،آیه .190

�� ����� �
������� �

َّ ذ نَ َ�ذْ ُ ُ نَ َّ َ ق َ ً َ قُ ُ ً َ َ َ ٰ ُ ُن ْ َ َ َت فَ َّ ُ نَ
و�
<ال ِ�ي�� ي� كرو� اللـه ِ� ي�اما و�عودا وعلى ج��و ِب� ِهم و�ي ��كر
ف َْ
َّ َ َ ت َ ْ أَ ْ ض َ َّ ن َ َ خَ َ قْ تَ َ ٰ �ذَ َ ً
اطلا
�ِ�ي خ�ل ق ِ� السماو ِا� وال�ر ِ� ر�ب �ا ما �ل�� هـ ا ب� ِ
َ َ فَ َ َ َ
نّ َ 1
ُس بْ� َح نا�ك � قِ� ن�ا ع�ذ بَا� ال� ِار؛
آنها کسانی هستند که خدا را در همه حال ایستاده و
یا نشسته و یا در بستر به پهلو خوابیده یاد میکنند و در
آفرینش آسمانها و زمین میاندیشند [که] بارالها! تو این
[نظام شگفتانگیز] را باطل و بیهدف نیافریدهای>.
ایــن منطــق اولوااللبــاب و صاحبــان عقــل و اندیشــه اســت ،امــا مــرده دالنــی کــه
از ایــن عالــم سراســر حکمــت ،جــز اشــباع غرایــز حیوانــی و ارضــای تمایــات نفســانی
ّ
چیــزی درک نمیکننــد در لســان قــرآن کریــم شـ ّـر الــدواب و بدتریــن جنبندگاننــد کــه
فرمــوده اســت:
َ َّ
ُّ ُ ْ ْ َّ َ
َّ َ َ َّ
َ ْ ق ُ نَ 2
ِإ<� ن� �ش ّر الد َو ِبّا� ِع ن�د الل ِـه الص ّم ال بُ�ك ُم ال ذ ِ�ي� نَ� لا ي�ع ِ�لو�؛
بدترین جنبندگان در نزد خدا ،کرها و گنگهایی هستند
که [چیزی از عالم] نمیفهمند و درک حقیقتی نمینمایند>.
یشـنوند؛ زبـان قلبشـان الل
گـوش قلبشـان کـر اسـت و صدایـی از باطـن عالـم نم 
اسـت و اقـرار بـه هیـچ حقیقتـی از حقایـق معنـوی نمینماینـد .تنها صـورت ظاهری
انسـانی دارنـد و از هـر حیوانـی پسـتترند!
َ
أ
ْ ُ َّ َ ْ أَ ْ َ
ُ َ ُ
ً 3
ِإ<� ن� ه ْم ِإ�لا كال� ن�ع ِام بَ� ْل ه ْم ��ض ّل َس ِب� ي�لا>؛
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ّ
ً
ّ
ترق ّیات معنوی صرفا در گرو تفکر
حاصـل اینکـه انسـان ،در اصـل خلقتـش دارای عقـل و فکـر آفریـده شـده اسـت
ّ
تـا بـا نیـروی تفکـر آفریـدگار خـود را بشناسـد و بـا اطاعت امـر او به سـعادت ابدی نائل
گـردد کـه فرمودهانـد:
«الع ُقل ما ُعب َد به َّ
1
َ
الر ُ  َ ُ َ
اجلنان؛
ِ ِِ
محان و اکت ِسب ِب ِه ِ
عقـل ،آن [مشـعل فروزانـی] اسـت [در وجـود انسـان] کـه بـا
[روشـنگریهای] آن خداونـد رحمـان عبـادت میشـود و بهشـت
جـاودان بـه دسـت میآیـد».

انبیـاء ؟مهع؟ نیـز از طـرف خالـق ّمنان برانگیخته شـدهاند که به عقل انسـان در راه
خداپرسـتی و بهشـتطلبی مـدد برسـانند .ایـن جملـۀ نورانـی از امـام امیرالمؤمنیـن
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علی؟ع؟ منقول اسـت:
َ
ْ
َ
َ َ
«ف َب َع َـث ِفهي ْـم ُر ُس َـل ُه َو َو َات َـر إ َل ْي ْـم أ ْنب َي َ
ـاء ُه ِل َي ْس َـتأ ُد ُوه ْم ِميثـاق
ِ
ِ ِ
ِ
ْ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ َ ْ َّ ْ َ َ َ ْ َ ُّ َ َ ْ ْ َّ
الت ْب ِلي ِـغ َو
ِفطر ِت ِـه و يذ ِكروهـم من ِسي ِنعم ِت ِـه و يتجـوا عل ِيـم ِب
ُ ُ َُ َ َ
ُُْ
2
ـول؛
ي ِث
يـروا ل ْـم دف ِائ َـن العق ِ
[خـدا] رسـوالن خـود را میـان مـردم برانگیخـت و پیامبران خود را
بـه دنبـال هـم فرسـتاد تـا از مردم بخواهنـد به پیمانی که در عالم
فطـرت بـا خـدا بسـتهاند [پیمـان بندگـی] وفـادار باشـند و آنهـا را
بـه یـاد نعمتهـای فرامـوش شـدۀ خـدا بیندازنـد و گنجینههایـی
را کـه در سـرزمین عقلهـا مدفـون؛ بیـرون آورده و در دسـترس
آدمیـان بگذارنـد».

و بـه آنهـا نشـان دهنـد کـه خالـق انسـان چـه اسـتعدادهایی ،در وجـود انسـان قرار
 .1کافی ،ج ،1ص.11
 .2نهجالبالغه فیض ،خطبه .1
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داده کـه اگـر تحـت تربیـت صحیـح قـرار گیرد و عقـل و نیروی فکر خود را بـه کار اندازد
و آن اسـتعدادها را بـه مرحلـۀ ّ
فعلیـت و شـکوفایی برسـاند ،دقائـق و اسـراری از عالـم
میفهمـد و قـدرت قاهـره و نافـذهای بـه دسـت مـیآورد کـه تمـام نیروهـای عالـم را
ّ
مسـخر فرمـان خـود میسـازد کـه خالقـش فرمـوده اسـت:
َْ
َ َ خَّ َ َ ُ ّ َ ف َّ
أ ْ ض َ ً ّ نْ ُ 1
الس َم َاو ِتا� َو َما ِ ݪف��ي ال�ر ِ� ج� ِم ي�عا ِم�ه>؛
<وس�ر لكم ما �ِ�ي
مهمتر از همه اینکه ّ
اهلی ِت لقاء خدا را پیدا میکند که:
َ
َ أَ ُّ َ ْ ن َ ُن َّ َ َ
َ َ ْ ً فَ َ ق
2
ا� ِإ� ن�ك ك ِاد ٌح ِإ�ل ٰى َر ِّب�ك كدحا � ُمل ِا� ي� ِه>؛
< ي�ا � ي�ها ال ِإ��س
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت
ٰ
َ
َ
آ
َ
در ادامۀ همین آیۀ مبارکه َ
<و َس خَّ� َر َل ُك ُم >...فرموده است :إ<� نّ� ف� �ذ ِل َك ل� يَ� ٍت
ا�
ِ ِ�ي
ّ
ّ قَ ْ َ تَ فَ َّ ُ نَ
ِل�و ٍم ي���كرو�>؛ به طور مسلم ،در اینکه همه چیز عالم در مسیر خدمت به انسان
قرار داده شده است نشانههایی است برای عظمت آفرینش انسان و بزرگی هدف
و مقصدی که از آفرینش او مقصود و منظور است ،ولی پی بردن به آن نشانهها
برای کسانی ّ
میسر است که نیروی عقل و فکر خود را به کار اندازند و در سراسر این
نظام حیرتانگیز خلقت انسان و جهان بیندیشند ،وگرنه مردم فرو رفتۀ در گنداب
ّ
انسانیت کجا به فرمودۀ قرآن:
شهوات حیوانی کجا و درک رفعت مقام و منزلت
أَ ْ تَ ْ َ ُ أَ نَّ أَ ْ ث َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ نَ أَ ْ َ ْ ق ُ نَ نْ ُ ْ َّ
<�م �حس ب� �� �ك�رهم ي�سمعو� �و ي�ع ِ�لو� ِإ�� هم ِإ�لا
َ ْ أَ ْ َ
ُ أَ َ ُ
ً 3
كال� ن�ع ِام بَ� ْل ه ْم ��ض ّل َس بِ� ي�لا؛
تو میپنداری اکثر اینان [که بر روی دو پا راه میروند و یک

سر و دو گوش دارند انسانند و] میشنوند و یا چیزی درک
 .1سوره جاثیه ،آیه .13
 .2سوره انشقاق ،آیه .6
 .3سوره فرقان ،آیه .44
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میکنند [خیر ،اینها هم گوش انسانیاشان کر شده و
ّ
ّ
هم ّقوۀ تعقل و تفکرشان از کار افتاده است] اینان بسان
چهارپایانند بلکه از آنها نیز دور افتادهتر از مسیر انسانیتاند>.
زیـرا حیوانـات عقـل نداشـتهاند تـا کفـران نعمـت کرده باشـند ،ولی اینهـا «عقل»
یعنـی عالیتریـن سـرمایۀ انسـانی را داشـتهاند و آن را زیـر پـا نهـاده و کفـران عالیتریـن
نعمتهـا کردهانـد.

مبارزۀ اولیای دین ؟مهع؟ با عقاید خرافی

ّ
آسـمانی انسانسـاز دین مقدس اسلام ،مسـألۀ تفکر و
حاصل اینکه در مکتب
ِ

اندیشـه و تحقیق در تمام شـئون زندگی به ویژه در سـیر و سـلوک به سـوی عالم قرب
خـدا و تأمیـن حیـات و سـعادت ابـدی عقبـا ،یـک رکـن اساسـی بـه حسـاب آمـده
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اسـت تـا آنجـا کـه عقایـد خرافـی جاهالنـه هـر چنـد ضـرری هم بـه دنیا و آخـرت مردم
نداشـته باشـد تنهـا از آن نظـر کـه بـا مبانـی علمـی و عقلـی موافـق نمیباشـد ،در نـزد
ّ ً
پیشـوایان دیـن مقبـول نمیافتـد و جـدا در مقـام تخطئـۀ آن برمیآینـد.
از باب نمونه نقل شده که رسول اکرم؟ص؟ پسری به نام ابراهیم از ماریۀ قبطیه
داشت .او در هجده ماهگی یعنی هنوز به ّ
سن دو سال نرسیده بود از دنیا رفت .رسول
خدا؟ص؟ در کنار جنازۀ فرزندش نشسته بود و اشک میریخت ،بعضی از اصحاب
که در محضرش بودند عرض کردند :یا رسول اهلل! شما ما را امر به صبر در مصائب
میفرمودید ،اینک خودتان ناراحتید و دارید گریه میکنید؟ آن حضرت فرمود:
ْ
َ َُ ُ
َْ َ ْ َ
َ
َّ َّ 1
«القل ُب ْي َز ُن و ال َع ْ ُي ت ْد َم ُع َو ل نقول َما ُي ْس ِخ ُط الرب؛
دل میسـوزد و چشـم میگریـدّ ،امـا چیـزی نمیگوییم که موجب
خشـم خدا گردد».
 .1فقیه ،ج ،1ص ،177با اندکی تفاوت.
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آری ،انسـان دارای عاطفـه اسـت و بـه اقتضـای آن در فـراق محبـوب و عزیـزش
محـزون میشـود و میگریـد .رسـول خـدا؟ص؟ هـم بشـر اسـت و تمـام حـاالت بشـری
ّ
را در حـد کمـال دارد .در عاطفـه هـم اکمـل از دیگـران اسـت .مسـألۀ صبـر و رضـا بـه
قضـای خـدا دادن کـه مقتضـای عقـل و ایمـان اسـت ،هیچگونـه تنافـی بـا حـزن و
انـدوه و گریـه در فـراق عزیـزان ـ کـه مقتضـای طبیعـی عاطفـۀ انسـانی اسـت ـ نـدارد و
ّ
معلـم و ّ
مربـی عالـم انس ّ
ـانیت اسـت فرمـود:
لـذا آن انسـان کامـل کـه
َ«ا ْل َق ْل ُب َ ْي َز ُن و ْال َع ْ ُي َت ْد َم ُ ع َو َل َن ُق ُول َما ُي ْس ِخ ُط َّ
الر َّب؛
دل میسـوزد و چشـم میگریـد ّامـا چیـزی نمیگوییـم کـه موجـب
خشـم خـدا گردد».

ّ ً
آن روز اتفاقـا خورشـید گرفـت و هـوا تاریـک شـد .در میـان شـهر و مـردم پیچیـد
کـه ایـن خورشـیدگرفتگی بـه خاطـر مصیبتـی اسـت کـه بـه رسـول خـدا؟ص؟ وارد
شـده اسـت .امـروز کـه غبـار غـم بـر چهـرۀ پیامبـر نشسـته ،سـبب شـده کـه آفتـاب هم
منکسـف گـردد و روی از عالمیـان بپوشـاند.
ّ
البتـه بدیهـی اسـت کـه ایـن جریـان سـبب افزایـش اعتقـاد و ایمـان مـردم بـه
پیامبراکـرم؟ص؟ میشـود و هیـچ ضـرری هـم نـه بـه دنیـا و نـه بـه عقبـای مـردم نمیزنـد
ّ
ولـی از آنجـا کـه مبنـای پیامبـران الهـی ایـن اسـت کـه مـردم را عالـم و متفکـر و آگاه از
حقایـق بـار بیاورنـد و آنهـا را از هرگونـه اعتقـادی جاهالنـه بـر حـذر دارنـد.
از اینـرو آن رسـول ّ
مکـرم خـدا؟ص؟ وقتـی از ایـن شـایعه آگاه شـد نـه تنها خوشـحال
نشـد از اینکـه ایمـان و اعتقـاد مـردم بـه سـبب ایـن واقعـه بیشـتر شـده اسـت ،بلکـه
سـخت برآشـفت کـه چـرا بایـد مـردم مبتلا بـه اوهـام و خرافـات باشـند و دیگـران هـم
بخواهنـد دیـن خـدا را بـا اسـتفاده از جهـل مـردم پیـش ببرنـد و عقیـده و ایمـان آنها را
ّ
بـر اسـاس تفکـر جاهالنـۀ آنها اسـتوار سـازند.
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از اینـرو دسـتور داد در میـان شـهر نـدا در دادنـد و مـردم اجتمـاع کردنـد روی منبـر
رفـت و فرمـود :ای مسـلمانان! آگاه باشـید ،آفتـاب گرفتگـی امـروز ،نـه بـه خاطـر مـرگ
ابراهیـم فرزنـد مـن بـوده و نـه به خاطـر غمگینی من ،بلکه روی یک حسـاب و جریان
طبیعـی اسـت کـه خورشـید در شـرایط ّ
خاصـی کـه بـه تقدیـر خداونـد حکیـم تنظیـم
شـده اسـت منکسـف میگـردد.

قضاوت آیندگان
ّ
ّ
البتـه ایـن نکتـه هـم ناگفتـه نمانـد کـه مـا بـر حسـب اعتقـاد حقـی کـه بـه والیـت
تکوینیـۀ رسـول خـدا؟ص؟ و ّ
ّ
ائمـۀ هـدی؟مهع؟ داریـم ،معتقدیـم کـه ول ّـی خـدا بـه اذن
ّ
متصـرف در عالـم میباشـد و میتوانـد همـه گونـه تح ّـول در زمیـن و آسـمان بـه
خـدا
ّ
وجـود آورد؛ دریـا را تبدیـل بـه ّ
جـاده و راه و کو ههـا را مبـدل بـه چشـمههای جوشـان و
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سـیلهای خروشـان نماید کرۀ ماه را با یک اشـارۀ انگشـت خود بشـکافد و خورشـید
را به جای مشـرق از مغرب طالع سـازد؛ ولی آن روز انکسـاف خورشـید روی حسـاب
طبیعـی بـود و ارتباطـی بـه حزن و اندوه پیامبر به خاطر مرگ فرزندش نداشـت .گفتار
مـردم آن روز اساسـی جـز ّتوهـم نداشـته اسـت ،اگـر رسـول خـدا؟ص؟ آن روز ایـن ّتوهـم
جاهالنـۀ مـردم را بـه دلیـل اینکـه سـبب افزایـش اعتقـاد و ایمـان آنـان شـده اسـت بـا
سـکوت خـود امضـا میکـرد.

ّ
امـروز کـه دانشـمندان و متفکـران دنیـا براسـاس موازیـن علمـی و بـا در دسـت
تحوالت ّ
حسـی به علل و اسـباب طبیعی ّ
داشـتن وسـایل و ابزارهای تجربی و ّ
جوی

از انکسـاف و انخسـاف خورشـید و مـاه پـی بردهانـد ،همـان سـکوت پیامبـر؟ص؟ در
مقابـل ّ
توهـم جاهالنـۀ مـردم آن روز را دسـتاویزی قـرار داده و میگفتنـد :او از جهـل و
ناآگاهـی مـردم سـوء اسـتفاده کـرده و دیـن خـود را پیـش برده اسـت و لـذا آن حضرت
ً
بـرای جلوگیـری از اینگونـه دسـتاویزها آن ّتوهـم جاهالنـۀ مـردم آن روز را علنـا در
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مجمـع عمومـی مـردم تخطئـه کـرد و نشـان داد کـه ایمـان و اعتقـادات دینـی ،بایـد
ّ
ّ
براسـاس تفکـر و تعقـل و علـم اسـتوار گـردد.

کدام عقیده ارزشمند است؟

َ ُ ث ُ َ ُ ْ َ ف ئ َ ْ ُ قُ
ول>؛ انبیاء؟مهع؟
به فرمودۀ امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ <و ي�� ي�روا لهم د� ِا� ن� الع� ِ

لهـا و ظاهـر سـاختن گنجینههـای پنهـان
برنامـۀ کارشـان شـیار کـردن سـرزمین عق 
در آنهاسـت .در مکتـب انبیـاء؟مهع؟ آن قسـمت از اصـول اعتقـادی دارای ارزش و
ّ
ّ
تعقـل بـه دسـت آمـده باشـد نـه بـا تقلیـد و ّ
تعبـد.
نجاتبخـش اسـت کـه بـا تفکـر و
تقلیـد ،تنهـا در فـروع احـکام مقبـول اسـت ،اصـول عقایـد بایـد تحقیقـی باشـد.
البتـه ّ
ظرفیـت فکـری افـراد دارای مراتـب اسـت و هـر فـردی بـه تناسـب ظـرف
فکـری خـاص خـودش میتوانـد تحقیـق کنـد .یکـی ماننـد شـیخالرئیس بوعلـی
سـینا اسـت کـه بـا اقامـۀ برهان عقلی و اسـتدالل فلسـفی اثبات صانـع عالم میکند
و یکـی هـم ماننـد آن پیـرزن پشـمریس اسـت که نشسـته بود و چرخدسـتی ریسـندگی
را پیـشروی خـود گذاشـته و آن را بـا دسـت خـود میچرخانیـد و پشـمها را تبدیـل بـه
ً
قبلا ّ
قصۀ آن نقل شـد و یا داسـتان آن مرد باغبانی که مشـغول آبیاری
نـخ میکـرد کـه
َ
بـود ،مـرد عالمـی بـه او گفـت :اگـر کسـی بـه تـو بگویـد عالم به طـور طبیعی بـدون ناظم
میچرخـد چـه جوابـی داری؟ مـرد باغبـان بیلی را که در دسـت داشـت بلند کرد و با
خشـم تمـام گفـت :بـا ایـن بیـل بـر مغـزش میکوبم.
آن مـرد باغبـان نمیتوانسـت بـا اقامـۀ دلیـل و برهـان عقلـی طـرف مقابـل را کـه
انـکار وجـود خـدا میکـرد مجـاب سـازد ،ولـی یقیـن و ایمـان محکـم خـود را بـا بیـل
ّ
آهنـی کـه بـر سـر شـخص منکـر خـدا میکوبیـد نشـان مـیداد و آن هـم در حـد خـود
ّ
اعتقـاد بـر اسـاس تفکـر بـود.
ّ
باری ،تفکر اولین قدم در مسـیر حرکت به سـوی خداسـت و این هم کار مشـکلی
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نیسـت ،شـما بـه یـک درخـت نگاه کنیـد ،میبینید این درخت ،شـاخ و برگ و میوه
و شـادابی و طـراوت دارد و بعـد از چنـد روزی میخشـکد و برگهـای آن میریـزد و
شـادابی و طـراوت خـود را از دسـت میدهـد؛ ولـی سـال دیگـر باز سـبز و ّ
خرم میشـود
و میـوهدار میگـردد و چنـد روز بعـد دوبـاره میخشـکد و سـال س ّـوم باز سرسـبز و...
هر دم از این باغ بری 1میرســد

تــاز هت ــر از تــازهت ـ ــری مـیرسـ ــد

از ایـن جریـان پـی میبریـم کـه ایـن درخـت ،ریشـهای دارد و ایـن حیـات نباتـی از
آن ریشـه بـه شـاخ و بـرگ و میـوهاش میرسـد .اگـر آن ریشـه نبـود ،ایـن شـاخ و بـرگ و
یشـد.
میـوه همـان سـال اول کـه خشـکید ،دیگـر سـبز و خ ّـرم نم 
ّ
در ایــن درخــت بــزرگ عالــم هــم میبینیــم علیالــدوام انســانها میمیرنــد،
نهــا و ســیل و صاعقههــا و
حیوانــات میمیرنــد ،نباتــات میخشــکند ،طوفا 
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زلزلههــا همــه چیــز را دگرگــون میســازند و نابــود میکننــد ولــی بــاز ایــن عالــم بــا همــه
چیــزش سرپاســت.
انسـانها ،حیوانـات و نباتـات هسـتند و همـه چیـز در جـای خـود ثابـت و باقـی
اسـت؛ آنچنـان کـه گویـی هیـچ دگرگونی در هیـچ جای عالم به وجود نیامده اسـت،
ً
در صورتـی کـه بـا بـه وجـود آمـدن آن همـه حـوادث کوبنـده و ویرانگـر باید اصال بسـاط
حیـات و زندگـی از روی زمیـن برچیـده شـده باشـد و دیگـر نـه انسـانی وجـود داشـته
باشـد و نـه حیوانـی و نـه نباتـی.
پـس معلـوم میشـود ایـن درخـت بزرگ عالم ریشـهای دارد و این همه شـادابیها
و طراوتهـا از او نشـأت گرفتـه اسـت و میگیـرد .اوسـت کـه ایجـاد میکنـد و معـدوم
میسـازد ،حیـات میبخشـد و پـس میگیـرد.
ّ
م ـی َد َرد م ـیدوزد آن خیــاط کــو
میدمــد میســوزد آن نفــاخ 2کــو
 .1بری :میوهای.
ّ
 .2نفاخ :دمنده.
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َّ
ُ ُ َّ ْ َ ف نَّ َ َ ُ ُ نَّ َ
ال�ه َار ف�ِ�ي الل يْ� ِل؛
<�ولِ �ج الل ي�ل �ِ�ي ال�ه ِار و�ي ولِ �ج
ي
شب را داخل روز و روز را داخل شب میکند>.
َ َ ن ُ ْ ُ ْ َ َّ َن ْ َ ّ ت َ ُ ْ ْ َ
َن ْ َ ّ 2
� ِر ج ُ� ال َم ِيّ� ت� ِم� الح�ي ؛
� ِر ج� الح�ي ِم� الم ِي� ِ� و ي �خ
<وم� ي �خ
ِ
زنده از مرده و مرده از زنده بیرون میآورد>.
ْ
ُ َّ َ ْ ُ َ ف �ش َ أ ن 3
<كل ي�و ٍم هو �ِ�ي � ٍ�؛
همه روز او در کاری و در مقامی است>.
1

ّ
استواری ایمان به سبب تفکر
یشـود .آیـا بـرای شـما
در هـر روز و هـر لحظـه کاری از او (حـق تعالـی) صـادر م 
پیـش آمـده کـه در یـک شـب مهتابـی فصل تابسـتان زیر آسـمان کنار جـوی آب روان
نشسـته باشـید و جریـان آب را تماشـا کنیـد ،عکـس مـاه را در صفحـۀ آب میبینید،
آب پیوسـته در جریـان اسـت و یـک لحظـه آرام نیسـت ولـی عکـس مـاه روی آب
همچنـان ثابـت اسـت و بـا رفتـن آب ،از بیـن نمـیرود .در صورتـی کـه بدیهـی اسـت
کـه نقـش روی آب جـاری ،بـا رفتـن آب از بیـن مـیرود ،پـس ایـن چـه س ّـری اسـت کـه
آب در جریـان اسـت امـا نقـش روی آن ثابـت و باقـی اسـت.
شـما سـری بـه سـوی آسـمان بلنـد کـن و مـاه را در صفحـۀ آسـمان ببیـن کـه اصـل
و صاحـب ایـن عکـس در صفحـۀ آسـمان اسـت .تـا مـاه در آسـمان هسـت نقـش
ّ
و عکـس روی آب هـم هسـت .حـال ،ایـن سـیل عالـم هسـتی علیالـدوام جوشـان
و خروشـان در جریـان اسـت پیوسـته میجوشـد و میخروشـد و کائنـات را بـا خـود
میلغزانـد و میبـرد و در عیـن ایـن جوشـیدن و خروشـیدن و همـه چیـز را بـا خـود
 .1سوره حج ،آیه .61
 .2سوره یونس ،آیه .31
 .3سوره رحمان ،آیه .29
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بـردن ،میبینیـم کـه بـاز همـه چیـز از کائنـات در جـای خـود هسـت؛ آسـمان هسـت
و زمیـن هسـت ،مـاه و خورشـید و سـتارگان هسـت ،انسـان و حیـوان و جمـاد و نبـات
هسـت و ...ایـن چـه ّ
سـری دارد؟
َ ف َّ َ �زْ قُ ُ ْ َ َ تُ َ ُ نَ
و�>؛ 1بـه آسـمان
قـرآن کریـم جـواب میدهـد کـه< :و�ِ�ي السم ِاء ِر �كم وما �وعد
ّ
بنگریـد و اصـل و ریشـۀ ایـن کائنـات را در آسـمان یعنـی عالـم ّ
ربوبیـت اهلل جـل جالله
بنگریـد؛ اوسـت کـه ایـن نظـام حیرتانگیـز کائنـات را تنظیـم و تدبیـر میکنـد و روی
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یبـرد و افـراد
نظـم و حسـابی عجیـب و دقیـق ،افـراد هـر نوعـی از انـواع را مـیآورد و م 
ّ
دیگـری از همـان نـوع را جـای آنهـا مینشـاند و نظـام کلـی عالم را ثابت نگـه میدارد.
َّ َ ن َ خَ َ ئ ُ ُ َ َ نُ َ ّ ُ ُ َّ قَ َ َّ ْ ُ
َ ّ شَ
2
وم؛
<وِإ� ن� ِم ن� ��ي ْ ٍء ِإ�لا ِع ن�د�ا ��ز ِا� ن�ه وما � ن��ز ِ له ِإ�لا ِب��د ٍر معل ٍ
همه چیز عالم ،خزائنش در نزد ماست و ما هر چیزی را تحت
قدر و اندازۀ ّ
معین و معلومی از بالا فرود میآوریم>.
قرنها بر قرنها رفت ای همام
ّ
شد مبدل آب این جو چند بار

ویـ ــن م ـع ــانی بــرقــرار و بـــر دوام
عکس ماه و عکس اختر برقرار

ّ
اینکـه انبیـاء؟مهع؟ روی مسـألۀ تفکـر ایـن قـدر تأکیـد دارنـد ،بـرای ایـن اسـت کـه
میخواهنـد در دلهـا عقیـده و ایمـان ایجـاد کننـد آنگونـه کـه انسـان مؤمـن معتقـد
ّ
بـه توحیـد و ّ
نبـوت و معـاد ،خـود را موظـف بـه انجـام وظایـف دینـیاش بدانـد بـدون
ّ
اینکـه شلاق بـاالی سـرش باشـد و زنـدان تهدیـدش کنـد و بدیهـی اسـت کـه ایـن
یشـودّ .
البتـه بـا اجبـار
حالـت روحـی در انسـان از طریـق اجبـار و اکـراه حاصـل نم 
و اکـراه میشـود از مـردم مالیـات گرفـت و سـرباز بـه میـدان جنـگ فرسـتاد وّ ...امـا
هرگـز نمیشـود آنهـا را طـوری سـاخت کـه بـا میـل و رغبـت تمـام ،مـال و ثـروت خـود
 .1سوره ذاریات ،آیه .22
 .2سوره حجر ،آیه .21

�� ����� �
������� �

ً
را محضـا در راه خـدا انفـاق کننـد و بـا اشـتیاق تمـام بـه میـدان جهـاد و بـذل جـان
ّ
بشـتابند .ایـن ،جـز از راه اندیشـه و تفکـر دربـارۀ خداشناسـی و تحصیـل ایمـان و
اعتقـاد بـه ّ
نبـوت و معـاد امکانپذیـر نمیباشـد.

عامل نابودی اعمال نیک
ّ
ّ
اکنـون مـا بحمـداهلل تـا حـدی تحـت تربیـت انبیاء؟مهع؟ قـرار گرفتـه و از طریق تفکر
ّ
تعقـل ،ایمـان و اعتقـاد بـه توحیـد و ّ
نبـوت و امامـت و معـاد پیـدا کردهایـم ،ولـی اگـر
و
بخواهیـم ایـن ایمـان و اعتقـاد را از سـطح روییـن قلـب عبور داده به پـردۀ زیرین قلب
برسـانیم و آنجـا راسـخش گردانیـم ،بایـد در میـدان عمـل بـه دسـتورات آسـمانی قرآن
سـاعی و کوشـا باشـیم و ایـن را بـاور کنیـم کـه تـا اهـل عمـل نباشـیم آن بـذر ایمـان در
زمیـن قلـب مـا رشـد نمیکنـد و بـاال نمـیرود .ایـن سـخن خداسـت کـه میفرمایـد:
َ
َّ
ْ َ ُ ْ َ
َْ
ّ َ ُ َ ْ فَ ُ ُ 1
ِإ<�ل يْ� ِه يَ�صعد الک ِل ُم الط ِيّ� ُب� َوالع َم ُل الص ِالح ي�ر�عه؛
آنچه که به سوی خدا بالا میرود ،قلب با ایمان استّ .اما
بالا برندهاش عمل صالح است>.
در آیۀ دیگر هم فرموده است:
َ أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َّ ْ فْ َ ُ
کم َوا�علوا
< ي�ا � ي�ها ال ِ�ي�� �م�وا ارکعوا واس ج�دوا واع ب�دوا ر�ب
َ
ْ
َ ْ َ َ َ ّ ْ تُ فْ ُ نَ 2
ال�خ ي�ر لعلکم �� ِلحو�؛
ای کسانی که ایمان آوردهاید! [در مقام عمل] رکوع کنید
و سجده کنید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک
انجام بدهید ،باشد که رستگار گردید>.

 .1سوره فاطر ،آیه .10
 .2سوره حج ،آیه .77
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تنهـا داشـتن ایمـان بـه خـدا و پیغمبـر و امـام؟مهع؟ عـاری از عمل ،کافـی در نجات
انسـان نیسـت؛ انجام واجبات و پرهیز از محرمات ،شـرط الزم و قطعی اسـت.
ً
ّ
توجـه بـه ایـن حقیقـت مخصوصـا از ناحیـۀ جوانـان عزیـز محتـرم بسـیار الزم
یسـازد همانگونه
اسـت کـه ناپرهیـزی از گناهـان ،اعمـال نیک و عبـادات را بیاثر م 
کـه آدم بیمـار اگـر داروهـای دسـتور داده شـدۀ از جانـب طبیـب را تنـاول کنـد ولـی از
خـوردن غذاهـای ّ
مضـر پرهیـز نکنـد داروهـا بیاثـر خواهـد شـد و بیمـار روی بهبـودی
نخواهـد دیـد.

بیچارگی ما از روغن ّ
حب دنیا
آری ،مـا اعمـال نیـک از واجبـات و مسـتحبات زیـاد انجـام میدهیـم ولـی
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بـا ارتـکاب گناهـان ناپرهیـزی میکنیـم و آثـار اعمـال نیـک را از بیـن میبریـم و از
ً
یهـای روحـی را نمیبینیـم و اکثـرا هـم
اینروسـت کـه هیـچگاه روی بهبـودی از بیمار 
ً
اصلا نمیدانیـم بـه چـه بیمـاری از بیماریهـای روحـی مبتلا هسـتیم.

ّ
آ گاهی از منطق انبیاء با تفکر
از افتخارآمیزتریـن برنامههـا كـه سـر لوحـۀ ادیـان تمـام انبیـای الهـی اسـت همیـن
ّ
برنامـۀ تفكـر اسـت كـه همـۀ انبیـاء و پیامبـران خـدا؟مهع؟ در همـۀ زمانهـا مـردم را بـه
ّ
«تفكـر» دعـوت كردهانـد و میكننـد و بـرای دیـن آن مردمـی ارزش قائـل میشـوند كـه
ّ
دعـوت آنهـا را بـر اسـاس تفكـر پذیرفتـه باشـند.
انبیاء هرگز مردم خواب رفته و چشم و گوش بسته را به دنبال خود نمیكشند.
آن ّ
شـیادان عالمنـد كـه از بیـداری مـردم میترسـند و از جنبـش عقلـی مـردم
وحشـت دارند آنها دلشـان میخواهد كه مردم در خواب باشـند و جاهل و بی فكر و
خـرد ،تـا بتواننـد بازارشـان را در میان جاهالن تشـكیل داده متاع فاسـد و كاسدشـان
را بـه آنهـا عرضـه كننـد و سـوار بـر خـر مـراد خـود گردنـدّ ،امـا انبیـاء و پیـامآوران الهـی
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متاعشـان تنهـا در بـازار اولواااللبـاب و صاحبـان عقـل و فكر و حكمـت جلوه میكند
و مشـتری مییابـد ،زیـرا انبیـاء میگوینـد تـا فطـرت بشـر بیـدار نشـود ،تـا عقـل و فكـر
بشـر بـه كار نیفتـد و تـا چشـم و گـوش انسـانیاش بـاز نشـود ،نمیتوانـد ازمنطـق انبیـاء
آگاه گـردد و معنـای دعـوت آنهـا را بفهمـد و از اینـرو اسـت كـه انبیاء از نخسـتین قدم،
ّ
مـردم را دعـوت بـه تفكـر میكننـد و بـا بیانـات گوناگـون آنـان را ترغیـب و تشـویق بـه
َّ َّ
ّ
ّ
«تفكـر» مینماینـد و میگوینـد« :افلا یعقلـون»« .افلا یتفكـرون»« .افلا َیذكـرون» .آیـا
نمیاندیشـید ،آیـا عقـل خـود را بـه كار نمیاندازیـد .آیـا ّ
تنبـه پیـدا نمیكنیـد؟
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یکـی دیگـر از شـئون ّ
نبـوت ،هدایـت مـردم بـه صـراط مسـتقیم اسـت مـردم در
مقابـل دعـوت انبیـاء؟مهع؟ دو گروهنـد
خداوند متعال میفرماید:
ُ
َََ ْ َ َْ
ُ ّ أ َّ �ة َ ُ ً 1
<ول ق�د بَ�ع ث� ن�ا ف�ِ�ي ك ِل �م ٍ رسولا؛
ّ ً
محققا ما در میان هر ّامتی رسولی فرستادهایم>.
َ
أَ ْ ُ َّ َ
ّ َ غُ تَ 2
<� ِن� اع بُ�دوا اللـه َو جْا� ت� ِن� ُب�وا الطا�و�؛
خدا را بندگی كنید و از طاغوت اجتناب نمایید>.
ّ
معبـود باطـل ،لفـظ طاغـوت علیالظاهـر صیغـۀ مبالغـه
«طاغـوت» یعنـی
ِ
َ
ّ
اسـت از ّ
مـادۀ طغیـان بـه معنـای «طغیانگ ِـر متجـاوز» از حـد كـه مصـداق اجالی آن،
ّ
همـان آدم گردنكـش مسـتكبری اسـت كـه از حـد و مـرز خـود تجـاوز كـرده و خـود را در
 .1سورۀ نحل ،آیۀ .36
 .2سورۀ نحل ،آیۀ .36
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ردیـف خـدا معبـود دیگـران قـرار داده اسـت .انبیـاء؟مهع؟ در هـر زمـان ،قـوم خـود را بـه
ً
خداپرسـتی و انـكار طاغـوت دعـوت میكردنـد؛ طبعـا مـردم بـر حسـب داشـتن عقل
و اراده و اختیـار ،در مقابـل دعـوت انبیـاء؟مهع؟ دو دسـته میشـدند:
َ
َّ ْ َ َ
َ َ َّ ُ ْ
فَ ْ
�ضّ َ َ ةُ 1
<� ِم ن� ُه ْم َم نْ� هدى اللـه َومِ ن� ُه ْم َم نْ� َح ق� ت� عل يْ� ِه ال لال�؛
گروهی مشمول هدایت خدا میشدند و گروه دیگر راه ضلالت
و گمراهی را پیش میگرفتند>.
ّ
البتـه ّ
توجـه داریـم كـه راهیابـی و گمراهـی ،در اختیـار خـود انسـان اسـت و
هیچگونـه اجبـاری از جانـب خـدا در كار نیسـت؛ چنـان كـه فرمـوده اسـت:
نّ َ َ َ ْ ن َ ُ َّ َ ّ َ َ
َ
َ فُ ً 2
اك ًرا َوِإ� ّما ك�ورا؛
ِإ<��ا هد ي��اه الس ِب�
�يل ِإ�ما �ش ِ
ما راه [بهشت و سعادت و راه ّ
جهنم و شقاوت] را به انسان
نشان دادهایم ،حال این خود انسان است كه میتواند [با
پذیرش هدایت] شاكر و یا [با عدم پذیرش آن] كافر گردد>.
آن كسانی كه این هدایت را كه «هدایت ّ
عامۀ» خداست از پیامبران خدا پذیرفتند
و رو به سوی خدا حركت كردند ،خدا هم توفیقات خود را شامل حال آنها میكند و
به آنها در پیشروی در این راه مدد میرساند و آنها را مشمول «هدایت ّ
خاصهاش»
فَ ْ ُ َ َ َ َّ ُ
میگرداند كه جملۀ<� ِم ن�ه ْم م نْ� هدى اللـه> اشاره به حال این گروه است.
ّامـا آن كسـانی كـه اعتنـا بـه «هدایـت ّ
عامـۀ» خـدا نكـرده و ّ
تبعیـت از پیامبـران
خـدا؟مهع؟ ننمـوده و بـه سـوءاختیار خـود ،راه ّ
جهنـم را پیـش گرفتنـد ،خـدا هـم بـه

كیفـر ایـن نافرمانـی ،آنهـا را بـه حـال خودشـان وا میگذارد و طبیعی اسـت كـه در این
صـورت جـز ضاللـت و گمراهـی و عاقبـت ّ
جهنـم سـوزان نصیبـی نخواهند داشـت و
َ ْ ُ َ َ َّ ْ َ َ
َّ َ َ ُ
جملـۀ<ومِ ن�ه ْم م نْ� ح ق� ت� عل يْ� ِه ال�ض لال ة�>؛ اشـاره بـه حـال ایـن گـروه اسـت.
 .1سورۀ نحل ،آیۀ .36
 .2سورۀ انسان ،آیۀ .3
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رسول ا كرم؟ص؟ حریص بر هدایت مردم
خداوند متعال خطاب به پیامبر؟ص؟ میفرماید:
نْ تَ ْ
�حر ْص َع َل ٰى ُه َد ُاه ْم ف َ� إ� نَّ� َّالل َـه َلا يَ� ْه ِد� َم نْ� يُ� ِ�ض ُّل َو َما َل ُهمْ
ي
ِ
ِإ<�� ِ
نَ
نَ 1
اص ِر�ي �؛
ِم نْ� � ِ
این مردم آن چنان در وادی كبر و غرور و لجاج و عناد
ّ
صلاحیت هرگونه هدایت را از دست دادهاند و
افتادهاند كه
لذا تو هر چه بر هدایتشان حریص باشی و سعی و تلاش از خود
نشان بدهی ،نتیجه نخواهی گرفت؛ زیرا] خدا كسی را كه
گمراه كند ،دیگر هدایتش نخواهد كرد و برای آنان یار و
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یاوری نخواهد بود>.
ّ
در آیـات متعـدد از قـرآن میبینیـم كـه خـدا رسـول گرامـیاش؟ص؟ را بـه داشـتن
یسـتاید .یـك جـا میفرمایـد:
صفـت «حـرص بـر هدایـت» مـردم م 
َ قَ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ ْ أَ نْ فُ ُ
َ
ٌ ََ ْ ُ ْ 2
ْ
<ل�د ج�اءكم رسول ِم ن� ��� ِسكم  ...ح ِر�يص عل ي�كم؛
رسولی از خودتان به سوی شما آمده ...كه حریص بر هدایت
شماست>.
در جای دیگر فرمود:
فَ َ َ َّ َ َ خ ٌ َ ْ َ َ َ آ َ
ْ َ ْ ُ َ َ
ا�ع ن� ف� َسك عل ٰى � ث� ِار ِه ْم ِإ� ن� ل ْم يُ��ؤ مِ ن�وا بِ�ه ٰـ�ذ ا
<�لعلك ب� ِ
َ
َْ
ث أ َ فً 3
الح ِد ي� ِ� �س�ا؛
تو چنان به خاطر گمراهی این مردم ّ
متأسف میشوی كه
گویی از ّ
غصه میخواهی خود را از بین ببری كه چرا به این

كلام آسمانی خدا ایمان نمیآورند>.
 .1سورۀ نحل ،آیۀ .37
 .2سورۀ توبه ،آیۀ .128
 .3سورۀ كهف ،آیۀ .6
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باز فرموده است:
َ َ َ ْ �زُ نْ َ َّ ذ نَ ُ َ ُ نَ ْ ُ ْ َّ َ ُ ُ َّ َ َ ً
و� ِف��ي الك ف� ِر ِإ��ن ُه ْم ل نْ� يَ��ض ّروا اللـه �ش يْ� ئ�ا
<ولا ي�ح �ك ال ِ�ي�� ي�س ِارع
ً
ْ
َ
َ
آ
ّ
َ
ُ ُ َّ ُ أَ َّ َ ْ َ َ َ ُ
َ
ف
�ظ
خ َ ة َ ُ ْ َ �ذ ٌ �ظ ٌ 1
ْ
�عل لهم ح ا ِ��ي ال� ِ�ر ِ� ولهم ع با� ع ِ ي�م؛
ي� ِر�يد اللـه �لا ي �ج
آنان كه در مسیر كفر شتابان میروند ،تو را غمگین
و محزون نسازند آنها هرگز زیانی به خدا نمیرسانند و خدا
ّ
میخواهد در آخرت هیچ حظ و نصیبی برای آنها قرار ندهد و
عذابی عظیم از ِآن آنهاست>.
پیامبراكـرم؟ص؟ كـه َر ْح َم ٌـة ِل ْلعالمیـن اسـت ،بـر هدایـت ّ
عامـۀ مـردم آن چنـان
لهـا كـه رو بـه ّ
جهنـم میروند؛ ّ
تأسـف
حریـص اسـت كـه از ضاللـت و گمراهـی ابوجه 
میخـورد و محـزون میشـود خـدا بـه رسـول گرامـیاش؟ص؟ آن چنان ّ
محبـت دارد كه
از ایـن جهـت دلـداریاش میدهـد و میگویـد تـو در نـزد مـا عزیزتر از این هسـتی كه به
خاطـر ّ
جهنمـی شـدن ابوجهلمنشـان ناراحـت شـده و غمگیـن بشـوی ،آنهـا ارزش
ایـن را ندارنـد كـه بـه خاطـر آنهـا تـو «حبیـب مـن» ّ
غصـهدار گردی.
ْ تَ ْ ْ َ َ ُ َ ُ ف َ َّ َّ َ َ ْ
َ نْ ُ �ض ُّ 2
ِإ<� ن� �ح ِرص عل ٰى هداه ْم � ِإ� ن� اللـه لا يَ�ه ِد ي� م� ي� ِ ل؛
تو هر چه بر هدایتشان حریص باشی [نتیجه نخواهی گرفت]

زیرا خ اد كسی را كه گمراه كرده هدایتش نخواهد كرد>.

 .1سورۀ آل عمران ،آیۀ .176
 .2سورۀ نحل ،آیۀ .37
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شـأن دیگـر مقـام ّ
نبـوت آن اسـت کـه هـر پیامبـری شـاهد بـر اعمـال ّامـت خویـش
است.
خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:
َ أَ ُّ َ نَّ ُّ نّ َ أَ ْ َ ْ ن َ َ �ش َ
ً َ ُ َ ش ّ ً َ نَ �ذ ً 1
< ي�ا � ي�ها ال� بِ��ي ِإ��ا �رسل�اك ِاهدا وم ب� ِ�را و� ِ ي�را>؛
ای پیامبـر! مـا تـو را فرسـتادهایم كـه شـاهد و گـواه باشـی بـر اعمـال بنـدگان.
شـهادت بدهـی بـر كارهایـی كـه از آنهـا صـادر شـده اسـت و اطلاق شـاهد ،داللـت
بـر ایـن دارد كـه شـاهد باشـی هـم در دنیـا و هـم در آخـرت ،شـاهد باشـی هـم در ظاهـر
اعمـال و هـم در باطـن اعمـال .شـاهد باشـی هم نسـبت به ّامت حاضر و هم نسـبت

بـه ّامتهـای گذشـته و ّ
حتـی انبیـای سـلف .چون قـرآن كریم میفرمایـد روز قیامت،
پیغمبراكـرم؟ص؟ «شـاهد اعمـال» خواهـد بـود:
 .1سورۀ احزاب ،آیۀ .45

�� ����� �
������� �

َ َ ْ َ نَ ْ َ ث ُ ف ُ ّ أُ َّ �ة �ش َ ً َ َ ْ ْ نْ أَ نْ فُ ْ َ ئْ ن َ
<و�ي وم � ب�ع� ِ ݪ��ي ك ِل �م ٍ ِه ي�دا عل ي� ِهم ِم� ��� ِس ِهم و ِج���ا
َ َ ً ََ َ َُ
1
بِ�ك �ش ِه ي�دا عل ٰى ه ٰـ�ؤ ل ِاء؛
ما روز قیامت ،در میان هر قومی ،شاهدی میآوریم كه گواه
بر اعمالشان باشد و تو را ای پیامبر! نسبت به همۀ آنها شاهد
میآوریم>.
یعنـی هـر پیغمبـری شـاهد اعمـال ّامت خودش میباشـد ،ولی تو شـاهد اعمال
انبیـاء هـم خواهـی بـود .پـس رسـول اكـرم؟ص؟ طبـق ایـن آیـات ،روز قیامـت شـاهد
اعمـال آدمیـان خواهـد بـود .هـم نسـبت بـه ّامـت خـودش و هم نسـبت بـه ّامتهای
گذشـته و هـم نسـبت بـه انبیـای سـلف؟مهع؟.
متفرع بر «شهادت ّ
این هم قاعده است كه فرمودهاند «شهادت ادایی» ّ
تحملی»
ّ
«تحمل شهادت» نكند ،نمیتواند «ادای شهادت» بنماید.
است ،یعنی تا كسی
از بـاب مثـل شـما اگـر بخواهیـد در محضر قاضی شـهادت بدهید زیـد و عمرو كه
بـا هـم اختلاف در معاملـه دارنـد؛ مـن شـهادت میدهـم كـه زیـد خانـۀ خـودش را بـه
ً
عمـرو فروخـت ،ایـن شـهادت شـما وقتـی صـادق و مقبـول اسـت كه قبلا در مجلس
معاملـه حاضـر بـوده و شـنیده باشـید كـه زیـد بـه عمـرو گفـت :فروختـم و او گفـت:
خریـدم .در ایـن صـورت اسـت كـه میتوانیـد در محضـر قاضـی شـهادت بدهیـد كـه
زیـد فروختـه و عمـرو خریـده اسـت و اگـر در مجلـس معاملـه حاضـر نبودهایـد ،شـما
در پیـش قاضـی ،صـادق نخواهیـد بـود و جایـز هـم نمیباشـد و لـذا معصومیـن؟مهع؟
آفتـاب را نشـان داده و فرمودنـد :ایـن آفتـاب را ببیـن ،اگـر مطلبـی بـه ایـن آشـكاری بـر
تـو روشـن بـود ،حـق داری شـهادت بدهـی وگرنـه كـه خیـر.
ّ
«تحمل شهادت» و در محضر قاضی «ادای
حاال حضور در مجلس معامله،
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شهادت» است« .شهادت ادایی» بستگی دارد به «شهادت ّ
تحملی»! حاال
پیغمبراكرم؟ص؟ كه روز قیامت ،شهادت بر اعمال آدمیان میدهد ،اگر آن حضرت
در دنیا شاهد اعمال و ّنیات آدمیان نباشد ،چگونه میتواند در روز قیامت شهادت
بدهد كه من حاضر بودم و دیدم اینها این اعمال را با این ّنیات انجام دادهاند.
پـس معلـوم میشـود كـه پیغمبراكـرم؟ص؟ در دنیـا شـاهد اعمـال اسـت ،یعنـی
همـۀ اعمـال مـا را مشـاهده میكنـد آن هـم نـه تنهـا ظاهـر عمـل را بلكـه از روح عمـل
نیـز كـه ّنیـت اسـت آگاه میباشـد .زیـرا اگـر از ّنیـت آگاه نباشـد و تنهـا پیكـر عمـل را
ببینـد ،پیكـر عمـل كـه دلیـل بـر خوبـی یـا بـدی آن نمیباشـد .معیـار در خـوب و بـد
بـودن عمـلّ ،نیـت اسـت .مـن چـه میدانـم شـما كـه اینجـا نشسـتهاید ،بـا چـه ّنیـت
نشسـتهاید .شـما هـم نمیدانیـد مـن بـا چـه ّنیتـی اینجـا آمـدهام و سـخن میگویـم و
270

لـذا در روز قیامـت ،هیـچ كـدام از مـا نمیتوانیـم دربـارۀ دیگـری شـهادت بـه اخلاص
یـا عـدم اخلاص در عمـل بدهیـم.

ً
ولی پیامبراكرم؟ص؟ و دیگر معصومان؟مهع؟ مخصوصا حضرت ّ
ولی زمان ؟جع؟
هم اكنون عمل ما را با ّنیتش مشاهده میكنند و روز قیامت نیز «ادای شهادت»
مینمایند.
در آیۀ دیگر از سورۀ توبه میخوانیم:
َ
َ قُ ْ ُ فَ
ّ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ �ؤْ نُ نَ 1
<و� ِل اع َملوا � َس يَ� َرى اللـه عملكم ورسوله والم مِ �و�؛
بگو :عمل كنید و بدانید كه عمل شما را خدا میبیند و
رسول خدا میبیند و مؤمنان [یعنی گروه ّ
خاصی از اهل ایمان
كه در درجۀ اعلای ایمان واقع شدهاند و امامان معصوم؟مهع؟
هستند] میبینند>.
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رؤیـت هـر سـه در یـك ردیـف آمـده« ،رؤیـت خـدا» «رؤیـت رسـول؟ص؟» و «رؤیـت
ّ
امامـان؟مهع؟» و بدیهـی اسـت كـه «رؤیـت خـدا» به ظاهر و باطن عمـل تعلق میگیرد،
پـس ظاهـر و باطـن اعمـال مـا ،مـورد رؤیـت و دیـدن خـدا و رسـول خـدا و امامـان؟مهع؟
ً
یشـود كـه «سـین» در اینگونـه مـوارد كـه
میباشـد در دنیـا و آخـرت و ضمنـا عـرض م 
ّ
حتمیـت و ّ
ّ
قطعیـت اسـت:
وعـده و وعیـد باشـد ،دال بـر
َ
فَ
ّ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ �ؤْ نُ نَ 1
<� َس يَ� َرى اللـه عملكم ورسوله والم مِ �و�؛
[هر كارى مىخواهید] بكنید ،كه بزودى خدا و پیامبر او و
مؤمنان در كردار شما خواهند نگریست>.
ً
ً
یعنـی حتمـا و قطعـا عمـل شـما را خـدا و رسـول خـدا و امامـان؟مهع؟ میبیننـد و از
ظاهـر و باطـن آن آگاهنـد و روز قیامـت بـه شـما جـزا میدهنـد.
در زیارتشان هم میخوانیم:
ََ
َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ٰ َ
َ
ری َمق ِامی َو ت ْس َم ُع كل ِمی؛
«اشهد انك ت
مـن شـهادت میدهـم [ای ّ
حجـت معصـوم خـدا! كه] تـو میبینی
مـن كجـا ایسـتادهام و میشـنوی مـن چـه میگویم».

در زیارت جامعه هم میخوانیم:
ُ َ
َْ
ْ َ
ُ
َ«و ش َه َد ُاء َد ِار الف َن ِاء َو شف َع ُاء َد ِار ال َبق ِاء؛
(حجـج الهـی) شـفیعان سـرای جـاودان آخـرت و شـاهدان سـرای
فناپذیـر دنیـا میباشـند».

پس معلوم میشود رسول و امام ،انسان ممتازی است كه بر اثر سیر و سلوك
عبادی ّ
خاص به خودش به مرتبهای از كمال رسیده كه تمام استعدادهای انسانی
ِ
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َ
در وجودش به ّ
فعلیت رسیده و ِاشراف بر تمام ابعاد و نواحی عالم انسان پیدا كرده
و اعماق ضمائر آدمیان را -كه در باطن هر كس چه میگذرد -مشاهده میكنند.
تكوینیه است كه برای انسانهای ّ
ّ
مقرب حاصل میشود .این
این از شئون والیت
قسمت مربوط به «صفت شاهد» است كه در آیۀ مزبور (احزاب  )45 /از صفات
پیامبراكرم؟ص؟ به شمار آمده است.

بشیر و نذیر بودن

ً ّ
وقتـی پیامبراكـرم؟ص؟ شـاهد اعمـال بنـدگان از ظاهـر و باطـن شـد ،طبعـا مبشـر و

نـذر خواهـد شـد .زیـرا هـر عملـی را از هـر كسـی میبینـد و میدانـد او بـا ایـن عمل به
ُم ِ
كجـا خواهـد رسـید ،از ایـن رو بـه انسـانهای خوشعمـل ،بشـارت بهشـت و نیـل بـه
ّ
سـعادت جاودان میدهد و نسـبت به آنها «بشـیر» و ُ«مبشـر» میشـود و افراد بدعمل
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یشـودّ .
البتـه
را از پایـان كارشـان «انـذار» میكنـد و نسـبت بـه آنهـا «نذیـر» و ُ«منـذر» م 
منظـور از انـذار پیامبـر؟ص؟ ترسـاندن نیسـت ،بلكـه منظـور هشـدار دادن و اعلام خطر
كـردن اسـت كـه بـه هـوش باشـید از ایـن راه كـه میروید ،سـر راهتان گردنهها هسـت،
جهـا هسـت.
مهالـك هسـت ،عذابهـا و درد و رن 

ّ
پـس اگـر او در دنیـا شـاهد اعمـال بنـدگان نباشـد ،نمیتوانـد «مبشـر» و «منـذر»

باشـد .بایـد اعمـال نیـك و بـد را ببینـد و از پایـان هـر عملـی آگاه باشـد تـا بـه نیـكان
«بشـارت» دهـد و بـدان را «انـذار» نمایـد.

فصل هفتم

�ف ت ن � �ظ
ص ا� ا� ب� ی ای ع ام؟مهع؟
ا�ز �نگ ݑ ݦ آ
�
اه ٯر�ن کر ی م
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قدرت روحی انبیاء؟مهع؟
مطالعـۀ داسـتان انبیـاء؟مهع؟ و اندیشـیدن در حـاالت آنهـا از نظـر قـرآن كریـم
وظیفـۀ اندیشـمندان اسـت تـا بـه منزلـت آنهـا در پیشـگاه خـدا پـی ببرنـد .چنانكـه
َ
ُ
َ قَ ْ َ نَ ف قَ َ
ْ ٌ أ ْ أْ َ
ا�>؛ 1در داسـتان و سرگذشـت
میفرماید< :ل�د ك
ا� �ِ�ي �ص ِص ِه ْم ِع ب� َر ة� ِل� ِولی ال�ل ب� ِب
پیامبـران خـدا؟مهع؟ بـرای خردمنـدان عبرتـی بسـیار عظیـم هسـت كـه انسـان بـا
مطالعـۀ حـاالت آن ّ
مقربـان درگاه خـدا بـا یـك سلسـله نیروهای معنـوی و امدادهای
غیبـی آشـنا میشـود و بـاور میكنـد كـه پیامبـران اگـر آن نیروهـای معنـوی را نداشـتند
و ّمتكـی بـه آن امدادهـای غیبـی نبودنـد ،در راه دعـوت جامعـۀ بشـر بـرای حركـت بـه
سـوی خـدا كوچكتریـن قدمـی نمیتوانسـتند بردارنـد تـا چـه رسـد بـه اینكـه در مقابل
ّ
جبـاران عالـم بایسـتند و بـا خونخوارتریـن قبایـل وحشـی مبـارزه كننـد و آنهـا را مقهـور
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نهـا نفـوس بشـری بنشـانند در
فكـر خـود گردانیـده و عقایـد خودشـان را در دل میلیو 
ّ
حالـی كـه اكثـر آنهـا از نقـاط غیـر متمـدن برخاسـته و از عوامـل تربیـت اجتماعـی هـم
بـه دور بودهانـد .بـا دسـت خالـی از ثـروت و قـدرت ظاهـری ،بـا ّ
جبـاران عالـم بـدون
ُ
هرگونـه سسـتی و ف ُتـور 1جنگیدهانـد و افـكار خـود را یكنواخـت بـه عالمیـان عرضـه
نهـا انسـان نشـاندهاند.
كـرده و عقایـد خـود را در دل میلیو 

این نشان میدهد آن كسانی كه با ملكوت عالم در ارتباط هستند و ّمتكی
به امدادهای غیبی میباشند ،سرمایۀ عظیمی از ّقوت روح و ثبات عقیده و ایمان
در وجودشان هست و برای رسیدن به آن حقایق ثابت و نهان عالم ،تن به هر بال و
مصیبتی میدهند .در خون تپیدن و در آتش سوختن را با آغوش باز استقبال میكنند.
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ّقوت روحی حضرت ابراهیم؟ع؟
َ َ ُ
ا� أ� َّم�ةً ق َ� ِنا� ت ً�ا ِل َّل ِـه َح ِن� ي� ف ً�ا َو َل ْم َي� ُك ِم ن�َ
در قـرآن کریـم میخوانیـم :إ<� نَّ� إ� بْ� َر ِاه ي� َم ك ن
ِ ِ
ْ ْ
ّ
ّ
ال ُم ش� ِر ِك ي� نَ�>؛ 2ابراهیـم ،آن پیامبـر عظیـم الشـأن خـدا چنـان قـوت و قـدرت روحـی
و ایمـان و صبـر و ثبـات و اسـتقامت در مقابـل هجمـۀ انـواع وقایـع سـنگین از خـود
نشـان داده كـه خـدا از او تعبیـر بـه ّ
«امـت» كـرده اسـت ،یعنـی یـك تنـه ،كار یـك ّامـت
ّ
جمعیـت مجاهـد را انجـام داده اسـت .آیـا ابراهیـم؟ع؟ از كجـا ایـن ق ّـوت و
و انبـوه
َ َ أُ َّ �ةً ق َ ن ً َّ
قـدرت روحـی را بـه دسـت آورده بود؟ آیۀ شـریفه جـواب میدهـد< :ك نا� �م � ِا� ت�ا ِلل ِـه
َ ً
ح ِن� ي� ف�ا>؛ او چـون بنـدۀ مطیـع محـض و فرمانبـردار خالـص خدایـش بـوده و حنیـف
یعنـی از همـه چیـز و همـه كـس بریـده و یـك جـا بـه خـدا پیوسـته و كمتریـن ّ
توجـه و
ّ
اتكایـی بـه غیـر خـدا نداشـته اسـت نمونـهای از ایـن ق ّـوت روحـی را تاریـخ اسلام در
ّ
ّ
عبدالمطلـب جـد بزرگـوار پیامبراكـرم؟ص؟ نشـان داده اسـت.
وجـود مبـارك حضـرت
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ّ
عبودیت انبیای الهی
خداونـد متعـال بنیاسـرائیل را از آن نظـر كـه ّذریـۀ مؤمنـان بـه حضـرت نـوح؟ع؟
و از نسـل سرنشـینان كشـتی نـوح؟ع؟ بودهانـد مـورد عنایـات خ ّ
ـاص خـود قـرار داده
اسـت آنـگاه اشـارهای هـم بـه عظمـت مقـام حضـرت نـوح؟ع؟ كـرده و فرموده اسـت:
َ
نّ ُ َ نَ َ ْ ً �ش َ ُ ً 1
ِإ<��ه كا� ع ب�دا كورا؛
حقیقت اینكه او بندهای بسیار شاكر و سپاسگزار بود>.
خداونـد در مقـام تمجیـد از حضـرت نـوح؟ع؟ انگشـت روی «عبـد و بنـده» بودن
او گذاشـته و ارزش فوقالعـاده بـزرگ بندگـی را نشـان داده اسـت.

ّ
در گذشـته عرض شـد بر حسـب اسـتفاده از آیات قرآن و روایاتّ ،اولین پله برای
ّ
«عبودیـت» و بندگـی اسـت .قـرآن كریـم در وصـف مالئكه
ارتقـاء در مقامـات معنـوی
و فرشـتگان الهی فرموده اسـت:
َ
َ
َ ْ َ ٌ ُ ْ َ ُ نَ
َ ْ قُ نَ ُ ْ قَ ْ َ ُ ْ أ ْ َ ْ َ ُ نَ 2
و� * لا ي�س ِب��و�ه ِب�ال�و ِل وهم ِب��م ِر ِه ي�عملو�؛
<�ل ِع ب�اد مكرم
ب
آنها بندگانی هستند مورد اكرام خدا؛ در گفتار بر خدا پیشی
نمیگیرند و به فرمان او عمل میكنند>.
ٌ
(سالم ٰ
علی ِال یاسین) میفرماید:
و همچنین بعد از سالم به ِال یاسین
َ
نّ ُ نْ َ ن َ ْ ُ �ؤْ ن نَ 3
ِإ<��ه ِم� ِع ب� ِاد�ا الم مِ ِ� ي��؛
به راستى او از بندگان مؤمن ما بود>.
در وصف حضرت یوسف؟ع؟ میفرماید:

 .1سورۀ اسراء ،آیۀ .3
 .2سورۀ انبیاء ،آیات 26و .27
ّ
 .3سورۀ صافات ،آیۀ .132
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َ ْ َْ
َّ ُ
ِإ<� ن�ه ِم نْ� ِع ب َ� ِاد ن�ا ال ُم خ�ل ِص ي� نَ�؛

1

چرا كه او از بندگان مخلص ما بود>.

در وصف پیغمبر اکرم؟ص؟ میفرماید:
ْ
َّ َ َ
نَ 2
ِإ<� ن�ك ل ِم نَ� ال ُم ْر َس ِل ي��؛
و به راستى تو از جمله پیامبرانى>.
چون همه از بندگان ما بودند ،به مقام ّ
نبوت و رسالت و اخالص رسیدند.
ْ ُ َ َ غَ
َْ
َ
نَّ ُ ْ َ نُ ُ َ ُ نَ
ال يْ� َر ِتا� َو َي�دع نو� ن�ا َر� ب ً�ا َو َره ب ً�ا
و� ف�ِ�ي �خ
ِإ<��هم كا�وا ي�س ِارع
َُ ََ َ
نَ 3
َوك نا�وا ل ن�ا خ�ا�شِ ِع ي��؛
زیرا آنان در كارهاى نیك شتاب مىنمودند و ما را از روى
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رغبت و بیم مىخواندند و در برابر ما فروتن بودند>.
اگــر آن همــه معجــزات و خــوارق عــادات از آنهــا بــروز میكــرد و در زمیــن و آســمان
و كــوه و دریــا فرمانشــان نافــذ بــود ،بــرای ایــن بــود كــه «عبــد» و فرمانبــردار مــا بودنــد.
همیشــه دســت گداییشــان بــه ســوی مــا دراز بــود و مــا را بــا امیــد بــه رحمــت و خــوف
از غضــب میخواندنــد و در مقابــل مــا خاشــع و تســلیم بودنــدّ .
حتــی عجیــب اینكــه
حضــرت موســی؟ع؟ كــه از انبیــای اولواالعــزم اســت و صاحــب كتــاب و شــریعت،
از جانــب خــدا مأمــور میشــود رنــج ســفری پــر زحمــت ّ
تحمــل نمــوده و دنبــال بنــدۀ
دیگــری از بنــدگان خــدا بــه نــام حضــرت خضــر؟ع؟ بــرود و او را پیــدا كنــد و از او
كســب «علــم» نمایــد.

در صورتـی كـه حضـرت موسـی؟ع؟ خ ْ
ـود پیامبـر صاحـب شـریعت اسـت و

 .1سورۀ یوسف ،آیۀ .24
 .2سورۀ یس ،آیۀ .3
 .3سورۀ انبیاء ،آیۀ .90

� �����
����� �
��������������������� �������
���� ���

آورنـدۀ كتـاب تـورات از جانـب خـدا و جنـاب خضـر؟ع؟ در شـریعت تابـع حضـرت
موسـی؟ع؟ اسـت ،ولـی معالوصـف او دارای مرتبـهای از علـم بـوده كـه حضـرت
موسـی؟ع؟ آن را نداشـته اسـت ،از اینـرو مأمـور میشـود از جانـب خـدا كـه بـرود او را
پیـدا كـرده و آن «علـم» را از او بیامـوزد.

ایـن داسـتان شـگفتانگیز را قـرآن در سـورۀ كهـف نقـل میكنـد كه پـس از ّ
تحمل

رنـج فـراوان از سـفر طوالنـی در میـان كـوه و دریـا و بیابـان بـا كسـی كـه همراهـش بـوده
اسـت ،عاقبـت او را پیـدا میكنـد كـه خـدا میفرمایـد:
فَ َ َ َ ً
نْ َ ن َ 1
<� َو ج�دا ع بْ�دا ِم� ِع ب� ِاد�ا؛
موسی؟ع؟ و همراهش بندهای از بندگان ما را یافتند>.

ً
منظـورم همیـن جـا بـود كـه خداونـد از جنـاب خضرعلیـه السلام تعبیر بـه «عبدا

مـن عبادنـا» كـرده« ،بنـدهای از بنـدگان مـا»  ،یعنـی اگـر جنـاب خضـر؟ع؟ آن چنـان
مقامـش بـاال رفتـه كـه حضـرت موسـی؟ع؟ بـا آن عظمـت مقامـش مأمـور میشـود
دنبـال او بـرود و از او كسـب فیـض كنـد ،بـرای ایـن بـوده كـه «عبـد مـا» و بندۀ مـا بوده و
ّ
«عبودیـت و بندگـی» بـوده اسـت.
آنچـه بـه او داده شـده ،از بركـت

ّ
صبر و توکل انبیای الهی
از نـگاه قـرآن کریـم انبیـاء؟مهع؟ در مقابـل كافـران زمـان خویـش -كـه از جملـۀ
زورمنـدان و زرانـدوزان بودنـد -ایسـتادند و گفتنـد :مـا نـه تنهـا زور و زر نداریـم ،بلكـه
ّ
حتـی آن كاری كـه شـما بـه عنـوان «معجـزه» و خرق عادت از مـا میطلبید و حق هم
داریـد كـه بطلبیـد تـا نشـان صـدق ّادعـای رسـالت مـا باشـد ،آری ّ
حتـی آن كار را هـم

مـا نمیتوانیـم -از پیـش خـود -انجـام بدهیـم! مـا هسـتیم و اذن و فرمـان خـدای مـا.
 .1سورۀ كهف ،آیۀ .65
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اگـر اذن و فرمـان از جانـب او صـادر شـود میتوانیـم وگرنـه كـه نمیتوانیـم:
َ ْ
َ
َ
َ نَ َ ن َ أ نْ ن َ أ ت َ ُ ْ ُ ْ َ ن َّ �ذْ ن ّ 1
<و َما كا� ل�ا �� �� ِ� ي�كم ِب�سلط ٍا� ِإ�لا ِب� ِإ� ِ� الل ِـه؛
و ما را نرسد كه جز به اذن خدا براى شما ّ
حجتى بیاوریم>.
و لـذا مـا جـز اهلل هیـچ تكیـهگاه و نیروگاهـی كـه از او مـدد بگیریـم و در مقابـل شـما
صاحبـان زر و زور بایسـتیم نداریـم .آری:
َ ََ َ
َ
ّ فَ ْ َ تَ َ ّ ْ ُ �ؤْ نُ نَ 2
<وعلى الل ِـه �ل ي��وك ِل الم مِ �و�؛
ّ
مؤمنان باید تنها توكل بر اهلل كنند!>.
ّ
ابـزار كار مـا و سلاح مبـارزات مـا ،تنهـا تـوكل بـر «اهلل» اسـت و بـس! ایـن نقـل
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داسـتانهای انبیـاء؟مهع؟ در قـرآن ،بهمنظـور پـرورش دادن روح و جـان ماسـت و قـرآن
ّ
میخواهـد ّامـت اسلامی را ّ
مجهـز بـه جهـاز «تـوكل» كنـد تـا بتواننـد در مقابـل دنیـای

كفـر و ِالحـاد و اسـتكبار ،بایسـتند و آحـاد ّامـت نیز در تمام شـئون زندگیاشـان ّ
مجهز
بـه جهـاز ّقـوت اراده و تصمیـم و آرامـش خاطـر باشـند و مالحظـه میفرماییـد كـه آیـۀ
ّ
شـریفه (مزبـور) ،ایمـان را نخسـتین پایـه بـرای بنـای سـاختمان تـوكل نشـان میدهـد
بـاورداران اهلل هسـتند كـه میتواننـد تنهـا «اهلل» را تكیـهگاه خـود بداننـد.
كـه مؤمنـان و
ِ
َ َ َّ
ّ
الزم بــه ذکــر اســت كــه تقــدم <على الل ِـه> افــادۀ انحصــار میكنــد .یعنــی وقتــی
انســان بــاورش شــد كــه تنهــا ذات اقــدس جامــع جمیــع صفــات كمــال« ،اهلل» اســت
و هیــچ موجــودی بــدون اذن و ارادۀ او توانــای بــر هیچگونــه اثرگــذاری نمیباشــد،
ً
ّ
ً
ّ
طبعــا و عقــا خــود را موظــف بــه تكیــه و تــوكل بــر «اهلل» میدانــد و لــذا بــا الم امــر آمــده:
فَ ْ َ َّ
ّ
<�ل یَ� ت� َوك ِل>؛ بــه حكــم طبــع و عقــل و وحــی ،بایــد تنهــا بــر «اهلل» تــوكل نمایــد .در آیــه
َ َ َّ
ْ ُ �ؤْ نُ نَ
ّ
ّ
و�> مؤخــر آمــدهّ ،امــا از نظــر جریــان طبیعــی در
اگرچــه<على الل ِـه> مقــدم و <الم مِ �
 .1سورۀ ابراهیم ،آیۀ .11
 .2همان ،آیۀ .11
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ْ ُ �ؤْ نُ نَ
ّ
و�> مقــدم اســت ،زیــرا انســان ابتــدا ایمــان بــه «اهلل» مـیآورد
مرحلــۀ عمــل <الم مِ �
ّ
كــه تنهــا ذات مســتجمع جمیــع صفــات كمــال و تنهــا تكی ـهگاه مســتقل در عالــم
اســت .آنــگاه خــود را در حــال فقــر و نیــاز همــه جانبــه میبینــد و دنبــال تكی ـهگاه
فَ ْ َ َّ
ّ
میگــردد .در ایــن موقــع عقلــش دســتور تكیــه و تــوكل میدهــد كــه�< :ل یَ� ت� َوك ِل>؛
ََ
اهلل> تكی ـهگاه منحصــر را نشــان میدهــد كــه «اهلل» اســت و بس!پــس
آنــگاه <علی ِ
آیــه را میتوانیــم ایــن طــور معنــا كنیــم:
َ َ َ َّ فَ ْ َ تَ َ َّ ْ ُ �ؤْ نُ نَ
و�؛
<وعلى الل ِـه �ل ي��وك ِل الم مِ �
ّ
مؤمنان باید تنها توكل بر اهلل كنند!>.
ً
ّ
«ایمان» كه آمد ،دنبالش بطور حتم «توكل» میآید آن هم منحصرا به «اهلل»؟ج؟.
انبیاء؟مهع؟ وقتی با دست خالی از زر و زور و ثروت و قدرت در مقابل انبوه
ّ
قاطعیت تمام ،افكار و اخالق و اعمال آنها را مورد
زورمندان و زراندوزان ایستادند و با
تخطئه قرار داده و دعوت به ّ
حال سؤال
تبعیت از قانون آسمانی خود كردند ،آنها ِ
ّ
ّ
تعجبآمیز به خود گرفتند كه اینها با اتكاء به چه وسیلهای اینگونه در مقابل ما
ّ
قاطعیت خود را در همین دو جمله نشان دادند كه:
ایستادهاند؟انبیاء؟مهع؟ راز و رمز
َ ََ َ
َ
ّ فَ ْ َ َت َ ّ ْ ُ �ؤْ ُن نَ 1
<وعلى الل ِـه �ل ي��وك ِل الم مِ �و�؛
ّ
و مؤمنان باید تنها بر خدا توكل كنند>.

َ َ َ َّ فَ ْ َ تَ َ َّ ْ ُ تَ َ ّ ُ نَ
و�؛
<وعلى الل ِـه �ل ي��وك ِل الم�و ِكل
ّ
ّ
و توكلكنندگان باید تنها بر خدا توكل كنند>.
2

ّ
ایمان و توكل بر «اهلل» تنها ابزار كار ما و یگانه سالح ما در مصاف با دشمنان
 .1سورۀ ابراهیم ،آیۀ .11
 .2همان ،آیۀ .12
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ماست!حال آنچه كه ّ
توجه به آن الزم بهنظر میرسد ،این است كه آیات شریفه نشان
ّ
میدهند كه توكل بر «اهلل» آنگاه اثربخش است كه با عنصر فوقالعاده دخیل «صبر»
ّ
عجین شده باشد و میبینیم در وسط سه آیۀ مربوط به «توكل» این جمله آمده است:
َ َ نَ ْ َ ّنَ َ َ ٰ َ آ �ذَ ْ ُت ُ ن َ 1
<ول�ص بِ�ر� على ما � ي��مو�ا؛
و ّ
البته ما بر آزارى كه به ما رساندید شكیبایى خواهیم
كرد>.
[انبیـاء؟مهع؟ گفتنـد ]:مـا بطـور حتـم و مس ّـلم ،در برابـر تمـام ّ
اذیـت و آزارهـای شـما
صبـر و شـكیبایی خواهیم داشـت.
(و دسـت از انجام رسـالت خود برنخواهیم داشـت) .جمله ،با الم و نون تأكید و
ّ
ّ
صیغـۀ مضـارع كـه دال بـر دوام و اسـتمرار اسـت آمـده كـه مـا میدانیم ایـن راه توكل بر
282

خـدا ،تـوأم بـا دشـواریها و صدمـات و لطمات فراوان میباشـد! تمسـخر و اسـتهزاء،
فحـش و دشـنام و ناسـزا ،ضـرب و شـتم و جـرح و سـرانجام قتـل بـه دنبال خـود دارد و
مـا خـود را بـرای تمـام ایـن ناگواریها آمـاده كردهایم.

ّ
تحمل باالی انبیای الهی
تحمـل ّ
هیـچ پیامبـری سـراغ نداریـم كـه بـدون ّ
اذیـت و آزار از قـوم خـود دعـوت
آسـمانی خود را اظهار كرده و پای آن ایسـتاده باشـد .این رسـول اهلل اعظم؟ص؟ اسـت
ّ
كـه سـیزده سـال در مكـه -كـه زمـان غربـت و بـی یـار و یـاوریاش بـود -چـه آزارهـای
طاقتفرسـا از آن قـوم بیرحـم سـنگدلی كـه دختـران خـود را زنـده زیـر خـاك دفـن
میكردنـد؛ ّ
تحمـل نمـود و در تاریـخ زندگـی آن حضـرت چنیـن آمـده اسـت:
ََ
«عقبـة بـن ابـی ُمعیـط» رسـید.
روزی در حـال طـواف بـود ،آدم خشـنی بـه نـام
كمربنـد یـا دسـتار خـود را بـاز كـرد و بـه گردن آن حضـرت افكنـد و روی زمین انداخت
 .1سورۀ ابراهیم ،آیۀ .12
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و میكشـید و می ُبـرد!! تـا اینکـه افـرادی از اطـراف آمدنـد و از دسـتش گرفتنـد. ...

1

در حـال سـجده بـود .كسـی آمـد شـكمبۀ كثیـف و خونآلـود شـتر را روی سـر و
گـردن آن حبیـب خـدا!! انداخـت دختـرش فاطمـه؟اهس؟ كـه كـودک شـش هفـت
سـالهای بـود ،آگاه شـد؛ آمـد و آن را برداشـت و بـا دسـتهای خـود سـر و صـورت پـدر
را پـاك كـردّ 2.
حتـی پیامبـر؟ص؟ فرمـوده:
َْ ُ
ُ
َ
ُ 3
َ
«ما أ ِوذ َي ن ِ ٌّب ِمثل َما أ ِوذيت؛
هیچ پیامبری به قدر من از دست قومش آزار ندیده است».
پیـروان ایـن رسـول ّ
مكـرم نیـز بایـد در راه حفـظ دیـن او و نشـر آثـار او آمـاده بـرای
َ
ّ
تحمـل انـواع مصائـب باشـند و ایـن آیـه از قـرآن را ن ْص ُبالعیـن خـود قـرار دهنـد:
أَ
َ َّ
ُ أَ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ أْ ُ
ََ
<� ْم َح ِس بْ� ت� ْم � ن� ت�د خ�لوا ال�ج ن��ة َول ّما يَ�� ِت�ك ْم َم ث� ُل ال ذ ِ�ي� نَ� خ�ل ْوا
ْ
ِم نْ� قَ� بْ� ِل ُك ْم َم َّس تْ� ُه ُم ْال ب َ� أ� َس ُاء َوال ّ�ضَ َّر ُاء َو�زُ ْل�ز ُلوا َح تَّ� ٰى يَ� ُق� َ
ول
َ َ ِ
َ
َّ ُ ُ َّ آ ُ َ ُ َ َ ْ ّ أ َ
نَّ نَ ْ َ ّ قَ ٌ 4
ول َوال ذ ِ�ي� نَ� � َم ن�وا َمعه َم ت� ٰى ن�ص ُر الل ِـه �لا ِإ�� �صر الل ِـه � ِر� بي�؛
الرس
آیا گمان كردید داخل بهشت میشوید؛ بدون این كه

حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟ همانان
كه دشواریها و ناملایمات ،آن چنان به آنها رسید كه
پیامبر و افرادی كه ایمان آورده بودند ،از ّ
شدت ناراحتی
گفتند :پس كجاست یاری خدا [همگی از خدا تقاضای
نصرت كردند و به آنها گفتند] آگاه باشید كه نصرت
و یاری خدا نزدیك است!>.
 .1بحار األنوار ،ج  ،18ص .204
 .2همان ،ص .205
 .3بحار األنوار (ط  -بیروت)  ،ج  ،39صفحه .56
 .4سورۀ بقره ،آیۀ .214
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ّ
بـه هـر حـال «تـوكل» و «صبـر» ،دو ركـن از اركان اساسـی در زندگـی یـك مسـلمان
مؤمـن بـه قـرآن اسـت!آری گنـج بیرنـج ّ
میسـر نمیشـود.
انبیـاء؟مهع؟ در مقـام سـخن ،اهـل منطـق و اسـتدالل و در مقـام عمـل ،زاهـد و
ّ
ـران سرس ِ ّ
ـوی مسـلح بـه
بیرغبـت بـه دنیـا .و در میـدان مقابلـه بـا كاف ِ
ـخت درندهخ ِ
ّ
ـوكل بـر اهلل» بـود و صبـر و ّ
تحمـل انحـاء
انـواع ِسلاح روز ،تنهـا سلاح و ابـزار كارشـان «ت
بالها و دشـواریها كه در مقابل تهدیدهای قولی و عملی دشـمنان زورمند سـنگدل
ّ
قاطعیـت تمـام میگفتنـد:
مشـاهده میکردنـد بـا
َ ََ َ
َ
ّ فَ ْ َ تَ َ ّ ْ ُ �ؤْ نُ نَ 1
<وعلى الل ِـه �ل ي��وك ِل الم مِ �و�>؛
مـا ایمـان بـه «اهلل» داریـم كـه منبـع تمـام قدرتهـا اسـت و تكیـه بـه آن كانـون
قـدرت زدهایـم و از ایـن رو كمتریـن تـرس و هـراس از احـدی نداریـم و خـود را سـرانجام
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راه مبارزۀ با
فاتـح و پیـروز میبینیـم ولـی در عیـن حـال بـا كمال وضـوح میدانیم ایـن ِ
پلنگصفتـان خشـمآلود ،دشـواریهای فـراوان دارد .از تمسـخر و اسـتهزاء گرفتـه تـا
ً
ً
َ
ـدا خـود را آمـاده برای ّ
تحمـل تمام این
ضـرب و ش ْـتم و َج ْـرح و قتـل؛ و مـا عالمـا و عام
مصائـب سـاختهایم.
َ َ ْ َّ َ َ
آَ ُ َ
2
< َول ن�ص ِب� َر ن� عل ٰى َما ��ذ يْ� ت� ُم نو�ا>؛
در این جمله ،هم «الم قسم» آمده و هم «نون تأكید» و هم «صیغۀ مضارع» یعنی ما
ّ
تحمل هرگونه ّ
مسلم ،برای ّ
اذیت و آزار از جانب شما ّ
مهیا شدهایم.
بطور قطع و حتم و
آری ،انبیاء؟مهع؟ هدفشان زنده ماندن خودشان نیست كه اگر كشته شدند
شكست خورده و به هدفشان نرسیده باشند ،بلكه هدفشان ِاحیاء و زنده نگه
داشتن مكتب توحید و نشر معارف آسمانی بوده است و این هدف ،تأمین شده
است اگرچه خودشان بر حسب جریان طبیعی بشری از دنیا رفتهاند و چنان كه
 .1سورۀ ابراهیم ،آیۀ .11
 .2همان ،آیۀ .12
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میبینیم مكتب توحید و معارف آسمانی در دنیا زنده است و در واقع انبیاء؟مهع؟ با
زنده ماندن مكتبشان ،برای همیشه در دنیا زنده و دشمنانشان برای همیشه مردهاند.

ّ
صبر و توكل ،سالح انبیاء؟مهع؟
حاصـل ایـن كـه پیامبـران خـدا ابـزار كار و سالحشـان در میـدان ارشـاد و هدایـت
ّ
بنـدگان خـدا و مبـارزۀ بـا دشـمنان خـدا« ،تـوكل» بـوده اسـت و «صبر» كـه میگفتند:
َ َ َن ْ َ نَّ َ َ ٰ َ آ �ذَ ْ ُت ُ ن َ َ َ َ َّ فَ ْ َ َت َ َّ ْ ُ َت َ ّ ُ نَ
و�؛
<ول�ص ِب�ر� على ما � ي��مو�ا وعلى الل ِـه �ل ي��وك ِل الم�و ِكل
و ّ
البته ما بر آزارى كه به ما رساندید شكیبایى خواهیم
ّ
ّ
كرد ،و توكلكنندگان باید تنها بر خدا توكل كنند>.
ّ
ّ
یشـدند و بـه پیـكار بـا دشـمنان حق
البتـه گاهـی هـم مسـلح بـه سلاح جنگـی م 
میپرداختنـد .ولـی آن بـرای ایـن نبـود كـه آنها را با زدن و كشـتن وادار بـه ایمان كنند.
ّ
ّ
یشـود .ایمـان نیـاز بـه تفكـر و تعقـل آزاد دارد كه
ایمـان كـه بـا زدن و كشـتن حاصـل نم 
خـدا فرموده اسـت:
َ
ْ َ َ ف ّ ن 1
<لا ِإ�كراه �ِ�ي ِالدي� ِ�؛
ً
[اصلا] دین [كه همان ایمان و دلبستگی به خداست]
اكراهبردار نیست.>...
آن جنــگ و پیــكاری كــه گاهــی انبیــاء؟مهع؟ دســت بــه آن میزدنــد بــرای از ســر
راه برداشــتن موانــع تبلیــغ بــود .آنهــا از جانــب خــدا مأموریــت داشــتند پیــام او را بــه
بندگانــش برســانند و چــون ایــن پیــام بــا خواســتههای زرانــدوزان و زورمندان ناســازگار
ً
بــود ،طبعــا در مقــام ممانعــت بــر میآمدنــد و از طــرق گوناگــون بــه جنــگ و ســتیز
بــا انبیــاء؟مهع؟ بــر میخاســتند .در ایــن موقــع انبیــاء؟مهع؟ ناچــار میشــدند بــرای از
 .1سورۀ بقره ،آیۀ .256
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بیــن بــردن آن خارهــای ســر راه از قبیــل َ
«عمروبــن َع َ
یهــا» و
بدودهــا» و َ«مرحــب ِخبیر 
«ابوجهــل» و «ابوســفیانها» كــه دشــمنان ســعادت جامعــۀ بشــری بودنــد ،دســت بــه
ســاح جنگــی بزننــد و قیــام بــه پیــكار بــا آنهــا بنماینــد و راه را بــرای ابــاغ پیــام خــدا به
ّ
بنــدگان حـ ّـر و آزاد خــدا بــاز نگــه دارنــد چــون «تــوكل بــر خــدا» ،بــه ایــن معنــا نیســت كــه
آدمــی دســت روی دســت بگــذارد و از هیــچ وســیلهای از آن وســایل زندگــی عــادی
كــه خــدا ّ
مقــرر فرمــوده اســت در صحنــۀ فرهنــگ و اقتصــاد و سیاســت و نظامــی،
ّ
اســتفاده ننمایــد و بگویــد :خــدا خــودش بــدون درس و معلــم باســوادم میكنــد و
بــدون كســب و كار و ّفعالیــت ســیر و ســیرابم میســازد و بــدون بــه كار بــردن هرگونــه
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ســاحی دشــمنم را از پــا در م ـیآورد.
ّ
«مؤمـن متـوكل» آن اسـت كـه تمـام وسـایل و اسـباب مربـوط
خیـر ،انسـان
ِ
ّ
بـه صحنههـای گوناگـون زندگـی را بـه كار بینـدازد ّامـا آنهـا را مسـتقل در وجـود و
ّ
ّ
خاصیت اثرگذاری
خاصیـت اثرگـذاری ندانـد ،بلكـه هم وجود و هسـتی آنها را و هم
ّ
ّ
ـتقل اصلـی بدانـد آنگونـه كـه نـه بـا
س
م
ـر
مؤث
آنهـا را از خـدا بدانـد در همـه حـال خـدا را ِ
ِ
فراهـم بـودن تمـام آن وسـایل ،خـود را بـه كام دل رسـیده دانسـته و مغـرور شـود و نـه بـا
نبـودن هیـچ كـدام از آنهـا ،خـود را نـاكام دیـده و مأیـوس گـردد بلكـه بایـد تـا آنجـا كـه
ّ
حد مش ّ
ـروعیت
قـدرت دارد؛ تلاش كنـد و وسـایل موجـود را از هـر قبیل كه هسـت در
دینـیاش بـه كار انـدازد و توفیـق نیـل بـه هـدف را از خـدا بخواهـد كـه فرمـوده اسـت:
َ َّ َ َ َ
َ
ّ فَ ُ َ َ ْ ُ ُ 1
<و َم نْ� يَ� ت� َوك ْل على الل ِـه �هو حس ب�ه؛
ّ
هر كه توكل به خدا كند ،خدا كفایتش میكند>.
ّامـا هیچـگاه ایـن حقیقـت فراموشـش نشـود كـه خـدا در كفایـت امـورش ،شـرط
«تقـوا» كـرده و فرمـوده اسـت:
 .1سورۀ طالق ،آیۀ .3
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ُ َ ََْ
ُ قْ ُ
َ َ نْ َ تَّ ق َّ َ َ ْ َ َ ْ ً
�ع ْل ل ُه َم خ� َر ج�ا * َو�يَ ْر�ز �ه ِم نْ� َح يْ� ث� لا ي�ح ت� ِس ُب�؛
<وم� ي�� ِ� اللـه ي �ج

1

هر كس تقوای خدا را در تمام شئون زندگیاش رعایت كند،
خدا راه خروج [از بنبستهای زندگی] را به رویش میگشاید
و از جایی كه خودش احتمال نمیدهد به [مقاصد مطلوب از
زندگیاش میرساند] او روزی میدهد>.

سه صفت بارز راهنمایان الهی
راهنمـای مـورد اعتمـاد بایـد از سـه جهت شـناخته شـود :بصیـر ،امین و مخلص
باشـد و چنیـن شـخصی كـه راه را میدانـد و نسـبت بـه مـا قصـد خیانـت نـدارد و
خیرخـواه ماسـت؛ علاوه بـر ایـن كـه از مـا مـزد نمیخواهـد ،طالـب منافـع م ّ
ـادی هـم
نیسـت .در ایـن صـورت ،پیـروی از چنیـن شـخصی ،بـه حكـم عقـل الزم اسـت.
اكنون ما مسـافری هسـتیم كه مقصدی بس بزرگ در پیش رو داریم و میخواهیم
از راهـی برویـم كـه تـا بـه حـال نرفتهایـم .مـا كـه تـا بـه حـال نمردهایـم تـا ببینیـم بعـد از
مـرگ چـه خبـر اسـت .از صلـب پـدر و رحـم مـادر حركـت كـرده بـه ایـن دنیـا آمدهایم و
ایـن راه را داریـم طـی میكنیـم و پیـش میرویـم و هیـچ نمیدانیـم سـر راه مـا چـه خبـر
اسـت .حـال اگـر كسـی آمـد و گفـت :مـن ،هـم ایـن راه را بلـدم و هـم امیـن و بصیـرم
ً
و مـزد هـم از شـما نمیخواهـم و مـا هـم مطمئـن شـدیم كـه یقینـا صـادق در گفتـار
اسـت ،در ایـن صـورت انسـان چـه عـذری دارد كـه دنبـال او نـرود؟ لذا این مـرد مؤمن
آلیاسـین بـا اسـتدالل صحبـت كـرد كـه:
َ
َ
َ
تَّ ُ
َ ْ أ ُ ُ ْ أ ْ ً َ ُ ْ ُ ْ تَ ُ نَ 2
<ا� ِب�عوا َم نْ� لا ي�س�لكم � ج�را وهم مه�دو�؛
از كسانى كه پاداشى از شما نمىخواهند و خود [نیز] بر راه
راست قرار دارند ،پیروى كنید>.
 .1سورۀ طالق ،آیات  2و .3
 .2سورۀ یس ،آیۀ .21
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اینهـا كسـانی هسـتند كـه خودشـان ُم ْهتـدی و راه یافتهانـد و از جانـب خـدای
عالـم آمدهانـد و چـون از جانـب خـدا هسـتند ،امیـن انـد و خائـن بـه بنـدگان خـدا
نیسـتند و طالـب اجـر و مـزد هـم نمیباشـند؛ بنابرایـن پیـروی از اینهـا بـه حكـم عقـل
الزم اسـت .از امتیـازات بـزرگ انبیـاء همیـن اسـت كه از مـردم مطالبۀ مـزد نمیكنند
و همگـی میگوینـد ،مـا از شـما مـزد نمیخواهیـم .در سـورۀ شـعرا ،كـه ّ
قصـۀ چنـد تـن
از انبیـاء آمـده اسـت ،بـه دنبـال گفتـار هـر پیغمبـر ایـن جملـه آمـده اسـت كـه:
َ َ
َ َ
َ
و� * َو َما أ� ْس أ� ُل ُكمْ
إ<� نّ� َل ُك ْم َر ُس ٌ
ول أ� ِم ي� نٌ� * ف َ� تَّا� قُ�وا ّالل َـه َو أ� ِط ي� ُع ن
ِ
ِ ِ �ي
َ َ ْ ْ أَ ْ نْ أَ ْ َ َّ َ َ َ ّ ْ َ َ
نَ 1
عل ي� ِه ِم ن� � ج� ٍر ِإ�� � ج� ِر ي� ِإ�لا عل ٰى ر بِ� العال ِم ي��؛
به یقین من برای شما فرستادهای امین هستم ،حال از خدا
پروا كنید و از من اطاعت نمایید .من از شما اجر و مزدی
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نمیخواهم .اجر من تنها به عهدۀ پروردگار جهانیان است>.

مراتب فضیلت انبیاء؟مهع؟

ً
نکتـۀ قابـل ذکـر اینکـه پیامبـران و رسـوالن الهـی؟مهع؟ بـا این كـه همه روحـا دارندۀ
دسـتگاه گیرنـدۀ وحـی آسـمانی میباشـندّ ،امـا همـه در یـك مرتبـه و بـا هـم مسـاوی
نیسـتند؛ بلكـه «فاضـل» و «افضـل» دارنـد .چنـان كـه خـدا فرمـوده اسـت:
َ
تْ َ
ُّ ُ ُ فَ �ضّ ْ ن َ َ ْ ضَ ُ ْ َ َ ٰ َ ْ ض 2
<�لك الرسل � ل�ا ب�ع�هم على ب�ع ٍ�؛
ِ
ما بعضی از این رسولان را بر بعض دیگر برتری دادهایم>.
آدم و نـوح و ابراهیـم و موسـی و عیسـی و ّ
محمـد؟مهع؟ همگـی پیامبرنـد و دارنـدۀ
دسـتگاه گیرنـدۀ وحیانـد ،ولـی همـه بـا هـم مسـاوی در فضیلـت نمیباشـند .از
بزرگـی نقـل شـده كـه گفتـه اسـت حضـرت موسـای كلیم؟ع؟ وقتـی در وادی سـینا به
 .1سورۀ شعرا ،آیات 107تا .109
 .2سورۀ بقره ،آیۀ .253
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كـوه طـور و میقـات خـدا رسـید بـه او گفتنـد:
ف َ خْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ ْ َ َّ
ُ ً 1
ا�لع ن�عل يْ�ك ِإ� ن�ك ِب�ال َو ِاد ال ُم ق�د ِس طوى؛
<�
كفش از پا بیفكن ،اینجا وادی ّ
مقدس است>.
بـا پـای برهنـه بیـا ّامـا حضـرت خاتـم انبیاء ّ
محمـد مصطفی؟ص؟ در شـب معراج
كـه بـه عـرش اعلا رسـید ،خواسـت كفـش از پـا بیفكنـد ،گفتنـد بـا كفـش بیـا كـه گـرد
نعلیـن تـو زینتبخـش عـرش مـا گـردد .ببیـن تفـاوت ره ازكجاسـت تـا بـه كجـا.
آنجـا كـه نـور احمـد ُم ْر َسـل كنـد ظهـور
خورشیدوماهكیستكهالفازضیاء2زند
آن عندلیب 3قدس كه در گلشن وصال
َ
چونگرد ُس ّممركبجاهشرسدبهعرش

َ َ ّ
ُ
َ
از گ ُلبــن َدنـ ٰـی ف َتدلــی نــوا زنــد
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عــرش مجیــد بوســه بــر آن خــاك پــا زنــد
بیخبران از جاللت مقام ّ
نبوت ،ظاهر را میدیدند و میگفتند:
َ
َ أ نْ تَ َّ َ ش َ ٌ ث ْ ُ ن َ 4
<ما ��� ِإ�لا ب��ر ِم�ل�ا؛
تو هم مانند ما بشری هستی>.
َ
أ َ ش َ ً نّ َ َ ً نَ تَّ ُ ُ 5
احدا �� بِ�عه؛
و
ا
�
م
ا
ر
�
�
<�
ب ِ
ِ

آیا [این درست است كه] ما پیروی كنیم از یك فردی
خود ماست>.
كه بشری همچون ِ

 .1سوۀ طه ،آیۀ .12
 .2ضیاء:روشنایی.
 .3عندلیب :بلبل.
 .4سورۀ شعراء ،آیۀ .154
 .5سورۀ قمر ،آیۀ .24
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در ّرد این سخن خدایش فرمود:
َ َ
قُ ْ نّ َ أ ن َ َ ش َ ٌ ث ْ ُ ُ ْ ُ َ ٰ َ َّ 1
<�ل ِإ��ما ��ا ب��ر ِم�لكم ي�وحى ِإ�ل�ي ؛
بگو آری من هم مثل شما بشری هستم [ولی بشری كه با
آسمان در ارتباطم] و خدایم مرا مهبط وحی خودش قرار داده
است>.
آری یك كاسـۀ آب ،آب اسـت .دریا و اقیانوس هم آب اسـتّ .اما یك كاسـۀ آب
یشـود ولـی اقیانـوس اگر دریـای خون هم
بـا یـك قطـرۀ خـون كـه در آن بیفتـد نجـس م 
در آن ریختـه شـود حالـت اعتصامـش را از دسـت نمیدهـد و بـه طهـارت خـود باقـی
ّ
میمانـد .یـك كاسـۀ آب بـا یـك پشـۀ ماالریـا مسـموم میشـودّ ،امـا دریـا كشـتیهای
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دل خـود فـرو میبـرد و باكش نمیشـود .به قـول خواجه عبداهللانصاری
كوهپیكـر را در ِ
<ل� ت� ن
آهـن ،آهـن اسـت؛ هـر آینـه گاهی نعل اسـت و گاهی آینه .یكی را جـواب ن
را�ی>
َّ
گفتـه بـار ِحرمـان 2بـر دلـش نهفتـه اسـت؛ آن یكـی در خانـۀ ّام هانـی خفتـهُ ،م َـوكل
َ َ َّ أَ
َ
ُ
<س بْ�ح نا� ال ذ ِ� ي� � ْس َر ٰى بِ�ع بْ� ِد ِه>؛ِ 3گرداگـرد او گرفتـه!

مقام اقدس و ارفع و اعالی رسول خاتم؟ص؟
از قـول یكـی از حكمـا و هستیشناسـان نقـل شـده كـه گفتـه اسـت :در نظـام
آفرینـش از میـان بسـائط عنصـری ،اندكی را معدن قـرار دادهاند و از معدنیات اندكی
نبـات آفریدهانـد و از نباتـات اندكـی را تبدیـل بـه حیـوان نمودهانـد و از حیوانـات
اندكـی را انسـان سـاختهاند و از میـان انسـانها نیـز اندكـی را عاقـل قـرار دادهانـد .از
میـان عاقلهـا اندكـی مسـلمان شـدهاند ،از میـان مسـلمانان جمـع قلیلـی مؤمـن
 .1سورۀ كهف ،آیۀ .110
 .2حرمان :ناكامی.
 .3سورۀ اسراء ،آیۀ .1
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شـدهاند ،از میـان مؤمنـان اندكـی عا ِلـم بوجـود آمدهانـد ،از میـان عالمـان اندكـی
عامـل شـدهاند ،از میـان عاملان اندكـی عابـد و از میـان عابـدان اندكـی زاهـد و از
ُ َ
میـان زاهـدان اندكـی عـارف و از میـان عارفـان اندكـی كامـل و از میـان ك ّملیـن اندكـی
ّ
اولیـاء شـدهاند و از میـان اولیـاء اندكـی انبیـاء و از میـان انبیـاء عـدۀ معـدودی رسـول

شـدهاند و از میـان رسـوالن تنهـا پنـج نفـر اولوالعـزم انتخـاب شـدهاند و از میـان ایـن
ّ
شـخصیت اعلا و اقـدس و ارفـع عالـم امـكان خاتـم انبیـاء حضـرت
پنـج تـن نیـز
ّ
محمـد مصطفـی؟ص؟ برگزیـده شـده اسـت كـه:
َ ََ َ َ َ ْ َ
َ
َ«ا ْل َ ُ
ات َم ْن َخ َ َت ْ َ
ال؛
ال ِ
رات َب ِبا ْسرها و بلغ نایة الك ِ
خاتـم كسـی اسـت كـه تمـام مراتـب ّ
[تقـرب بـه خـدا در عالـم
امـكان] را بـه پایـان رسـانده و بـه آخریـن مرتبـۀ كمـال [در عالـم
امـكان] نائـل شـده اسـت».

تمـام مراتـب كمـال را پیمـوده بـه جایـی رسـیده كـه در شـب معـراج ،جبرئیـل
ّ
امیـن اعظـم فرشـتگان الهـی كـه همراهـش بـود در نقطـهای توقـف كرد و گفـت :اینجا
ّ
ـرد
آخریـن حـد عـروج مـن اسـت و از ایـن باالتـر نمیتوانـم بیایـم .مسـافر منحصـر بـه ف ِ
ایـن وادی تـو هسـتی ،پیـش بـرو .رفـت تـا جایـی كـه:
َ َ
ث ُ َ َ ن َ فَ َ َ َّ
فَ َ نَ ق َ َ قَ ْ َ ْ ن أ ْ أ ْ نَ ٰ 1
ا� �وس ي� ِ� �و �د�ى؛
<� ّم د�ا � ت�دل ٰى * �كا� � ب
سپس نزدیك آمد و نزدیكتر شد تا [فاصلهاش] به قدر [طول]
دو [انتهاى] كمان یا نزدیكتر شد>.
گفــت جبریــا بپــر انــدر ِپیــم
احمــد َار بگشــاید آن ّ
پــر جلیــل

چونبهخلوتجشنسازدباخلیل

تــا ابــد مدهــوش مانــد جبرئیــل

پـر بسـوزد در نگنجـد جبرئیـل

 .1سورۀ نجم ،آیات  8و .9

گفـت رو رو مـن حریـف تـو ِنیـم
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 .2ص�ف ت
ا� پ� ی�ام ب�ر اکرم؟ص؟
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صفات رسول ا کرم؟ص؟
خداوند متعال در سورۀ توبه میفرماید:
َ قَ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ أَ ْ ُ ُ َ َ َ
َ ُّ
ٌ
ول ِم نْ� � ن� ف� ِسك ْم ع�ز ِ �ي�زٌ عل يْ� ِه َما ع ِن� ت� ْم َح ِر�يص
<ل�د ج�اءكم رس
ّ َُ
َ
ٌ
َ
َ
ّ
ف ْ َ فُ
ََ ُ ْ ْ
ف
عل يْ�ك ْم ِب�ال ُم�ؤ مِ ِن� ي� نَ� َر ُءو� َر ِح ي� ٌم * � ِإ� ن� ت� َول ْوا � ق� ْل َح ْس بِ� َی اللـه
َْ
َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ْ ُ ُ ُ ْ َ
1
لا ِإ�ل ٰـه ِإ�لا ه َو عل يْ� ِه ت� َوكل ت� َوه َو َر بّ� الع ْر ِ�ش الع�ظ ِ ي� ِم؛
خود شما به سوی شما آمد كه رنجهای
جنس ِ
ای مردم! رسولی از ِ
شما بر او دشوار است؛ علاقۀ شدید به هدایت شما دارد ونسبت به
مؤمنان رئوف ورحیم است .پس (ای پیامبر!) اگر آنها از تو
روی بگردانند؛ بگو :خ اد مرا كافی است .هیچ معبودی جز او
ّ
نیست بر اوتوكل كردم و او پروردگار عرش بزرگ است>.
 .1سورۀ توبه ،آیات  128و .129
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ّ
موقعیـت پیامبـر اكـرم؟ص؟ در میـان ّامـت اسـت و
ایـن آیـۀ شـریفه در مقـام بیـان
قسـمتی از صفـات فاضلـۀ آنحضـرت را بیـان میكنـد و میفرمایـد:
َ قَ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ ْ أَ نْ فُ ُ
ْ
<ل�د ج�اءكم رسول ِم ن� ��� ِسكم>؛
َ
ّ ّ
<ل قَ�د> ،در جایی گفته میشود كه مطلبی ّ
التحقق هست و
مهم و الزم
كلمۀ
ّ
شاید حالت انتظاری هم برای تحقق آن در بین باشد و اینجا میتوان گفت :اشاره
به ّ
اهمیت «مسألۀ قانون» است كه جامعۀ بشری بر حسب طبع اجتماعیاش
ّ
انتظار تحقق آن را دارد .زیرا نبودن قانون ،مستلزم هرج و مرج و فساد عظیم است
و تنها قانون است كه امور اجتماعی را تنظیم میكند و همۀ افراد را به حقوق
َ
ّ ّ
ّ
<ل قَ�د>...؛ آن مطلب ّ
التحقق كه در
مهم الزم
حقهشان میرساند .لذا میفرماید:
انتظار آن هستید به سوی شما آمد و آورندهاش رسول؟ص؟ است نه یك بشر عادی!

 .1صفت رسالت
در آیـۀ مزبـور ّ
«اولیـن صفـت» كـه بـرای پیامبراكـرم؟ص؟ نشـان داده شـده «صفـت
رسـالت» اسـت .اشـاره به این كه بشـر به حکم اینکه بشـر اسـت ّ
حق تشـریع و َج ْعل
ّ
موظـف بـه ّ
تبعیـت
قانـون نـدارد تـا رأی خـود را بـه دیگـران تحمیـل كنـد و دیگـران نیـز
از بشـری مثـل خـود نمیباشـند چـرا كـه هـر دو بشـرند و وجهـی نـدارد كـه بشـری ح ّـق

ّ
موظـف به ّ
تبعیت
تحمیـل رأی خـود بـه بشـر دیگری داشـته باشـد و آن بشـر دیگر هم

از رأی او باشـد .عقـل سـلیم ایـن حـق را بـه احـدی نمیدهـد و لـذا حرفـی كـه مـردم
هـر عصـری بـه پیامبـران زمـان خـود میگفتنـد و قـرآن نقـل میكنـد ،حـرف درسـت و
منطقـی بـوده اسـت كـه میگفتنـد:
َ
َ
َ
َ
ً
فَ ق َ ُ أَ َ ش َ ً نّ َ َ ً نَ تّ ُ ُ نّ �ذ ف �ضَ
َ ُ ُ 1
ال وسع ٍر؛
<��الوا � ب��را ِم�ا و ِ
احدا �� ِب�عه ِإ��ا ِإ� ا ل ِ� ي� ل ٍ
آیا ما از شما كه بشری مانند ما هستید ّ
تبعیت كنیم؟!
 .1سورۀ قمر ،آیۀ .24
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اگر چنین كنیم به گمراهی افتادهایم و از خود دیوانگی
نشان دادهایم>.

ُ ُ
<سع ٍر> ،بـه جنـون هـم معنـا شـده اسـت و ایـن همـان حكـم عقـل اسـت
چـون
كـه بشـری ّ
حـق «جعـل قانـون» بـرای بشـر دیگـری نـدارد و همچنیـن مـردم بـه انبیـاء
میگفتنـد:
َ
َ
نْ أ نْ تُ ْ َّ َ ش َ ٌ ث ْ ُ ن َ تُ ُ نَ أ نْ تَ ُ ُّ ن َ َ ّ َ َ نَ ْ ُ
ا� يَ�ع بُ�د
ِإ<�� ���م ِإ�لا ب��ر ِم�ل�ا � ِر ي�دو� �� �صدو�ا عما ك
آ َ �ؤُ ن َ 1
� ب�ا �ا؛
شما هم بشری مثل ما هستید و میخواهید ما را از راهی كه
پدران ما رفتهاند برگردانید و به راه خودتان بیفكنید؟!>.
حـال اگـر رفتـن بـه راه پدرانمـان چـون بشـرند ،بـد اسـت آمـدن بـه راه شـما هـم
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چون بشـرید ،بد اسـت و اگر آمدن به راه شـما چون بشـرید خوب اسـت ،رفتن به راه
پدرانمـان نیـز چـون بشـرند خـوب اسـت .شـما چـه امتیـازی بـر سـایر افـراد بشـر داریـد
ّ
موظـف بـه ّ
تبعیـت از شـما باشـند؟
كـه سـایر افـراد بشـر
ً
ّ
نچــه كــه بایــد دقیقــا
البتــه ایــن ســخن ،ســخن منطقــی و صحیحــی اســت ّامــا آ 
بــه آن ّ
توجــه داشــت ایــن اســت كــه هیچــگاه انبیــا؟مهع؟ نمیگفتنــد :مــا از آن نظــر
كــه بشــر هســتیم میخواهیــم رأی خــود را برشــما تحمیــل كنیــم و بــرای شــما َ
«ج ْعــل
قانــون» بنماییــم بلكــه میگفتنــد :مــا «رســول و پیــامآور» از جانــب خالــق و آفریــدگار
شــما هســتیم و «قانــون» او را بــه شــما ابــاغ میكنیــم .پــس اینجــا «صفــت رســالت»
ـرف خــوب دیگــری هــم داشــتند و آن
منظــور اســت نــه «عنــوان بشـ ّـریت»! مــردم ،حـ ِ
اینکــه میگفتنــد :اگــر شــما انبیــا راســت میگوییــد واز جانــب خالــق مــا رســالت
داریــد.
 .1سورۀ ابراهیم ،آیۀ .10
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ف َ أْ تُ ن َ
و�ا ب� ُس ْل َط ن
ا� ُم بِ� ي� ٍن�؛
ٍ
<��� ِ

1

دلیلی روشن برای ما بیاورید>.

ف َ أْ ت آ َ �ة نْ ُ نْ تَ َ ّ َ
الصاد ق�� ن�؛َ
<�� ِ� ِب�� ي� ٍ ِإ�� ك�� ِم ن�
ِِي

2

اگر راست میگویی آیت و نشانهای ارائه كن>.
ایـن هـم حـرف درسـتی اسـت زیـرا بـه صـرف ّادعـای نب ّـوت و رسـالت كـه
نمیشودكسـی را تصدیـق كـرد؛ احتیـاج بـه ارائۀ «آیـت» دارد و آن موضوع «معجزات
و خـوارق عـادات» اسـت كـه در جـای خـود بـه آن اشـاره کردیـم.

ّ
تذکری مهم به جوانان عزیز

ّ
اینجــا مناســب اســت بــه برخــی از جوانــان عزیــز مســلمان از بــاب تذكــر عــرض

شــود در شــرایطی كــه «اصــول اعتقــادی اســامی» از ناحیــۀ برخــی افــراد مغــرض
بیایمــان یــا افــرادی جاهطلــب و دنیــا دوســت در معــرض تضعیــف و تشــكیك
ً
ّ
ـران مدعــی
قــرار گرفتــه اســت ،شــدیدا مراقــب و هوشــیار باشــند كــه بــه دام ایــن اغواگـ ِ
روشــنفكری نیفتنــد.
از جملـه وسوسـههای ابلیسـی ایـن شـیاطین انسـی ایـن اسـت كـه بـه ذهـن
سـادهدالن القـا میكننـد كـه در هـر زمـان افـراد نابغـهای بودهاند كه فكرشـان عالیتر و
هوششـان از دیگـران بیشـتر بـوده اسـت و مطالبـی را كـه افـراد عـادی درك نمیكردنـد
آنهـا درك میكردنـد و آنـگاه بـرای ایـن كـه مـردم آن مطالـب را بپذیرنـد بـه عنـوان
«وحـی» نـازل شـدۀ از آسـمان تعبیـر كـرده و بـه مـردم عرضـه مینمودنـد!

 .1سورۀ ابراهیم ،آیۀ .10
 .2سورۀ شعراء ،آیۀ .154
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بنابرایــن ممكــن اســت در هــر زمانــی افــراد نابغ ـهای از ایــن قبیــل پیــدا بشــوند و
ّ
ادراكات روشــنفكرانۀ خــود را بــه گون ـهای مترقــی تــر بــه مــردم عصــر خویــش عرضــه
كننــد و بــه ایــن تجربــۀ نبــوی و وحیانــی بســط و گســترش بیشــتر وتاز هتــری بدهنــد!!
ّ
ایــن همــان طــرز تفكــر ابلیســی اســت كــه اســاس نبـ ّـوت و رســالت را متزلــزل میســازد
و مســألۀ وحــی و الهامــات آســمانی را بــه بــازی میگیــرد.
قـرآن كریـم در مقـام تخطئـۀ ایـن فكـر شـیطانی بـا كمـال صراحـت از كارانبیـا؟مهع؟
تعبیـر بـه «رسـالت» میكنـد و میگویـد:
َ قَ ْ أَ ْ َ ْ ن َ ُ ُ َ ن َ
ْ َ ّ نَ ت 1
ا�؛
�
�
�
ال
�
ا
�
<ل�د �رسل�ا رسل بِ ب يِ ِ

ّ
بطور قطع و یقین ما رسولان خود را همراه با آیات ّبینات و ادلۀ
روشن فرستادیم>.

296

ّ
پیامبـران از سـنخ نوابـغ متفكـران بشـری نیسـتند؛ بلكـه رسـوالن و فرسـتادگان
خالـق عالـم و آدمنـد كـه همـراه بـا ّبینـات و معجـزات و خـوارق عـادات آمـده و ابلاغ
پیـام خـدا بـه بنـدگان خـدا مینماینـد.
َ
<ل قَ� ْد ج َ� َاء ُك ْم َر ُس ٌ
ول>؛
بــا تصریــح بــه عنــوان رســول ،اعــام میكنــد :پیامبــر از آن نظــر كــه «رســول» اســت
حـ ّـق ابــاغ دیــن دارد و اطاعتــش واجــب اســت ،وگرنــه احــدی جــز خالــق انســان ّ
حق
«جعــل قانــون» بــرای انســان نــدارد و انســان نیــز جــز خالقــش وظیفــۀ ّ
تبعیــت از احــدی
نــدارد .مگــر آن كســی كــه رســول و فرســتادۀ خالــق اســت و رســالت خــود را بــا ارائــۀ
«آیــت» و نشــانهای اثبــات میكنــد در ایــن صــورت دیــن و آیینــی كــه او آورده اســت
مقبــول بــوده و اطاعتــش همچــون اطاعــت خالــق انســان واجــب اســت.
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رسول خدا؟ص؟ فقط حامل پیام خدا
در ادامـۀ بحـث عـرض میشـود :هرگـز انبیـا؟مهع؟ نمیگوینـد چون ما بشـری آگاهتر
و خوشفكرتـر و باهوشتـر از شـما هسـتیم؛ پـس شـما بایـد قانـون زندگیتـان را از مـا
بگیریـد و طبـق دسـتور مـا عمـل كنیـد .اگـر چنیـن میگفتند ،جوابشـان همـان بود كه
قـرآن از زبـان مـردم نقـل میكنـد:
فَ ق َ ُ أَ َ ش َ ً نّ َ َ ً نَ تَّ ُ ُ نّ َ �ذً َ ف �ضَ َ
َ ُ ُ 1
ال وسع ٍر؛
<��الوا � ب��را ِم�ا و ِ
احدا �� ِب�عه ِإ��ا ِإ� ا ل ِ�ی ل ٍ
اگرما از شما كه بشری مانند ما هستید ّ
تبعیت كنیم به
گمراهی افتادهایم و خبر از جنون خود دادهایم!>.
بلكـه انبیـا؟مهع؟ میگوینـد :مـا رسـوالن خالـق شـما هسـتیم و رسـالت خـود را هـم
بـا ارائـۀ «آیـات ّبینـات» اثبـات میكنیـم.
آری ،رسول از آن جهت كه «رسول» است در امر دین و شریعت نه رأیی از خود
اظهار میكند و نه حرفی از پیش خود میگوید .همان را كه از طریق نزول فرشتۀ وحی
ّ
با قلب ّ
مطهر و معصوم خود تلقی كرده است بدون كوچكترین تغییر و كم وزیاد به
قُ
بندگان خدا ابالغ میكند .لذا میبینیم چه قدردر قرآن كلمۀ <� ْل> تكرار شده است.
قُ ْ ُ َ َّ ُ أَ َ ٌ قُ ْ أَ ُ �ذُ َ ّ ْ فَ َ ق قُ ْ أَ ُ �ذُ َ ّ نّ َ
ال� ِاس>؛
<�ل هو اللـه �حد * �ل �عو بِ�ر بِ� ال�ل ِ� * �ل �عو بِ�ر بِ�

<�قل> یعنـی :بگـو .خـدا بـه پیامبـرش امـر میكنـد كـه بـه مـردم بگـو <...هو اهلل

احد> ،خـدا یگانـۀ بیهمتاسـت.
برحسـب اعتبـار عـادی ،پیامبـر؟ص؟ هـم بایـد بـه مـردم بگویـد« :هـواهلل احـد» نـه
<�قل هو اهلل احد> .ایـن كلمـۀ <�قل> نمایانگـر ایـن مطلـب اسـت كـه پیامبـر؟ص؟
هرچـه از خـدا میشـنود همـان را بـه مـردم میگویـد نـه حرفی از گفتار خـدا كم میكند
و نـه حرفـی بـر گفتـار خـدا میافزایـد.
 .1سورۀ قمر ،آیه .24
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خدا هم تهدیدش كرده است كه ّ
حق زیاد و كم كردن بر گفتار من ندارد.
َ َ ْ تَ قَ َّ َ َ َ ْ ن َ َ ْ ضَ ْ أَ ق َ
َ أَ َ ْ َ ْ ُ ْ
َُ
�يل * ل� خ��ذ ن�ا ِم ن�ه ِب�ال يَ� ِم ي� ِن� * ث� ّم
او
�
<ولو ��ول عل ي��ا ب�ع� ال� ِ ِ
َ قَ َ ْ ن َ نْ ُ ْ َ ت نَ 1
ل�طع�ا ِم�ه الو ِ� ي��؛
و اگر [او] پارهاى گفتهها بر ما بسته بود ،دست راستش
را سخت مىگرفتیم ،سپس رگ قلبش را پاره مىكردیم>.
ایـن نشـان میدهـد كـه پیامبـر« ،رسـول» اسـت نـه یـك بشـر نابغـه و روشـنفكر
در درجـۀ اعلا .پیامبـر دارای منصـب رسـالت از جانـب خداسـت نـه دانشـمندی
ّ
متفكـر و نـه نابغـهای از نوابـغ عالـم!
ّ
البتـه رسـول چنـان كـه بیـان شـد بایـد دارای آیـت و نشـانهای باشـد تـا مـورد
آیـت پیامبـر ،نـه بـه میـل خـودش اسـت و نـه بـه میـل مردم!
تصدیـق مـردم قـرار گیـردِ .
298

بلكـه بـه «اذن اهلل» اسـت.

ّ
بشریت رسول ا کرم؟ص؟
صفت
صفــت دوم پیامبــر اکــرم؟ص؟ در آیــۀ مزبــور ایــن کــه بایــد از «جنــس بشــر» باشــد
َُْ ُ
نــه از جنــس ملــک کــه میفرمای ـد ِ«مــن انف ِســکم» بعضــی بهانهگیــری میکردنــد و
میگفتنــد:
ُ
َ
َ
َ
أ
َ
نْ �ز َ َ ْ َ ٌ 2
<ل ْولا �� ِ ل عل ي� ِه ملك؛

چرا از جانب خدا ملک نیامده که رسول یا همراه رسول
باشد؟>.

حق تعالی فرمود:
ّ
 .1سورۀ حاقه ،آیات 44تا .46
 .2سورۀ انعام ،آیۀ .8
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َ ْ َ نَ ف ْ أَ ْ ض َ َ ئ َ �ةٌ َ ْ ش ُ نَ
و� ُم ْط َم ِئ� ّنِ� ي� نَ� َل َن��زَّ ْل ن َ�ا َع َل ْ ي�همْ
<لو كا� �ِ�ي ال�ر ِ� مل ِا�ك ي�م�
ِ
نَ َّ
َ َ ً َ ُ ً 1
الس َم ِاء ملكا رسولا؛
ِم�
اگر روی زمین ملائکه زندگی میکردند ،هم برای آنها
رسولی از جنس ملک میفرستادیم>.
ولـی رسـول بشـر بایـد از جنـس بشـر باشـد تـا بتوانـد بـرای آدمیـان الگـو باشـد و
ً
عملا بـه آنهـا بفهمانـد کـه بشـر بـا داشـتن تمـام غرایـز بشـری میتوانـد تقـوا پیشـه کند
و از گناهـان بپرهیـزد .وگرنـه ملـک کـه دارای شـهوت و غضـب و دیگـر غرایـز نیسـت
چگونـه میتوانـد درس تقـوا و پرهیـزکاری به بشـر بدهد؟ در امـر تعلیم و تربیت الگوی
َ
ّ
عملـی بـودن عامـل بسـیار قـوی و مؤثـری اسـت و ایـن از عهـدۀ َملـک بـر نمیآیـد.
ّ
ّ
بـه مـا هم سـفارش شـده :شـما هـم ُمبلغ عملی باشـید بیش از آن مقـدار که مبلغ
گفتاری هستید:
َ
ُ ُ ُ َ َ َّ
َ ْ ْ َ ُ ْ 2
اس ِبغي ِر أل ِسن ِتكم؛
«كونوا دعاة الن ِ
مـردم را بـا غیـر زبانتـان بـه دیـن دعـوت کنید (خیلی حـرف نزنید،
عمل نشـان بدهید».

حتی فرمودهاند:
ُ ُ َُ ً
صامتنی؛
«كونوا دعاة ِ
دعوت کنندۀ ساکت باشید».

ُ ً
ّ
«دعـاة ناطقیـن» باشـید و مـردم مرتـب از شـما حـرف بشـنوند
نـه ایـن کـه فقـط
و عمـل نبیننـد! نـه بلکـه داعـی صامـت باشـید یعنـی عمـل شـما مـردم را بـه دیـن
دعـوت کنـد در حالـی کـه زبانتـان سـاکت اسـت و حرفـی نمیزنیـد حاصـل آن کـه
 .1سورۀ اسراء ،آیۀ .95
 .2مستدرک سفینة البحار ،ج  ،10ص .277
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َ
چـون رسـول بایـد تبلیـغ عملـی کنـد و َملـک از عهـدۀ ایـن کار بـر نمیآیـد پـس رسـول
بشـر بایـد از جنـس بشـر باشـد و لـذا فرمـوده اسـت:
َ
َ َ ْ َ َ ْ نَ ُ َ َ ً َ َ ْ نَ ُ َ ُ ً 1
ل عل�اه ر ج�لا؛
<ولو ج�عل�اه ملكا �ج
اگر فرضا میخواستیم ملک را رسول قرار بدهیم باز لازم
میشد که به صورت انسان بفرستیم>.

صفت خیرخواهی
ّاما صفت ّ
سوم پیامبر اکرم؟ص؟ «خیرخواهی» است:
َ �ز ي�زٌ َ َ ْ َ َ ن تُّ ْ 2
<ع ِ � عل ي� ِه ما ع ِ��م؛
بر او دشوار است كه شما به رنج بیفتید>.
300

او نسـبت بـه شـما بسـیار مهربـان اسـت .از اینكـه میبینـد شـما روبـه هلاك و
ً
بدبختـی میرویـد شـدیدا رنـج میبـرد و نمیتوانـد شـما را بـه حـال خودتـان رهـا كنـد
كـه سـر از بدبختـی دائـم و ّ
جهنـم خالـد در آوریـد.
پـدری مهربـان و عاقـل كـه گرفتـار فرزنـدی منحرف گشـته كه دوسـتان بـد دارد وبه
یبـرد و از طرفی
راههـای بـد مـیرود ،از طرفـی او را دوسـت دارد و از كجـرویاش رنـج م 
هـم او اعتنایـی بـه حـرف پـدر نمیكنـد و چـه بسـا شـب ،مسـت بـادۀ هرزگیهایـش
خوابیـده و صـدای بینـیاش فضـا را پـر كـرده اسـت ّامـا پـدر بیچـاره در گوشـۀ دیگـر
خانـه بـر سـر خـود میزنـد و فریـاد میكشـد ،گریبـان چـاك میكنـد ،نالـه سـر داده
واشـك میریـزد چـون بـه او ّ
یبـرد .پیامبراكـرم؟ص؟
محبـت دارد و از بدبختـی او رنـج م 
محبتـش بـه تمـام افـراد بشـر از ّ
نیـز چنیـن اسـت و ّ
محبـت پـدر بـه فرزنـد بیشـتر اسـت
 .1سورۀ انعام ،آیۀ .9
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و فرمـوده اسـت:
َ
َُْ
ََ
«أنا َو َع ِ ٌّل أ َب َوا َه ِذ ِه ال ّم ِة؛

من و علی دو پدر برای این ّامتیم».

ٌ
پیامبراكـرم؟ص؟ َ«رحمـة ِللعالمیـن» اسـت .او بـه خاطـر ابوجهلهـا وابوسـفیانها
ّ
جهنمـی میكننـد و از سـعادت ابـدی محـروم
هـم گریـه میكـرد كـه چـرا خـود را
میشـوند .اگـر دسـتور قتـل آنهـا را هـم میدهـد بـاز روی ّ
محبـت اسـت كـه هـم آنهـا
َد َركات ّ
ّ
مصونیت پیدا كنند .آن
جهنمشـان كمتر بشـود و هم جامعه از مفاسدشـان

چنـان ّ
غصـۀ كافـران را میخـورد كـه خـدا دلـداریاش میدهـد و میفرمایـد:
فَ َ َ َّ َ َ خ ٌ نَ فْ َ َ َ َ آ ث َ ْ ْن َ ْ ُ �ؤْ ُن َ ٰ �ذَ
ا�ع ��سك عل ٰى �� ِار ِهم ِإ�� لم ي� مِ �وا بِ�هـ ا
<�لعلك ب� ِ
َ
َْ
ث أ َ فً 1
الح ِد ي� ِ� �س�ا؛
گویی كه میخواهی از ّ
غصه خود را هلاك كنی از این كه
مردم به راه نمیآیند و ایمان به قرآن نمیآورند!>.

ُ
در جنگ ا ُحد دندان مباركش شكسـته و صورتش شـكاف برداشـته ،حلقههای
ُ
كالهخـود بـه پیشـانیاش فـرو رفتـه و خـون ب هصـورت و سـینهاش ریختـه اسـت.
جمعـی از اصحـاب گفتنـد :یـا رسـول اهلل! حضـرت نـوح پیامبـر ،پـس از آن كـه مـردم
بـه راه نیامدنـد نفرینشـان كـرد و گفـت:
َ َ َ َ َ ْ أَ
َ
نَ ْ َ ف نَ َ ّ َ ً 2
<ر بِّ� لا ت��ذ ْر على ال� ْر ِ ض� ِم� الك ِا� ِر�ي � د ي�ارا؛

خدایا! احدی از این كافران را باقی نگذار>.

طوفان آمد و همه را از بین برد .شما هم نفرین كنید .فرمود:
 .1سورۀ كهف ،آیۀ .6
 .2سورۀ نوح ،آیۀ .26
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ّ َْ ُ ْ َ ْ َ ّ ً
ً َ َ ًَْ
انا َو ّ ْ ُ
حة؛
داعیا و ر
ِ«ان ل ابعث لع
ِ
لك ِن ُب ِعثت ِ

مـن نیامـده ام كـه نفریـن كنـم و مـردم را از بیـن ببـرم .مـن آمدهام
دعـوت بـه توحیـد كنـم و بـر مردم رحمت باشـم».

در همان حال دست به آسمان برداشت و گفت:
َّ
َ
َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ 1
«الل ُه َّم ْاه ِد ق ْو ِمي ف ِإنم ل يعلمون؛
خدایـا! هدایتشـان كـن ،اینهـا بـه هـر حـال قـوم مـن و از ِآن منند
و عذرشـان ایـن اسـت كـه نادانند!».

راسـتی ایـن چـه رحمـت عجیبـی اسـت كـه نـه تنهـا نفرینشـان نمیكنـد بلكـه
دعایشـان نیـز كـرده و از طـرف آنهـا در نـزد خـدا عذرخواهـی هـم میكنـد كـه نادانند.

حرص پیامبرا كرم؟ص؟ به هدایت مردم
302

صفت چهارم :حرص پیامبر اکرم؟ص؟ به هدایت مردم
َ
ٌ ََ ْ ُ ْ 2
<ح ِر�يص عل ي�كم؛
پیامبر نسبت به هدایت شما حریص است>.
ّ
حرص یعنی :شدت عالقه به چیزی .یكی حرص به پول دارد و از آن سیر نمیشود
و دیگری حرص به جاه و مقام و ...پیامبر هم «حریص» است ّاما حرص به چه دارد؟
حرص به هدایت مردم .میكوشد تا از طرق مختلف مردم را به راه توحید آورده به
ُ
سعادت ابدی برساند .با هر قوم و هر فردی از راه مناسب با فكر و خلق او وارد میشود.
یـك فـرد بادیهنشـین كـه در بیابـان خشـك و هـوای سـوزان زندگـی میكنـد علاوه
بـر ایـن كـه بیتربیـت و بـیادب اسـت ،تندخووخشـن هـم هسـت .روزی چنیـن آدم
 .1بحار األنوار ،ج  ،20ص .21
 .2سورۀ توبه ،آیۀ .128
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بیادبـی وارد مسـجد شـد و آن هنگامـی بـود كـه رسـول اكـرم؟ص؟ بـا جمعـی نشسـته
بودند .ایسـتاد و با كمال بیادبی آن حضرت را با اسـم صدا زد و گفت :ای ّ
محمد!
تـو جادوگـر دروغگویـی هسـتی! مـن زیـر ایـن آسـمان از تـو دروغگـو تـر سـراغ نـدارم .اگر
نمیترسـیدم از ایـن كـه خاندانـم مـرا عجـول بداننـد هـم اكنـون تـو را با همین شمشـیر
میكشـتم و آینـدگان را از ّ
شـر تـو نجـات مـیدادم .یكـی از اصحـاب از جـا پریـد تـا او را
تنبیـه كنـد .رسـول اكـرم؟ص؟ فرمود :بنشـین.
َ
َ َ َْ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ً 1
«كاد ال ِلمي أن يكون ن ِبيا؛
حلم و بردباری تالی مرتبۀ ّ
نبوت است».
آرام بـاش و بنشـین .آنـگاه خـودش بـا لبخنـدی توأم با لطـف و عنایت و ّ
محبت
بـه صـورت او نگاه كـرد و فرمود:
َ
َ َ َ
«يا أخا َب ِن ُسل ْ ٍي؛ ای برادر بین سلمی».
او از قبیلۀ بنیسلیم بود و شاید رسول اكرم؟ص؟ خواست او را با نسبت دادن به
قبیلۀ بنیسلیم احترام كرده باشد .آنگاه نفرمود :تو چرا چنینی؟بلكه فرمود :چرا
بعضی با ما اینطور رفتار میكنند؟ چرا در مجلس ما به ما هجوم میآورند؟چرا با
خشونت با ما سخن میگویند؟ اینك به تو بگویم :اگر كسی در دنیا مرا بیازارد ،بعد
از مرگ در آتش سوزان ّ
جهنم خواهد بود .بعد از جا برخاست و فرمود :همراه من بیا
تا آنچه میخواهی به تو بدهم! میداند درد او چیست .در خانهاش آورد و مقداری
غذا و پول به او داد ،بعد فرمود :از من راضی شدی؟گفت :بله راضی شدم.
زاك ُ َ َ ْ
«ج َ
َ
شیرة َخ َیر ْ َ
َ
زاء؛
ال ِ
اهلل ع ْن اه ٍل َو ع ٍ
خدا تو را جزای خیر بدهد و برای خاندانت سالم نگه دارد».

 .1بحار األنوار ،ج  ،43ص .70

303

ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

نهـا ناراحـت شـدند.
بعـد فرمـود :تـو در جمـع اصحـاب مـن سـخنی گفتـی كـه آ 
نهـا هـم
حـال نـزد آنهـا بیـاو همیـن حرفـی كـه اآلن بـه مـن گفتـی آنجـا بگـو تـا آ 
خوشـحال بشـوند .گفـت :میآیـم .آمـد ،رسـول خـدا؟ص؟ خطـاب بـه اصحـاب
نطـور نیسـت؟گفت :بلـه.
فرمودنـد :ایـن عـرب از مـن راضـی شـده اسـت .آیـا ای 
زاك ُ َ َ ْ
«ج َ
َ
شیرة َخ َیر ْ َ
َ
زاء»؛
ال ِ
اهلل ع ْن اه ٍل َو ع ٍ
بعـد گفـت :وقتـی كـه آمـدم تـو دشـمن تریـن مـردم پیـش مـن بـودی و اكنـون كـه
مـیروم محبوبتریـن مـردم در نـزد مـن هسـتی .مسـلمان شـد و رفـت.
نوشــتهاند :جمــع كثیــری از قبیلـهاش نیــز مســلمان شــدند .پــس از رفتــن او پیامبــر
اكــرم؟ص؟ بــه اصحابــش فرمــودَ :م َثــل مــن بــا ایــن مــردمَ ،م َثــل آن عربــی اســت كــه
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شــترش رم كــرده در بیابــان فــرار میكــرد .مــردم میخواســتند بــه او خدمــت كننــد .از
اطــراف هجــوم آورده و هیاهــو میكردنــد كــه شــتر را بگیرنــد ّامــا شــتر بیشــتر رم میكــرد
و میگریخــت ! آخــر صاحبــش گفــت :ای دوســتان! مــرا بــا شــترم رهــا كنیــد و برویــد
مــن خــودم بهتــر میتوانــم آن را رام كنــم .بعــد قــدری علــف به دســت گرفــت و آرام آرام
جلــو رفــت و علــف را بــه شــتر نشــان داد .او هــم ایســتاد .مــرد جلــو رفــت و افســارش
را گرفــت و دســت نــوازش بــه ســر و صــورت و ســینهاش كشــید و او را خوابانــد و جهــاز
بــر دوشــش گذاشــت و ســوارش شــد ...بعــد فرمــود :اگــر مــن هــم شــما را بــه حــال
خودتــان رهــا میكــردم او را میكشــتید یــا میزدیــد و از شــهر بیرونــش میكردیــد.
او هــم میرفــت و دیگــر برنمیگشــت و ّ
یشــد .ولــی مــن بایــك لبخنــد و
جهنمــی م 
مقــداری غــذا و چنــد درهــم پــول مســلمان و بهشــتیاش كــردم .آیــا ایــن بهتــر نبــود؟
آری ،پیامبــر اکــرم؟ص؟ حــرص بــر هدایــت مــردم دارد؛ اگرچــه از آنهــا فحــش و دشــنام
بشــنود و كتــك هــم بخــورد.
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صفت رأفت و رحمت پیامبرا كرم؟ص؟
صفت پنجم :صفت رأفت و رحمت
ُ فٌ
ْ ْ
< ِب�ال ُم�ؤ مِ ِن� ی� نَ� َر�ؤ � َر ِح ی� ٌم؛
نسبت به مؤمنین رأفت و رحمت دارد>.
دربـارۀ تـودۀ مـردم ّ
اعـم از كافـر و مؤمـن «حریـص بر هدایت» اسـت؛ ّامـا دربارۀ اهل
ایمـان ،لطـف و عنایـت ّ
خاصـی دارد و آن «رأفـت و رحمـت» اسـت آن هم در مراتب

ٌ
عالیـهاش ،چـون او رحمـة للعالمیـن اسـت .رئـوف و رحیـم دو صفـت از صفـات
خداسـت كـه فرمـوده اسـت:
َّ َ ُ َ فٌ
ٌ 1
ِإ<� ن� َر�بّ ك ْم ل َر ُءو� َر ِح ي�م>؛
همین دو صفت را برای پیامبرش نیز اثبات كرده است .حاال فرق بین «رأفت» و
«رحمت» چیست؟
بنا به فرمودۀ مرحوم طبرسی صاحب «مجمع البیان» «رأفت» دربارۀ اطاعتكاران
از مؤمنان است و «رحمت» دربارۀ گنهكارانشان .از مظاهر رأفت و رحمت رسول
اکرم؟ص؟ این كه به پیروانش دستور اعتدال و میانهروی در دینداری داده و فرموده است:
َّ َ َ ّ َ َ ٌ َ َ ُ
ْ
ََ
َ ُ َ ُ
اهَّلل
الديـن م ِت
ين فأ ْو ِغلـوا ِفي ِـه ِب ِرف ٍـق َو ل تك ّ ِرهـوا ِع َبـادة ِ
ِ«إن هـذا ِ
ْ ُ ْ َ ّ َّ
َ َ َ ً ََ َ َ َ
ُ
َ
َ
َ
اهَّلل ف َتك ُونـوا ك َّ
الر ِاك ِـب النب ِـت ال ِـذي ل سـفرا قطـع و ل
ـاد ِ
ِإل ِع َب ِ
َ
َ ْ ً ْ َ 2
ظهـرا أبقى؛
ایـن دیـن ،دیـن حكیمانـه اسـت .در دینـداری خـود را بـه فشـار و
رنـج و تعـب َمیفكنیـد .كاری نكنیـد كه عبادت خدا در نظربندگان
خدا دست و پا گیر و فشار انگیز گردد و به جای این كه محبوب
واقـع شـود ،مبغـوض و منفـور جلوه كند».
 .1سورۀ نحل ،آیۀ .7
 .2کافی ،ج  ،2ص .86
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آدم اسبسـوار بـه مركـب فشـار بیـاورد و بـرای زود رسـیدن بـه مقصـد دو منـزل
اگـر ِ

یكـی كنـد ،در بیـن راه مركـب از پـا در میآیـد و از رفتـن بـاز میمانـد .در نتیجـه آن آدم
نـه مركـب سـالمی برایـش مانـده و نـه راه را بـه پایـان برده اسـت.

رحمت ّ
خاص رسول ا كرم؟ص؟ بر مشركان قریش
ّ
وقتی واقعۀ فتح مكه پیش آمد و پیامبراكرم؟ص؟ بر مشركان بیرحم سنگدل
ّ
پیروز و مسلط شد و بر اساس روح رحیم و كریمانهاش فرمان عفو عمومی صادر كرد
تا آنجا كه خانۀ ابوسفیان دشمن سرسخت خود را در ردیف خانۀ خدا مأمن قرار
داد و فرمود :هر كه به خانۀ خدا بیاید ،در امان و هر كه به خانۀ ابوسفیان برود در امان
است .بعد در حالی كه در آستانۀ درب كعبه ایستاده بود ،خطاب به سران قبایل
مشرك كه از ترس همچون ّ
مجسمههای بیروح در مسجدالحرام مقابلش صف
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كشیده و سرها به پایین ،ایستاده بودند فرمود:
َ
ون َو َما َت ُظ ُّن َ
«ما َت ُق ُول َ
ون؛
شـما اكنـون دربـارۀ مـن چـه فكـر میكنیـد كـه مـن بـا شـما چگونـه
رفتـار خواهـم كـرد».

همه یك صدا گفتند:
َ ُ ُ َ ً َ َ ُ ُّ َ ً
َ َ
یرا َا ٌخ َك ٌ
1
رمی َو ْاب ُن ا ٍخ ك ٍرمی؛
«نقول خیرا و نظن خ
ّ
مـا از تـو جـز خیـر و لطـف و كـرم توقعـی نداریـم ،تـو را بـرادری
بزرگـوار و فرزنـد بـرادری بزرگـوار میشناسـیم».

آن حضـرت در حالـی كـه اشـك از چشـمهای مباركـش میریخـت فرمـود :مـن
دربـارۀ شـما همـان سـخن را میگویـم كـه بـرادرم یوسـف بـه برادرانـش فرمـود:
 .1الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،ج  ،16ص 17؛ بحار األنوار ،ج  ،21ص ( .132با کمی اختالف)

� �����
����� �
��������������������� �������
���� ���

َ تَ ث ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ �غْ ف ُ َّ ُ َ ُ ْ َ ُ َ أَ ْ َ ُ َ
الر ِاحم� ن�؛َ
ّ
<لا �� ِر ي� ب� عل ي�كم ال ي�وم ي� ِ�ر اللـه لكم وهو �رحم ِ ي
ّ
من شما را حتی ملامت هم نمیكنم ،خدا شما را بیامرزد كه

1

او ارحم ّ
الراحمین است>.
ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ُّ َ َ
الطلق ُاء؛
«اذهبوا فأنت

2

بروید كه همه آزادید».

ُ
ّ
مسـلمانان وقتی بر كفار پیروز میشـدند ،میتوانسـتند آنها را بكشند یا اسیرشان
ُ
كـرده ،بـردۀ خـود قـرار دهنـد ولـی رسـول خدا؟ص؟ نه آنها را كشـت و نه اسیرشـان كرد و
نه بردۀ خود قرارشـان داد ،بلكه فرمود بروید كه همه از آزاد شـدگانید.

پیامبرا کرم؟ص؟ مظهر رحمت خداوند
مـردی خواسـت در حضـور پیغمبـر؟ص؟ حـرف بزنـد ،هیبـت رسـولاكرم؟ص؟ او را
گرفـت ،زبانـش لكنـت پیـدا كـرد .رسـول اكـرم؟ص؟ لبخنـدی بهصـورت او زد و او را
بغـل كـرد و فرمـود :از چـه میترسـی؟ مـن هـم مثـل شـما هسـتم.
َ
َ
ْ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َّ 3
«أنا ابن امرأ ٍة كانت تأكل القد؛
من پسر زنی هستم كه گوشت خشكیده میخورد.
یعنـی از خـود شـما هسـتم .حـرف خـود را بـزن .آری؛ چـون پیامبـر؟ص؟ مظهـر
َ
رحمـت خداسـت ،بـا بنـدگان خـدا نـرم و ل ّیـن اسـت .ولـی در عیـن حـال خـدا بـه
همیـن پیامبـر دسـتور میدهـد:
َ
َ أَ ُّ َ نَّ ُّ َ
ْ ُ فّ َ َ ْ ُ ن َ ف ق نَ َ �غْ ُ �ظْ َ َ ْ ْ 4
« ي�ا � ي�ها ال� بِ��ي ج� ِاه ِد الك�ار والم� ِا� ِ� ي�� وا ل عل ي� ِهم؛
ّ
ای پیامبر! تو وظیفه داری در مقابل كفار معاند بایستی وبا
 .1سورۀ یوسف ،آیۀ .92
 .2کافی ،ج  ،2ص .513
 .3سنن ابن ماجه ،ج  ،2ص .1101
 .4سورۀ توبه،آیۀ  73و سورۀ تحریم ،آیۀ .9
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آنان كه ّ
همشان تخریب اساس دین است ،با خشونت و
غلظت رفتار كنی».
ّ
خود مسلمانان دستور میدهد:
حتی به ِ
َ أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ ق َ ت ُ َّ ذ نَ َ ُ نَ ُ ْ نَ ْ ُ فّ َ َ ْ َ ُ
< ي�ا � ي�ها ال ِ�ي�� �م�وا � ِا�لوا ال ِ�ي�� ي�لو�كم ِم� الك� ِار ول ي� ِج�دوا
ف ُ ْ �غ ْ �ظَ �ةً 1
ِ� ي�كم ِ ل ؛
ّ
ای مسلمانان! شما نه تنها وظیفه دارید با كفار دور بجنگید
ّ
چه بسا واجبتر است با كفاری كه به شما نزدیكند و
ممكن است از ارحام و اقارب شما باشند ،به جنگ و مقاتله
برخیزید .باید كاری كنید كه دنیای كفر در شما
درشتی و غلظت ببیند>.
308

ایـن نكتـه نیـز قابـل ّ
تأمل اسـت كه قرآن اشـاره میكند تنها داشـتن قدرت روحی
و وسـایل جنگـی كامـل ،كافـی نیسـت ،بلكـه نمایـش قـدرت نیـز الزم اسـت .قـرآن از
مسـلمین میخواهـد مظاهـر قـدرت خـود را در هـر جـا كـه نیـاز اسـت نمایـش دهند تا
ْ ُ
همـگان نشـانههای قـدرت و شـوكت آنـان را ببیننـد و بـه تعبیـر خـود قـرآن َ«و ل ِیجـدوا
ُ َْ ً
ِفیك ْـم ِغلظـة» صالبـت و غلظـت و انعطاف ناپذیری را در شـما بیابند و ُرعب و ترس
از شـما را در عمـق جـان خـود احسـاس كننـد و هرگـز جـرأت اقـدام علیـه شـما را در
تُ ْ ُ نَ َ ُ َّ َّ َ َ ُ َّ ُ
2
و� بِ� ِه عدو الل ِـه وعدوك ْم>؛
خـود نبیننـد�< .ر ِه ب�
ٌ
ٌ
«نقمة
پس رسول خدا؟ص؟ همانگونه كه َ«رحمة ِللعالمین» است در جای خود ِ
ُ ْ ُ َّ ْ َ َّ ْ َ َّ َ
3
ِل ْل ّ
الس ْهل ِة»؛
جبارین» نیز هست .گروهی« :ب ِعثت ِبالشریع ِة السمح ِة
 .1همان ،آیۀ .123
 .2سورۀ انفال ،آیۀ .60
 .3كافی ،ج  ،5ص  .494بعثنی بالحنفیه السهلة السمحة.
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را دستاویز قرار میدهند ،با این عنوان كه پیامبر فرموده است ،من شریعتی آوردهام
كه َ«س ْمحه» و َ«س ْهله» است .از كلمۀ «سمحه» تسامح را و از كلمۀ «سهله» ،تساهل را
گرفتهاند و معتقدند ،دین و شریعت« ،تسامح» و «تساهل» دارد .منظور چیست؟باید
بفهمیم كه اصل دین «مسامحه» بردار نیست كه بود و نبودش یكسان باشدّ .
البته
در متن دین «تسهیالت» هست ،دشواری و سختگیری در احكام آن نیست؛ ّاما اگر

در اصل دین «مسامحه» و «مساهله» باشد به این معنی كه از زبان پیغمبر بگوییم،
ً
رعایت دین و ّ
تبعیت از آن در زندگی لزومی ندارد ،فرضا اگر چند روزی نماز نخواندید
و روزۀ واجب نگرفتید و حج را به جا نیاوردید و یا در مورد حجاب زن سخت نگرفتید،
اشكالی پیش نمیآید ،چون در دین «تساهل» و تسامح وجود دارد ،پیداست كه این
سخن نامعقول است و الزمهاش لغو بودن دین و بطالن رسالت است.
آری! چنـان كـه گفتـه شـد ،در متـن دیـن سـهولت هسـت و احـكام آن دسـت و
ً
ً
پاگیـر نیسـت .مثلا نمـاز حتمـا واجـب اسـت و در هیچ حـال -جز ّایـام حیض -ترك
خـود نمـاز سـهولت هسـت ،از ایـن جهـت كـه فرمودهاند ،اگر
آن جایـز نیسـتّ ،امـا در ِ
سـالم هسـتید و تمـام شـرایط موجـود اسـت ،رو بـه قبلـه بایسـتید و ركـوع و سـجود و
ً
سـایر افعـال را بـا لبـاس و بـدن پـاك انجـام بدهیـد؛ ولـی اگـر عـذری داشـتید مثلا در
جایـی بودیـد كـه تطهیـر بـدن یـا لباسـتان ممكـن نبـود ،بـا همـان بـدن یا لبـاس ناپاك
نمـاز بخوانیـد .اگـر نمیتوانید ایسـتاده بخوانید ،نشسـته بخوانید .اگر نشسـته نشـد،
ً
بـه پهلـو و رو بـه قبلـه بخوانیـد .اگـر نشـد بـه پشـت بخوابیـد و مسـتلقیا 1بخوانیـد كـه
كـف پاهـا بـه سـمت قبلـه باشـد .ركـوع و سـجود را هـم بـا اشـاره انجام دهیـد .پس در
ً
اصـل مسـألۀ نمـاز نمیتوانیـم «تسـاهل» بـه معنـای رایـج آن قایـل شـویم .حتمـا بایـد
انجـام داده شـود؛ منتهـا بـا رعایـت سـهولت.
ً
 .1مستلقیا :به پشت خوابیده.
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َ َ ََ ُ
ّ
<ما جَ�ع َل عل يْ�ك ْم ف�ِ�ي ِالدي� ِن� ِم نْ� َح َر ݭجݭ ݫ ݫ ٍ�؛
خداوند دین خود را برای بندگان خود دست و پاگیر قرار نداده
1

است>.
بایـد در نمـاز طهـارت باشـد .اگـر شـرایط الزم موجـود بـود ،فـرد بایـد وضـو بگیـرد یا
غسـل كنـد ،اگـر نبـود جبیـره كنـد ،اگر نشـد ّ
تیمم كند .روزه باید باشـد .حـذف روزه از
دیـن ممكـن نیسـت .منتها:
َ َ ْ ُ َ ً أَ ْ َ َ َ فَ َّ ٌ أَ ّ َ أ َُ
فَ
خ َ 2
<� َم نْ� ك ن
ا� ِم ن�ك ْم م ِر�ي�ض ا �و عل ٰى َس ف� ٍر � ِعد ة� ِم نْ� � ي� ٍام ��ر؛

وقتی مریض یا مسافر بودید افطار كنید؛ ولی در ماههای
ّ
دیگر قضای آن را بگیرید .اگر نتوانستید كفاره بدهید>.
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ّ
در ّ
نروید(البتـه مردهـا ،آن هـم در حـال
حـج كـه ُم ْحـرم شـدید بایـد زیـر سـقف
ّ
حرکـت) ّامـا اگـر عـذر داشـتید میتوانید زیر سـقف برویـد و كفاره بدهیـد .بله معنای
شـریعت َ«س ْـم ِحه و َس ْـه ِله» این اسـت .یعنی اصل شـریعت مسـامحهبردار نیسـت؛

ولـی در متـن دیـن تسـهیالت كامـل برقـرار اسـت.
مردم طائف خدمت پیامبراكرم؟ص؟ آمدند و گفتند :ما میخواهیم مسلمان
شویم .ما رزمندهها و دلیر مردان فراوان داریم كه با آمدن خود بر ارتش شما میافزاییم؛
ولی سه شرط داریم :یكی اینكه به ما اجازه دهید تا یك سال به بتپرستی خود
ادامه دهیم .شرط ّدوم اینكه نماز را بر ما تكلیف نكن و ما را از نماز خواندن معاف
ّ
متكبری كه اگر بند كفشش باز میشد برای
بدار(نماز ركوع و سجود دارد ،عرب
بستن آن خم نمیشد و اعتقاد داشت خم شدن برای او ننگ است و یا اگر خاری
به كف پایش میرفت خم نمیشد تا آن را درآورد ،پایش را به زمین میمالید تا
 .1سورۀ ّ
حج ،آیۀ آخر.
 .2سورۀ بقره ،آیۀ .184
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خودش جا به جا شود ،حاضر نبود ركوع و سجود كند) و شرط ّ
سوم این كه ما را به
شكستن بتهای خودمان وادار نكن؛ چون عواطف ما جریحهدار میشود.
پیامبر؟ص؟ فرمود :شرط ّاول قابلقبول نیست .نمیتوانم به شما مهلت بدهم
كه به بتپرستی خود ادامه دهید؛ فقط به این دلیل كه بر تعداد ارتش ما بیفزایید.
پرستش بت ،ممنوع است .یك ساعت هم به شما مهلت نمیدهم و ّاما نماز را
هم نمی توان ترك كرد.
َ َ َ َ ُ 1
َ َ
دین ال صلوة معه؛
«ال خیر ِف ٍ
دینی که در آن نماز نباشد ،خیر و برکت ندارد».

دین بینماز دین نیستّ .اما شرط ّ
سوم را میپذیرم .ما شما را وادار به شكستن
2

بتها نمیكنیم .خودمان آنها را میشكنیم .تا احساسات شما جریحهدار نشود.

ّ
قاطعیت رسول ا کرم؟ص؟ در اجرای احکام دینی
زنـی از قبیلـۀ اشـرافی ،دزدی كـرده بـود .پـس از آن كـه نـزد پیغمبراكـرم؟ص؟ ثابـت
شـد كـه دزدی كـرده اسـت ،دسـتور دادنـد دسـتش را ببرنـد .بـه حكـم آیـۀ قـرآن:
َ
َ ّ َ قُ َ ّ َ قَ �ةُ ف َ قْ َ ُ أ ْ َ ُ َ 3
<والس ِار� والس ِار� �ا�طعوا � ي� ِد ي�هما؛
و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كردهاند ،دستشان را به
عنوان كیفرى از جانب خدا ببرید>.
ّ
تا این دسـتور رسـیدّ ،
تحمل این حكم برای آن قبیلۀ متشـخص ،سـخت بود ،به
همیـن خاطـر ،از هـر طـرف وسـاطتها شـروع شـد .پدرش آمـد ،برادرش آمـد ،دیگران
از نزدیـكان و آشـنایان آمدنـد كـه یـا رسـول اهلل! ایـن زن  ،دختـر فلان آدم اسـت و از
 .1سيره حلبي ،ج ،3ص.243
 .2البدایه و النهایه ،ج  ،5ص  35و بحار األنوار ،ج  ،21ص .153
 .3سورۀ مائده،آیۀ .38
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اشـراف اسـت .اگر دسـت این زن بریده شـود ،قبیلۀ او از دین بر میگردند و برای شـما
گـران تمـام میشـود .فرمـود :ممكـن نیسـت .شـما میگوییـد من حكم خـدا را تعطیل
كنـم ،بـه خاطـر اینكـه ایـن زن از اشـراف اسـت .اگر ایـن زن از ضعیفان بود ،دسـتش را
میبریدیـد ولـی چـون از اشـراف اسـت بایـد رهـا شـود .دسـتور داد مـردم جمع شـدند و
بـاالی منبـر رفـت .فرمـود :كسـانی كـه قبل از شـما به هالكت رسـیدند بـرای این بود كه
وقتـی كسـی از اشـراف دزدی میكـرد او را رهـا میكردنـد و اگـر از ضعیفـان كسـی دزدی
میكـرد ،دسـتش را میبریدنـد .از ایـن جهـت بـه هالكـت افتادند.
جملۀ آخر عجیب اسـت كه فرمود« :قسـم به خدایی كه جانم به دسـت اوسـت
«اگـر» فاطمـه؟اهس؟ دختر من هم بود ،دسـتش را میبریدم».
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وقتـی پیامبـر اكـرم؟ص؟ ایـن جملـه را فرمـود و بـه گـوش حضـرت فاطمـه؟اهس؟
ّ
ّ
تكـدر خاطـر پیـدا كـرد .آن چنـان روح ّ
مطهرشـان تنفـر از گنـاه دارد كـه
رسـید ،اندكـی
كوچكتریـن نسـبتی هـر چنـد به گونـۀ «اگر» موجب كدورت قلبشـان میشـود .همین
ً
ّ
كـه خاطـر پـاك و لطیـف زهـرا؟اهس؟ مكـدر شـد ،فـورا آیـه نـازل شـد:
َ
َ ئ نْ أ �ش ْ َ ْ تَ َ َ ْ َ َ نَّ َ َ ُ َ 1
<ل ِ�� � رك� ل ي�ح ب�ط� عملك؛
که ای رسول ! «اگر» تو هم مشرک بشوی ،تمام اعمالت نزد
ما ناچیز و بیارزش میگردد>.
این خطاب هم برای پیغمبراكرم؟ص؟ سنگین آمد .زیرا شرك گناه بزرگی است.
محـال اسـت كـه پیغمبـر؟ص؟ مشـرك گـردد .ولـی «اگـر» اسـت كـه نشـان میدهـد گناه
یشـود و در اثر نـزول این آیه،
بزرگـی اسـت .اگـر تـو هـم مشـرك بشـوی اعمالت َح ْبـط م 
ّ
رسـول اكـرم؟ص؟ نیـز تكـدر خاطـر پیـدا كرد .بـار دیگر آیه نازل شـد كه:
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آ َ ٌ َّ َّ ُ َ َ َ َ
َ ْ َ نَ ف
ا� ِ� ي� ِه َما � ِله�ة ِإ�لا اللـه ل ف� َسد ت�ا؛
<لو ك

1

اگر در آنها [زمین و آسمان] جز خدا ،خدایانى [دیگر] وجود

داشت هر آئینه فاسد میشدند>.
یشـود و این مفهوم باالتر
من خدا هم شـریك داشـته باشـم ،عالم مختل م 
«اگر» ِ

از همـه اسـت ،زیـرا بزرگتریـن نقـص و عیـب ،شـریك داشـتن خداسـت .هیـچ نقص

و عیبـی بـه ایـن پایـه نمیرسـد كـه خـدا دارای شـریك باشـد .ولـی در هـر سـه مـورد
بهصـورت «اگـر» اسـت؛ یعنـی ،مـن محـال اسـت شـریك دار باشـم .تـو هـم محـال
اسـت مشـرك بشـوی .فاطمـه؟اهس؟ هـم محـال اسـت گناهـی مرتكـب بشـود

جلوهای از عفو و بزرگواری رسول ا كرم؟ص؟
به این ّ
قصه ّ
توجه فرمایید:
در مدینـه یـك خانـوادۀ یهـودی نسـبت بـه پیامبـر اكـرم؟ص؟ بغـض و عـداوت
شـدیدی داشـتند ،یـك جـوان از آن خانـواده هـر روز كارش ایـن بـود كـه ظـرف پـر از
خاكسـتر را میبـرد بـاالی پشـتبام و درسـت آن سـاعتی كـه رسـول اكـرم؟ص؟ از پـای
دیـوار آن خانـه بـرای رفتـن بـه مسـجد عبـور میكـرد ،او آن ظـرف خاكسـتر را بـر سـر آن
حضـرت خالـی میكـرد و رسـول اكـرم؟ص؟ بدون اینكـه چیزی بگوید كنـاری میرفت
و لبـاس خـود را پاكیـزه میكـرد و بـه مسـجد میرفـت.
پیغمبـر اکـرم؟ص؟ بـه دیگـران كـه میخواسـتند آن جـوان را توبیـخ و تهدیـد كننـد
میفرمـود :كارتـان نباشـد .تـا اینكـه یـك روز آن جـوان نیامـد ،دو روز و سـه روز گذشـت
و او نیامـد .پیامبـر اكـرم؟ص؟ از همسـایهها جویـای حالـش شـد .گفتند :مریض اسـت
و بسـتری شـده و قـدرت برخاسـتن از بسـتر نـدارد .فرمـود :حـاال نوبـت كار مـن رسـیده
اسـت ،بعـد از نمـاز بـا جمعـی از اصحـاب خـود فرمـود :بـا مـن بیاییـد از مریضـی
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عیـادت كنیـم .آنهـا فكـر كردنـد كـه یكـی از اصحـاب مریـض اسـت ،آمدنـد و رسـول
در خانـۀ او ایسـتاد.
اكـرم؟ص؟ ِ
گفتنــد :آقــا اینجــا خانــۀ آن یهــودی اســت و چــرا اینجــا؟ فرمــود :همیــن جــا را
میخواهــم و اینجــا كار دارم .در را كوبیــد ،در بــاز شــد و پــدر آن جــوان آمــد .تــا پیامبــر
و همراهانــش را دیــد ّ
تعجــب كــرد! و غــرق در حیــرت شــد كــه پیامبــر كجــا و خانــۀ
یهــودی كجــا؟
رسـول اكـرم؟ص؟ بـه او سلام كـرد و بعـد فرمـود :آیـا پسـر شـما مریض اسـت؟ گفت:
بله مریض بسـتری شـده و توانایی برخاسـتن از بسـتر ندارد .فرمود :ما برای عیادتش
ّ
جمعیتـی بـرای
آمدهایـم .او بـا سـرعت دویـد داخـل اطـاق و گفـت :پسـر! پیامبـر بـا
عیـادت تـو آمـده اسـت .پسـر را میگوییـد بسـیار شرمسـار و خجلـت زده شـد كـه
314

ای عجـب! بزرگـواری تـا ایـن حـد! مـن خاكسـتر سـرش بریـزم و او بـه عیـادت مـن
ّ
بیایـد؟ از شـدت خجالـت سـر زیـر لحـاف بـرد تـا چشـمش بـه چشـم پیامبـر نیفتـد و
شـرمندگیاش بیشـتر نشـود.
رسـول اكـرم؟ص؟ داخـل اطـاق شـد و كنـار بسـترش نشسـت و گفت :ای جـوان! هر
روز یـادی از مـن میكـردی ،چنـد روزی اسـت كـه فراموشـم كـردهای آمـدهام دعـا كنـم
ّ
كـه خـدا شـفایت دهـد و موفقـت گردانـد .ایـن را گفـت و از جـا برخاسـت .آن جـوان
بدبخـت كـه زیـر لحـاف غـرق در عـرق شـرم و خجالـت گشـته و اشـك میریخـت،
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ
اهَّلل َو أش َـهد
اندكـی گوشـۀ لحـاف را كنـار زد و بـا حـال گریـه گفـت« :أشـهد أن ل ِإلـه ِإل
ُ
َ ً
َ َّ
اهَّلل».
أن ُم َح ّمـدا َر ُسـول ِ
او و پـدر و مـادر و دیگـر اعضـای خانـواده بـه شـرف اسلام مش ّـرف شـدند و رسـول
اكـرم؟ص؟ بـا خوشـحالی تمـام از خانـه بیـرون رفـت.
آری رسـول اكـرم؟ص؟ هدفـش انسانسـازی بـود و میخواسـت بـا ّ
تحمـل آن همـه
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بیحرمتیهـا دلـی یـا دلهایـی را ّ
منـور بـه نـور ایمـان بـه خـدا گردانـد و مصداقـی از
َ ْ ْ َ َ ْ ََ َ َ
ـاء ِإل ْي َـك؛ نیکـی کـن به کسی که به تو بدی کرده اسـت»
مصادیـق «أح ِسـن ِإل مـن أس
را در میـان اصحابـش ارائـه فرمایـد.

شرح صدر انبیا در برخورد با كافران
آری پیامبران در برخورد با کافران و معاندان از شرح صدر باالیی برخوردار بودند
خداوند متعال در این خصوص میفرماید:
أ فَْ
َ
َ َ تْ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ْ ْ َ ّ ن َ ت فَ ُّ أ َ
ا� � َردوا � ْي� ِد ي� ُه ْم ف�ِ�ي �� َو ِاه ِه ْم؛
<�اء�هم رسلهم بِ�ال ب� يِ�� ِ
ج
پیامبرانشان با دلایل روشن به سویشان آمدند ّاما آنها [با سوء
اختیارشان] مجال حرف زدن به آنها ندادند>.

َ قَ ُ َّ َ َ َ
أُ ْ ُ
<و�الوا ِإ� ن�ا ك ف� ْر ن�ا بِ� َما � ْر ِسل ت� ْم بِ� ِه؛

1

و گفتند :ما ،نسبت به آنچه كه ّادعای رسالت به آن

دارید ،كافریم>.
ولـی انبیـا؟مهع؟ بـدون اینكـه با آنها پرخاشـگری كنند و یا دسـت از ایفای رسـالت
خـود بردارنـد ،بـا كمـال وقـار و متانت در مقام اسـتدالل از طریق منطـق عقل برآمده:
َْ
ق َ َ ْ ُ ُ ُ ُ أَ ف َّ َ ٌّ ف َ
َّ َ َ ت َ أ ْ ض 2
اط ِر السماو ِا� وال�ر ِ�؛
<�ال ت� رسله ْم � ِ ݪ��ي الل ِـه �ش ك � ِ
پیامبرانشان گفتند :آیا دربارۀ اهلل كه آفرینندۀ آسمانها و
زمین است شك و تردیدی هست؟>.
ّ
یعنـی آخـر شـما انسـانید و دارای عقـل و شـعور!آیا هـر مصنوعـی دال بـر صانعـش
ّ
ّ
نیسـت؟آیا هـر نقشـی دال بـر نقـاش و بوجـود آورنـدۀ آن نقـش نمیباشـد؟
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ّ
البتـه بـه ایـن نكتـه هـم بایـد ّ
توجـه داشـته باشـیم كـه انبیـا نمیخواهنـد از طریـق
هسـتی آفریننـده را اثبـات كننـد ،اینكـه از دیـد هیـچ دارنـدۀ
نظـام آفرینـش ،وجـود و
ِ
عقلـی قابـل انـكار نیسـت .همـه ّ
حتـی آن كافـر بتپرسـت هـم میدانـد كـه هـم
جهـان هسـتی خالـق و آفریننـدهای غیـر از بـت دارد .چنـان كـه خـدا
خـودش و هـم
ِ
میفرمایـد:
َ
َ َ ئ ْ َ أ ْ تَ ُ ْ َ ْ خَ َ قَ َّ َ َ ت َ ْ أَ ْ ضَ َ َ خَّ َ ش َّ
ال� ْم َس
<ول ِ� ن� س�ل�هم م ن� �ل� السماو ِا� وال�ر� وس�ر
َ
َ ْ قَ َ َ َ َ قُ ُ نَّ ّ ُ 1
وال�مر ل ي��ول� اللـه؛
اگر از آنها [بتپرستها] بپرسی آسمانها و زمین را چه
كسی خلق كرده است؟ بطور حتم میگویند اهلل>.
كسـی كـه محیـط بـر تمام حقایق عالم اسـت و خودش به اذن خـدا ایجاد كنندۀ
316

تمام كلمات وجودی كتاب تكوین اسـت ،در عین حال ،به خواسـت و ارادۀ خدا،
قادر بر گفتن و خوب خواندن شـعر نمیباشـد تا دسـتاویزی به دسـت دشـمن ندهد
و مقـام رسـالتش خدشـهدار نگـردد .مـا همیـن بیـان را در موضـوع ّامـی بـودن رسـول
اكـرم؟ص؟ نیـز معتقدیـم .آن حضـرت ،درس نخوانـدۀ مـادرزاد بود؛ به همان بسـاطت
ّ
و سـادگی كـه از مـادر متولـد شـده بـود ،باقـی بـود تـا آخـر عمـر مباركـش ،نـه صفحهای
خوانـد و نـه سـطری نوشـت .در عیـن حـال كتابی آورد كه حاوی علـوم ّاولین و آخرین

اسـت و ایـن ّ
«امـی بـودن» ،نـه بدیـن معناسـت كـه نمیخوانـد و نمینوشـت؛ ولـی
قـادر بـر خوانـدن و نوشـتن بـود؛ بلكـه بـه ایـن معناسـت كـه بـه ارادۀ خـدا ،قـادر بـر
خوانـدن و نوشـتن نبـود تـا دسـتاویز بـرای دشـمن نباشـد كـه بگوینـد ،او كتابهـا و

نوشـتههای گذشـتگان را میخوانـد و از روی آنهـا نسـخهبرداری میكنـد و مینویسـد
و نوشـتههای خـود را بـه عنـوان «وحـی آسـمانی» بـرای مـا میخوانـد.
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با این كه هیچگاه از او خواندن و نوشتن ندیده بودند ،معالوصف:
َ ق َ ُ أَ َ ُ ْ أَ َّ نَ ْ تَ تَ َ َ فَ َ تُ ْ َ ٰ َ َ ْ ُ ْ َ ةً
اط ي�ر ال�ولِ ي�� اك�� ب�ها � ِهی �ملى عل ي� ِه ب�كر�
<و�الوا �س ِ
َ أَ
ً 1
و� ِص ي�لا؛
گفتند :این سخنانی كه او میگوید ،افسانههای پیشینیان
است كه او ،آنها را نوشته است و صبح و شام به او املا میشود>.
ولی خدا در مقام تخطئۀ آنها فرموده است:
َ ً
َ َ ُ ْ َ تَ ْ ُ
نْ ت َ َ َ تَ ُ ُّ ُ
قَ ْ
� طه بِ� َي� ِم ي� نِ�ك ِإ��ذ ا
ا� ولا �خ
<وما ك ن� ت� � ت�لوا ِم نْ� � ب� ِل ِه ِم� ِك� ٍب
َ
ْ ت َ َ ْ ُ ْ ُ نَ 2
ا�الم ب� ِطلو�؛
لار� ب
تو [ای رسول گرامی ما!] قبل از این قرآن ،نه كتابی را
میخواندی و نه با دست خود ،چیزی مینوشتی كه در این
صورت ،زمینۀ ارتیاب و شبههانگیزی برای باطلكاران
بوجود میآمد>.
و روشـن اسـت كـه ایـن زمینـه وقتـی از بین میرود كه رسـول اكرم؟ص؟ به خواسـت
ً
خـدا اصلا قادر بر خواندن و نوشـتن نباشـد.

ّامی بودن رسول ا كرم؟ص؟ ّبینهای در كنار رسالت و ّ
نبوت
از جملـه ّبینـات حضـرت رسـول خاتـم؟ص؟ ّامـی بـودن آن حضـرت اسـت كـه
خداونـد حكیـم آن را در كنـار رسـالت و نب ّـوت آن جنـاب قـرار داده و فرمـوده اسـت:
ُْ
َ
ّ ذ نَ َ تَّ ُ نَ َّ ُ َ نَّ َّ أ ّ َّ 3
<ال ِ�ي�� ي�� ِب�عو� الرسول ال� بِ��ي ال� ِم�ي ؛
«آن كسانی [رستگارند] كه از رسول نبّی ّامی تبعیت میكنند>.
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و در واقـع ّامـی بـودن آن حضـرت را دلیـل بـر رسـول و نبـی بودنش قرار داده اسـت.
ّ
دربـارۀ ّ
«امـی» معانـی متعددی ذكر شـده:
ً
ّ
ّ
ُ
ّاوال اینكـه منسـوب بـه ّام القـری یعنـی مكـه اسـت و ّامـی یعنـی مكـی ،كسـی كـه
ّ
زادگاه و خاسـتگاهش مكـه اسـت.
ً
ثانیـا منسـوب بـه ّامـت اسـت یعنـی از میـان تـودۀ مـردم برخاسـته و بـه اصطلاح
ّ
صالحیـت ایـن را
امـروز «مردمـی» اسـت و طاغوتـی نیسـت .ولـی ایـن دو معنـی،
نبـوت و رسـالت ذكـر شـوند و دلیـل بـر ّ
ندارنـد كـه در كنـار ّ
صحـت آن دو منصـب
آسـمانی باشـند.
ً
ثالثا ،معنی ّ
سومی كه منطقی و عقالنی بهنظر میرسد ،این كه ّامی منسوب به
ّ
«ام» یعنی مادر و ّ
ّام است و ّ
«امی» یعنی كسی كه درسی نخوانده و استاد و معلمی
318

به خود ندیده و از احدی اكتساب علم و دانش نكرده است و به همان بساطت كه
ّ
از مادر متولد شده ،باقیمانده و در این عالم طبیعت ،با هیچ مكتبی جز مكتب
دامن مادر آشنایی نداشته است و در نتیجه تمام علوم و دانشهایش از طریق وحی
و افاضات حضرت ّ
رب العالمین به او رسیده است و او هر چه دارد از علوم و معارف
َ َ َّ َ َ َ ُ
َ َّ ُ َ ُ ْ ُ
<وعل َمك َما ل ْم ت�ك نْ�
غیر قابل ِا ْحصاء از مكتب<عل َمه �ش ِد ي�د ال ق� َو ٰى> 1و آموزشگاه
تَ� ْع َل ُم> 2فراگرفته است و بسیار روشن است كه این معنای ّ
ّ
صالحیت این را
«امی»

دارد كه در كنار عنوان رسول و نبی قرار گیرد و دلیل بر ّ
صحت ّادعای رسالت و ّ
نبوت
ّ
باشد؛ زیرا فردی كه در یك محیط عاری از علم و فرهنگ و تمدن زندگی كرده و در
ّ
ّ
تمام مدت عمرش تا چهل سالگی نه كتابی خوانده نه مكتبی رفته و نه معلمی
داشته است ،اگر ناگهان سخنانی سرشار از علم و دانش بر زبانش جاری گردد و
كتابی مشحون از علوم و معارف توأم با قوانین جامع زندگی به عالم عرضه كند ،هر
 .1سورۀ نجم ،آیۀ .5
 .2سورۀ نساء ،آیۀ .113
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عقل سلیم عاری از لجاج و عناد پی میبرد كه این یك جریان خارقالعاده و بیرون
از مقتضیات عالم ّ
ماده و طبیعت است .هیچگاه عالم طبیعت نمیتواند در دامن
ّ
خود یك فرد ّامی  -یعنی درس نخواندۀ  -عالم و معلم بپروراند .تنها راه توجیهش
اثبات مسئلۀ وحی و ّ
نبوت و ارتباط با عالم ماورای طبیعت است و لذا خداوند
حكیم پس از این كه خود را َ«م ِلك ُق ّدوس عزیز حكیم» ّ
معرفی میكند ،میفرماید:
ْ أُ
ُ َّ
َ َ
ً ْ
<ه َو ال ذ ِ� ي� بَ�ع ث� ف�ِ�ي ال� ِّم ِيّ� ي� نَ� َر ُسولا ِم ن� ُه ْم؛
آری ،آن خداست كه در میان ّامیها و درس نخواندهها [كه
فاقد همهگونه كمالات بودند] از خودشان [نه از خارج
ُ
ُ
محیطشان ،فی الا ّمیین ِم َن الا ّمیین] رسولی را برانگیخت>.
كه:

َ تْ ُ َ َ ْ ْ آ َ ت َ ُ َ ّ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ ت َ َ َ ْ
ْ َ �ةَ 1
الحكم ؛
ي
ا� و ِ
<��لوا عل ي� ِهم � ي� ِا� ِه و�ي �ز ِك ي� ِهم و�ي ع ِلمهم ال ِك� ب

آیات آسمانی خدا را بر آنها بخواند و آنها را [ازآلودگیهای

اخلاقی و عملی] پاكیزه گرداند و به آنها كتاب و حكمت
تعلیم كند>.
دانسـتنیها و معـارف عقالنـی یادشـان بدهـد و بایسـتنیها و مق ّـررات زندگـی
صحیـح انسـانی را بـه آنهـا بیامـوزد؛ یعنـی ایـن ّ
توهـم بـرای كسـی پیـش نیایـد كـه
خلاف حكـم عقـل اسـت
پیامبـر هـم بشـری هماننـد دیگـران اسـت و پیـروی از او
ِ
آنگونـه كـه خـدا از قـول مشـركان نقـل میكنـد:
فَ ق َ ُ أَ َ ش َ ً نّ َ َ ً نَ تَّ ُ ُ نّ َ �ذً َ ف �ضَ َ
َ ُ ُ 2
ال وسع ٍر؛
ل
احدا �� ِب�عه ِإ��ا ِإ� ا ل ݭِ�ی
<��الوا � ب��را ِم�ا و ِ
ٍ
گفتند :آیا ما پیروی كنیم از یك فرد بشری كه از جنس
خود ماست؟ در این صورت به گمراهی و جنون افتادهایم>.
 .1سورۀ جمعه ،آیۀ .2
 .2سورۀ قمر ،آیۀ .24
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ّ
ّ
حـد خـود حـرف درسـتی اسـت! زیـرا ّ
تبعیـت بشـر از بشـری
البتـه ایـن حـرف در
هماننـد خـود خلاف منطـق عقـل اسـتّ .امـا جوابـش همـان اسـت كـه قـرآن فرمـوده
است:

َ َ
قُ ْ نّ َ أ ن َ َ ش َ ٌ ث ْ ُ ُ ْ ُ َ ٰ َ َّ 1
<�ل ِإ��ما ��ا ب��ر ِم�لكم ي�وحى ِإ�لی؛

بگو :درست است كه من هم بشری همانند شما هستم،

ولی بشری هستم كه مخاطب وحی خدا قرار گرفتهام>.
ُ َ َ
وح ٰی ِالیه هستم .من از خودم چیزی نمیگویم:
من بشر م
َ
َ
نْ أ تّ ُ َّ َ ُ َ ٰ َ َّ 2
ِإ<�� �� بِ�ع ِإ�لا ما ي�وحى ِإ�لی؛
پیروی نمیكنم جز آنچه را كه به من وحی میشود>.

َ ْ ُ َ َْ
َ
ْ ُ َّ ْ
<و َما يَ� ن� ِط ق� ع ِن� اله َو ٰى * ِإ� ن� ه َو ِإ�لا َوح ٌی يُ�وح ٰى؛

3
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[او] از جانب خود سخنی نمیگوید؛ مگر آنچه به او وحی

میشود>.
او از روی خواهش دل سخن نمیگوید .او گفتاری جز آنچه به او وحی میشود
ندارد و دلیل بر صدق این ّادعا ،همان ّ
«امی بودن» اوست .سایر انبیاء؟مهع؟ آیتشان

ّ
غیر كتابشان بود .حضرت موسی؟ع؟ آیتش عصای مبدل به اژدها بود و كتابش
«تورات»؛ حضرت مسیح؟ع؟ آیتش زنده كردن مردهها بود و كتابش «انجیل»؛ و لذا
نیازی به ّامی بودنشان نبودّ .اما آیت حضرت خاتم؟ص؟ عین كتاب اوست و لذا اگر
توانایی خواندن و نوشتن داشت ،دستاویزی برای فتنهانگیزان میشد و ّمتهمش
میكردند و میگفتند :این كتابی كه به نام «قرآن» آورده ،از جانب خدا نیست؛ بلكه از
 .1سورۀ كهف ،آیۀ .110
 .2سورۀ انعام ،آیۀ .50
 .3سورۀ نجم ،آیات3و.4

� �����
����� �
��������������������� �������
���� ���

كتابهای پیشینیان خوانده و رونویسی كرده است و به عنوان وحی آسمانی تحویل
مردم میدهد! چنان كه قرآن نقل میكند كه چنین تهمتی را به آن حضرت زدند:
ْ َ َ َ فَ ُ َ َ َ ُ ْ ً َ أَ
َ ق َ ُ أَ َ ُ ْ أَ َّ
َ
ْ
ت
ْ
َ
ً 1
ة
َ
ت
ت
َ
ن
ٰ
<و�الوا �س ِاط ي�ر ال�ولِ ي�� اك�� ب�ها � ِه�ي �ملى عل ي� ِه ب�كر� و� ِص ي�لا؛
گفتند[ :اینها كه این میگوید] همان افسانههای پیشینیان
است كه او آنها را رونویسی كرده و هر صبح و شام این
كلمات بر او املا میشود>.
بـا اینكـه روایـات تاریخـی قطعـی از زندگانـی پیامبراكـرم؟ص؟ نشـان میدهـد كـه
ّ
مـدت عمـرش كتابـی نخوانـده و ّ
خطـی ننوشـته اسـت ،او را ّمتهـم كردنـد كه
در تمـام
هـر صبـح و شـام كتابهـای پیشـینیان را میخواند و از آنها رونویسـی میكند! پس
ً
اگـر واقعـا توانایـی خوانـدن و نوشـتن داشـت ،دسـتاویز شـیطانی خطرناكی به دسـت
توطئهگـران میافتـاد .چنـان كـه خداونـد حكیـم میفرمایـد:
َ ً
نْ ت َ َ َ تَ ُ ُّ ُ
َ َ ُ نْ تَ تَ تْ ُ ْ قَ ْ
� طه بِ� َي� ِم ي� نِ�ك ِإ��ذ ا
ا� ولا �خ
<وما ك�� ��لو ِم ن� � ب� ِل ِه ِم� ِك� بٍ
َ
ْ ت َ َ ْ ُ ْ ُ نَ 2
ا� الم ب� ِطلو�؛
لار� ب
تو قبل از نزول قرآن ،هرگز كتابی را نمیخواندی و هرگز با
دست خود چیزی نمینوشتی و اگر چنین بودی [یعنی
خواندن و نوشتن داشتی] آن كسانی كه با تو دشمنی دارند
و در صدد ابطال دعوت تو هستند از این راه ارتیاب و ّ
شك و
تردید در دلها ایجاد میكردند>.
و قرآن را نتیجۀ مطالعۀ كتب پیشـین و نسـخهبرداری از آنها قلمداد میكردند.
�ذً َ ْ ت َ َ ْ ُ ْ ُ نَ
و�> در آیـۀ شـریفه دلیـل روشـنی اسـت بـر اینكـه
ا� الم ب� ِطل
ایـن جملـۀ ِإ<� ا لار� ب
 .1سورۀ فرقان ،آیۀ .5
 .2سورۀ عنكبوت ،آیۀ .48
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پیامبراكـرم؟ص؟ هـم قبـل از بعثـت دارای سـواد خوانـدن و نوشـتن نبـوده هـم بعـد از
بعثـت؛ زیـرا پـس از بعثـت هم اگر میخواند و مینوشـت ،دسـتاویزجویان میگفتند:
ً
او قبلا هـم خوانـا و نویسـا بـوده ولـی اظهـار نمیكـرده و خـود را ّامـی و درسنخوانـده
نشـان مـیداده اسـت.
نهـا كـه نمیتواننـد ایـن سـخن را
اینجـا الزم اسـت بـه ایـن نكتـه اشـاره شـود كـه آ 
بـاور كننـد كـه رسـول اهلل االعظـم؟ص؟ بـا داشـتن تمـام كمـاالت عالـی و عالـم بـودن بـه
تمـام علـوم ّاولیـن و آخریـن ،توانـای بـر خوانـدن و نوشـتن نبـوده اسـت ،بایـد بـه ایـن
ً
حقیقـت ّ
توجـه كننـد كـه اصلا خوانـدن و نوشـتن بـه خـودی خـود كمـال محسـوب
نمیشـود.
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خودی خود كمال نیست
خواندن و نوشتن به
ِ
ً
ّاوال خوانـدن و نوشـتن بـه خـودی خـود كمالـی نیسـت .آنچـه كمـال اسـت ،علـم
ّ
اسـت .سـواد خوانـدن و نوشـتن مقدمـۀ علـم اسـت و در واقـع مفتاحالعلـوم و كلیـد
گنجینههـای دانشهاسـت؛ و بسـیار روشـن اسـت كـه اگـر كسـی بخواهـد بـه علـوم
و دانشهـای عالمـان و دانشـمندان دسـت پیـدا كنـد ،چـارهای جـز ایـن نـدارد كـه
بهـا علومـی فراگیـرد و با نوشـتن و
سـواد خوانـدن و نوشـتن بیامـوزد تـا بـا خوانـدن كتا 
نهـا مراجعـه كنـد.
یادداشـت كـردن دانسـتههایش بـه هنـگام فراموشـی بـه آ 
ما هم كه اكنون مطالبی میگوییم اینها محصول پنجاه شـصت سـال مطالعۀ
كتابهـای دیگـران و مراجعـه به یادداشـتهای خودمان اسـت و لذا سـواد خواندن
ّ
یسـواد از همۀ
و نوشـتن بـرای مـا الزم اسـت ،چـون مقدمـۀ نیل به كمال اسـت .آدم ب 
علـوم بیخبـر و فاقـد ارزش اسـت ّامـا پیامبراكـرم؟ص؟ كـه بـا وحـی الهی عالـم به تمام
ً
علـوم اسـت ،طبعـا نیـازی بـه خوانـدن نوشـتههای دیگـران نداشـته و چـون طبـق
ّ
مصونیـت از نسـیان و فراموشـی یافتـه و خـدا فرموده اسـت:
وعـدۀ خـدا
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َ ُ ْ ُ َ فَ َ َ ْ
<س ن� ق� ِر ئ�ك �لا ت� ن� َس ٰى؛

1

ما آن گونه بر تو قرائت میكنیم [و از علوم آگاهت

میسازیم] كه هرگز نسیان و فراموشی به سراغت نیاید>.
بنابرایــن آن حضــرت نیــازی بــه نوشــتن و یادداشــت كــردن نــدارد .آن كــس كــه
تمــام گنجینههــای جواهــرات در اختیــار اوســت و هیــچ دری بــه روی او بســته
نیســت ،احتیــاج بــه كلیــد نــدارد؛ دنبــال كلیــد گشــتن بــرای او كاری لغــو اســت و
نامعقــول .دنبــال خوانــدن و نوشــتن رفتــن نیــز بــرای رســول اهلل االعظــم؟ص؟ كــه تكیــه
ْ ُ َّ َ ْ ُ َ
<� ن� ه َو ِإ�لا وح�ي ٌ ي�وح ٰى> زده اســت كاری لغــو اســت و بیثمــر.
بــر مســند ِإ
ً
ّ
پـس ّاوال سـواد خوانـدن و نوشـتن بـه خـودی خـود كمـال نیسـت بلكـه مقدمـۀ
ً
ّ
كمـال اسـت و لـذا آن كـس كـه خـودش واجـد كمـال اسـت ،طبعـا نیـازی بـه مقدمـه
نخواهـد داشـت تـا بگوییـم چگونـه ممكـن اسـت رسـول اهلل االعظـم؟ص؟ كـه واجـد
ً
تمـام كمـاالت اسـت ،فاقـد ایـن كمـال باشـد؟ اصال داشـتن سـواد خواندن و نوشـتن
در مـورد آن حضـرت كمـال نیسـت تـا نداشـتن آن ،نقصـی بـه حسـاب آیـد!
ً
ّ
ثانیـا فـرض میكنیـم سـواد خوانـدن و نوشـتن بـا قطـع نظـر از اینكـه مقدمـۀ علـم
اسـت ،خـودش بـرای همـه كـس ّ
حتـی بـرای پیامبراكـرم؟ص؟ كمـال باشـد .اینـك
میگوییـم خداونـد حكیـم كـه عطـا كننـدۀ تمـام كمـاالت اسـت ایـن كمـال را بـه
رسـول ّ
مكرمـش عطـا نكـرده اسـت تـا زمینـۀ ارتیـاب بـرای مبطلان فراهم نگـردد و آن

حضـرت را ّ
متهـم بـه مطالعـۀ كتابهـای پیشـینیان و رونویسـی از آنهـا نكننـد.
َ
َ
آری ،ایـن كمـال ا ْد ٰ
نـی را بهمنظـور حفـظ كمـال اعلا و رعایت مصلحـت اقوی كه
ّ
مصـون نگـه داشـتن قـرآن از شـك و ارتیـاب مبطالن بوده به رسـول اكرمش؟ص؟ نداده
و آن حضـرت را ناتـوان در خوانـدن و نوشـتن آفریـده اسـت تـا ّامـی بودنـش بـرای همـه
كـس محـرز گـردد و وحـی محـض بودن قـرآن مجید ثابت شـود.
 .1سورۀ اعلی ،آیۀ .6
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پاسخ به استبعاد برخی از بزرگان
از ایـن رو پـی میبریـم اسـتبعادی كـه بعضـی از بزرگان در این بـاب فرمودهاند بجا
نیست .گفتهاند:
ً ُُ
َ
َ ََ
اال َّو َ
َ«و َك َیف ال ْیع َل ُم َم ْن َ
هذ ِه
االخ ِر
وم
ل
ع
ب
ا
عال
كان
ین ا ّن ِ
لنی َو ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
ُّ ُ َ
َ
ُ َ
اهلل تعایل
دار ِ
النقوش َم ْوضوعة ِل ِذ ِه الر ِ
وف و من كان یق ِدر ِب ِاق ِ
َل ُه َعیل َش ّق ْال َق َمر َب ْل و َا ْك َبر ِم ْن ُه َك َیف ال ْیق ِد ُر َعیل َن ْقش ْ ُ
وف
ال ُر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َْ
َ ْ َ
َ َ َّ
1
واح؛
ل
ال
و
ح
فائ
الص
ل
ع
مات
ل
ك
و ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
چگونه ممكن است باور كرد كسی كه عالم به تمام علوم ّاولین
و آخرین است نداند این خطوط به معنای این حروف است؟
ً
مثال نداند این ّ
خط عمودی «ا» به معنای «الف» است و این
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خط افقی «ب» به معنای «با» و این ّ
ّ
خط منحنی «د» به معنای

«دال» است و كسی كه میتواند با اشارۀ انگشت خود كرۀ ماه را
َ ّ
در آسمان دو نیمه كند و شقالقمر كند ،چگونه نمیتواند حروف
[ا  -ب  -د  -و ]...را روی صفحۀ كاغذ یا لوحی نقش كند؟».

در جـواب عـرض میكنیـم :آری ،همـان قـدرت ّقهـار خداونـدی كـه بـه رسـول
مكرمـش قـدرت ّ
ّ
شـق القمـر داده و بـه او توانایـی داده كـه بـا اشـارۀ انگشـتش كـرۀ مـاه
را دو نیمـه كنـد ،توانایـی نوشـتن حـروف ا -ب  -و  -د را روی یـك صفحـۀ كاغـذ بـه
او نـداده اسـت و همیـن خـود ،اعجـاز و خرق عادت اسـت و شـاهد روشـنی اسـت بر
اینكـه پیامبـر از خـود چیـزی نـدارد.
در تمام ّ
جزئیات از حركات و سكناتش مقهور ارادۀ خالق خویش است .آن
خدایی كه به رسول گرامیاش چنان احاطۀ علمی داده كه با نگاه كردن به چهرۀ هر
كسی افكار و اندیشههای درونش را میخواند و از وقایع گذشته و آیندۀ زندگیاش
 .1بحار األنوار ،ج  ،16ص .134
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خبر میدهد ،در عین حال همان خدا او را از خواندن یك صفحۀ نوشته مشتمل
بر حروف ا  -ب  -د  -و ،...ناتوان ساخته است تا ّامی بودنش بر همه كس ثابت

گردد و از ّامی بودنش ،وحی بودن قرآن ثابت شود و به وسیلۀ قرآن سعادت ابدی

عالم انسان تأمین شود.

ُ
امتیاز ا ّمی بودن رسول ا كرم؟ص؟
آری ،سـعادت ابدی انسـان در گرو افتادن وی به دامن وحی آسـمانی قرآن اسـت
و اثبـات وحـی بـودن قـرآن نیـز در گـرو ّامـی بـودن آورنـدۀ قـرآن اسـت؛ از ایـن رو نتیجـه

میگیریـم كـه ّ
«امـی بـودن» پیامبـر خاتـم؟ص؟ سـبب سـعادت ابـدی انسـان و توانایـی
آن حضرت بر خواندن و نوشـتن سـبب هالكت ابدی انسـان اسـت ،و لذا میبینیم
كـه خداونـد حكیـم ّ
«امـی بـودن» رسـول اعظمـش؟ص؟ را همدوش با رسـالت و ّ
نبوت
آن حضـرت قـرار داده و فرموده اسـت:
ُ
َ
ْ
ّ ذ نَ َ تَّ ُ نَ َّ ُ َ نَّ َّ أ ّ َّ 1
<ال ِ�ي�� ي�� ِب�عو� الرسول ال� ِب�ی ال� ِمی؛
كسانی كه از رسول ّ
نبی ّامی پیروی میكنند>.
پـس باورمـان شـد كـه ّ
«امـی بـودن» برای ما افراد بشـر عادی ،نقص و عیب اسـت
و نقـص و عیـب بزرگـی هـم هسـت؛ لیكـن همـان ّ
«امـی بـودن» بـرای شـخص پیامبـر
خاتـم؟ص؟ كـه كارش تأمیـن حیـات ابـدی و سـعادت سـرمدی عالـم انسـان اسـت،
شـرف و كمـال اسـت و شـرف و كمـال بزرگـی هـم هسـت.
این جمله هم از ابن خلدون دانشمند بزرگ معروف است؛ او میگوید:
َ
َ َ ً
ـاال ف َح ّقـه َو ب ّ
كان؟ص؟ ُا ِّم ّی ًـا َو َ
َ«و َق ْـد َ
الن ْس َـبة ِال
كان ِذلـك كم ِ ِ ِ ِ ِ
ّ َ
َّ
َ
ْ
َ ً
ُ
قام ِـه الشـریفَ ...و ل َیس ِـت اال ِّم ّیـة كمـاال ِف َح ِقنـا ْن ُـن ِاذ ُه َـو
َم ِ
َ
َ
ُم ْنق ِط ٌـع ِال َر ّ ِب ِـه؛
.1سورۀ اعراف ،آیۀ .157
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پیامبراكـرم؟ص؟ ّامـی بـود و ایـن خصیصـه بـرای او و نسـبت بـه
مقـام شـریفش كمـال اسـتّ ،امـا ّ
(امـی بـودن) بـرای مـا كمـال
نیسـت بلكـه نقـص فاحـش اسـت».

و بـر اسـاس همیـن حكمـت اسـت كـه خداونـد حكیـم قریحـۀ شـاعری هـم بـه
ً
رسـول ّ
مكرمـش؟ص؟ نـداده و صریحـا فرمـوده اسـت:
َ
َ َ َ ّ ْ ن َ ُ ش ّ ْ َ َ َ َ نْ َ �غ َ ُ 1
ال�عر وما ي�� ب� ِ ی له؛
<وما علم�اه ِ
ما به او شعر تعلیم نكردهایم و شایستۀ او هم نیست كه
شاعر باشد>.
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ّ
البتـه كسـی كـه كتـاب حكمـت آورده و میخواهـد از مجـرای كالم خـود بشـر را
واقعیـت محـض عالـم هسـتی آشـنا سـازد ،بایـد قلـب مق ّـدس و فكـر ّ
بـا ّ
مطهـرش از
ّ
نقیصـۀ نیـروی ّ
تخیـل كـه ابـزار الینفـك شـاعر اسـت من ّـزه باشـد و دسـتگاه خیالبافی
و نیـروی تزییـن مفاهیـم بـا ّ
تخیلات كذبآمیز و قدرت شعرسـازی  -كه اوج كمالش
َْ َ
َ
در دروغپـردازی اسـت و بـه قـول نظامـی اكـذب آن ا ْح َسـن آن 2اسـت یعنـی دروغتریـن
ً
َ َ ْ ُ َْ ّ
آن ،نیكوتریـن آن اسـت! -اساسـا در وجـود اقـدس رسـول اهلل كـه <ل ُه دع َو ة� الح ق�>
اسـت از طـرف خالقـش قـرار داده نشـده باشـد .در ایـن صـورت اسـت كـه هـم روح
ّ
مقـدس آن پیـامآور آسـمانی از آلودگـی بـه ّ
تخیـل در امـان میمانـد و هـم مـردم وقتـی
ً
دانسـتند كـه آن جنـاب اصلا قریحـۀ شـاعری ندارد ،بـا آرامش خاطر به گفتار سراسـر
ّ
واقعیـت ِصـرفَ ،م ْح ِملـی بـرای
حكمتـش میگراینـد و جـز حقیقـت محـض و
كالمـش نمییابنـد و مطمئـن میشـوند كـه:
ْن ُ َ َّ �ذ ْ ٌ َ قُ ْ آ ٌن ُ نٌ 3
ِإ<�� هو ِإ�لا ِ كر و�ر�� م ِب� ي��؛
سخن او ،همه ذكر حقایق و قرآنی روشن است>.
.1سورۀ یس ،آیۀ .69
 .2نیکوترین آن دروغترین.
 .3سورۀ یس ،آیۀ .69
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حاصـل اینكـه ،خداونـد حكیـم تمـام كمـاالت علمـی و عملـی را بـه رسـول
ّ
مكرمـش؟ص؟ عنایـت فرمـوده اسـت بـه اسـتثنای سـه خصیصـه :توانایـی خوانـدن
خـط و نوشـتن ّ
ّ
خـط و سـرودن شـعر.

ّ
در واقـع ،بـرای پـاك نگـه داشـتن دامـن قـرآن از اتهـام بـه اینكـه وحـی آسـمانی

نیسـت بلكـه برگرفتـه از كتابهـای پیشـینیان و حاصل استنسـاخ و رونویسـی كردن
از آنهاسـت ،و همچنیـن بـرای ّ
منـزه سـاختن آن از ّ
تخیلات شـاعرانه ،خداونـد نـه
توانایـی خوانـدن و نوشـتن به رسـول گرامـیاش؟ص؟ داده و نه توانایی شـعر گفتن .لذا
میتـوان گفـت كـه گاهـی ندانسـتن و آگاه نبودن از یك حقیقت سـبب وصول انسـان
بـه كمـال اعالیـی میشـود.

پیامبر ا كرم؟ص؟ ّ
مربی عالمیان
«امـی» اسـت؛ یعنـی ،همچـون ّ
آری ،پیامبـر؟ص؟ نسـبت بـه خـدا ّ
بچـهای كـه از
ّ
مـادر متولـد میشـود ،در ذات خـود فاقـد همـۀ كمـاالت اسـت.
َ
ّ
«معلـم» و ّ
مربی اسـت؛ حیاتبخش و
وجـود اقـدس ،بـرای تمـام عالم
ّامـا همـان
ِ
كمـال آفریـن اسـت .چنـان كه خدا فرموده اسـت:
ً ْ ُ
َ أَ ْ َ ف ُ
ْ ُ ََ ُ آ َ
<ك َما � ْر َسل ن�ا ِ� ي�ك ْم َر ُسولا ِم ن�ك ْم يَ� ت�لوا عل يْ�ك ْم � يَ� ِتا� ن�ا
َ ُ �زَ ّ ُ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ ت َ َ َ ْ ْ َ َ ّ ُ
َ
الحك َم�ة َو�يُ ع ِل ُمك ْم َما ل ْم
ا� و ِ
و�ي ِك ي�كم و�ي ع ِلمكم ال ِك� ب
تَ ُ نُ تَ ْ َ ُ نَ 1
�كو�وا �علمو�؛
ما رسولی از جنس خودتان به سوی شما فرستادیم ...تا آنچه
را نمیتوانستید بدانید ،به شما بیاموزد>.

 .1سورۀ بقره ،آیۀ .151
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اینجا هم نفرموده:
َ«و َیع ِّل ُم ُك ْم ما ال َت ْع َل ُم َ
ون؛
آنچه را نمیدانید به شما بیاموزد».

بلكه فرموده است:
ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َ ْ تَ ُ نُ تَ ْ َ ُ نَ
و�؛
<�ع ِلمكم ما لم �كو�وا �علم
ي
به شما بیاموزد آنچه را که نمیتوانستید بیاموزید>.
یعنی رسول ما حقایقی را به شما تعلیم میدهد كه شما نمیتوانستید علم آنها
را بیاموزید .آری ،بشر میتواند با عقل و فكر خداداد خود در امور طبیعی بیندیشد
ّ
پیش
و اختراع و اكتشافی كند و صنایعی به دست آورد؛ اما هرگز ممكن نیست از ِ
خود ،به حقایق آسمانی و احكام الهی كه طریق انسان سازی است دست یابد و از
328

عوالم پس از مرگ آگاه گردد ،و لذا میگوییم تمام جهانیان از عالمان و دانشمندان و
مبتكران و مخترعان و فیلسوفان و عارفان -از هر قبیل كه باشند -در مقابل پیغمبر
اكرم؟ص؟ ّ
«امی» هستند و از علوم و معارف آسمانی ،كه تنها راه آگاهی از آن« ،وحی»
ّ
است ،همچون كودك از مادر زاده شدهای بیخبر و ناآگاهند؛ هر چند از متفكرترین
ّ
دانشمندان عالم از سنخ بوعلی سینا و خواجه نصیر و فارابی و صدرالمتألهین
شیرازی باشند كه همه در مقابل پیامبر اكرم؟ص؟ ّ
«ام ِی» محض هستند.

ّامی بودن همۀ عالم در مقابل رسول ا كرم؟ص؟
ُ َّ َ َ َ ف ْ ُ
أ ّ ّ نَ َ ُ ً ْن ُ ْ 1
<ه َو ال ذ ِ� ي� ب�ع ث� �ِ�ي ال� ِم ِي� ي�� رسولا ِم�هم؛
او رسول خود را در میان ّامیها از خودشان برانگیخت>.
ّ
مكیـان چهـارده قـرن پیـش ّ
«امـی» نبودنـد؛ بلكـه تمـام جوامـع بشـری تـا
تنهـا
 .1سورۀ جمعه ،آیۀ .2
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آخریـن روز عمـر دنیـا ،نسـبت بـه حقایـق وحـی الهـی ّامـی و نیازمنـد بـه تعلیـم رسـول
و آورنـدۀ وحـی هسـتند كـه:
ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َ ْ تَ ُ نُ تَ ْ َ ُ نَ
و�؛
<�ع ِلمكم ما لم �كو�وا �علم
ي
آنچه را كه ممكن نبود بدانند ،تعلیمشان كند>.

َ َ َ َ َ َ ًّ فَ َ َ
بنابرایــن در معنــای آیــۀ <وو ج�دك �ض الا �هد ٰى> اگــر بگوییــم« :خــدا تــو را گمــراه
ّ
یافــت و هدایتــت كــرد» درســت اســت؛ زیــرا گمــراه یعنــی راه نشــناس و شــكی
نیســت در ایــن كــه پیامبــر بــدون «وحــی خــدا» ،راه شــناس نبــود .كســی كــه در بیابــان
میخواهــد بــه مقصــدی بــرود و نمیدانــد راه كجاســت ،ایــن آدم گمــراه اســت؛
ُ
یعنــی ،راه را نمیدانــد و راه بــرای او گــم اســت؛ آن گمراهــی و ضاللتــی بــد و نقــص و
ً
گنــاه اســت كــه شــخص عمــدا راه راســت را رهــا كــرده و كــج مـیرود .بدیهــی اســت
كــه ضاللــت بــه ایــن معنــا كــه راه حــق را گذاشــته و رو بــه باطــل مـیرود ،گنــاه اســت
و ُمنافــی شــأن پیامبــر؟ص؟ اســتّ .امــا پیامبــر؟ص؟ كــه در ایــن بیابــان عالــم هســتی،
ً
خلــق شــده و ذاتــا فاقــد هرگونــه علــم و آگاهــی بــوده و احتیــاج بــه هدایــت خالقــش
ّ
ذات اقــدس اهلل؟ج؟ -دارد ،توصیــف او بــه عنــوان «ضــال» و گمــراه بــه ایــن معنــااشــكالی نخواهــد داشــت.
مـا بایـد همیشـه مراقـب باشـیم كه وقتی بـرای اولیای خدا اثبـات كمال میكنیم
طـوری نشـود كـه بـه عقیـدۀ توحیـدی مـا لطمـهای وارد شـود .بدانیـم كـه كمـال ذاتـی
ّ
مختـص بـه ذات اقـدس حضـرت حـق اسـت و بس .هـر مخلوقی هر كمالـی كه دارد
ْ
ْ ْ
ـالذن و ِبال َع َـرض دارد و اعطـا شـده از جانـب خداوند اسـت و بـدون اعطای او هیچ
ِب ِ
َّ
ُ
<م نْ� د ن
و� الل ِـه> كـه در قـرآن مك ّـرر آمده
مخلوقـی واجـد هیـچ كمالـی نیسـت .جملـۀ ِ
ِ
اسـت ،بـرای دفـع همیـن ّتوهـم اسـت كـه كسـی نپنـدارد كـه مخلوقـی بـدون اذن و
اعطـای خـدا دارای كمالی اسـت.
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اخالق واالی رسول ا کرم؟ص؟
پیغمبـر اكـرم؟ص؟ در زندگـی شـخصی خـود خیلـی بخشـاینده و مهربـان و نرمخـو
ً
ّ
و مالیـم بـود و هیچگونـه شـدت عملـی نشـان نمـیداد .مثلا وقتـی یـك مـرد یهـودی
ً
ّ
موقعیـت اجتماعـی نداشـت و اصلا بـه حسـاب نمیآمـد -در مدینـه سـر راه
كـهپیغمبـر؟ص؟ را گرفـت كـه :آقـا! مـن از شـما طلبـكارم؛ طلبـم را بـه مـن بدهیـد ،فرمـود:
مـن بـه شـما بدهـكار نیسـتم؛ ولـی بـرای اینكـه تـو را راضـی كـرده باشـم ،پولـی را كـه
میخواهـی بـه تـو میدهـمّ .امـا اآلن پـول همراهـم نیسـت .بـه منـزل كـه رسـیدم
میدهـم .گفـت :همیـن اآلن بایـد بدهیـد.

هرچه رسول اكرم؟ص؟ مماشات و مدارا كرد ،او بیشتر اصرار كردّ .
حتی نوشتهاند:

كه عبای پیغمبر؟ص؟ را از دوش ایشان كشید ،بطوری كه حاشیۀ زبر عبا روی
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گردنشان كشیده شد و آن را خراشید .در همین حال ،چند نفر از اصحاب رسیدند
و دیدند پیغمبر؟ص؟ گرفتار این مرد شده است .خواستند او را تنبیه كنند .آقا فرمود:
این مرد با من كار دارد و با شخص من طرف است .به این جا كه رسید ،مرد یهودی
َ
ّ
َْ
دگرگون شد و دست مبارك آن حضرت را بوسید و گفت« :اش َه ُد ا ْن ال ِا َله ِال اهلل
َو َا ْش َه ُد َا َّن َك َر ُس ُول اهلل»؛ آری؛ آن حضرت در مورد ّ
حق شخصی خودش خیلی

گذشت داشت و نرمخو و مالیم بود؛ ّاما در مورد «دین» خیر .اگر كسی میخواست
ّ
در «احكام دین» تخلف كند ،ممكن نبود گذشت كند.
ً
ّ
مثلا اگـر كسـی شـراب خـورده و بایـد حـد بـر او جـاری شـود ،یـا كسـی دزدی كـرده
و بایـد دسـتش بریـده شـود؛ حـاال هرچـه شـفاعت میكردنـد ،كارسـاز نمیشـد.
ً
حكـم خـدا بایـد اجـرا شـود .قبلا هـم اشـاره کردیـم نقـل شـده :كـه زنـی كـه از قبیلـهای
ّ
متشـخص و از اشـراف بـود ،دزدی كـرده بـود .بنـا شـد بـه حكـم آیـۀ ذیـل دسـتش را
قطـع كننـد.
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َ ّ َ قُ َ ّ َ قَ ُ ف َ قْ َ ُ أَ ُ
الس ِار��ة �ا�طعوا � ْي� ِد يَ�ه َما>؛
<والس ِار� و

1

اشـراف و بزرگان قبیله آمدند و گفتند :آقا! اگر شـما دسـتش را ببرید به ما توهین
میشـود .از اشـراف و بزرگان اسـت .اشـتباهی كرده؛ عفوش كنید .فرمود :نمیشـود.
دیـن خـدا تعطیلبـردار نیسـتّ .
حتـی نقل كردهانـد كه این جملـه را نیز فرمود:
َ َْ َ َ ْ َْ َ ُ
اط َمة؛
«و لو كانت ابن ِت ف ِ

2

اگرچه دخترم فاطمه باشد».
َ
ّ
کلمـۀ «ل ْـو» دال بـر امتنـاع اسـت؛ یعنـی هرچنـد صـدور گنـاه از فاطمـه؟اهس؟ كـه

معصـوم اسـت ممتنـع اسـت ،ولـی بـر فـرض محـال ،اگـر او همچنیـن كاری كنـد،
دسـتش را می ُبـرم.

علم و قدرت پیامبر ا کرم؟ص؟ به اذن خدا
در گذشـته بیـان شـد كـه در هـر زمـان مـردم دربـارۀ پیغمبـر زمانشـان بـه دو گـروه
افراطـی و تفریطـی منقسـم میشـدند .گروهـی پیغمبـر را یـك بشـر عـادی بـه حسـاب
میآوردنـد و ّ
نبـوت را منكـر میشـدند و میگفتنـد :شـما هـم بشـری ماننـد ما هسـتید
بـه چـه مناسـبت میگوییـد كـه مـن بـا آسـمان در ارتباطـم و برنامـه بـه دسـت مـا
ّ
عـده هـم او را از ّ
بشـریت باالتـر میبردنـد و بزعـم خودشـان او را قدرت
میدهیـد و یـك
مطلقـه میدانسـتند كـه همـه كار میتوانـد انجـام بدهـد و همـه چیـز میدانـد و لـذا از
ّ
او توقعاتـی داشـتند كـه گاهـی ناممكـن بـود .از اینرو خداوند حكیم خطاب به رسـول
اكـرم؟ص؟ فرمـوده اسـت:
َ َ
قُ ْ نّ َ أ ن َ َ ش َ ٌ ث ْ ُ ُ ْ ُ َ ٰ َ َّ 3
<�ل ِإ��ما ��ا ب��ر ِم�لكم ي�وحى ِإ�ل�ي ؛
 .1سورۀ مائده ،آیۀ .38
 .2بحار األنوار ،عالمه مجلسی؟حر؟ ،ج  ،43ص  ،43باب .3
 .3سورۀ كهف ،آیۀ .110
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بگو :جز این نیست كه من هم بشری مثل شما هستم منتها
[امتیازی كه من نسبت به شما دارم این است كه من
ارتباطی با خدا و عالم بالا دارم كه] به من وحی میشود>.
آنچـه را كـه خـدا از طریـق وحـی بـه مـن تعلیـم میكنـد علم بـه آن پیـدا میكنم نه
اینكـه خـودم همـه چیـز میدانـم و كاری را كـه خدا قدرت انجـام آن را به من میدهد
توانـای بـر انجـام آن كار میشـوم .نـه اینكـه خـودم قادر بـر انجام هر كاری باشـم ،خیر،
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مـن اینچنیـن نیسـتم كـه خـودم عالـم بـه همـه چیـز و قـادر بـر انجـام هـر كاری باشـم.
ّ
اینچنیـن كسـی در عالـم تنهـا ذات اقـدس اهلل(جـل جاللـه و عظـم شـأنه) اسـت كـه
ً
ذاتـا كمـال مطلـق اسـت و علـم مطلق و قـدرت مطلقه دارد.
ُ َ ُ ّ شَ ْ َ ٌ 1
<هو ِب�ك ِل ��ي ٍء ع ِل ي�م>؛
ُ ََ
ُ ّ ش َ ْ قَ ٌ 2
<ه َو عل ٰى ك ِل ��ي ٍء � ِد ي�ر>؛
پیغمبـران و امامـان؟مهع؟ علـم و قدرتشـان محـدود بـه اذن و تقدیـر خالقشـان
میباشـد .این جمله از امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ منقول اسـت كه فرموده اسـت:
ََ َ َ َ َُ ُ ٌ َ
ٌ َ
3
ال َو ُم ْب ِغض قال؛
«هلك ِ ّف رجل ِن ِم ّب غ ٍ
دو گـروه [هسـتند كـه] دربـارۀ مـن هلاك گشـته [بـه گمراهـی
افتادهانـد]ّ :اول دوسـتدار افراطـی [كـه مـن را از ّ
حـد بشـریت

ربوبیـت مـن شـده اسـت] و ّ
باالتـر بـرده و قائـل بـه ّ
دومـی دشـمن
تفریطـی [كـه مـن را از ّ
حـد خـودم پایینتـر آورده و راضـی بـه
امامـت و پیشـوایی مـن بـرای مـردم نشـده اسـت] ».

در جملۀ دیگری فرموده است:

 .1سورۀ بقره ،آیۀ .29
 .2سورۀ ملك ،آیۀ .1
 .3نهجالبالغۀ فیض ،حكمت.113
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َ ْ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َّ ٌ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ٰ َ ْ َ َ ُ
ال ّادة؛
الشمال مضلة و الط ِريق الوسطى ِهي
«الي ِمني و ِ

1

[بـه] سـمت چـپ و راسـت [رفتـن ] هـر دو گمراهـی اسـتّ ،
حـد

وسـط صـراط مسـتقیم اسـت».

در مـورد پیغمبـر هـم ایـن اعتقـاد افراطـی و تفریطـی را داشـتهاند ،گروهـی او را
بشـر عـادی میدانسـتند و اعتقـاد بـه ّ
نبوتـش نداشـتند و گروهـی دیگـر او را فـوق بشـر
دانسـته و در علـم و قـدرت شـریك خـدا میپنداشـتند .و حـال آنکـه پیغمبر اکرم؟ص؟
میفرمـود:

تـا آنجـا كـه خـدا اگـر بخواهـد هم میدانـم و هم میتوانـم ّاما آنجا كه خـدا نخواهد

نـه چیـزی میدانم و نـه كاری میتوانم.
َ
َ
أ
َّ
َْ
َ َ
َ
فَ َ ْ َ َ غ
ًَ
<ع ِال ُم ال�غ يْ� ِب� �لا يُ��ظ ِه ُر عل ٰى � يْ� ِب� ِه �حدا * ِإ�لا َم ِن� ْار ت��ض ٰى ِم نْ�
َُ
2
ول؛
رس ٍ
َ
خداست كه عالم به غیب است و احدی را به غیب خویش
آگاه نمیسازد مگر پیامبری را كه او را برای این امر بپسندد>.
ً
یعنـی «علـم غیـب» ذاتـا اختصـاص به خـدا دارد و پیامبر هم بـه اذن خدا «عالم
به غیب» میباشـد.
َّ ْ َ ن َ خَ َ ئ ُ ُ َ َ نُ َ ّ ُ ُ َّ قَ َ َ ْ ُ
َ ْ ْ شَ
3
وم؛
<وِإ� ن� ِم ن� ��ي ْ ٍء ِإ�لا ِع ن�د�ا ��ز ِا� ن�ه وما � ن��ز ِ له ِإ�لا بِ��د ٍر معل ٍ
هر آنچه هست خزینهها و گنجینههایش نزد ماست و ما به
اندازۀ ّ
معینی از آن نازل میكنیم [و به هر كس هر مقداری
كه صلاح بدانیم میدهیم]>.
 .1نهجالبالغۀ فیض ،خطبۀ.16
 .2سورۀ جن ،آیات  26و .27
 .3سورۀ حجر ،آیۀ .21

333

ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

َ
قُ ْ َ ُ
الر ُسل َو َما أ� ْدر� َما يُ� فْ� َع ُل �ی َو َلا ب� ُكمْ
ك ْن� ُت� ب� ْد ًعا ِم نَ� ُّ
<�ل ما
ي
ِ
ِ
ِ
َ ِ
بِ
أ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
َ
ْ أَ َّ ُ
ن �ذ ٌ ُ نٌ 1
ِإ� ن� � ت� بِ�ع ِإ�لا َما يُ�وح ٰى ِإ�ل َّی َو َما � ن�ا ِإ�لا � ِ ي�ر م بِ� ي��؛
بگو :من یك پیامبر نوظهوری نیستم [كه با سایر انبیاء متفاوت
باشم] و من نمیدانم با من چه خواهد شد و نمیدانم با شما
چه خواهد شد؛ [من نه از آیندۀ خود باخبرم و نه از آیندۀ شما]
من تنها از آنچه كه به من وحی میشود پیروی میكنم و من
جز بیم دهندهای آشكار نیستم>.
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ضرورت اجتناب از ّ
غلو در اعتقاد
حـال مـا ّامـت اسلامی نیـز بایـد در مـورد اعتقـاد بـه نب ّـوت پیغمبـر اكـرم؟ص؟ و
امامت امامان؟مهع؟ مراقب باشـیم كه مبتال به شـرك و ّ
غلو در اعتقاد نشـویم و توحید
ّ
بـه معنـای واقعـی را لكـهدار نسـازیم .مـا معتقدیـم كـه پیغمبـر و امـام هـم مخلوقـی از
مخلوقـات خـدا هسـتند ،مخلـوق یعنـی موجـودی كـه از خـودش هیچ چیز نـدارد نه
هسـتی دارد نـه حیـات ،نـه علـم دارد و نـه قدرت؛ آنچه كه دارد خدا به او داده اسـت
و هـر دم نیـز كـه بخواهـد از او میگیـرد .تنهـا موجـودی كـه همـه چیـز از خـود دارد ذات
ّ
ُ
اقـدس اهلل(جـل جاللـه و َعظ َـم شـأنه) اسـت كـه كمـال مطلـق اسـت و تمـام صفـات
كمـال عیـن ذات اوسـت كـه ازلـی و ابدی اسـت یعنی همیشـه بوده اسـت و همیشـه
خواهـد بـود و غیـر او همـه مخلـوق او میباشـند؛ بـه ارادۀ او موجـود میشـوند و بـه
ارادۀ او معـدوم میگردنـد و لـذا مـا معتقدیـم پیغمبـر و امـام؟جع؟ هـم تحـت اراده
و ّ
مشـیت خـدا تدبیـر میشـوند ،او اگـر بخواهـد پـرده از مقابـل چشمشـان بـر مـیدارد
َ
كـه در ایـن صـورت آنهـا از همـه چیـز و از همـه جـای عالـم عا ِلـم و آگاه میشـوند و اگـر
بخواهـد پـرده مقابـل چشمشـان میافكنـد كـه در ایـن صـورت آنهـا از همه جـا و همه
 .1سورۀ احقاف ،آیۀ .9
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َ
چیـز عالـم بـی خبـر و نـاآ گاه میگردنـد و اگـر او مصلحـت حكیمانـهاش اقتضـا كنـد،
توانایـی انجـام هـر كار را بـه آنهـا میدهـد كـه در ایـن صـورت آنهـا قـادر بـر انجـام هـر
كاری میشـوند و اگـر بخواهـد از آنهـا سـلب قـدرت میكنـد كـه در ایـن صـورت آنهـا از
عهـدۀ انجـام هیـچ كاری بـر نمیآینـد.
ایـن همـان اعتقـاد ّ
متوسـطی اسـت كـه بیـن دو اعتقـاد افراطـی و تفریطـی قـرار
گرفتـه اسـت؛ یعنـی مـا نـه پیغمبـر و امـام را یـك بشـر عـادی بـی خبـر از حقایـق
آسـمانی میدانیـم و نـه آنهـا را دارای اسـتقالل در وجـود و اسـتقالل در صفـات كمـال
میشناسـیم كه همه چیز از خود داشـته و شـریك خدا باشـند ،بلكه آنها را ما بشـری
میدانیـم كـه خـدا آنهـا را از میـان بنـدگان خویـش برگزیده و مشـمول عنایـات ّ
خاصۀ
خـودش قـرار داده اسـت تـا بنـدگان خـدا را بـه صـراط مسـتقیم حـق هدایـت كننـد.
ّ
در ایـن صـورت اسـت كـه خـدا بـه آنهـا در حـد لـزوم ،احاطـۀ علمـی و نفـوذ قـدرت در
عالـم عنایـت میفرمایـد و اگـر در دعـای مـاه رجـب میخوانیـم:
َ َ
ُّ َ
ََ
َ َ َ
َ
َ َّ َ َ
«مق َام ِاتـك ال ِتي ل ت ْع ِطيـل َلـا ِف ك ِل َمـك ٍان  ...ل ف ْـرق َب ْي َنـك َو
َ َ
َ ْ َ َ ّ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ 1
بينـا ِإل أنـم ِعبـادك و خلقـك فتقهـا و رتقهـا ِبي ِـدك؛
خدایـا! مقامـات تـو در هیـچ جـا تعطیـل نیسـت ...و بیـن تـو و
اولیائـت فرقـی وجـود نـدارد مگـر اینکه ایشـان بندگان تو هسـتند
و آفریـدگان تـو کـه رتـق و فتـق زندگـی آنهـا بـه دسـت توسـت».

ً
منظـور ایـن نیسـت كـه خدایـا! ذاتـا بیـن تـو و اولیائـت فرقـی نیسـت! زیـرا جملـۀ
َ
َ ُ
ّ
«انهـم ِع ُ
بـادك َو خلقـك» آنهـا بنـدگان تـو و مخلوق تو هسـتند و ف ْتق
بعـدی میگویـد:
و َرتـق و گشـودن و بسـتن امـور زندگـی آنهـا در دسـت توسـت؛ تویـی كـه بـه آنهـا علـم و

قـدرت میدهـی و تویـی كـه دادههایـت را از آنهـا پس میگیری .منظـور از این عبارت
 .1زیارت ناحیه مقدسه.
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ّ
اینسـت در آن حـدی كـه بـه آنهـا احاطـۀ علمـی و نفـوذ قـدرت دادهای طبیعی اسـت
كـه نسـبت بـه آن درجـۀ از «علـم» و «قـدرت» فرقـی بیـن تـو و آنهـا نخواهـد بـود زیـرا
همان ّ
واقعیتها كه معلوم و مقدور آنها شـده اسـت همانهاسـت كه معلوم و مقدور
تـو میباشـد .تنهـا فرقـی كـه هسـت در ّ
كیفیـت علـم و قـدرت اسـت .علم و قـدرت تو
َ ً
َ
ذاتـی اسـت و علـم و قـدرت آنهـا اعطائـی و موهبتـی اسـت و كف ٰـی ِبذ ِلـك ف ْرقـا.

شرح صدر رسول ا کرم؟ص؟
یکی دیگر از صفات بارز رسول اکرم؟ص؟ برخورداری آن حضرت از «شرح صدر»
است که از جمله عطایای الهی به آن وجود نازنین است.
دو سـورهاز سـورههای كوتـاه قـرآن كریـم مخصـوص پیامبـر اكـرم؟ص؟ اسـت :یكـی
ُ
سـورۀ ضحـی و دیگـری سـورۀ ِا ِنشـراح.
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در ایـن دو سـوره،بـه گوشـهای از شـداید و سـختیهای زندگـی پیامبـر اكـرم؟ص؟
اشـاره شـده و سـپس الطـاف و عنایـات ّ
خاصـهای كـه از جانـب خداونـد كریم شـامل
حـال آن حضـرت گردیـده ،مـورد ّ
توجـه قـرار گرفتـه اسـت.

نخســت ،یــك حكــم فقهــی را دربــارۀ ایــن دو ســوره عــرض میكنیــم :میدانیــم
كــه در فرایــض ّ
یومیــه ،یعنــی در نمازهــای واجــب شــبانه روزی -صبــح و ظهــر و
عصــر و مغــرب و عشــا -واجــب اســت بعــد از حمــد یــك ســورۀ كامــل از ســورههای
قــرآن را بخوانیــم .ایــن دو ســورۀ ضحــی و انشــراح ،در قرائــت ،یــك ســوره محســوب
میشــوند؛ یعنــی ،در عیــن حــال كــه دو ســورههســتند و بســم اهلل الرحمــن الرحیــم
هــم در وسطشــان هســت ،در حكــم یــك ســورهاند و اگــر كســی بخواهــد در نمازهــای
واجــب ّ
یومی ـهاش بعــد از «حمــد» ســورۀ «ضحــی» را بخوانــد ،دنبــال آن بایــد ســورۀ
«انشــراح» را هــم بخوانــد و اگــر بخواهــد ســورۀ «انشــراح» را بعــد از «حمــد» بخوانــد،
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بایــد قبــل از آن ســورۀ «ضحــی» 1را هــم بخوانــد.

شخصیت آسمانی پیامبر اكرم؟ص؟
خداوند در سورۀ «ضحی» خطاب به پیامبر اكرم؟ص؟ میفرماید:
أَ َ ْ َ ْ َ َ ت ً ف َ آ
َ َ َ َ ًّ فَ َ َ
ََ َ
�يما �� َو ٰى * َو َو ج�دك �ض الا �هد ٰى * َو َو ج�دك
<�لم ي ِ��ج دك ي� ِ�
َ
َ ئ ً ف َ أ غْ نَ 2
ع ِا�لا ���� ٰى؛
آیا تو یتیم بی پناهی نبودی كه خدا پناهت داد ،ره نشناختهای
بودی كه راه نشانت داد ،فقیری بودی كه ّ
غنی و بینیازت
ساخت>.
راســتی ،شــما دربــارۀ كودكــی بیندیشــید كــه وقتــی هنــوز در شــكم مــادر اســت،
پــدرش از دنیــا مـیرود و در شــش ســالگی مــادر را از دســت میدهــد .تــا چنــد ســال از
یبــرد و شــیر از پســتان یــك زن
دوران كودكــی خــود را در میــان بادیــه نشــینان بــه ســر م 
بادیهنشــین میخــورد؛ نــه پــدر را دیــده نــه از مــادر بهــرهای بــرده؛ نــه درســی خوانــده
ّ
نــه اســتاد و معلمــی بــه خــود دیــده اســت .بــر حســب موازیــن عــادی ،تمــامرا ههــای
ّ
ترقــی بــه روی چنیــن كودكــی بســته اســت و نمیتواندكوچكتریــن قدمــی در راه رشــد
و تكامــل بــردارد؛ ّ
حتــی از ادارۀ زندگــی شــخص خــودش عاجــز خواهــد بــود تــا چــه
ّ
رســد بــه اینكــه خانــوادهای یــا ملتــی یــا عالمــی را در ســایۀ تعلیــم و تربیــت خــود
بپرورانــد و اگــر چنیــن شــد ،میفهمیــم كــه ایــن وجــود خارقالعــاده اســت و بطــور
ّ
َ َّ ُ ُ َ َ ُ ّ َ
مســلم ُم َر ّبـ ٰ
ـیء
ـی بــه تربیــت علیــم قدیــری اســت كــه «ال ِالــه ِال هـ َـو َو هـ َـو علــی ك ِل شـ ٍ
َ
قدیــر» .همانگونــه كــه امــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ میفرمایــد:
 .1سورۀ ضحی ،آیات 6تا .8
ّ
 .2این حكم در مورد دو سورۀ فیل و قریش هم هست .اگر كسی بخواهد در فرایض یومیه ،بعد از «حمد» سورۀ
«فیل» را بخواند باید سورۀ «قریش» را هم دنبالش بخواند و اگر خواست سورۀ «قریش» را بخواند باید سورۀ «فیل»
را قبل از آن بخواندّ .
ّ
مختص به فرایض ّ
ّ
مستحب مربوط نیست.
یومیه است و به نوافل و نمازهای
البته این حكم
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ً ََْ َ ََ
ْ َُ ْ َْ َ َ َ
َ«و َل َق ْـد َق َـر َن ُ
ـك ِم ْـن
ل
م
ـم
ظ
ع
أ
ـا
م
ي
ط
ف
ٍ
اهَّلل ِب ِـه ِمـن لـدن أن كان ِ
َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َْ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ال ل ْيل ُه
مل ِئك ِت ِـه يسـلك ِب ِـه ط ِريق الك ِار ِم و م ِ
اسـن أخلا ِق الع ِ
َ ََ َُ 1
و نـاره ؛
از همـان لحظـه كـه از شـیر گرفتـه شـد ،خداونـد عظیمترین فرشـته
مـكارم و
از فرشـتگانش را همـدم و همراهـش قـرار داد تـا راههـای ِ
محاسـن اخلاق را بـدون كوچكتریـن نقـص و انحـراف بپیمایـد».

سـورۀ «ضحـی» شـخصیت آسـمانی آن حضـرت را نشـان میدهـد كـه بـدون
یتیـم فقیـر گمنـام چـه میتوانسـت بكنـد و چگونـه
حمایـت غیبـی ،یـك كـودك ِ
َ
ً
ممكـن بـود كـه مشـعلدار هدایـت عالـم انسـان بشـود؟ ضمنـا نشـان میدهـد كـه
ً
انبیـاء و اولیـای خـدا و رجـال الهـی كـه افضلشـان حضـرت خاتم؟ص؟ اسـت ،عموما
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در آغـوش دردهـا و رنجهـا پـرورش یافتهانـد و از میـان سـختیها و شـداید برخاسـته و
َ
پرچـم اصلاح عالـم انسـان را برافراشـتهاند.
امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در نهجالبالغـۀ شـریف قسـمتی از حـاالت انبیـاء؟مهع؟
را بیـان میكنـد و هشـدار میدهـد كـه اگـر دنیـا در نـزد خـدا ارزشـی داشـت آن را بـه
عزیزتریـن كسـانش مـیداد .عزیزتریـن كسـان خـدا انبیـاء؟مهع؟ هسـتند .خـدا كـه
محبوبتـر از پیغمبـر اكـرم؟ص؟ و دیگـر پیامبران اولوالعزم؟مهع؟ كسـی را ندارد؛ در عین
ً
حـال بنگریـد كـه آنهـا چگونـه در ایـن دنیـا زندگـی كردهانـد (قبلا در ایـن بـاره بطـور
مبسـوط نکاتـی گفتـه شـده اسـت).

شرح صدر ،عنایت ّ
خاص خداوند به رسول ا كرم؟ص؟
در سـورۀ «انشـراح» نیـز خداونـد ّمنـان دربـارۀ الطـاف و عنایـات خ ّ
ـاص خـود بـه
رسـول ّ
مكرمـش خطـاب بـه آن جنـاب میفرمایـد:
 .1نهجالبالغۀ فیض ،خطبۀ  ،234قسمت .13
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أ َ نَ ْ َ َ َ ْ َ
<� ل ْم � ش� َر ْح لك صد َرك؛

1

آیا ما به تو شرح صدر ندادیم>.
یكـی از صفـات بسـیار عالـی انسـان« ،شـرح صـدر» اسـت كـه نقطـۀ مقابـل آن
«ضیق صدر» اسـت؛ «شـرح صدر» از نظر قرآن نشـانۀ هدایت اسـت و «ضیق صدر»
عالمـت ضاللـت.
فَ َ ْ ُ َّ ُ أَ نْ َ ْ َ ُ َ ش ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ نْأ
ام وم ن� ي� ِرد ��
<�م ن� ي� ِر ِد اللـه �� ي�ه ِد ي�ه ي��رح صدره ِلل ِإ�سل ِ
ُ �ض َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ �ضَ ّ ق ً َ َ ً َ أَ نَّ َ َ َّ َّ ُ
ف
َّ َ 2
� عل صدره ِي��ا حر ج�ا ك��ما ي�صعد ِ�ی السم ِاء؛
ي� ِ له ي �ج
اگر خدا بخواهد كسی را هدایت كند ،به او شرح صدر در
مورد اسلام عنایت میكند و اگر بخواهد كسی را مخذول
كند به ضیق صدر مبتلایش میكند ،چنان كه گویی از
سینه كش كوه بالا میرود>.

صدر برخی از مردم
ضیق ِ

ّ
ً
ّ
متأسـفانه بسـیاری از مـردم هسـتند كـه در مـورد مسـائل دینـی كـم تحملنـد؛ اصال
حـال و حوصلـهای بـرای گفتـن و شـنیدن مطالـب دینـی ندارنـدّ .امـا در مـورد مسـائل
ً
دیگـر از هـر قبیـل كاملا بـا نشـاطند! بـرای گفـت و شـنود دربـارۀ آن مسـائل سـاعتها
وقـت صـرف میكننـد و ایـن بـه راسـتی مایۀ ّ
تأسـف اسـت.
مردمـی دیـده میشـوند كـه درس خوانـده و اهـل مطالعهانـدّ ،امـا در عیـن حـال

بـه حقایـق آسـمانی دیـن بسـیار كـم رغبتنـد .وقتـی هـم از روی ناچـاری بـه مجلـس
ترحیـم یكـی از كسانشـان میرونـد ،در آن چنـد دقیقـه كـه قـرآن خوانـده میشـود یـا
 .1سورۀ انشراح ،آیۀ .1
.2سورۀ انعام ،آیۀ .125

339

ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

ً
ّ
واعظـی سـخن میگویـد ،شـدیدا ناراحتنـد و مرتـب این پا و آن پـا میكنند و منتظرند
تـا ایـن برنامـۀ مذهبـی تمـام بشـود و از فضـای خفقـانآور مسـجد و مجلـس بیـرون
برونـد! انسـان مؤمـن در مسـجد ماننـد ماهـی شـناور در آب اسـت كـه از آن تغذیـه
میشـود و شـاداب و شـادمان اسـتّ .اما آدم منافق در مسـجد مانند موش افتاده در
آب اسـت؛ دسـت و پـا میزنـد تـا خـود را از آب برهانـد.
این بیان قرآن است:
أَ فَ َ ْ �ش َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ ْ َ
ام فَ� ُه َو َع َل ٰى نُ�ور ِم نْ� َر ّب� ِه فَ� َو�يْ لٌ
<��م ن� رح اللـه صدره ِلل ِإ�سل ِ
ِ
ٍ
ْ َ
َْ
قُ ُ ُ
ّ 1
ِلل ق� ِاس يَ� ِ�ة �لو ب� ُه ْم ِم نْ� ِ�ذ ك ِر الل ِـه؛
آیا كسی كه خداوند به او در مورد اسلام شرح صدر داده و

دارای نوری از جانب خدا شده ،با كسی كه در ذكر خدا به
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بیماری قساوت مبتلا شده برابر است؟>.

ْ ُ ْ َ ْ فَ َ َ
ََ
َ
غَ َ
َّ َ ُ
<ول ٰـ ِك نْ� َم نْ� �ش َر َح بِ�الك ف� ِر صد ًرا �عل ْ ي� ِه ْم ��ض ٌب� ِم نَ� الل ِـه َوله ْم
َ �ذَ ٌ َ �ظ ٌ 2
ع با�ع ِ ي�م؛
آن كس كه در برابر كفر و مطالب كفرآمیز ،شرح صدر
دارد ،مغضوب خداست و به عذاب عظیم گرفتار خواهد بود>.

شرح صدر ،سرمایۀ عظیم الهی
شـرح صـدر سـرمایۀ عظیمـی اسـت ،زیرا وقتی حضرت موسـای كلیـم؟ع؟ مأمور
میشـود تـا بـه مقابلـه بـا فرعـون بـرودّ ،اول چیـزی كـه از خـدا میخواهـد شـرح صـدر
اسـت .وقتـی شـنید كـه خدایـش فرمـود:
 .1سورۀ زمر ،آیۀ .22
 .2سورۀ نحل ،آیۀ .106
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ْ َ َ ف َ َ َّ ُ َ َ
<ا�ذ ه ْب� ِإ�ل ٰى ِ� ْرع ْو ن� ِإ� ن�ه ط�غ ٰى؛

1

برو به سوی فرعون كه طغیان كرده است>.
فهمیـد كـه بـار سـنگینی بـر دوشـش نهادهانـد و بـه نیـروی روحـی عظیمـی نیـاز
بـار رسـالت الهـی اسـت؛ بـه پیامبرخاتـم؟ص؟ گفتهانـد:
دارد .سـنگینترین بارهـا ِ
َ
َ
قُ ّ
أَ ُ َ ْ َ
ْ َ ُ أ ُْ ْ ْ ُ
َّ قَ ً
< يَ�ا � يّ�ها ال ُم ّ�ز مِّ ُل * � ِم الل يْ� َل ِإ�لا � ِل ي�لا * ِن�ص ف�ه � ِو نا� ق�ص ِم ن�ه
قَ ً أَ ْ َ َ
ّ ْ ُ آ َ َ ً ّ َ ُ ْ َ َ َ قَ ً
� ِل ي�لا * � ْو �ز ِ د عل يْ� ِه َو َر ِت� ِل ال ق� ْر� ن� ت� ْر ِت� ي�لا * ِإ� ن�ا َس ن�ل ِݭ ق�ی عل يْ�ك � ْولا
ثَ ق ً 2
� ِ� ي�لا؛
ای جامۀ خواب به خود پیچیده! به پا خیز و آماده باش ...كه
باری بس سنگین بر دوشت نهادیم>.
حضـرت موسـی؟ع؟ فهمیـد كـه مأموریـت بسـیار دشـواری بـه او داده شـد :از یـك
جبـار ّ
سـو در افتـادن بـا ّ
متكبـری همچـون فرعـون كـه در سـورۀ فجـر خـدا از او تعبیـر بـه
«ذیاالوتـاد» كرده اسـت:
َ
ْ
أ َ
ف َ َ
< َو ِ� ْرع ْو ن� ِ�ذ ي� ال� ْو ت� ِاد؛

فرعون شكنجه گر [كه بنا بر گفتۀ بعض ّ
مفسران ،مخالفین

خود را] میخكوب میكرد>.
دسـتها و پاهـای آنهـا را بـا میـخ بـر تختـه یـا بـه زمیـن میكوبیـد؛ ّ
حتـی بـا
همسـرش آسـیه كـه ایمـان بـه خـدا آورده بـود نیـز همیـن كار را كـرد 3.در مقـام تهدی ِـد
جمعـی از طرفدارانـش كـه ایمـان بـه موسـی؟ع؟ آوردنـد گفـت:
فَ َ أُ قَ ّ َ َّ أَ ْ َ ُ ْ َ أَ ْ ُ َ ُ ْ ْ خ َ ف َ أُ َ ّ َّ ُ
ا� َول�ص ِل بَ� ن�ك ْم ِ ݪ ݪف�ي�
<�ل�� ِطع ن� � ي� ِد ي�كم و�ر ج�لكم ِم ن� ِ�ل ٍ
 .1سورۀ طه ،آیۀ .24
 .2سورۀ ّمز ّمل ،آیات  1تا .5
 .3تفسیر مجمع البیان ،سورۀ فجر.
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ُُ
نَّ ْ
ال� خ� ِل؛
ج��ذ ِوع

1

دستها و پاهایتان را می ُبرم و از شاخههای درخت آویزانتان
میکنم>.
حضـرت موسـی؟ع؟ دیـد از یـك سـو بایـد بـا چنیـن ّ
جبـاری طـرف شـود و از دیگـر
ّ
متعصـب بایـد هـم افـق گـردد كـه هـر دم بهانـهای
سـو بـا طایفـۀ بنیاسـرائیل جاهـل
ّ
یتـوان گفـت
دارنـد و تخلفـی میكننـد و دشـواریها بوجـود میآورنـد! و بـه راسـتی م 
ً
آن زجـری كـه حضـرت موسـی؟ع؟ روحـا از دسـت مؤمنـان بـه خـود كشـید ،از دسـت
ـردم نـادان ،گوسـاله را بـه جـای
فرعـون نكشـید .وقتـی از میقـات برگشـت و دیـد آن م ِ
خـدا میپرسـتند ،خـدا میدانـد چـه حالـی در او پیـدا شـد و چـه زجـری كشـید!
ّ
خالصـه ،وقتـی آن پیامبـر عظیمالشـأن از جانـب خـدا به چنین رسـالتی برگزیده
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شـد ،دسـت به دعا برداشـت و گفت:
َ ْ
َ ْ
2
<ر ِبّ� ا�ش َر ْح ِل�ي صد ِر ي�>؛
خـدای مـن! ّاول سلاحی كـه در ایـن میـدان از تو میخواهم «شـرح صدر» اسـت؛
بـه سـینهام گشـایش ده ،روحـم را همچـون دریایـی ژرف و عمیـق سـاز تـا در برابـر
حـوادث گوناگـون توفانـی نشـود.
عظمـت نعمـت «شـرح صـدر» همیـن بـس كـه ّاولیـن حاجـت حضـرت
پـس در
ِ
كلیـم؟ع؟ در راه جهـاد الهـی تقاضـای «شـرح صـدر» اسـت و جالـب ایـن كـه ایـن
نعمـت بـزرگ را ،پـس از ایـن كـه حضـرت موسـی؟ع؟ خواسـته اسـت بـه او دادهانـد؛
ّامـا بـه حضـرت رسـول اهلل اعظـم؟ص؟ بـدون ایـن كـه بخواهـد «شـرح صـدر» دادهانـد.
َ ْ
َ ْ
<ر ِبّ� ا�ش َر ْح ِل�ي صد ِر ي�؛ خدایا! شرح صدرم بده>.
حضـرت موسـی؟ع؟ گفـت:
 .1سورۀ طه ،آیۀ .71
 .2همان ،آیۀ .25
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قَ ْ أُ َ ْ َ َ َ ُ َ
جواب آمد�< :د � ِتو� ي� ت� ُس�ؤ لك ي�ا موس ٰى؛ 1آنچه خواستی به تو دادیم>.
ّاما به حضرت خاتم؟ص؟ در مقام اظهار لطف و عنایت کامل فرمودند:
أَ َ ْ نَ ش ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
<�لم ��رح لك صدرك؛
آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟>.
ً
اسـتفهام در اینجـا اصطالحـا ،اسـتفهام تقریـری اسـت؛ یعنـی ،ایـن نعمـت در
وجـود تـو سـابقه دارد.
َ
َ
َ َ قَ ْ نَ ْ َ ُ أ نّ َ َ �ض قُ َ ْ ُ َ َ َ قُ ُ نَ 2
<ول�د �علم ��ك ي� ِ ي�� صدرك بِ�ما ي��ولو�؛

ما به یقین میدانیم كه سینهات از گفتههای مردم نادان
تنگی میكند [به تو شرح صدر دادیم]>.

َ َ �ضَ ْ ن َ َ نْ َ �زْ َ َ َّ ذ أَ نْ قَ ضَ �ظَ ْ َ َ
<وو ع�ا ع�ك ِو رك * ال ِ� ي� ���� هرك؛

3

و با دادن شرح صدر ،آن سنگینی بار را كه داشت پشت تو

را میشكست برداشتیم و سبك كردیم>.
و به راسـتی اگر آن نعمت «شـرح صدر» خدا داد نبودّ ،
تحمل آن همه لطمات و
صدمـات جسـمی و روحـی برای وجود اقـدس آنحضرت امكان پذیر نبود.

نمونهای از شرح صدر رسول ا كرم؟ص؟
مـرد بیابـان نشـین دو تـا شـتر آورد ،جلـو در مسـجد خوابانـد و وارد مسـجد شـد
و بیادبانـه گفـت :یـا ّ
محمـد! ایـن دو شـتر را آوردهام ،بـار كـن ببـرم؛ مـال خداسـت،
مـال پـدرت كـه نیسـت! در همـان حـال كـه حـرف مـیزد ،عبـای پیامبـر را گرفـت
 .1سورۀ طه ،آیۀ .36
 .2سورۀ حجر ،آیۀ .97
 .3سورۀ انشراح ،آیات 2و.3

343

ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

و كشـید .حاشـیۀ عبـا زبـر بـود ،گـردن آنحضـرت را خراشـید .حاضـران خواسـتند
تنبیهـش كننـد؛ فرمـود :بـا او كاری نداشـته باشـید .سـپس ّ
تبسـمی كـرد و بـه آن مـرد
فرمـود :راسـت گفتـی؛ مـال ،مـال خـدا و مـن هـم بنـدۀ خدایـم ،حـاال مـن هـم گـردن تو
را بخراشـم؟ گفـت :نـه .فرمـود :چـرا؟ گفـت :چون تو كسـی نیسـتی كه بـدی را با بدی
مكافـات كنـی .پیامبـر از ایـن جـواب او خوشـش آمـد .دسـتور داد كه دو شـترش را بار
كننـد؛ یكـی را جـو و دیگـری را خرمـا.
ّ
وتحملپذیـر
ایـن شـرح صـدر اسـت كـه بـار سـنگین رسـالت را سـبك میكنـد
میسـازد.

دعای حضرت موسی؟ع؟
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حضرت موسی؟ع؟ از خدا چند چیز را(یكی پس از دیگری) خواست:
أَ
ْ
ُْ ُْ ًَ
َ ْ
َ
َ
<ر بِّ� ا�ش َر ْح ِل�ي صد ِر ي� * َو ي� ِّس ْر ِل�ي � ْم ِر ي� * َواحل ْل ع ق�د ة� ِم نْ�
َُْ
َق ْ 1
ِل َس نا�ِ�ي * يَ� ف� ق�هوا �و ِل�ي ؛
خدایا! سینهام را بگشا و كار را بر من آسان كن و گره از
زبانم بردار تا مردم حرفم را بفهمند [و بتوانم مطلب را خوب
بیان كنم و مردم بفهمند كه چه میگویم و گفتههایم
را بر دل بنشانند و در این راه از مال و جان خود بگذرند]>.
گاهـی كسـی قـدرت بیـان نـدارد و از تبییـن مطلـب عاجـز اسـت؛ ولـی گاهـی
قـدرت بیـان داردّ ،امـا طـوری نمیگویـد كـه مـردم بفهمنـد؛ باالتـر از درك مـردم سـخن
عمـق جـان مـردم نمینشـیند .یكـی از امتیـازات پیامبـران
میگویـد و گفتـارش در ِ
خـدا؟مهع؟ بـر دیگـر عالمـان و حكیمـان و عارفـان ایـن اسـت كـه انبیـاء بـا زبـان دل
نهـا را میفهمنـد.
مـردم بـا مـردم حـرف میزننـد ،آن چنـان كـه همـۀ مـردم حـرف آ 
 .1سورۀ طه ،آیات  25تا .28
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ّ
تحول روحی ،کار انبیاء؟مهع؟

ّ
ـتدل و ُم َب َ
رهـن میگویندّ ،اما همۀ
فیلسـوفان و عارفـان مطالـب بسـیار عالـی و مس

مـردم حرفهـای آنهـا را نمیفهمنـد و بـه مقاصدشـان پـی نمیبرنـد و بـه عبـارت
دیگـر ،آنهـا میتواننـد عقلهـا را اشـباع كننـد ّامـا نمیتوانند دلهـا را مجذوب خود
سـازند و عشـق و شـور و ایمـان ایجـاد كننـد ،آن چنـان كـه آدمـی در سـاعت آخر شـب
از بسـتر خـواب برخیـزد و بـه راز دل گفتـن بـا خدایـش بپردازد؛
أَ َّ نْ ُ َ ق َ ن تٌ آ ن َ َ َّ ْ َ ً َ ق َ ئ ً َ ْ �ذَ ُ ْ آ خ َ ةَ
ُ
َ
َ
ْ
ا�دا و� ِا�ما ي�ح ر ال� ِ�ر� و�ي ر ج�و
<�م� هو � ِا�� ��اء الل ي� ِل س ِج
َ ْ َ �ةَ َ ّ 1
رحم ر ِب� ِه؛
آیا چنین کفران کنندۀ ناسپاسی بهتر است یا كسی كه
در طول شب در سجده و قیام [امر خدا را] فرمانبردار است و از
آخرت میترسد و به رحمت پروردگار خود امید دارد>.
ً
ً
قطعا این دو نفر برابر نیسـتند و حتما کسـی که اهل مناجات اسـت و با محبوب
خویش ناله و زاری دارد از گیرایی و جاذبۀ بیشتری برخوردار است.

ّ
تحول روحی حنظلۀ تازه داماد
ّ
تهـا دو خانـوادۀ عـروس و دامـاد
جـوان  25سـالهای میخواهـد ازدواج كنـد .مد 
بـه انتظـار نشسـتهاند تـا شـب نیمـۀ ّ
شـوال برسـد و عـروس را بـه خانـۀ دامـاد بیاورنـد.
شـب موعـود كـه فـرا رسـید ،ناگهـان ندای ُمنـادی پیامبر اكـرم؟ص؟ در شـهر پیچید كه

دشـمن بـه مدینـه حملـه كـرده؛ بایـد همـه آمـادۀ جنـگ شـویم و به خـارج شـهر برویم.
شـور و غوغایـی در مدینـه بـه پـا شـد و جنـب و جوشـی عجیـب بوجـود آمـد.
ُ
مسـلمانان فوجفـوج از شـهر خـارج میشـدند و بـه سـمت كـوه احـد كـه اردوگاه ارتـش
 .1سورۀ زمر ،آیۀ .9
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اسلام آنجـا مستقرشـده بـود میرفتنـد .حنظلـه ،ایـن جـوان مسـلمان ،در تنگنـای
عجیبـی قـرار گرفـت؛ از طرفـی شـب زفـاف اسـت و نـو عـروس بایـد بیایـد و از طـرف
ّ
دیگـر هـم موظـف بـه رفتـن بـه میـدان جنـگ اسـت چـه كنـد؟ شـتابان بـه حضـور
رسـول اكـرم؟ص؟ رفـت و ماجـرا را گفـت .رسـول اكـرم؟ص؟ فرمود :تو امشـب بمـان و فردا
بـه مـا ملحـق شـو .اطاعـت امـر كـرد و سـاعت آخر شـب برخاسـت و آمادۀ رفتن شـد.
نـو عـروس بینـوا دسـت بـه دامـن او شـد كـه :كجـا؟ گفـت :بایـد بـه جهـاد بـروم .آن زن
جـوان هـم مسـلمان اسـت و میدانـد كـه:
َ َ َ َ
ا� ل ُم�ؤْ مِ ن� َو َلا ُم�ؤْ مِ نَ� ٍ�ة
<وما ك ن ِ
ٍ
أَ
َ ُ نَ َ ُ ُ ْ ُ
ْ 1
ال�خ يَ� َر ة� ِم نْ� � ْم ِر ِهم؛
ي�كو� لهم ِ
«هیچ مرد و زن با ایمانی ّ
حق ندارد در مقابل امر خدا و رسولش

َ قَ َ َّ ُ
ُ أَ أَ ْ
ِإ��ذ ا ��ض ى اللـه َو َر ُسول ُه � ْم ًرا � ن�
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اختیاری دربارۀ خود داشته باشد>.
ابر بهار اشك میریخت ،تن به قضای خدا داد و گفت:
در عین حال كه مانند ِ
ً
پس چند لحظه صبر كن! فورا لباس پوشید و چادر به سر كرد و از خانه بیرون رفت
در خانۀ چند همسایه را زد و از چند نفر از زنها تقاضا كرد كه
و در آن ساعت شبِ ،
چند لحظهای به خانهاش بیایند! آنها هم سراسیمه شدند كه :این وقت شب چه
خبر شده؟! وقتی همه در خانهاش جمع شدند ،گفت :خانمها ،شاهد باشید كه این
«حنظله بن ابی عامر» شوهر من است .امشب شب زفاف ما بوده و با من همبستر
شده؛ حاال میخواهد به میدان جهاد برود .من هم امشب در خواب دیدم آسمان
ّ
مطمئنم كه او برنخواهد گشت .حاال
شكافته شد و شوهرم به آسمان رفت .من
خانمها ،شما شاهد باشید اگر از من ّ
بچهای به دنیا آمد ،از شوهرم حنظله است؛

نكند كه مورد تهمت قرار بگیرم! حنظله ،مطلب همین طور هست یا نه؟ جواب داد:
 .1سورۀ احزاب ،آیۀ .36
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بله؛ درست است .زنها گفتند :آفرین بر عقل و هوش و ِدرایتت ،ای زن جوان!
از طرفـی در فـراق شـوهر محبوبـش گریـه میكنـد و از طرفـی رضـا بـه فرمـان خـدا
میدهـد و مانـع رفتـن شـوهرش نمیشـود و هـم بـدون این كه دسـت و پـای خود را گم
كنـد ،دور اندیشـی كـرده از تهمـت ُم َ
حت َمـل جلوگیـری میكنـد.
ِ

حنظلـه بـدون ایـن كـه بـرای غسـل ّ
معطـل شـود ،بـا عجلـه از خانـه بیـرون رفـت.

دواندوان و نفـس زنـان مسـافت بیـن مدینـه و اردوگاه را پیمـود .وقتـی رسـید،
تـازه سـپیدۀ صبـح دمیـده بـود و ارتـش اسلام بـرای اقامـۀ نمـاز آمـاده میشـدند.
دسترسـی بـه آب نداشـتّ .
تیمـم كـرد و داخـل جماعـت شـد .پـس از نمـاز خدمـت
رسـولاكرم؟ص؟ آمـد ،تـا چشـم آنحضـرت بـه او افتـاد ،فرمـود :حنظلـه ،آمـدی؟
میدانسـتم آن نـور ایمـان تـو را آرام نخواهـد گذاشـت.
بـه میـدان رفـت و بـه شـهادت رسـید .رسـول اكـرم؟ص؟ فرمـود :میبینـم مالئكـه
بیـن زمیـن و آسـمان غسـلش میدهنـد .از ایـن رو حنظلـۀ غسـیلالمالئكه نامیـده
شـد 1.بعـد از شـهادت او ّ
بچـه بـه دنیـا آمـد؛ و او همـان عبـداهلل بـن حنظلـه ،مـردی
عابـد و زاهـد و مجاهـد بـود كـه بعـد از واقعـۀ كربلا مدینـه را بـر یزیـد شـورانید.
َ ْ َ ُ قَ
<� ف� ق�هوا � ْو ِل�ي > اسـت كـه انبیـاء گفتارشـان را در اعمـاق دلهـا نفوذ
ایـن مصـداق ي
میدهنـد و شـور عشـق و ایمـان در قلـوب بوجـود میآورنـد.
پـس ّاولیـن نعمتـی كـه بـه رسـول اهلل اعظـم؟ص؟ عنایـت شـد« ،شـرح صـدر» بـود و
ـت ذكـر و بلنـد آوازه
بـه دنبـال آن ،سـبك كـردن بـار سـنگین رسـالت و بعـد از آن ،رفع ِ
كـردن آنحضـرت.
َ
َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ّ أْ َ َ
أَ َ نَ ْ َ َ َ ْ َ
<�ل ْم � ش� َر ْح لك صد َرك * َو َو�ض ع ن�ا ع ن�ك ِو�ز َرك * ال ذ ِ� ي� � ن� ق� ض�
َ ْ َ
َ َ فَ ْ ن َ َ َ �ذ ْ َ َ 2
�ظ ه َرك * ور�ع�ا لك ِ كرك>؛
ّ
 .1تفسیر نورالثقلین ،ج  ،3ص .628
 .2سورۀ شرح ،آیات  1تا .4
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َ َ
لطیفۀ ذكر كلمۀ <لك>
َ َ
َ فَ ْ َ َ �ذ ْ َ
أ َ نَ ْ َ َ َ ْ َ
تكرار كلمۀ لك در دو آیۀ <� ل ْم � ش� َر ْح لك صد َرك> و <و َر�ع ن�ا لك ِ ك َرك> بیانگر
ْ
َ
ََ َ ْ
عنایت ویژهای است وگرنه ممكن بود بفرماید( :ا ْل نش َر ْح َص ْد َر َك) و َ(و َرف ْعنا ِذك َر ْك)
َ َ
و این از جهت معنا كم و كسری نداشتّ ،اما تكرار كلمۀ «لك» تأكید میكند كه:
توجه ّ
تو ای پیامبر! مورد ّ
خاص ما هستی .چون خود را از ِآن ما قرار دادی و گفتی:
ّٰ
<ِ ...لل ِه >...
قُ ْ ّنَ َ َ ت َ نُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ت َّ َ ّ ْ َ َ
نَ 1
<�ل ِإ�� صل ِ ݪا�ی و�س ِ ݪكی ومح ي�ای ومم ِ ݪا�ی ِلل ِـه ر ِب� العال ِم ي��؛
بگو [در حقیقت] نماز من و [سایر] عبادات من و زندگی و مرگ
من برای خدا پروردگار جهانیان است>.
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َ َ
ما هم خود را از ِآن تو قرار دادیم و گفتیم <...لك >...ما از ِآن تو هستیم.
ُ
ُ َ َ
«ك ْن يل أك ْن لك؛
تو از ِآن من باش تا من هم از آن تو باشم».

َ َ
َ
«م ْن َ
كان اهلل ل ُه»؛
كان ِهلِل
فَ ْ َ َ َ ْ َ
< َو َر�ع ن�ا لك ِ�ذ ك َرك؛

ما به نام تو رفعت دادیم>.
در عالــم بلنــد آوازه ات كردیــم آن چنــان كــه هیــچ قدرتــی نتوانــد تــو را بشــكند
و اســمت را از زبانهــا بیفكنــد .چــه قدرتهایــی دســت بــه دســت دادنــد تــا او را
بشــكنندّ ،امــا خودشــان شكســته شــدند و نــام او پــس از چهــارده قــرن ،در دنیــا بلنــد
آوازهتریــن نامهاســت.
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کرامتهای اخالقی رسول ا کرم؟ص؟
در روایت آمده كه رسـول خدا؟ص؟ دسـتور داده بود این سـه جملۀ بسـیار پرمحتوا
را بر دسـتۀ شمشـیرش حك كرده و نوشته بودند:
َ
َ
ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َْ َ َ َ َ ْ َ
ال ّـق َو ل ْـو َعل نف ِسـك َو أ ْح ِس ْـن ِإل َم ْن
«صـل مـن قطعـك و ق ِـل
ِ
َ
َ
َ
1
أ َس َ
ـاء ِإل ْيك؛
با كسی كه از تو جدا شده ارتباط برقرار كن و حق را بگو اگر چه
به زیان خودت باشد و با كسی كه به تو بدی كرده نیكویی كن».

َ ّ
چه خوب است ما این سه جمله را تابلو كرده و به عنوان یك ُمذكر دائم بر دیوار خانه
ّ
ّ
و محل كارمان نصب كنیم و هر روز با دیدن آن خود را متذكر سازیم و به خود بگوییم:
ْ
َ َ
«صل َم ْن ق َط َعك؛
ِ
بپیوند با كسی كه از تو بریده است».
اگـر یكـی از ارحـام و یكـی از دوسـتانت بـه تو بی اعتنایی كرد و حالی از تو نپرسـید
تـو بـه سـراغش بـرو و بـا تلفـن جویـای حالـش شـو .نگـو مـن مریـض شـدم او بـه عیادتم
نیامـد ،از سـفر آمـدم بـه دیـدارم نیامـد .اینـك كـه او مریـض شـده مـن هم بـه عیادتش
نمـیروم؛ از سـفر آمـده بـه دیـدارش نمـیروم ،نـه اینچنیـن نبـاش بلكـه اگـر او از تـو
بریـده اسـت تـو بـا او پیونـد داشـته باش.
َ ُ َْ َ َ َ َ ْ َ
ال ّق َو ل ْو َعل نف ِسك؛
«و ق ِل
حرف حق را بزن اگر چه به ضرر خودت تمام شود».
َ
َ
َ
َ َ
َ«و أ ْح ِس ْن ِإ ٰل َم ْن أ َس َاء ِإل ْيك؛
خوبـی كـن بـا كسـی كـه بـا تـو بـدی كـرده اسـت كـه راه و رسـم
كریمـان چنیـن اسـت».
 .1بحار األنوار ،ج  ،71ص  157و امالی شیخ صدوق ،ص .72
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افـراد کریـم بدرفتـاری دیگـران را بـا خوشـرفتاری خـود جبـران میكننـد هیچـگاه
انتقـام گیـری از خـود نشـان نمیدهنـد .در همیـن یـك كار بـه ظاهـر كوچـك پیامبـر
ّ
اكـرم؟ص؟ دقـت كنیـد كـه بـه دسـتۀ شمشـیرش نوشـته اسـت تـا بـه خـودش یـادآوری
كنـد اینـك كـه بـه قـدرت رسـیده و تشـكیل حكومـت دادهای و شمشـیر بـه دسـت
گشـتهای و میتوانـی انتقـام بگیـری از كسـانی كـه زجـر و شـكنجههای جسـمی و
روحـی بـه تـو دادهانـد ،عبـا بـر گردنت پیچیـده و روی زمینت كشـیدهاند و خاكسـتر بر
سـرت ریختهانـد درگـذر و تـو ایـن كار را نكـن وانتقـام از آنها نگیر و این شمشـیر را فقط
بـرای گـردن دشـمنان دیـن خـدا نگـه دار .بلكـه زجردهنـدگان بـه شـخص خـودت را
مـورد مهـر ونـوازش قـرار بـده و بدرفتـاری آنهـا را بـا خوشـرفتاری خـودت جبـران كـن.

آخرین وصایای اعتقادی و اخالقی رسول ا کرم؟ص؟
350

رســول گرامــی اســام کــه درورد خــدا بــر او و خانــدان پاکــش بــاد پــس از بازگشــت
ُ
از َح ّجــة الــوداع بیمــار شــد و در بســتر بیمــاری افتــاد .در روزهــای آخــر گاه بیهــوش
میشــد و گاهــی بــه هــوش میآمــد .در ایــن هنــگام صــدای گریـهای بــه گوشــش رســید
ّ
و علــت آن را پرســید .گفتنــد :مــردم ،از مهاجریــن و انصــار و مــرد و زن ،در مســجد
جمــع شــدهاند و بــه خاطــر نگرانــی از حــال شــما میگرینــد .فرمــود :بلنــدم كنیــد و بــه
نهــا هــم مــرا ببیننــد .امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از یــك
مســجد ببریــد تــا مــن آنهــا را ببینــم و آ 
طــرف و َف ْضــل بــن ّ
عبــاس از طــرف دیگــر بلنــدش كردنــد .توانایــی ایســتادن روی پــا
نداشــت؛ تكیــه بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و َف ْضلبن ّ
عبــاس داد و پاهــا بــر زمیــن كشــیده
َ
میشــد .در حالــی كــه شـ َـمدی بــر خــود پیچیــده و دســتمالی بــه ســر بســته بــود ،وارد
مســجد شــد .تــا مــردم آن حضــرت را بــه ایــن حــال دیدنــد صــدای ّ
ضجــه و نالــه از
ّ
مــرد و زن برخاســت .كمكــش كردنــد تــا روی پلــۀ منبــر نشســت و پــس از حمــد و ثنــای
خــدا فرمــود :میبینــم بــرای رفتــن مــن نگرانیــد .در دنیــا چــه كســی مانــده اســت كــه

� �����
����� �
��������������������� �������
���� ���

مــن بمانم؟پــس از ســخنانی فرمــود:
ّ َ ُ
َ َ ُّ َ َّ
الن ُاس ِإ ِن ف َر ُطك ْم؛
«يا أيا
ََ
ای مردم ،من برای شما فرط هستم».
َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َّ ْ َ َ
ال ْوض؛
«و أنت و ِاردون عل
شـما بعـد از مـن میآییـد و كنـار حـوض [كوثـر] بـر مـن وارد
میشـو ید » .
َ َ َ ّ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ّ
ي فانظ ُروا ك ْيف تلف ِون ِف ِهي َما؛
«أل و ِإ ِن س ِائلكم ع ِن الثقل ِ
ّ
توجـه كنیـد! مـن دربـارۀ ثقلیـن [دو یـادگاری كـه از خـود باقـی
ّ
گذاشـتهام] شـما را مـورد پرسـش قـرار خواهـم داد كـه حـق مـرا
دربـارۀ آن دو چگونـه رعایـت كردهایـد؟».
َ َ
ُ
ََ ّ َ َ ْ
يك ْـم ِك َت َ
اهَّلل َو ِع ْت َـر ِت أ ْهـل َب ْي ِتی َو
«أل َو ِإن ق ْـد ت َرك ُ ُت َمـا ِف
ـاب ِ
وه ْم َف َت َف َّر ُقـوا َو َل ُت َق ّص ُـروا َع ْ ُن ْـم َف َ ْتل ُكـوا َو َل ُت َع ّل ُم ُ
َل َت ْسـب ُق ُ
وه ْـم
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُْ
ف ِإنـم أعلـم ِمنكـم؛

آگاه باشـید! مـن ایـن دو را در میـان مشـا بـایق گذاشتم؛ كتـاب
نهـا جلـو نیفتیـد كـه یبرهبـر
خـدا و عتـرت و اهـل بیـت خـودم ،از آ 
نهـا هـم عقـب منانیـد كـه راه را
یشـوید .از آ 
میمانیـد و پراكنـده م 

نهـا چیـزی یـاد ندهیـد كـه
گـم میكنیـد و هلاك میگردیـد .بـه آ 
آهنـا داناتـر از مشـا هسـتند».
ُ ُ
َ ُّ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ُ
َ ْ ُ َ ُ َّ ً ْ
ـون كفارا َيض ِـر ُب َب ْعضك ْم
ـاس ل أل ِف َي ّنك ْـم َب ْع ِـدي تر ِجع
«أيـا الن
َ َ َْ
ض؛
ِرقـاب بع ٍ

ای مرـدم! پـس از م�ن ب�ه ح�ال كف�ر برنگردید [زیرا اگر چننی شـود،
ب�ار دیگ�ر] ب�ه ج�ان هم بیفتی�د و گردن یكدیگ�ر را بزنید».
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َ
َ
َ
َ ُ
َ«أ َل َو إ َّن َع َّ
لي ْب َـن أ ِب َط ِال ٍـب أ ِخـي َو َو ِص ِ ّيي ُيق ِاتـل َب ْع ِـدي َعلى
ِ ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َت ْأويـل ْال ُق ْـرآن ك َمـا ق َاتل ُ
1
ـت َعلى ت ْن ِز ِيل ِـه؛
ِ
ِ ِ
عیلبنابیطالـب بـرادر مـن و ّ
آگاه باشـید! ّ
وص مـن اسـت .او بعد
از مـن بـرای تأویـل قـرآن خواهـد جنگیـد آن گونـه كـه مـن در راه
تنزیـل آن جنگیـدم».

(پیامبـر اكـرم بـا كافـران جنگیـد تـا اثبـات كنـد كـه ایـن قـرآن از جانـب خـدا بـر او
نـازل شـده اسـتّ .امـا علـ ّ
ی بنابیطالـب بـا مسـلمانان یاغـی جنگیـد تـا اثبـات كنـد
كـه آیـات مربـوط بـه «والیـت» دربـارۀ او نـازل شـده اسـت).
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در پایان سخنانش از باب موعظه فرمود:
َ
َ ً
َ َ َ َّ
اهَّلل َو َب ْ َ
النـاس َل ْي َـس َب ْ َ
ين أ َح ٍـد َ ْ
ش ٌء ُي ْع ِطي ِـه ِب ِـه خ ْيـرا
اشـر
ين ِ
«مع ِ
ِ
َ
َ
َ ً ّ ْ ُ
ُ
أ ْو َي ْص ِـرف ِب ِـه َع ْن ُـه ش ّـرا ِإل ال َع َمل؛
ای گروههـای مـردم ،بدانیـد تنهـا چیـزی كـه بیـن خـدا و انسـان
وسـیلۀ جلـب خیـر و دفـع ّ
شـر میشـود ،عمـل بـه دیـن خداسـت».
َّ
َ
َ ُّ َ َّ ُ َ َ
َ
َ
َ
ـاس ل َي ّد ِعـي ُم ّـد ٍع َو ل َي َت َم ّنى ُم َت َم ٍّـن َو ال ِـذي َب َعث ِنی
«أيـا الن
َ
ٌ
ّ
ال ّـق َل ُي ْنجـی إل َع َمـل َم َـع َر ْ َ
َْ
ح ٍـة؛
ِب ِ
ِ ِ
ای مـردم! هیـچ ّادعـا كننـدهای ّادعـا نكنـد و هیـچ آرزو كننـدهای
آرزو نكنـد ّ
[ادعـا و آرزوی بیاسـاس ثمربخـش نیسـت] قسـم بـه
ّ
حـق مبعـوث بـه ّ
نبـوت كـرده اسـت ،چیـزی جـز
كسـی كـه مـرا بـه

عمـل تـوأم بـا رحمـت نجاتبخـش انسـان نخواهـد بـود».

آنگاه برای تأكید بر این حقیقت فرمود:
َ
َ
َ«و ل ْو َع َص ْي ُت َل َو ْي ُت؛
من هم اگر نافرمانی كنم سقوط میكنم».
 .1بحار األنوار ،ج  ،22ص .465
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ّ ً
مجددا برای تأكید و تثبیت سخن ،خدا را شاهد گرفت و فرمود:
َ
َ ّ ُ َّ َ ْ َ ّ ْ ُ 1
«اللهم هل بلغت؛
خدایا! شاهد باش كه من [پیام تو را به مردم] رساندم».

آنگاه بـرای نشـان دادن بزرگـی گنـاه تضییـع «ح ّـق ّ
النـاس» و سـنگینی كیفـر آن
در روز جـزا فرمـود:
َ
َ
َ
َّ َ ّ َ َّ َ َ ّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُ
ال ف َناش ْدتك ْم
ِ«إن َر ِب عز و جل حكم و أقسم أن ل يوزه ظلم َظ ِ ٍ
ُ َ َ َ َ ُ
ْ ٌ ّ َ َْ ْ َ
اهَّلل أ َّی َر ُج ٍل ِم ْنك ْم كان ْت ل ُه ِق َبل َم َّم ٍد َمظ ِل َمة ِإل ق َام فل َيق َت ّص
ِب ِ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُْ َ َ ُ
َ ّ ْ َ َ ُّ َ َّ َ
اص ِف َد ِار
ِمنه فال ِقصاص ِف د ِار الدنيا أحب ِإل ِمن ال ِقص ِ
ْ َ َ َ ْ َْ
ْ َ َ َ ُُ
الل ِئك ِة َو الن ِب َي ِاء؛
وس
ال ِخر ِة عل رء ِ
خدای من حكم كرده و قسم یاد كرده كه ظلم ظالمی را
بیمجازات نگذارد .اینك من شما را به خدا قسم میدهم كه
ّ
ّ
حق ادا نشدهای بر ّ
محمد ّ
ذمۀ ّ
[اعم از حق مالی
هر كدام از شما
یا بدنی] دارد ،هم اكنون برخیزد و از او قصاص كند؛ چرا كه
قصاص در دنیا نزد من محبوبتر از قصاص در آخرت در حضور
فرشتگان و پیامبران است».

ماجرای عبرتآموز قصاص
در ایـن هنـگام ،ناگهـان مـردی بـه نـام سـوادة بـن قیـس از دورتریـن نقـاط مسـجد
برخاسـت و گفـت :یـا رسـول اهلل! اینـك كـه مـا را قسـم دادیـد عـرض میكنـم :مـن یك
ّ
حـق بدنـی بـر شـما دارم؛ میخواهـم قصـاص كنم!مـردم از شـنیدن ایـن حـرف بـا
ّ
تعجـب و حیـرت تـوأم بـا خشـم و غضـب بـه آن نقطـه از مسـجد چشـم دوختنـد و
گـردن كشـیدند كـه ایـن كیسـت و ایـن چـه حرفـی اسـت؟
 .1بحار األنوار ،ج  ،22ص .467
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رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود :آن حـق كـدام اسـت؟ گفـت :روزی كـه شـما از طائـف
میآمدیـد و سـوار بـر ناقـه بودیـد و عصـای ممشـوق(نام عصـای سـفری پیامبراكـرم؟ص؟

بـود) در دسـت داشـتید ،عصـا را بلنـد كردیـد كـه به مركـب بزنید ،به سـینۀ من خورد؛
اكنـون میخواهـم قصـاص كنـم.
رســول اكــرم؟ص؟ صــدا زدنــد :بــال! بــرو از فاطمــه آن عصــا را بگیــر و بیــاور .بــال
در خانــۀ فاطمــه؟اهس؟ رفــت و عصــا را خواســت.
گریهكنــان از مســجد برخاســت و ِ
فاطمــه؟اهس؟ گفــت :پــدرم اآلن چــه نیــازی بــه عصــای ســفری خــود دارد؟بــال گفــت:
نهــا خواســته اســت
مگــر شــما خبــر نداریــد پدرتــان دارد بــا مــردم وداع میكنــد و از آ 
ّ
كــه اگــر كســی حقــی بــر او دارد برخیــزد و قصــاص كنــد .فاطمــه؟اهس؟ نالهكنــان عصــا
را بــه بــال داد .رســول اكــرم؟ص؟ عصــا را گرفــت و فرمــود :كجایــی ای مــرد محتــرم؟
354

بیــا و قصــاص كــن .ســواده از جــای خــود حركــت كــرد و جلــو آمــد و گفــت :یــا رســول
اهلل! آن روز كــه چوبدســتی شــما بــه ســینهام خــورد ،ســینۀ مــن برهنــه بــود .ســینهتان
را برهنــه كنیــد!
ّ
متحیرانـه نـگاه میكننـد كـه ایـن مـرد چـه میخواهـد بكنـد!
حـال ،مـردم
رسـولاكرم؟ص؟ سـینهاش را برهنـه كـرد .مـرد گفـت :اجـازه میدهـی یـا رسـول اهلل!
كـه مـن لبهایـم را روی سـینهات بگـذارم و آن را ببوسم؟رسـول اكـرم؟ص؟ اجـازه داد.
مـرد كـه تمـام ّ
همـش بـر ایـن بـود كـه ّ
تماسـی بـا بـدن پیامبراكـرم؟ص؟ داشـته باشـد ،از
ایـن طریـق وارد شـد و لبهـای خـود را روی سـینۀ نورانـی پیامبراكـرم؟ص؟ گذاشـت و
گفـت :خدایـا! مـن از آتـش ّ
جهنـم بـه سـینۀ پیامبـرت پنـاه آوردهام .رسـول خـدا؟ص؟
فرمـود :ای سـواده! عفـوم میكنـی یـا قصاص؟!گفـت :ای موال و ای آقـای من! من به
هدفـم رسـیدم و سـینهات را بوسـیدم .فرمـود:
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َّ ُ َّ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ َ ُ
َ
س ك َما َعفا َع ْن ن ِب ِّيك َم َّم ٍد؛
«اللهم اعف عن سوادة ب ِن قي ٍ

1

«خدایـا! سـوادة بـن قیـس را عفـو كـن ،همـان طـور كـه او پیامبـر
تـو ّ
محمـد را عفـو كـرد».

آخرین سفارش پیامبرا كرم؟ص؟ به حضرت علی؟ع؟
مجلس وداع با ّامت به پایان رسید و رسول اكرم؟ص؟ به منزل آمد و بستری
شد و دیگر از بستر برنخاست .در ساعت آخر عمرش فرمود :همه از اتاق بیرون
بروند .اصحاب و همسرانش همه از اتاق خارج شدند .فرمود :تنها فاطمه و علی و
فرزندانشان بیایند .آمدند و كنار بسترش نشستند .در آن حال دست فاطمه؟اهس؟ را
گرفت و روی سینهاش گذاشت .با دست دیگرش دست علی؟ع؟ را گرفت و روی
سینهاش گذاشت .خواست حرف بزند ،گریه مجالش نداد و لحظاتی سكوت كرد.
عزیزانش سخت گریستند .پس از این كه اندكی آرام شد ،دست فاطمه را گرفت و در
دست علی گذاشت و فرمود :علی! این امانت خدا و رسول خداست كه به دستت
ّ
میسپارم .حسن و حسین؟امهع؟ آمدند و خودشان را روی سینۀ جد محبوبشان
انداختند .امیرالمؤمنین؟ع؟ خواست آنها را از روی سینۀ پیامبر؟ص؟ كه در حال
احتضار بود بردارد (سینۀ محتضر باید سبك باشد) .فرمود :نه ،علیجان! بگذار روی
2

سینهام باشند تا آنها مرا ببویند و ببوسند و من آنها را ببویم و ببوسم.
به این جمله از كالم رسول خدا؟ص؟ نیز ّ
توجه بفرمایید:
َ ُ ُ
َ ْ َ ُ
ُْ ْ
ُ ْ ُّ ْ
َ
َ
ْ
َ
الدن َيا؛
وصيكم ِب
أ
ت
س
ل
و
ة
ر
خ
ال
ب
م
يك
وص
أ
ِ ِ ِ
ِ
اش َر أصح ِاب ِ
«م َع ِ
ای گروههـای اصحابـم! مـن شـما را بـه آخـرت توصیـه میكنـم،
دربـارۀ دنیـا بـه شـما سفارشـی نـدارم [كـه بگویم دنیـا یادتان نرود
و از خـواب و خـوراك و پوشـاك و مسـكن غفلـت نكنیـد]».
 .1بحار األنوار ،ج  ،22ص .508
 .2همان ،ج  ،22ص  ،484شماره  31و صفحۀ  ،510ذیل شمارۀ .9
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َ َّ ُ
«ف ِإنك ْم ِ َبا ُم ْس َت ْو َص ْو َن؛

شما خودتان سفارش شدۀ به دنیا هستید».

حـاال كـه مـا سـفارش نكردهایـم اینقـدر طغیـان میكنیـد و بـرای رسـیدن به آن سـر
و دسـت میشـكنید! وای ،اگـر سـفارش كـرده بودیـم ،آنوقـت دیگـر چههـا میكردیـد.
ّ
آری؛ دنیاطلبـی نیـاز بـه سـفارش نـدارد .آنچـه كـه بـه شـدت نیاز به سـفارش دارد
«آخرتطلبی» اسـت.
امام امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز فرموده است:
َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ّ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ ََ
ِ«إن أخوف ما أخاف عليك ُم اثن ِان ِاتباع الوى و طول الم ِل؛
ترسـناكترین چیـزی كـه مـن بـر شـما میترسـم دو چیـز اسـت:
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پیـروی از هـوای نفـس و آرزوهـای دراز».
َ َ َّ ّ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُّ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
ْ ََ 1
ال ّ ِق َو أ ّما ُطول ال َم ِل ف ُي ْن ِس ال ِخرة؛
«فأما ِاتباع الوى فيصد ع ِن
پیـروی از هـوای نفـس ،آدمـی را از راه حـق بـاز مـیدارد و آرزوی
دراز ،آخـرت را از یـاد انسـان میبـرد».

داد دنیــا میزننــد تمــام
پــس انبیــاء؟مهع؟ علیرغــم روشــنفكرمآبانی كــه یكســرهِ ،
كارشــان «آخرتطلبــی» و «آخرتگرایــی» اســت .آنهــا میخواهنــد انســان را بــه
آخــرت ّ
متوجــه ســازند و بــا تعلیماتشــان مایـهای در جــان بشــر ایجــاد كننــد كــه بــا ایــن
ّ
مایــه بتوانــد در عالــم پــس از مــرگ از زندگــی مرفــه جاودانــه برخــوردار گــردد.

آخرت آباد از دنیای آباد
ِ

ً
دقیقـا ّ
متوجـه بـود كـه انبیـا هرگـز دنیـا را تخریـب نمیكنند،
ایـن نكتـه را هـم بایـد
بلكـه آبـادش میسـازند؛ بـرای اینكـه آنها دنیـا را ُپل و َمعبری برای رسـیدن به آخرت

 .1نهج البالغه ،خطبۀ .42
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مـی داننـد و طبیعـی اسـت كسـی كه میخواهـد به جایی برود باید گـذرگاه و َم َ
عبرش
را هـم بـه قـدر الزم و كافـی آبـاد كنـد وگرنه به مقصد نمیرسـد.
كـدام عاقلـی پـل سـر راهـش را خـراب میكنـد در صورتـی كـه میخواهـد بـه آن
طـرف پـل برسـد؟! خـدا میخواهـد انسـان را بـه آخرت برسـاند دنیـا را پل قـرار داده و
خواسـته كـه آبـادش كنیـد:
َْ
ُ َ أَ نْ ش َ أَ ُ
نَ أ ْ ض َ ْ تَ ْ َ َ ُ ْ ف َ 1
ْ
<هو ����كم ِم� ال�ر ِ� واس�عمركم ِ� ي�ها؛
اوست كه شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذار
كرد>.
و حضرت مسیح؟ع؟ فرموده است:
ُّ ْ َ َ ْ َ َ ٌ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ 2
«الدنيا قنطرة فاعبروها و ل تعمروها؛
دنیا ُپل است ،از آن عبور كنید و [بیش از ّ
حد الزم] آبادش نكنید».
نهایی
شـما در آبادسـازی دنیـا افـراط میكنیـد تـا آنجـا كـه آخـرت ،یعنـی مقصـد
ِ
سـیر را تخریـب مینماییـد.
بهتــر از ســخن خــدا كــه نمیشــود ســخنی گفــت .حــال بشــنوید كــه حــق تعالــی
چــه میگویــد:
َ ْ تَ �غ ف َ آ َ َ َّ ُ َّ ْ آ َ َ َ ْ َ
َ
�يما � ت�اك اللـه الد َار ال� ِخ� َر ة� َولا ت� ن� َس ن� ِص ي� َب�ك ِم نَ�
<و با�� ِ ِ�
ُّ نْ َ 3
الد� ي�ا؛
در آنچه كه خدا [در دنیا] به تو داده است ،خانۀ آخرت را
بطلب [و به دست آور] و نصیب خود را از دنیا فراموش نكن>.
 .1سورۀ هود ،آیۀ .61
ّ
المحجة البیضاء ،ج  ،6ص .12
.2
 .3سورۀ قصص ،آیۀ .77
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بهـره و نصیـب شـما از ایـن دنیـا چیسـت؟ خـوب خـوردن و خـوب پوشـیدن و
مركب و مسـكن زیبا به دسـت آوردن اسـت؟! نه ،اینها كه بهرۀ شـما نیسـت .هرچه
خـوب بخوریـد و خـوب بپوشـید تحوی ِـل بـدن دادهایـد و بـدن هـم عاقبـت ،تحویـل
كرمهـای زیـر خـاك داده خواهـد شـد .خودتـان ،روح و جانتـان هسـتید! از ایـن دنیـا و

امـوال دنیـا بهـرۀ جانتـان را برگیریـد و همراهتـان بـه عالـم پـس از مـرگ ببریـد.
َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ
َ َْ َ 1
اك َما أ ْصل ْح َت ِب ِه مثواك؛
ِ«إنا لك ِمن دني
همانـا بهـرۀ تـو از دنیایـت همـان اسـت كـه بـا آن ،خانـۀ قبـرت را
صالـح و آبـاد گردانـی».

ّ
شدت و مالیمت رفتار رسول ا کرم؟ص؟
یهودیان قومی بودند که در بینشان هم عا ِلم بود هم عارف بود و هم منتظر فرج.
358

ولی وقتی رسول اكرم؟ص؟ آمد و دیدند اگر بخواهند تسلیم او شوند باید دست از منافع
ّ ً
ّ
مادی خود بردارند و آن هم مشكل است ،تسلیم نشدند و جدا با پیغمبراكرم؟ص؟ به
مقابله برخاستند و مبارزه كردند و دشواریهای زیادی برای مسلمانان بوجود آوردند.
پیغمبـر اكـرم؟ص؟ از جانـب خـدا مأمـور بـود بـا آنهـا مـدارا كنـد .آنهـا بـا مسـلمین
پیمـان صلـح ،پیمـان حمایـت نكـردن از دشـمن و پیمـان عـدم تع ّـرض بسـتند و
سـپس پیمـان خـود را شكسـتند و بارهـا ایـن ماجـرای بسـتن پیمـان و شكسـتن آن
تكـرار شـد؛ چنـان كـه آیـۀ شـریفه میفرمایـد:
ُ َ ُ
َّ ذ نَ َ َ ْ تَ نْ ُ ْ ث ُ َّ َ نْ قُ �ضُ نَ َ ْ َ ُ
و� عهده ْم ِف�ی ك ِ ّل َم ّر ٍة� َوه ْم
<ال ِ�ي�� عاهد� ِم�هم �م ي���
َ
َ تَّ قُ نَ 2
لا ي���و�؛
كسانی كه با آنها پیمان بستی و آنها هر بار عهد خود را
 .1نهج البالغه ،نامۀ .31
 .2سورۀ انفال ،آیۀ .56
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میشكنند و [در حفظ عهد] رعایت تقوی نمیكنند>.
ّ
انسـانیت را رعایـت نمیكردنـد؛ زیـرا مسـألۀ وفـای بـه عهـد و
آنهـا در واقـع اصـول
پیمـان ،تنهـا یـك وظیفۀ اسلامی نیسـت؛ بلكه وظیفـهای انسـانی و مقتضای اصل
شـرافت و كرامـت آدمـی اسـت .مردمـی كـه بـه عهـد و پیمان خـود وفادار نیسـتند ،در
حقیقت انسـان نیسـتند.
این مدارای با یهود ادامه یافت تا اینكه رسول اكرم؟ص؟ از جانب خدا مأمور شد
ّ
شدت عمل نشان دهد و با روش ّ
حاد و تندی با آنان برخورد كند .لذا پیامبر
كه

َ
اكرم؟ص؟ گروهی از آنها به نام طایفۀ «بنی ق ْی ُنقاع» را از مدینه بیرون كرد و فرمود:
ّ
اموالتان را هم ببرید و دیگر ّ
حق ماندن در این جا ندارید .پس از مدتی ،طایفۀ «بنی
نضیر» را هم بیرون كرد .منتها نگذاشت كه همۀ اموالشان را ببرند ،بلكه فرمود،
ُ
ّ
ریظه» سرسختی بیشتری
هر كس حق دارد به قدر یك بار شتر ببرد .طایفۀ «بنی ق ِ
میكردند .دستور داده شد كه این طایفه نه ّ
حق بردن اموال را دارند نه خودشان
میتوانند از شهر بیرون بروند؛ بلكه محكوم به قتل هستند .آیۀ شریفه هم میفرماید:
َ َ
ْ
ف َ َ َ ْ َ َ َّ
َ ْ فَ ش َ ّ ْ ْ َ نْ خَ ْ فَ ُ ْ َ َ ّ ُ ْ َ�ذّ َّ ُ نَ 1
<� ِإ� ّما ت� ث� ق� ف� ن� ُه ْم ِف�ی الحر ِب� �� ِرد ِب� ِهم م� �ل�هم لعلهم ي� كرو�؛
وقتی در میدان جنگ به آنها دست یافتی ،چنان ضربهای به
آنها بزن كه گروههای پشت سرشان عبرت بگیرند ،شاید
به خود بیایند و ّ
متنبه شوند>.
كسـانی منتظـر بودنـد تـا ببیننـد اینهـا چـه میكننـد و چـه طـور پیـش میبرنـد.
اگـر اینهـا پیـش رفتنـد ،آنهـا هـم از جوانـب مختلـف حملـه كننـد .از ایـن رو ،دسـتور
ّ
رسـید كـه چنـان بـا آنهـا بـا شـدت عمـل رفتار كن كـه موجب «تشـرید» دیگران شـود.
ّ
«تشـرید» یعنـی تـار و مـار شـدن .خـدا فرمـود :كاری كـن كه دشـمنان انسـجام و اتحاد
 .1سورۀ انفال ،آیۀ .57
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خـود را از دسـت بدهنـد و ّ
متفـرق شـوند و مجـال اینكـه بـا هـم بنشـینند و تصمیـم
بگیرنـد نداشـته باشـند و بداننـد كـه قـدرت اسلام آن چنـان زیـاد اسـت كـه آنهـا
َ
نمیتواننـد در مقابلـش بایسـتند و ریشـۀ آن را بركننـد.
ّ
در بعضی از اذهان عادی ،این نحوۀ شـدت عمل رسـول خدا؟ص؟ سـؤالبرانگیز
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میشـود .ایـن افـراد میگوینـد :دیـن اسلام كـه دیـن رحمـت و رأفت اسـت و خداوند
َ
َ
َ
َ ٌَْ ْ
يـن و أ ْك َـر َم ْال ْك َر ِم َ
«أ ْر َح َـم َّالر ِاح ِم َ
حـة ِللعاملین» 1اسـت،
يـن» اسـت و پیغمبـر؟ص؟ هـم «ر
ّ
پـس چگونـه اسـت كـه او گاهـی بـا ایـن شـدت و تنـدی بـا انسـان خطـاكار برخـورد
ً
میكند؟مثلا در مـورد زنـاكار در آیـۀ ّدوم سـورۀ نـور بطـور صریـح میفرمایـد:
َ َ َ َْ َ
ُْ
ّ�زَ ن َ �ةُ َ ّ�زَ ن ف َ ْ ُ
ُ َ َ
اح ٍد ِم ن�ه َما ِم ئا��ة ج�لد ٍة� َولا
ا� ِلدوا ك ّل و ِ
<ال ِا� ي� وال ِا�ی � ج
َّ ْ ُ ْ ُ ْ ُت ْ ُ َ َّ
ت َ أْ خُ �ذْ ُ ْ َ َ أْ فَ ٌ
ف
�ة
ن
�ؤ
ت
ن
ن
ن
ن
��� كم ِب� ِهما ر�� ِ�ی ِد ي� ِ� الل ِـه ِإ�� ك��م � مِ �و� ِب�الل ِـه
ْ
ْآ
َوال يَ� ْو ِم ال� ِخ� ِر؛
مرد و زن زناكار را به هر یك صد تازیانه بزنید و اگر به
خدا و روز بازپسین ایمان دارید ،در دین الهی در ّ
حق آنان ّ
ترحم

نكنید>.
َ ْ َ ش ْ َ ْ َ �ذَ
<ول ي��هد ع

ُ َ َ ٌ
ْ ْ
بَا�ه َما ط ِئا� ف��ة ِم نَ� ال ُم�ؤ مِ ِن� ي� نَ�؛

2

و باید جمعی از مؤمنان حاضر باشند و كیفر آنها را مشاهده
كنند>.
نبایـد دربـارۀ آنهـا رأفـت بـه خـرج داد ،در اجـرای دیـن خـدا سسـتی نكنیـد .اگـر
شـما بـه خـدا و قیامـت ایمـان داریـد ،در ایـن مـورد رأفـت نكنیـد كـه ایـن جـا رأفـت
خلاف ایمـان اسـت .زیـرا اگـر در اجـرای احـكام دیـن خـدا سسـتی كنیـد ،دیـن كـه
مایـۀ حیـات ابـدی انسانهاسـت از بیـن مـیرود.
ّ
الشیخ ّ
ّ
المتهجد ،ص 309؛ سورۀ انبیاء ،آیۀ .107
الطوسی ،مصباح
.1
 .2سورۀ نور ،آیۀ .2
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قرآن ،دربارۀ كیفر محارب ،در سـورۀ مائده دسـتور شـدیدی داده اسـتُ .محارب
كسـی اسـت كـه اسـلحه بـه روی مـردم بكشـد و بـا ایجـاد رعـب و وحشـت در مـردم
امنیـت را از بیـن ببـرد .چنیـن آدمـی محـارب خـدا و رسـول؟ص؟ ّ
ّ
معرفـی شـده اسـت.
یعنـی كسـی اسـت كـه بـه جنـگ خـدا و رسـول؟ص؟ رفتـه و كیفـرش سـنگین اسـت:
ْ أَ
نَّ َ َ َ�ز ُ َّ ذ َن ُ َ ُ نَ َّ َ
َ َ َ َ
و� اللـه َو َر ُسول ُه َو ي� ْسع ْو ن� ِف�ی ال� ْر ِ ض�
ِإ<��ما ج� اء ال ِ�ي�� ي�ح ِار�ب
َ
َ
َ
َ ُ أَ
أَ
َ
َ
ُ
أ
أ
أ
ّ
َ
ف� َس ًادا � نْ� يُ� َق� تّ�لوا � ْو يُ� َصل بُ�وا � ْو ُت� َق� ّط َع � ْي� ِد ي� ِه ْم َو� ْر ُج�ل ُه ْم ِم ْ�ن
َْ
خ َ ف أَ ْ ُ ْن فَ
ْ
نَ أ ْ ض 1
ا� �و ي���وا ِم� ال�ر ِ�؛
ِ�ل ٍ
كیفر آنان كه با خدا و رسولش به جنگ برمیخیزند و روی
زمین دست به فساد میزنند این است كه اعدام شوند یا به
دار آویخته شوند یا دست راست و پای چپ آنها بریده شود [از
هر كدام چهار انگشت] و یا از سرزمین خود تبعید گردند
[ ّ
البته با تعیین حاكم شرعی و با رعایت تناسب جرم]>.
این دستور صریح قرآن است و عالوه بر این ،قرآن میفرماید:
ْ
ُّ ْ َ ُ
َٰ َ َ ُ
آ خ َ ة َ �ذَ ٌ َ �ظ ٌ 2
<�ذ ِلك له ْم ِخ��زْ ٌی ِف�ی الد ن� يَ�ا َوله ْم ِف�ی ال� ِ�ر ِ� ع با� ع ِ ي�م؛
ّ
این كیفر توأم با ذلت و خواری ،مربوط به دنیای آنهاست و
عذاب عظیمشان در آخرت خواهد بود>.
ّ
بـرای بعضـی از ذهنهـا ایـن سـؤال مطـرح میشـود كـه شـدت عمـل در مـورد
اینگونـه افـراد بـرای چیسـت؟ قـرآن میفرمایـد :بلـه ،مـا بـا انسـان بـا رأفـت رفتـار
َََ ْ َ َْ َ َ آَ
میكنیـم و او را مـورد تكریـم قـرار میدهیـم< .ول ق�د ك ّرم ن�ا ب� ِ ن��ي �د َم>؛ 3مـا بـرای «بنـی
 .1سورۀ مائده ،آیۀ .33
 .2همان.
 .3سورۀ اسراء ،آیۀ .70
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آدم» كرامت قائلیم؛ به شـرط اینكه «بنی آدم» باشـند .آد م زاده باشـند .زیرا آدم؟ع؟
ً
همیـن كـه «تـرك اوالیـی» از او صـادر شـد ،فـورا در مقـام توبـه برآمـد كـه:
َ
َ َّ ن َ �ظَ َ ْ ن َ أ نْ فُ َ ن َ 1
<ر�ب �ا لم�ا ���س�ا؛
ای خدای ما! ما به خود ستم كردیم>.

أَ َ َ ْ ُ
امـا ابلیـس وقتـی نافرمانـی كـرد ،به جـای معذرتطلبـی گفـت �< :ن�ا خ� يْ� ٌر ِم ن�ه>؛

2

مـن از آدم بهتـرم [و سـجدۀ مـن در مقابـل او خلاف حكمت اسـت]...
َ
ُ
َ
ُ
قَ
ال َر بّ� ب� َما أ� غْ� َو�يْ تَ� ن�ی َل أ��زَ �يّ نَ� نَّ� َل ُه ْم ف� ْال أ� ْر ِ ض� َو َل أ� غْ�و�يَ نَّ� ُهمْ
<� َ
ِ
ِ
ِ
ِ�ي
ِ
ِ
أَ
نَ 3
� ج ْ� َم ِع ي��؛
گفت :خدای من! چون تو مرا اغوا كردی ،من هم روی زمین
[بدیها] را برای فرزندان آدم میآرایم و همۀ آنها را اغوا میكنم>.
362

این فرق آدم با ابلیس است .حاال اگر اینها كه روی دو پا راه میروند ،آدمزاده
َْ
هستند ،توبهكار شوند و در مقابل حق خاضع گردند و مورد تكریم قرار گیرند و اگر از اتباع
ّ
مطرودیت ابدی شد.
ابلیسند ،محكوم به اعدامند .همانگونه كه ابلیس محكوم به
قرآن آدمزادهها را تكریم میكند:
ْ
ْ ْ َ قْ َ ُ
َْ ُ
آَ
َََ ْ ََ َ
<ول ق�د ك ّر ْم ن�ا بَ� ِ ن��ي �د َم َو َح َمل ن�اه ْم ف�ِ�ي ال بَ� ّ ِر َوال بَ�ح ِر َو َر�ز � ن�اه ْم
نَ َّ ّ َ ت فَ َّ ْ َ ُ َ َ َ
َّ نْ خَ َ قْ ن َ تَ فْ �ض ً 4
ا� َو��ض ل ن�اه ْم عل ٰى ك ِث� ي� ٍر ِمم� �ل��ا �� ِ ي�لا؛
ِم� الط ِي� ب� ِ
و ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را بر مركبهای َب ّری و
بحری سوار كردیم و از انواع غذای پاكیزه آنها را روزی دادیم و
آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم>.
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ّ
حتی به رسول اكرم؟ص؟ اعالم میكند:
َ َ أَ ْ َ ْ ن َ َ َّ َ ْ َ �ةً ْ َ َ
نَ 1
<وما �رسل�اك ِإ�لا رحم ِللعال ِم ي��؛
ما تو را نفرستادیم مگر برای اینكه برای جهانیان رحمت
بخش باشی>.
و میفرماید:
َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ
2
<وِإ� ن�ك لعل ٰى خ�ل ق ٍ� ع�ظ ِ ي� ٍم؛
ُ
تو دارای خلق و خوی بزرگی هستی>.
همچنین:
فَ
َّ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ فَ ّ ً َ َ ْ َ ْ
<� ِب� َما َر ْح َم ٍ�ة ِم نَ� الل ِـه ِل ن� ت� له ْم َول ْو ك ن� ت� ��ظ ا �غ ِل�ي�ظ ال ق�ل ِب�
َ ْ َ ُّ
نْ َ ْ َ 3
ل نا� ف��ض وا ِم� حو ِلك؛
لطف رحمت خدا با مردم نرمخو و ملایم شدی؛ اگر تندخو
به ِ
و سخت دل بودی ،مردم از اطراف تو پراكنده میشدند>.
ّ
حـاال همـان كسـی كـه دسـتور رحمـت را داده ،دسـتور شـدت را هـم داده اسـت.
مـا در دعـای افتتـاح میخوانیـم:
َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ
ين ف َم ْو ِضـع ْال َع ْفـو َو َّ
ـك َأ ْن َـت َأ ْر َح ُـم َّ
الر ْ َ
اح َ
ح ِـة َو
ِ
الر
«و أيقنـت أن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
َ َّ َ 4
أ َش ُّـد ْ ُ َ
َ َْ
ال و الن ِقم ِة؛
الع ِاق ِبين ِف مو ِض ِع النـك ِ
ای خـدا! اعتقـاد مـن دربـارۀ تـو ایـن اسـت :آن جـا كـه جـای عفـو
و رحمـت اسـت« ،ارحـم ّالراحمیـن» هسـتی و آن جـا كـه جـای
َ
عقوبـت و نقمـت اسـت« ،أ َش ُّـد ْال ُم َع ِاقب َ
يـن» هسـتی».
ِ
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ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

پس قرآن نشان میدهد كه خدا با انسانها خیلی خوشرفتار و مهربان است:
َ �ذَ َ َ َ َّ ذ نَ ُ �ؤْ نُ نَ آ َ ت ن َ فَ قُ ْ َ َ ٌ َ َ ُ
ََ
ام عل يْ�ك ْم ك ت� َب�
<وِإ� ا ج�اءك ال ِ�ي�� ي� مِ �و� ِب�� ي� ِا��ا ��ل سل
ُ ُ ََ َْ
َّ ْ َ �ةَ 1
َر�بّ ك ْم عل ٰى ن� ف� ِس ِه الرحم ؛
هرگاه كسانی كه به آیات ما ایمان دارند نزد تو آمدند به
آنها بگو :سلام بر شما؛ پروردگارتان رحمت بر شما را بر خودش
لازم دانسته است>.
ّ
در آنجـا شـدت عمـل و ایـن جـا رأفـت و مكرمـت .قـرآن میگویـد :مـا انسـانها را
تكریـم میكنیـمّ ،امـا جانورهـای زیانبـار را خیـر.
گ هـار یـا گـرگ خونخـوار یـا مـار و عقـرب
مـا از شـما میپرسـیم :اگـر یـك گـروه سـ 
و افعـی بـه خانـه و زندگـی شـما هجـوم آوردنـد ،شـما چـه میكنیـد؟ آیـا بـا آنهـا بـا
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مالیمـت رفتـار میكنیـد و آنهـا را نـوازش میكنید؟یـا اینكه دسـتور اعـدام میدهید و
میگوییـد اینهـا در زندگـی مـا ّ
حـق حیـات ندارنـد؟
ّ
َّ ذ نَ َ
ك فَ� ُروا �ش َ ُّر َّالد بّ
وا�>؛ 2كافــران
قــرآن نیــز بــه همیــن علــت میگویــد< :ال�ی��
ِ
دابــه هــم پس ـتترندّ .
دابهانــد؛ بلكــه از ّ
انســان نیســتندّ ،
دابــه یعنــی جنبنــده .همــۀ
جنبندههــا كــه بــد نیســتند .گاو و گوســفند و آهــو هــم ّ
دابهانــد ،ولــی نافعنــد .بعضــی
ّ ّ
واب» (یعنــی بدتریــن ّ
ّ
الد ّ
دابههــا) نیســتند .گــرگ
دابههــا هــم موذینــدّ ،امــا «شــر
خونخــوار ،مــار و عقــرب و جـ ّـرار ّ
دابــۀ موذینــد؛ ّامــا بدتریــن نیســتند .بــرای اینكــه اینهــا

فقــط میتواننــد بــه جســم آدم صدمــه بزننــد .بــه روح آدم كاری ندارنــد .بــه حیــات
ابــدی انســان صدمــهای نمیزننــد.
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ولـی ابوجهلهـا و ابوسـفیانها و معاویههـا و ّ
كهـا ،تنهـا بـه جسـم انسـانها
ضحا 
كار ندارنـد ،بلكـه حیـات ابـدی آنهـا را از بیـن میبرنـد .دیـن را كـه مایـۀ حیـات ابدی
ّ
انسانهاسـت مختـل میكننـد .آنهـا روی حقایـق عالـم پا گذاشـتهاند؛ كافـر به ندای
فطـرت و كافـر بـه نـدای عقـل و وجداننـد .آنهـا كافـر بـه قوانیـن عمومـی خلقتنـد و
غیـر از اشـباع غرایـز و ارضـای ّ
تمنیـات شـیطانی خـود هیـچ ّ
همـی ندارنـد و در راه
ّ
رسـیدن بـه اینهـا ،از هیـچ جنایتـی خـودداری نمیكننـد .ملتهـا را بـه خـاك و خـون
میكشـند .خانوادههـا را بـی سروسـامان میكننـد .مـال و جـان و ِعـرض مـردم را بـه
تباهـی میكشـند .ایـن افـراد همانهاییانـد كـه در آیـۀ بیسـت و ّدوم (سـورۀ انفـال)
ٌّ ْ
«صـم ُبكـم» و بلکـه بیعقـل تعبیـر شـدهاند:
ْ َ َّ
َّ َ َ َّ
ُّ ُّ ْ ُ ْ ُ َّ ذ نَ َ َ ْ ق ُ نَ
و�؛
ِإ<� ن� �ش ّر الد َو ِبّا� ِع ن�د الل ِـه الصم ال ب�كم ال ِ�ي�� لا ي�ع ِ�ل
بدترین جنبندگان نزد خدا [همین مردمی هستند كه چنان
ّ
حب دنیا و شهوات نفسانی شیطانی سراپای وجود آنها را فرا
گرفته كه عقلشان فلج شده و درك نمیكنند] كر و كور
و لالند[ .نه حق را میبینند نه صدای حق را میشنوند و نه به
زبان میآورند] كه درك نمیكنند>.

فَ َ
قــرآن ّاول آنهــا را از جرگــۀ انســانها خــارج میكنــد و بعــد میگویــدِ �< :إ� ّما
ْ َ فَ َ ْ
َ ََُْ
ّ
َ ْ َ َ َّ ُ
ت� ث� ق� ف� ن�ه ْم ف�ِ�ي الح ْر بِ� � ش� ّ ِرد بِ� ِه ْم م نْ� خ�ل ف�ه ْم>؛ بــا اینهــا (مردمــی كــه شـ ّـرالدوابند) بــه
ّ
شــدت رفتــار كــن .بدتریــن و زیانبارتریــن جانــوران اینهــا هســتند كــه بــه دیــن و ایمــان
مــردم لطمــه میزننــد.
ّ
آنچـه گفتـه شـد بخشـی از صفـات انبیـای عظـام؟مهع؟ بویـژه صفـات نب ّـی مکـرم
اسلام؟ص؟ بـود کـه بـه اجمـال بیـان گردیـد.
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ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

368

ن
ݕ ݪٮ� ی غ
�
�
چ�گو گی معرا�ج م ب�ر اکرم؟ص؟

سفر آسمانی رسول ا كرم؟ص؟ در دو مرحله

«معـراج» همـان سـفر آسـمانی پیامبراكـرم؟ص؟ اسـت كـه از مس ّـل ّ
میات و از

ّ
قطعیـات اسـت كـه آن حضـرت سـفر آسـمانی داشـته و بـه آسـمانهای هفتگانـه
َ
ّ
خصوصیـات و چگونگـیاش
سـفر كـرده تـا بـه عـرش اعلـی رفتـه اسـت .منتهـی در
اختلاف نظرهایـی هسـت كـه آیـا یـك بـار بـوده و یـا دو بـار و یـا بیشـتر و آیـا در اوایـل
بعثـت بـوده یـا در سـال دهـم یـا در سـال دوازدهـم ،در میـان ّ
مفسـران مـورد اختلاف
ّ
اسـت ّامـا اصـل وقـوع آن مسـلم اسـت كـه پیامبراكـرم؟ص؟ معـراج و سـفر آسـمانی
داشـته اسـت و ایـن سـفر آسـمانی «دو مرحلـه» دارد.
ّ
یـك مرحلـهاش در زمیـن بـوده از «مكـه تـا مسـجداالقصی» و مرحلـۀ بعـدی از
«مسـجداالقصی تـا آسـمانها» و بـه «مرحلـۀ ّاول» ایـن سـفر در همیـن آیـۀ ّاول سـورۀ
اسـراء اشـاره شـده و «مرحلـۀ ّدوم» آن در سـورۀ نجـم آمـده اسـت.

ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

در سورۀ اسراء میفرماید:
ُ ْ َ نَ َّ ذ أَ ْ َ َ ْ َ ْ ً َ ْ
ََْ َ
ْ
َ
<س ب�حا� ال ِ� ي� �سر ٰى ِب�ع ب� ِد ِه ل ي�لا ِم ن� المس ِج� ِد الحر ِام ِإ�لى
َ
ْال َم ْس�د ْال أ� قْ� َصى َّال ذ�� َ� َار ْك ن َ�ا َح ْو َل ُه ل نُ�ر َي� ُه م نْ� آ� َ� تا� ن َ�ا � نَّ� ُه ُهوَ
ِ ِ ِ ي ِ ِإ
ِ ي ب
ِج ِ
ْ
َّ ُ
ُ 1
الس ِم ي�ع ال بَ� ِص ي�ر؛
ّ
منزه است آن خدایی كه بندۀ خود را در شبی از مسجدالحرام
به سوی مسجدالاقصی ِاسراء كرده است>.
«سـیر» بـه معنـی مسـافرت اسـت؛ مسـافرت در شـب یـا در روزّ ،امـا ُ«سـراء» بـه
معنـای مسـافرت در شـب اسـت و كلمـۀ ِ«اسـراء» بـه معنـای سـیر دادن در شـب
اسـت .یعنـی كسـی را در شـب حركـت بدهنـد و از جایـی بـه جـای دیگـری ببرنـد.
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آیـه نشـان میدهـد كـه خـدا بنـدۀ خـود را شـبانه حركـت داده و از مسـجدالحرام
ّ
كه در مكه اسـت به مسـجداالقصی كه در فلسـطین اسـت و آن روز دورترین مسـجد
نسـبت بـه مسـجدالحرام بـوده اسـت؛ آنـگاه در وصـف آن مسـجد میفرمایـد:
َّ
َْ َ
<ال ذ ِ� ي� بَ� َارك ن�ا َح ْول ُه؛
آنجا كه ما اطراف و حول و حوش آن را پربركت قرار دادهایم>.
شـاید از آن نظـر كـه زادگاه و پرورشـگاه بسـیاری از انبیـاء و پیامبـران پیشـین؟مهع؟
خـود آن مسـجد بـه دسـتور جنـاب سـلیمان پیغمبـر بنـا شـده اسـت و
بـوده اسـت و ِ
قبلـۀ ّاول مسـلمین هـم بـوده اسـتّ .
البتـه آنجـا بـه نا مهـای دیگـر هـم نامیـده شـده
ّ
اسـت« :البیـت المقـدس» و «قـدس».

حاال در آیۀ شـریفه اسـم مبارك رسـول اكرم؟ص؟ ذكر نشـده است ،ولی از آن جهت
ّ
كـه مـا موظفیـم در بیـان مجملات قرآن ،به عترت و اهل بیت رسـول؟مهع؟ كه «عدیل
قـرآن» میباشـند رجـوع كنیـم در ایـن بـاب ،روایـات فـراوان و متواتـر و ّ
مفصـل از ّ
ائمـۀ
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معصومیـن؟مهع؟ رسـیده كـه مـراد از کلمـۀ َ
«ع ْب ِد ِه» كه در آیۀ شـریفه آمده اسـت ،وجود
مبارك رسـول اهلل االعظم؟ص؟ میباشـد كه خدا او را در یك شـب از «مسـجدالحرام»
َ
تـا «مسـجداالقصی» بـرده اسـتّ .
البتـه كلمـۀ «ا ْس َـری» در شـب بـودن ایـن سـیر را
میرسـاند ،ولی برای اینكه تأكیدی شـده باشـد و در یك شـب بودن این سـیر نشـان
َ ً
داده شـود کلمـۀ «ل ْیلا» اضافه شـده كه:
ُ ْ َ نَ َّ ذ أَ ْ َ ٰ َ ْ َ ْ ً
<س ب�حا� ال ِ� ي� �سرى ِب�ع ب� ِد ِه ل ي�لا>؛
ّ
یعنی این سیر شبانه در این مسافت دور و طوالنی در ظرف مدت یك شب واقع
شده است و همانطور كه عرض شد ،مرحلۀ ّاول این سفر آسمانی كه سیر زمینی
بوده است در این سوره آمده و مراحل بعدیاش در سورۀ نجم ذكر شده است.

ّ
«عبودیت» ّاولین ّپله در ّ
تقرب الی اهلل
ً
نكتهای كه ّ
توجه به آن الزم است و قبال هم به آن اشاره شده اینكه خداوند حكیم
اینجا كه سخن از معراج پیامبراكرم؟ص؟ به میان آورده است از آن حضرت تعبیر به
َ
«ع ْب ِد ِه» كرده و فرموده است:
َ َّ أَ
َ
ُ
<س بْ� َح نا� ال ذ ِ� ي� � ْس َر ٰى بِ�ع بْ� ِد ِه؛
ّ
منزه آن خدایی كه عبد و بندۀ خود را به معراج برده است>.
و نفرمـوده«َ :ا ْسـری ب َن ّبی ِـه» یـا َ«ا ْس ٰ
ـری ِب َر ُسـو ِله» كـه نبـی یـا رسـولش را بـه معـراج
ِ
بـرده ،بلكـه ْ
«أسـری ِب َع ْب ِـد ِه»؛ بنـدهاش را بـرده اسـت و بـا ایـن تعبیـر اعلام كـرده كـه
ّ
ّ
«عبودیـت» اسـت
ّاولیـن پلـه در نردبـان ارتقـاء و بـاال رفتـن بـه سـوی عالـم قـرب خـدا
و بندگـی كـردن ،چـون او بنـده بـوده و تسـلیم محـض در حضـور خـدا بـوده اسـت بـاال
ث ُ َ َ َ فَ َ َ َّ
رفتـه و مراحـل عالیـۀ ّ
<� ّم د ن�ا � ت�دل ٰى
نبـوت و رسـالت را طی كرده و سـرانجام بـه مقـام
فَ َ نَ ق َ َ قَ ْ َ ْ ن أَ ْ أَ ْ نَ
1
ّ
ٰ
ا� �وس ي� ِ� �و �د�ى > در عـرش اعلا رسـیده اسـت و بـا ایـن نكتـه بـه مـا تنبـه
* �كا� � ب
 .1سورۀ نجم ،آیات  8و .9
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میدهـد كـه شـما هـم كـه دنبالهرو پیامبر هسـتید باید از رسـول خدا؟ص؟ ّ
تأسـی كنید
و او را اسـوه و الگـوی خـود قـرار دهیـد.
ُ
َ
َ قَ ْ َ نَ
ا� َل ُك ْم ف� َر ُ
ّ أ ْ َ ةٌ َ َ نَ �ةٌ 1
ول الل ِـه �سو� حس� >؛
س
<ل�د ك
ِ
ِ�ي
ّ
آری شـما هم اگر بخواهید به مقامی از مقامات عالیۀ قرب خدا در حد خودتان
ّ
عبودیـت و بندگـی حركـت كنیـد و تسـلیم محـض و مطیـع
نائـل شـوید بایـد در مسـیر
فرمان خدا باشـید.
ْ
گــر تــو خواهی ُح ّری و دل زندگی

بندگی کن ،بندگی کن ،بندگی

بعد میفرماید:
نُ َ ُ نْ آ َ ت ن َ 2
<ل� ِر ي�ه ِم� � ي� ِا��ا؛
ِ

[ما عبد و بندۀ خود را بالا بردیم] تا [بخشی] از آیات و

372

نشانههای [علم و قدرت و حكمت] خود را به او بنمایانیم>.

دیدن برای رسیدن به مقام «عین الیقین»
شـاید برخـی از جاهلان خیـال كننـد كه خـدا پیامبر را به آسـمان برده كه خودش
را بـه او نشـان دهـد و او خـدا را در آسـمان و در عـرش ببینـد ،غافـل از اینكـه خدا نه در
احاطـۀ زمـان و مـكان قـرار میگیـرد و نـه بـا چشـم سـر دیـده میشـود ،آنچـه كـه ُمحاط
یشـود «جسـم» اسـت و دارای طول
زمـان و مـكان قـرار میگیـرد و بـا چشـم سـر دیده م 
و عـرض و عمـق اسـت و خـدا ّ
منـزه از جس ّ
ـمانیات اسـت و لـذا خـودش هـم فرمـوده
اسـت مـن او را بـه آسـمان بـردم تـا قسـمتی از آیـات و نشـانههای علـم و قـدرت خـودم
را كـه در عالـم بـاال هسـت نشـانش بدهـم ،چـون دیـدن همیـن آیـات اسـت كه شـهود
ُ
یسـازد هـر
كتـر م 
باطنـی هـر انسـانی را تقویـت میكنـد و او را بـه عال ِـم قـرب خـدا نزدی 
 .1سورۀ احزاب ،آیۀ .21
 .2سورۀ اسراء ،آیۀ .1
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چنـد رسـول اكـرم؟ص؟ بـه اذن خـدا احاطـۀ علمـی بـه آن آیـات ّ
الهیـه داشـته اسـت،
ولـی دیـدن بـا چشـم سـر بـر مرتبـۀ یقیـن هـر انسـانی میافزایـد و او را از مرتبـۀ «علـم
الیقیـن» بـه مرتبـۀ «عیـن الیقیـن» میرسـاند .چنـان كه حضـرت ابراهیـم؟ع؟ به نقل
قـرآن كریـم بـه خـدا عـرض كرد:
أَ
ُ
َ َ تْ
َ
ْ َ ْ تَ ٰ 1
<ر بِّ� � ِر ِ ن�ی ك يْ� ف� �ح ِي�ی المو�ى؛

خدایا! نشانم بده كه مردگان را چگونه زنده میكنی؟>.

ق َ َ أَ َ َ ْ تُ �ؤْ ْ ق َ َ َ َ َ َ ٰ ْ َ ْ َ ئ نَّ قَ ْ
<�ال �ولم � مِ ن� �ال ب�ل ٰى ولـ ِك ن� ِل ي�طم ِ�� �ل ِب�ی؛

2

[خدا] فرمود :آیا تو ایمان نیاوردهای [به اینكه من مردهها

را زنده میكنم؟ ابراهیم؟ع؟] عرض كرد :آری [میدانم و
ایمان دارم كه تو مردهها را زنده میكنی] ولی میخواهم
اطمینان قلبی پیدا كنم>.
ّ
مـن هیـچ شـك و تردیـدی در ایـن مطلـب نـدارم ،مـن مـرده بـودهام و تـو زنـدهام
كـردهای ،بعـد مـرا میمیرانـی و بـار دیگـر زنـدهام میكنـی و ایمـان كامـل بـه ایـن
حقیقـت دارم ،ولـی میخواهـم ّ
كیفیـت و چگونگـی زنـده كـردن مردههـا را بـا چشـم
سـرم ببینـم تـا ایمانـم بـه مرتبـۀ اطمینـان و آرامـش قلبی برسـد كه دیدن با چشـم سـر،
اثـر ّ
خـاص بـه خـود را دارد و لـذا دسـتور از جانـب خـدا رسـید كـه چهـار نـوع از مرغـان
از قبیـل خـروس و كبوتـر و ...را بگیـر و آنهـا را ذبـح كـن و گوشـتهای آنهـا را پـس از
قطعهقطعه كردن با هم مخلوط كن و بعد هر قسـمتی از آن گوشـت مخلوط را بر سـر
كوهـی بگـذار و سـپس آنهـا را بـه اسمشـان صـدا بزن و بگـو ای خروس! بیـا ،ای كبوتر!
یشـوند و بـه صورت ّاولشـان شـتابان به سـوی
بیـا و ...و ببیـن كـه چگونـه آنهـا زنـده م 
 .1سورۀ بقره ،آیۀ .260
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تـو میآینـد و تـو بـا ایـن عمـل ،صحنـۀ رسـتاخیز و چگونگـی زنـده شـدن مردههـا را بـا
چشـم مشـاهده مینمایـی.

ابراهیم؟ع؟ طبق دستور عمل كرد و با كمال ّ
تعجب دید ،اجزای متالشی شده و

درهم آمیختۀ مرغان از نقاط مختلف جمع شده و زنده شدند و با شتاب به سوی
او آمدند و خداوند حكیم با این جریان ،ایمان علمی و عقلی ابراهیم؟ع؟ را به مرتبۀ
اطمینان و آرامش قلبی از طریق «شهود عینی و مشاهدۀ ّ
حسی» رسانده است.
اینجـا هـم خداونـد حكیـم ،رسـول گرامـی؟ص؟ خـود را بـه آسـمان بـرده اسـت تـا
آیـات آسـمانی خـود را از طریـق شـهود عینـی و مشـاهدۀ ّ
حسـی بـه آن حضـرت ارائـه
ً
نمایـد و طبعـا بـر مرتبـۀ اطمینـان و آرامـش قلبـیاش بیفزایـد.

374

آیا رسول اهلل هم سیر كمالی دارد؟
آَ َ
ّ
ُ َُ
<ل ن� ِر ي�ه ِم نْ� � ي� ِتا� ن�ا>؛ خالی از تناسب
تذكر و یادآوری این نكته هم در آیۀ شریفۀ ِ
نیست كه کلمۀ ِ«م ْن» برای تبعیض است و داللت بر این دارد كه خدا بخشی از

آیات آسمانی خود را از طریق شهود ّ
حسی به رسول ّ
مكرم خویش ارائه فرموده است
ً
ّ
قهرا در احاطۀ ّ
حس ظاهر قرار نمیگیرد.
نه همۀ آنها را كه خارج از حد ِاحصاء است و
حـال اینجـا ایـن سـؤال ممكـن اسـت طـرح شـود كـه آیـا پیغمبـر هـم در مسـیر
تكامـل قـرار میگیـرد ،یعنـی او هـم ممكـن اسـت از حیـث كمـاالت عالیـۀ روحـی و
معنـوی ،كمبودهـا و نیازهایـی داشـته باشـد و الزم باشـد از خـارج از خـود اسـتكمال
نمایـد تـا بـر كماالتـش افـزوده شـود؟
ّ
در جـواب عـرض میشـود :آری ،پیغمبـر هم بطور مسـلم ،مخلوق اسـت و آفریدۀ
حضـرت خالـق سـبحان و مخلـوق اسـت ،ذاتـا نیازمنـد بـه خالـق اسـت و اسـتغناء
ً
ّ
متصـور و معقـول نمیباشـد؛ مخلـوق بـه هـر مرتبـه از كمال كه
مخلـوق از خالـق اصلا
ّ
برسـد ،بـاز نسـبت بـه خالـق خـود در حـد نقـص و كمبـود اسـت و دسـت نیـازش بـه
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سـوی او بـاز اسـت .ایـن منشـور آسـمانی حضـرت ّ
رب العالمیـن اسـت:
َ
َ
َ
ْ
َ أَ ُّ َ
نّ َ ُ أ نْ تُ ُ ْ فُ قَ َ ُ َ ّ َ ّ ُ ُ َ ْ �غَ ن ُّ َ ُ 1
< ي�ا � ي�ها ال�اس ���م ال��راء ِإ�لى الل ِـه واللـه هو ال ِ��ي الح ِم ي�د؛
ای مردم! [از ّاولین فرد آدمیان كه پیغمبر است گرفته تا
آخر] شما همگی فقیران و نیازمندان به اهلل [خالق خود] هستید
ً
و تنها اهلل است كه ذاتا غنی و بینیاز است و نعمتبخش به
همۀ نیازمندان است>.
ُ
پیغمبر اكرم؟ص؟ هم در رأس «فقراء ِالی اهلل» قرار گرفته و پیش از همه و بیش از
همه دست گداییاش به سوی خدایش باز است بلكه كشكول گدایی او از كشكول
گدایی همۀ مخلوقات خدا جادارتر است و هر چه از خدا بگیرد باز كمبود دارد و از
خدا میخواهد كه بدهد ،چه آنكه خدا خودش به رسولش فرموده است:
قُ
ْ
ْ ً 2
<� ْل َر ِبّ� �ز ِ د ن�ِ�ي ِعلما؛
بگو ای خدای من! بر علمم بیفزا>.
یعنی ای پیامبر! و ای رسول من! برای همیشه از من بخواه تا بر علمت بیفزایم.
ّ
بنابرایـن پیامبراكـرم؟ص؟ علیالـدوام در حـال اسـتكمال از خـدا میباشـد و خـدا هـم
ّ
علیالـدوام در حـال افـزودن بـر كمـال آن حضـرت اسـت ،از ایـن سـو «اسـتفاضه»
پایانناپذیـر اسـت و از آن سـو نیـز «افاضـه» پایانناپذیـر اسـت .خـدا در وصـف حـال
بهشـتیان فرموده اسـت:
َ ُ ْ َ َ ش َ ُ نَ ف َ َ َ َ ْ ن َ َ �ز ٌ 3
<لهم ما ي��اءو� ِ� ي�ها ولد ي��ا م ِ �يد؛

آنها هر چه بخواهند در بهشت برایشان موجود است و در نزد
ما نیز افزودن بر خواستههای آنها ّ
مقرر است>.
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افزایش درجات و مقامات عالیه رسول اهلل؟ص؟
حاصـل اینكـه پیغمبراكـرم؟ص؟ نیـز در مسـیر تكامـل قـرار گرفتـه اسـت و بـرای
همیشـه از جانـب خـدا بـر مقامـات راقیـه 1و كمـاالت عالیـهاش افـزوده میشـود ،در
قـرآن كریـم میخوانیـم:
ُ
َ
َ
َ
َ
ّ
نَّ َّ َ َ َ ئ تَ ُ ُ َ نَ َ
نّ
ال� ب� ّ
ى
ل
ع
ِإ<�� اللـه ومل ِا�ك�ه ي�صلو�
ِ ِ�ي
َ ُّ َ َ
ّ تَ
ً 2
صلوا عل يْ� ِه َو َس ِل ُموا � ْس ِل�يما؛
ً
یقینا خدا و فرشتگانش بر پیامبر صلوات میفرستند ،حال ای

أَ ُ َ َّ
آ ُ
يَ�ا � يّ�ها ال ذ ِ�ي� نَ� � َم ن�وا

كسانی كه ایمان آوردهاید شما هم بر او صلوات و سلام
بفرستید>.
ّ
از این آیۀ شریفه هم استفاده میشود كه علیالدوام رحمات و بركات خدا هم از
376

صلوات فرشتگانش و هم از طریق
صلوات ذات اقدس خودش و هم از طریق
طریق
ِ
ِ
سالم بندگان مؤمنش به سوی وجود مبارك رسول اهلل االعظم؟ص؟ نازل
صلوات و ِ
ً
میشود و قهرا بر درجات و مقامات عالیۀ آن حضرت افزوده میگردد.
در ّ
ّ
مستحبی داده شده كه بعد از صلوات بگوییم:
تشهد نماز هم به ما دستور
َ
َ«و ْارف ْع َد َر َج َت ُه» یعنی از خدا رفعت درجۀ آن حضرت را بخواهیم و اگر ارتقاء درجه
برای آن جناب امكان نداشت ،دستور این دعاها و این صلواتها ،بیجا و بیاثر
ّ
مسلم چنین نیست و خدا ّ
منزه از این است كه دستوری بیجا و
میشد و بطور
َ
خود رسول اكرم؟ص؟ در طول
بیاثر داده باشد و عالوه بر این ،اعمال و عباداتی كه ِ
ُ
ّ
عمر شریفش انجام داده است ،بدون شك و تردید بر درجات قربش نسبت به خدا
افزوده است او یك عبادت در پیشگاه خدا انجام داده است كه تا روز قیامت و
 .1باالرفته.
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بلكه الی االبد تا خدا خدایی دارد ،آثار و بركات آن یك عبادت ،شامل حال آن
ُ
وجود اقدس میگردد و بر درجات قربش نسبت به خدا میافزاید و آن عبادت
َ
ّ
هدایت ابناء بشر به سوی خداست كه تا روز قیامت هر چه از
خاص و ممتاز او ،امر
ِ
اوالد آدم میآیند و از پرتو نور هدایت او روشن گشته با خدا ارتباط پیدا میكنند و
خدا را عبادت میكنند ،به میزان عبادات همۀ آنان ،درجات قرب رسول اكرم؟ص؟
باال میرود و در واقع آن حضرت از آثار و بركات یك عبادت خود كه همان هدایت
بشر بوده است برخوردار میگردد مثل اینكه كسی مسجدی بنا میكند یا ّ
مؤسسۀ

ّ
خیریهای تأسیس مینماید و از دنیا میرود و آن مسجد و آن ّ
مؤسسه تا صدها سال
باقی میماند و هزاران نفر در آن مسجد عبادت میكنند و در آن ّ
مؤسسه كارهای

ّ
ثواب اعمال آن هزاران نفر
خیر انجام میدهند ،بانی آن مسجد و آن مؤسسه در ِ
شریك خواهد بود و در واقع آن بانی ،ثواب یك كار و یك عمل خود را میبرد كه
همان بناء آن مسجد و تأسیس آن ّ
مؤسسه است.
رسول اكرم؟ص؟ نیز كه بانی بناء هدایت و ّ
مؤسس اساس عبادت و خداشناسی
و خداپرسـتی اسـت به تعداد همۀ هدایت یافتگان و خداشناسـان و خداپرسـتان،
در عالـم ّ
تقـرب به خـدا باال میرود.
حـال در آیـۀ مـورد بحـث از سـورۀ اسـراء كـه اشـارهای بـه معـراج و سـفر آسـمانی
ُ َ ُ آَ َ
<ل ن� ِر ي�ه ِم نْ� � ي� ِتا� ن�ا>؛ مـا پیامبـر را بـه آسـمان بردیـم تـا
پیامبراكـرم؟ص؟ دارد میفرمایـدِ :
بخشـی از آیـات و نشـانههای خـود را بـه او ارائـه دهیـم.
در سورۀ نجم هم كه باز مربوط به «معراج» است میفرماید:
َ َ ْ أَ
ق َ
نْ آ َ ت َ ّ ْ ُ ْ َ ٰ 1
ٰ
ا� ر ِب� ِه الك ب�رى؛
�
�
�
م
ى
�
<ل�د ر ِ ي ِ
او [پیامبر در عالم بالا] به یقین بخشی از آیات و نشانههای
بزرگ خدایش را دید>.
 .1سورۀ نجم ،آیۀ .18
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ّ
در هر دو آیه با کلمۀ ِ«من» كه دال بر تبعیض است آمده و نشان میدهد كه
پیامبراكرم؟ص؟ در معراج ،برخی از آیات آسمانی را با چشم سر و رؤیت ّ
حسی مشاهده
فرموده است نه همۀ آنها را كه فوق احصاء است و در احاطۀ ّ
حس ظاهر قرار نمیگیرد
و در هر دو سوره هم از رسول اكرم؟ص؟ با کلمۀ «عبد» تعبیر شده است .در سورۀ اسراء:
َ َ َّ أَ
ف َ أَ ْ َ َ َ
َ أَ ْ َ
َ
ُ
1
<س بْ�ح نا� ال ذ ِ� ي� � ْس َر ٰى بِ�ع بْ� ِد ِه>؛ و در سورۀ نجم��< :وح ٰى ِإ�ل ٰى ع بْ� ِد ِه ما �وح ٰى>؛
ً
همانطـور كـه قبلا عـرض شـد ،بـا ایـن تعبیـر اعلام میكنـد كـه ّاولیـن قـدم
ّ
«عبودیـت» اسـت و بندگـی،
در مسـیر حركـت بـه سـوی عالـم بـاال و تق ّـرب بـه خـدا
پیامبراكـرم؟ص؟ چـون عبـد و بنـدۀ بـه معنـای واقعـی بوده اسـت بـه آسـمانش بردهاند
و مـورد الطـاف و عنایـات ّ
خاصـه قـرارش دادهانـد اینـك شـما هـم كـه ّادعـای پیـروی
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از او را داریـد ،اگـر میخواهیـد بـه مقامـی از مقامـات تق ّـرب بـه خـدا نائـل شـوید ،بایـد
ّ
عبودیـت و بندگـی قـدم برداریـد« .بنـده آن باشـد كـه هـر چـه گوینـدش بكـن،
در مسـیر
نهـای خـدا را رعایت كنیـد تا مورد
گویـد بـه چشـم» .حلال و حـرام خـدا و بكـن و نك 
لطـف و عنایـت ّ
خـاص خـدا قـرار گیریـد.

چگونگی معراج رسول ا کرم؟ص؟
جملۀ پایانی آیه هم میفرماید:
نَّ ُ ُ َ َّ ُ ْ
الس ِم ي�ع ال بَ� ِص ي� ُر؛
ِإ<��ه هو
چه آنكه خدا ،آری خدا شنوا و بیناست>.
او ،هم سـخنان شـما را میشـنود و هم كردار شـما را میبیند در صورتی كه شـما
را الیـق و شایسـته بـرای ّ
تقـرب بـه خـودش تشـخیص داد ،دسـت شـما را میگیـرد و
بـه عالـم قـرب خـودش بـاال میبـرد همانگونـه كه رسـول گرامیاش؟ص؟ را چـون عبد و
بنـدۀ خـود دیـد دسـتش را گرفـت و باالیـش برد.
 .1همان ،آیۀ .10
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حـال ّاولیـن اشـكالی كـه ممكـن اسـت در بعضـی از اذهـان راجـع بـه معـراج
پیامبراكـرم؟ص؟ پیـش بیایـد ایـن اسـت كـه چگونـه ممكـن اسـت یـك فـرد بشـری در
چهـارده قـرن پیـش بـه آسـمان رفتـه و برگشـته باشـد و حـال آنكـه در آن زمـان هیـچ
وسـیلهای بـرای سـفر فضایـی از قبیـل هواپیمـا و موشـك و قمـر مصنوعـی و ...در
اختیـار بشـر نبـوده اسـت.
جواب این اشكال و نظایر آن در همین کلمۀ «سبحان» كه در ّاول سورۀ اسراء
ُ ْ َ نَ َّ ذ أَ ْ َ ٰ َ
ْ
آمده نهفته است< .س ب�حا� ال ِ� ي� �سرى ِب�ع ب� ِد ِه>؛ كه نشان میدهد پیغمبراكرم؟ص؟
خودش به آسمان نرفته است! بلكه باال برنده داشته و قدرتمند دیگری كه قدرتش
فوق قدرتهای بشری است او را باال برده است و او خالق و آفریدگار جهان هستی
ُّ
است و از او در آیۀ شریفه تعبیر به «سبحان» شده كه ُس ّبوح است و قدوس است و
َ َ ُ َ قَ
ّ
منزه از هرگونه نقص و عجز است و <عل ٰى ك ِ ّل ش��ي ْ ٍء � ِد ي� ٌر> است.
یعنـی شـما بایـد پیـش از همـه چیـز خداونـد س ّـبوح را بشناسـید و بـا صفـات
«قـدرت مطلقـه» اسـت آشـنا بشـوید ،در ایـن
كمـال او كـه «حیـات» و «علـم» و
ِ
یشـود ،مشـكل اصلـی
صـورت اسـت كـه تمـام مشـكالت اعتقـادی شـما حـل م 
ّ
اكثـر مردمـی كـه در مسـائل اعتقـادی دچـار شـك و تردیـد میشـوند ایـن اسـت كـه در
مسـألۀ توحیـد و خداشناسـی لنگـی دارنـد و خـدا را آنچنـان كـه بایـد نشـناختهاند
ّ
تـا چشـم بـاز كردهانـد ،بـا عوامـل طبیعـی آشـنا شـدهاند و تنهـا آنهـا را عامـل مؤثـر در
تمـام حقایـق عالـم میپندارنـد و ّ
حتی مسـائل اعتقـادی را هم میخواهنـد با عوامل
ّ
طبیعـی توجیـه و تأویـل كننـد از اینرو در حل مشـكل اعتقاد به معراج و سـفر آسـمانی
پیامبراكـرم؟ص؟ در هـزار و چهـار صـد سـال پیـش كـه هیـچ اثـری از وسـایل طبیعـی
بـرای سـفر فضایـی در كار نبـوده اسـت گیـر میكننـد و همچنیـن در اعتقـاد بـه اینكـه
امـام زمـان ؟جع؟ بیـش از هـزار سـال اسـت كـه بـه دنیـا آمـده و هـم اكنـون زنـده و از
یشـوند.
چشـمها پنهـان اسـت و گذشـت زمـان نیـز پیـرش نمیكنـد دچـار مشـكل م 
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خالصه اینكه منشأ تمام این اشكال تراشیها و شبهه انگیزیها «خدانشناسی»
است و تا خدا با صفات كمالش شناخته نشود نه اعتقاد به ّ
نبوت و امامت خالی از
ّ
شبهات تحقق مییابد و نه اعتقاد به معاد و برزخ و محشر در جان مینشیند و مورد
باور قرار میگیرد و ّ
تعجبآور اینكه دیده میشود ،بعضی از جوانان خوش عقیده و
باایمان كه عالقه به هدایت مردم دارند با افرادی كه پایۀ توحید و خداشناسیاشان
محكم نشده است به بحث در مسائل مربوط به معراج و غیبت امام زمان؟ع؟ و
معجزات انبیاء؟مهع؟ و عالم برزخ و محشر میپردازند در حالی كه بحث در اینگونه
ً
ً
مطالب با آن دسته از افراد ،اساسابی جا و حتما بینتیجه خواهد بود زیرا ایمان
و اعتقاد به این حقایق از ّ
متفرعات و پیامدهای ایمان به توحید و اعتقاد بوجود
خداوند علیم و قدیر و حكیم است.
380

بخشی از مكالمات معراجیه
اینـك بـه تناسـب بحـث در مسـألۀ معـراج چنـد جملـه از مكالماتـی كـه خـدا در
شـب معـراج در عـرش اعلا بـا رسـول گرامـی خـود؟ص؟ داشـته اسـت از بـاب موعظـه
عـرض میشـود:
َ
َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َ ْ َ َّ ّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
بي ِإذا نظ َـر ِإل الخض ِـر َو
«يـا أحـد فاحـذر أن تكـون ِمثـل الص
ِِ
َْ
ْ
1
ال ْلـو َو ْ َ
ال ْص َفـر َأ َح َّب ُـه َو إ َذا ُأ ْع ِط َـي َش ْـي ًئا ِم َـن ْ ُ
ـض اغ َت َّـر ِب ِـه؛
ام
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ای احمـد! بـر حـذر بـاش و مراقـب ،مبـادا ماننـد ّ
بچـه باشـی كـه
وقتی چشـمش به سـبز و زرد بیفتد ،دوسـتدار آن میشـود و وقتی
چیـزی از تـرش و شـیرین بـه او داده شـود گـول میخـورد».

ّ
ایـن بانـگ بیداربـاش اسـت كـه بایـد در گـوش مـا مدعیـان پیـروی از رسـول
خـدا؟ص؟ طنینانـداز گـردد كـه هـان نكنـد ّ
بچـه صفـت ،دل بـه زرد و سـفید از طلا
 .1بحار األنوار ،ج  ،74ص .21
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و نقـره و اسـكناسهای سـبز و زرد داده و مجـذوب سـفرههای رنگیـن و مسـكن و
مركبهای عالی و پسـت و مقامهای ّ
حسـاس ریاسـت بشـوید و از خدا و از مقامات
ُ
قـرب بـه خـدا بیخبـر مانـده و از سـعادت ابـدی آخـرت محـروم گردیـد.
َ َ َُْ َ َْ َ
الدين َو َو َس ُـط ّ
ـك ب ْال َـو َرع َفـإ َّن ْال َـو َر َع َر ْأ ُس ّ
ين َو
الد
ِ ِ
ِ ِ
«يـا أحـد علي ِ ِ ِ
ْ َ َ
َ ْ َ َ
ّ
َ َ َ 1
اهَّلل تعال؛
يـن ِإ ّن ال َـو َرع ُيق ّ ِـر ُب ال َع ْبـد ِإل ِ
ِآخ ُـر ِ
الد ِ
ای احمـد! بـر تـو بـاد كـه پیوسـته ملازم بـا ورع و پرهیـز از گنـاه
باشـی چـه آنكـه ورعّ ،اول دیـن و وسـط دیـن و آخـر دیـن اسـت و
ورع اسـت كـه آدمـی را بـه خـدا نزدیـك میگردانـد».

مالحظـه میفرماییـد كـه خداونـد حكیـم در شـب معـراج بـه پیامبراكـرم؟ص؟ بـا
خطابهـای ّ
مكـرر یـا احمـد! دسـتور مالزمـت بـا ورع و پرهیـز از گنـاه ،داده و ورع را
تقـرب بـه خـدا ّ
تنهـا راه ّ
معرفـی كـرده كـه پرهیـز از گنـاه آدمـی را به خـدا نزدیك میكند
ً
و قهـرا ارتـكاب گنـاه ،آدمـی را از خـدا دور میسـازد.
ایـن را هـم كـه همـه میدانیـم پیغمبراكـرم؟ص؟ معصـوم اسـت و هرگـز ممكـن
نیسـت گنـاه بـه سـاحت اقـدس او راه بیابـد ،پـس ایـن دسـتور بـه پیغمبـر در واقـع
ّ
دسـتور بـه ّامـت پیغمبـر اسـت كـه بـا جد تمام ،مالزم َو َرع باشـند و باورشـان بشـود كه
دیـن خالـی از ورع ،دیـن نخواهـد بـود.
هر که با پاکدالن صبح و مسایی دارد
زهد با ِّنیت پاک است نه با جامۀ پاک
ســوی بتخانــه مــرو پند بر همن مشــنو
هیــزم ســوخته شــمع ره و منــزل نشــود
گهر وقت بدین خیرگی از دســت مده
 .1بحار األنوار ،ج  ،74ص .26

دلــش از پرتــو اســرار صفایــی دارد
ای بــس آلــوده کــه پاکیــزه ردایــی دارد
بتپرستی مکن این ملک خدایی دارد
باید افروخت چراغی که ضیایی دارد
آخــر ایــن ُد ّر گرانمایــه بهایــی دارد
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چ�گو گی ه� ج�ر� م ب�ر اکرم؟ص؟

ّ
هجرت شبانۀ رسول ا كرم؟ص؟ از مكه
ماه ربیع ّ
االول ،ماه هجرت پیامبراكرم؟ص؟ است .رسول اكرم؟ص؟ بعد از بعثت،
ً
ّ
سیزده سال در مكه بود و دعوت به توحید میكرد .قهرا با مقاومت مشركین مواجه
میشد كه خیلی سرسختانه مقاومت میكردند و از طرق گوناگون ،موجبات ایذاء
جسمی و روحی برای آن حضرت فراهم میآوردند و عاقبت تصمیم به قتل آن
حضرت گرفتند .از چهل قبیله ،چهل مرد شمشیرزن انتخاب كردند تا پیامبر را به
قتل برسانند و از اینكه خونش بین چهل قبیله پخش شده است ،دیگر بنیهاشم
نمیتواند با چهل قبیله در بیفتد .این بود كه شب ّاول ربیع ّ
االول خانۀ پیامبر؟ص؟
را محاصره كردند تا نیمه شب به خانهاش بریزند و او را در میان بستر بكشند.
همـان شـب جبرئیـل امیـن؟ع؟ از جانـب خـدا بـر پیامبـر؟ص؟ نـازل شـد و فرمـان
ّ
خـدا را ابلاغ كـرد كـه بایـد از مكـه هجـرت كنـی و لذا آن حضـرت به امر خدا شـبانه از
ّ
مكـه بیـرون رفـت و در خـارج شـهر در دامنـۀ كوهـی پنهـان شـد.
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ارادت و شجاعت بینظیر امام علی؟مهع؟
آن شـب جبرئیـل امیـن نـازل شـد و دسـتور هجـرت از جانـب خـدا صـادر گردیـد
و رسـول خـدا؟ص؟ مأمـور شـد از خانـه بیـرون بـرود و بـرای اینكـه مهاجمیـن نفهمنـد و
تعقیبـش نكننـد علـی؟ع؟ را در بسـتر خـود بخوابانـد.
آن حضـرت ایـن مطلـب را بـا علـی؟ع؟ در میـان گذاشـت و از او نظرخواهـی كرد،
پیداسـت بسـتری كـه چهـل شمشـیر آختـه و عریـان آمـادۀ فـرود آمـدن بـر آن اسـت
خوابیـدن در آن ،روی جریـان عـادی نتیجـهای جـز قطعـه قطعـه شـدن نخواهـد
خـود علـی؟ع؟ خواسـت كـه در ایـن مطلـب اظهـار
داشـت و لـذا رسـول اكـرم؟ص؟ از ِ
نظـر نمایـد .علـی؟ع؟ عـرض كـرد :اگـر مـن در ایـن بسـتر بخوابـم شـما بـه سلامت از

386

خانـه بیـرون میرویـد؟ فرمـود :آری .عـرض كـرد :بنابرایـن:
ُ َ
ُ
الفداء َو َن ْف ِس ِل َن ْف ِس َك َ
الوقاء؛
وحك ِ
«روحی ِلر ِ
روحم فدای وجود تو و جانم سپر بالی تو».

بعـد امیـر مؤمنـان؟ع؟ بـه سـجده افتـاد و شـكر خـدا كـرد كـه چنیـن نعمتـی
نصیبـش شـده اسـت .در روایـت آمـده كـه ّاولیـن سـجدۀ شـكر در ّامـت اسلامی

سـجدۀ علـی؟ع؟ در شـب هجـرت رسـول اكـرم؟ص؟ بـوده اسـتّ .
البتـه وقایـع شـب
هجـرت ّ
مفصـل اسـت و شـرح آن مجـال دیگـری میطلبـد.

مبدأ تاریخ هجری به دستور امام امیرالمؤمنین؟ع؟
مشـركین وقتـی فهمیدنـد پیامبـر؟ص؟ از شـهر خـارج شـده دنبالـش گشـتند و
پیدایـش نكردنـد .آن رسـول گرامـی سـه شـبانهروز در میـان غـار پنهـان بـود و سـپس
بـا تفصیلـی كـه در جـای خـود ذكـر شـده بـه سـوی مدینـه حركـت كـرد و روز دوازدهـم
ربیـع ّ
االول بـه مدینـه رسـید.
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ّ
اهـل مدینـه هـم بـه سـبب مبلغینـی كـه رسـول اكـرم؟ص؟ بـه آنجـا فرسـتاده بـود،
آمـاده بـرای پذیرایـی آن حضـرت بودند و لذا رسـول اكرم؟ص؟ از همـان روز ّاول كه وارد
مدینه شـد ،حكومت اسلامی را پایهگذاری كرد و مسـلمانان همان روز را مبدأ تاریخ
خـود قـرار دادنـد و اكنـون تاریـخ رسـمی ما هجری اسـت ،یعنی  1388سـال شمسـی
و  1431سـال قمـری از آن روز میگـذرد.
عـرب قبـل از اسلام تاریـخ روشـنی نداشـت ،هـر حادثـه و واقعـۀ ّ
مهمـی كـه رخ
مـیداد مثـل زلزلـه ،طوفـان و جنـگ ،همـان را «مبـدأ تاریـخ» قـرار میدادنـد .مثـل
جریـان «اصحـاب فیـل» كـه در قـرآن آمـده اسـت.
ّ
لشـكری از طـرف ابرهـه -سـلطان حبشـه -بـه مكـه آمدنـد تـا كعبـه را تخریـب
كننـد .قـرآن میفرمایـد:
َ
َ
أَ َ ْ تَ َ َ ْ فَ فَ َ َ َ ُّ َ أ ْ َ ْ
أَ ْ َ ْ َ ْ َ
ف
ك يْ� َد ُهمْ
�عل
�يل * �لم ي �ج
<�لم �ر ك ي�� �عل ر ب�ك ِب��صح ِب
ا� ال ِ� ِ
َ
َ
أ
َ
ف� تَ��ضْ ِل�يل * َو أ� ْر َس َل َع َل ْ ي�ه ْم َط يْ� ًرا � بَ� با� َ
�يل * ت� ْرمِ ي� ِه ْم بِ ِ�ح جَ� َار ٍة� ِم نْ�
ْ ِ
ِ
ِ �ي
ٍ فَ
أ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ف
1
ِس ج��يل * �ج ْ
ول>؛
�علهم كعص ٍ� م�ك ٍ
ِ ٍ
سـپاهیان ابرهـه آمدنـد و گرفتـار سـنگباران مرغـان ابابیـل شـدند و بـه هالكـت
رسـیدند .همـان را «مبـدأ تاریـخ» قـرار دادنـد ،چـون حادثـۀ ّ
مهمـی بـود .نوشـتهاند كـه
ّ
پیامبراكـرم؟ص؟ در همـان سـال كـه بـه «عامالفیـل» مشـهور اسـت از مـادر متولـد شـد.
تاریـخ بـه همیـن ّ
كیفیـت بـود تـا زمـان عمـر كـه كشـور اسلامی گسـترش بیشـتری پیـدا
كـرده بـود احسـاس كردنـد بـه تاریـخ روشـنی نیـاز دارنـد.
اسـتاندار یمـن بـه عمـر نامـهای نوشـت كـه از طـرف شـما فرمـان یـا حوالههایـی
ً
میرسـد كـه زمانـش مبهـم اسـت و مـا نمیفهمیـم مربـوط بـه چـه زمانی اسـت! اخیرا
ـعبان گذشـته منظور اسـت
حوالـهای بـا قیـد شـعبان بـه مـا رسـیده و مـا نفهمیدیـم ش ِ
شـعبان آینـده ،بـرای مـا روشـن كنیـد.
یـا
ِ
 .1سورۀ فیل.
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ّ
عمر هم با بزرگان مسـلمین به مشـورت نشسـت ،آنگونه كه عالمۀ مجلسـی نقل
میكنـد در آن زمـان در مجلـس ،هرمـزان كـه از شـاهزادههای ایرانـی و اسـتاندار اهـواز
بـود حضـور داشـت .او گفـت :مـا در ایران حسـابی داریم كه با آن محاسـبات ،تنظیم
دفاتـر و جمـع و خـرج امـوال را انجـام میدهیـم و از ایـن اشـتباهات در امانیـم .آن
حسـاب مـا ایـن اسـت كـه هـرگاه یكـی از فرزندان كسـری به تخت سـلطنت بنشـیند
مـا آن روز و مـاه و سـال جلـوس او را مبـدأ قـرار میدهیم و نامـش را «ماهروز» میگذاریم
و بـر اسـاس آن تنظیـم محاسـبات میكنیـم.
عمـر هـم ایـن كار را پسـندید و گفـت :خـوب اسـت مـا هم یكـی از حـوادث مربوط
بـه پیامبراكـرم؟ص؟ را مبـدأ تاریخمـان قـرار دهیـم؛ حـال آن حادثـه میلاد رسـول
خـدا؟ص؟ باشـد یـا مبعـث و یـا هجـرت آن حضـرت.
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امام امیرالمؤمنین؟ع؟ كه آنجا حضور داشت دستور داد «هجرت» مبدأ تاریخ
قرار داده شود ،بنابراین نقل به دستور امیرالمؤمنین؟ع؟ «هجرت» مبدأ تاریخ
مسلمانان شد.

ً
روایتـی هـم نقـل شـده كـه اصلا مبـدأ تاریـخ ،قـرار گرفتـن «هجـرت» از طریق وحی

بـر رسـول اكـرم؟ص؟ ابلاغ شـد كـه جبرئیـل گفت خـدا فرموده اسـت:
َ 1
َُ ُ َ َ
َ
ْ
هاج ِرك؛
«تدور رحی ِاالسالم ِب ِ
آسیای اسالم باید بر محور هجرت تو بچرخد».

ّ
مزیت برجستۀ هجرت
بـه هـر حـال انتخـاب «هجـرت» بـرای مبدأ تاریخ ّامت اسلامی ،خـود یك ابتكار
فوقالعـاده عظیـم اسـت ،زیـرا «میلاد» پیامبـر اكـرم؟ص؟ اگـر چـه روز بسـیار مباركـی
اسـت و «بعثـت» هـم بدیهـی اسـت كـه ریشـۀ اصلـی همـۀ تح ّـوالت و انقالبـات
 .1بحار األنوار ،ج  ،55ص  ،350با اندكی تفاوت.

����������������������� �
����������
�

ّ
ّ
خصوصیـت در میالد
خصوصیتـی اسـت كه آن
اسلامی اسـت ولـی هجـرت دارای
و بعثـت نیسـت و آن نعمـت پیـروزی و غلبـۀ بـر دشـمنان حـق و تشـكیل «حكومـت
عـدل الهـی» اسـت كـه بـر اثـر «هجـرت» نصیـب ّامـت اسلامی شـده اسـت.
ّ
پیامبـر اكـرم؟ص؟ پـس از بعثـت سـیزده سـال در مكـه بـود ولـی نتوانسـت تشـكیل
حكومـت دهـد و بـر دشـمنان حـق پیـروز گـردد بلكـه از جهـات گوناگـون مـورد ّ
اذیت و
آزار مشـركان بـود تـا جایـی كـه تصمیـم بـه قتلـش گرفتنـد و از سـایر قبایـل عـرب بـرای
ایـن كار كمـك گرفتـه و چهـل نفـر انتخـاب كردند تا خونش در میـان قبایل لوث گردد
و بنیهاشـم نتواننـد بـا آن همـه قبایـل در افتـاده و خونخواهـی نماینـد و بنـا بـر ایـن
شـد كـه آن چهـل نفـر در یـك شـب ّ
معیـن ،بـه خانـهاش ریختـه و او را در بسـتر خـواب
ب ُكشـند و قاتلـش شـناخته نشـود و آن شـب ّ
معیـن ،شـب ّاول یـا شـب هشـتم مـاه
ِ
ربیع ّ
االول شـد .آن چهل نفر شمشـیر به دسـت از ّاول شـب ،خانۀ پیامبر را محاصره
كردنـد تـا آخـر شـب تصمیـم خـود را عملـی سـازند.

تاریخ هجری مایۀ افتخار ّامت اسالم
بـه هـر حـال از آن روز ،مبـدأ تاریـخ مـا هجـرت رسـول اكـرم؟ص؟ مق ّـرر شـده كـه مایـۀ
افتخـار مـا ّامـت اسلام اسـت و تاریـخ مـا «هجـری» اسـت ،یعنـی مـا بـه دنیـا اعلام
ّ
میكنیـم كـه مـا ملـت مهاجـر هسـتیم ،چـون پیامبـر مـا ،مهاجـر بـوده اسـت ،مـا هـم
مهاجریـم .مـا هجـرت كردهایـم ،از كجـا بـه كجـا؟ از محیـط جهـل بـه محیـط علـم،
از كفـر بـه ایمـان ،از شـرك بـه توحیـد ،از بتپرسـتی بـه خداپرسـتی ،از فسـق و فجـور و
معصیـت بـه تقـوا و طهـارت و فضیلـت.
ّ
ّ
ّ
وحشیت
حیوانیت و جهالت و
ما ملتی هستیم كه چهارده قرن قبل ،از محیط
ـانیت و ّ
بیـرون آمدهایـم و قـدم بـه محیـط علـم و معرفـت و انس ّ
آدمیـت نهادهایـم .مـا
مدنـی شـدهایم ،مدینـه یعنـی شـهر و مدنی یعنی شهرنشـین.
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آنجایی كه انسانها در آن زندگی میكنند شهر است .پس مدینه یعنی مسكن
انسانها ،قبل از اینكه پیامبراكرم؟ص؟ به مدینه هجرت كند ،اسم مدینه ْ
«یث ِرب»
بوده و بعد از هجرت آن حضرت به «مدینة ّ
النبی» مشهور شده یعنی «شهر پیغمبر».

مهاجر واقعی كیست؟
این گفتار پیامبر اكرم؟ص؟ است كه فرموده است:
َ«ا ْ ُلهاج ُر َم ْن َه َج َر ُّ
1
السوء؛
ِ
مهاجر (واقعی) آن كسی است كه از بدیها و زشتیها هجرت كند».

از اخالق و اعمال زشت دوری گزیند ،این «مهاجر» به معنای واقعی است ،نه
آن كسی كه اسمش «مهاجر» باشد و تاریخش هجری و یا جسمش از این شهر به
آن شهر هجرت كند؛ «مهاجر» آن كسی است كه «روحش مهاجر» باشد و قلبش
390

از عالم هوس بازیها و شهوترانیها كوچ كند و در مدینۀ فاضلۀ تقوا و فضیلت
مسكن گزیند وگرنه مردمی كه دم به دم به هرزگیها و هوسرانیها نزدیكتر میشوند
و هر روز راه و رسم تازهتری برای تحریك شهوات مرد و زن ،پیر و جوان ،وارد بازار
زندگی میكنند و سازمانها و ّ
مؤسسات عریض و طویلی كه جز به دست آوردن پول
ّ
فراوان و تأمین لذات حیوانی كاملتر هدفی ندارند سال به سال فراوانتر میشوند
و منحرف ساختن جوانان بدبخت و آلوده كردن پسران و دختران مسلمان را به
ّ
مسابقه گذاشتهاند آیا این مردم «ملت هجری» هستند و از زشتیها و بدیها
هجرت كردهاند یا خیر؟ اینان همانانند كه قرآن دربارۀ آنها فرموده است:
ْ ُ ْ ّ َ ْ أ نْ
ُ أ َ ُ
ً 2
عام بَ� ْل ه ْم ��ض ّل َس ِب� ی�لا؛
إ<� ن� هم إ�لا كال�� ِ
آنان جز مانند چهارپایان نیستند بلكه از آنها هم گمراهترند>.
 .1لسان العرب ،ج  ،13ص .24
 .2سورۀ فرقان ،آیۀ .44
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پ� ی�ام ب�ر اکرم؟ص؟ و مس ل� م ب ا هله
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معنای مباهله
«مباهلـه» بـه ایـن معنـی اسـت كـه وقتـی دو نفـر یـا دو گـروه در یـك مسـألۀ مه ّـم
مذهبـی بـا یكدیگـر اختلاف نظـر دارنـد ،هـر كـدام از آنهـا برای خـودش اقامـۀ برهان و
ّ
اسـتدالل میكنـد تـا مدعـای خـودش را اثبات كنـد ولی دیگـری آن را قبول نمیكند
و تـن زیـر بـار نمیدهـد ،از طرفـی هـم مسـأله ،بسـیار مهـم اسـت و بـه پایـه و اسـاس
ً
مذهـب مربـوط اسـت و بایـد كاملا روشـن شـود و لـذا ناچار میشـوند دسـت ابتهال و
ّ
تضـرع بـه درگاه خـدا بردارنـد و دربـارۀ یكدیگـر نفرین كنند و بگوینـد :خدایا! هر كدام
از مـا كـه حرفـش بـر خلاف حـق اسـت بالیـی بـر سـر او فـرود آور و نابودش كـن .این كار
در لغـت عـرب «مباهلـه» نامیـده میشـود یعنـی نفریـن دو طرفـی ،حـال اینچنیـن
جریانـی بیـن پیامبراكـرم؟ص؟ و نصـارای نجـران پیـش آمـد و شـاید هـم بـرای ّاولیـن بار
در تاریـخ اسلام بـوده اسـت.
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نصارای نجران دو گروه بودند ،گروهی حضرت عیسی؟ع؟ را «خدا» میدانستند
و گروه دیگر او را «پسر خدا» میشناختند .در قرآن میخوانیم:
َ َ ْ َ َ َّ
ق َ ُ َّ َّ َ ُ ْ
ُ ْ نُ َ ْ َ َ 1
<ل ق�د ك ف� َر ال ذ ِ�ي� نَ� �الوا ِإ� ن� اللـه ه َو ال َم ِس ي�ح با�� مر�ي م؛
ّ ً
كسانی كه گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است ،مسلما
كافر شدهاند>.
در آیۀ دیگر میخوانیم:
َ
ْ
َ ق َ َ ت ْ َ ُ ُ ُ �زَ ْ ٌ ْ نُ ّ َ ق َ َ ت نَّ َ
ال�ص َارى ال َم ِس ي� ُح بْا� نُ�
<و�ال ِ� ال ي�هود ع �ي ر با�� الل ِـه و�ال ِ�
َ
ّ 2
الل ِـه؛
و یهود گفتند :عزیر پسر خداست و نصاری گفتند مسیح
پسر خداست>.
394

نامههای مختصر و قاطع رسول ا كرم؟ص؟ به سالطین عالم
ّ
بعـد از فتـح مكـه كـه در سـال هشـتم هجـرت واقـع شـد ،شـبه جزیـرۀ عربسـتان
تحـت سـیطرۀ حكومـت اسلامی قـرار گرفـت و اسلام بـر سـایر قبائـل جزیرةالعـرب
ُم َسـیطر شـد .در سـال نهم هجرت پیامبراكرم؟ص؟ از طرف خدا مأمور شـد سلاطین
و پادشـاهان عالـم و قبائـل را بـه توحیـد دعـوت كنـد و بندگان خدا را از بیماری شـرك
نجـات بدهـد و لـذا آن حضـرت نام ههـا بـرای پادشـاهان جهـان و رؤسـای قبائـل
نوشـت و آنهـا را دعـوت بـه توحیـد و پذیـرش آییـن اسلام نمـود؛ از جملـه نامـهای بـه
خسـروپرویز پادشـاه ایـران ،نامـهای بـه قیصـر روم ،نامـهای بـه سـلطان حبشـه و یمـن
و...نوشـت و نامـهای هـم بـه همیـن نصارای نجران نوشـت و آنهـا را دعوت به توحید
 .1سورۀ مائده ،آیۀ .17
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و اسلام كـرد .ایـن نامـه خیلـی كوتـاه و مختصـر و در عیـن كوتاهـی و اختصـار ،خیلـی
قاطـع و محكـم بـود كـه بعـد از حمـد خـدا:
ْ
َ ُ
ََ ُ َ ّ َْ ُ ُ َ
َ
اهَّلل ِم ْن ِع َب َاد ِة ال ِع َب ِاد َو أ ْد ُعوك ْم
«أ ّمـا َب ْعـد ف ِـإ ِن أدعوك ْم ِإل ِع َباد ِة ِ
َ َ
ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ ْ ُْ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ََ ْ ُْ َ َ
تم فق ْد
الزيـة ف ِإن أبي
ِإل َول َي ِـة ِ
اهَّلل ِمـن ولي ِـة ال ِعب ِ
ـاد ف ِـإن أبيتم ف ِ
َْ ُ
َ َّ َ ُ 1
آذن ُتك ْم ِ َب ْر ٍب و السلام؛
من شـما را دعوت میكنم كه بندۀ خدا باشـید نه بندۀ بندگان و
شـما را دعـوت میكنـم كـه تـن بـه والیـت خـدا بدهیـد نـه والیـت
بنـدگان[ .حـال اگـر ایـن دعـوت مرا پذیرفتید و ُم ْسـلم شـدید خدا
ّ
را شـاكرم كـه بـه وسـیلۀ مـن شـما را موفـق بـه پذیـرش اسلام كرده
اسـت] و اگـر اسـتنكاف از اجابـت دعـوت مـن نمودیـد و مسـلم
نشـدید بایـد جزیـه را بپذیریـد و اگـر آن را هـم نپذیرفتیـد در ایـن
صـورت اعلام میكنـم كـه بـا شـما در جنگـم ّ
والسلام».

نگرانی شدید بزرگ نصاری از دریافت نامۀ رسول خدا؟ص؟
ّ
قاطعیــت آن وحشــت كــرد و
ایــن نامــه وقتــی بــه دســت بــزرگ نصــارا رســید ،از
بــر خــود لرزیــد ،اطرافیانــش را جمــع كــرد و بــا آنهــا بــه مشــورت نشســت .آنهــا گفتنــد:
بهتــر اینكــه مــا جمعــی از دانشــمندان خــود را بفرســتیم در مدینــه بــا او صحبــت
كننــد و از هــدف اصل ـیاش آگاه شــوند و لــذا شــصت نفــر از بــزرگان و دانشــمندان
خــود را انتخــاب كردنــد و بــا تشــریفاتی بــه مدینــه فرســتادند .آنهــا پــس از طــی مراحــل
ّ
مقدماتــی از حضــرت ســؤال كردنــد آیــا شــما بــا مــا از حیــث اعتقــادات اختــاف
نظــر داریــد؟ فرمــود :آری ،شــما عیســی پســر مریــم را گروهــی خــدا و گروهــی پســر خــدا
میدانیــد و حــال آنكــه مــا او را مخلــوق خــدا و بنــدۀ خــدا و رســول فرســتادۀ از جانــب
ّ
 .1بحار األنوار ،ج  ،21ص  ،285نقل از الدر المنثور سیوطی.
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خــدا و آورنــدۀ كتــاب آســمانی انجیــل میشناســیم .آنهــا گفتنــد :اگــر عیســی بشــر
اســت و مخلــوق ،پــس پــدرش كیســت؟ اینجــا بــود كــه آیــه از جانــب خــدا نــازل شــد
و جــواب آنهــا را داد:
َ
َْ ّ
ُ
َُ
َ َ آَ َََ ُ
<� نَّ� َم ث َ� َل ع َ
�يس ٰى ِع ن�د الل ِـه ك َم ث� ِل �د َم خ�ل ق�ه ِم نْ� ت� َر بٍا� ث� ّم
ِ
ِإ
َ
َ
ُ
ُ
ف
ُ
ُ
ن 1
ق َ� َ
ال له ك نْ� � يَ�كو�؛
َ
َ
حقیقت اینكه َمثل عیسی در نزد خدا همچون َمثل آدم
[ابوالبشر] است كه خدا او را از خاكی آفریده و بدون پدر
و مادر ایجادش كرده است>.
عیسی را هم همان خدا از خاكی آفریده و بدون پدر از یك مادر بوجود آورده
است .اگر پدر نداشتن دلیل بر خدا بودن یا پسر خدا بودن باشد ،پس دربارۀ آدم كه
396

نه پدر داشته و نه مادر چه خواهید گفت و راستی جوابی از این روشنتر نمیشود.
ولی معالوصف آنها تن زیر بار ندادند و بر اساس ّ
تعصب ّ
متكبرانه كه از بیماریهای
مهلك روحی آدمی است ،روی حرف بی اساس خود پافشاری نمودند.

دستور مباهله از سوی خداوند به رسول ا كرم؟ص؟
آری افـرادی هسـتند كـه بـه فرمـودۀ قـرآن در عیـن حـال كـه خودشـان یقیـن بـه
ّ
ّ
صحـت و حق ّیـت مطلبـی پیـدا كردهانـد معالوصـف تـن زیـر بـار قبولـش نمیدهنـد
ّ
متعصـب ّ
متكبـر نیـز بـا اینكـه یقیـن بـه صـدق
و آن را انـكار میكننـد .آن مسـیحیان
ِ

گفتـار پیامبراكـرم؟ص؟ پیـدا كردنـد ،معالوصـف روی لجـاج و ِعنـاد آن را نپذیرفتنـد و
ُم ّ
صـر بـر اعتقـاد خـود شـدند ،در ایـن شـرایط بـود كـه آیـه از جانـب خـدا نـازل شـد و بـه
رسـول اكـرم؟ص؟ دسـتور «مباهلـه» داد و فرمـود:
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ْ ْ فَ ُ َ َ َ
َ َ
فَ َ نْ َ َّ َ ف
ْ
ا�ك ِ� ي� ِه ِم نْ� بَ�ع ِد َما ج� َاءك ِم نَ� ال ِعل ِم � ق� ْل ت�عال ْوا
<�م� ح ج
نَ ْ ُ أَ ْ ن َ َ ن َ َ أَ ْ ن َ َ ُ ْ َ ن َ َ ن َ َ ن َ َ ُ ْ َ أَ نْ فُ َ ن َ َ أَ نْ فُ َ ُْ
�دع � ب��اء�ا و� ب��اءكم و�ِساء�ا و�ِساءكم و���س�ا و���سكم
ُ َ َ َ فَ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
ْ َ ا�ذ نَ 1
ث� ّم ن� بْ� ت� ِه ْل � ن� ج�ع ْل لع ن� ت� الل ِـه على الك ِ ِب� ي��؛
پس بعد از اینكه خدا تو را [دربارۀ مسیح] آگاه از حقیقت
ّ
محاجه و
ساخت و [آنها تن زیر بار قبول آن ندادند و] با تو به
جدل برخاستند ،در این صورت به آنها بگو بیایید ما پسران
خود را دعوت كنیم و شما هم پسران خود را ،ما زنان خود
را دعوت كنیم و شما هم زنان خود را ،ما خودمان را دعوت
كنیم و شما هم خودتان را و آنگاه ابتهال و ّ
تضرع به درگاه
خدا برده و از خدا بخواهیم كه لعنت خود را شامل حال
دروغگویان سازد>.
ّ
خود شخصی نیست كه كسی
البته بدیهی است كه مقصود از خودمانِ ،
شخص خودش را دعوت كند زیرا معقول نیست كه دعوت كننده و دعوت شونده
شخص واحدی باشد ،بلكه این در جایی گفته میشود كه شخص دعوت شونده
آنچنان در كماالت روحی و معنوی مشابه و همانند دعوت كننده است كه دعوت
كننده او را عین شخص خودش و ّمتحد با خودش دانسته است.

اطمینان بزرگ نصاری به صداقت رسول ا كرم؟ص؟
وقتی رسول اكرم؟ص؟ به امر خدا این پیشنهاد را به مسیحیان داد و آنها را دعوت
به مباهله كرد ،آنها از این پیشنهاد دچار ترس و وحشت شدند و از رسول اكرم؟ص؟
تقاضای مهلت كردند كه با هم به مشورت بنشینند .رفتند و با هم صحبت
كردند .بزرگشان گفت :من از ّ
تأمل در رفتار و گفتار این مرد اطمینان پیدا كردهام
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كه صادق در ّادعای ّ
نبوت میباشد و او فرستاده از جانب خداست و هر قومی با
پیغمبر زمانشان مباهله كنند ،از جانب خدا بر آنها بال نازل میشود و هالك و نابود
میگردند و لذا بهنظر من صالح ما نیست كه با او «مباهله» كنیم ،بلكه اگر اسالم را
هم نمیپذیریم ،مصلحت در این است كه با او مصالحه كنیم و «جزیه» را بپذیریم
و به سالمت به وطنمان برگردیم و اگر هم مایل باشید ،امتحان میكنیم و مباهله را
ً
ابتداء میپذیریم و بعد از اینكه زمان و مكان «مباهله» ّ
معین شد ،در آن روز و مكان
ّ
ّ
مشخص شده چگونگی آمدنش را به «مباهله» مورد دقت قرار میدهیم .اگر دیدیم
ّ
جمعیت در صحنه ظاهر شد ،هیچ نگران نباشید
با لشكر و اعوان و انصار و انبوه
و مطمئن بشوید كه پیغمبر نیست و هوای جاه و ریاست در سر دارد ،دعوتش را به
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مباهله بپذیرید و اگر دیدید خودش تنها با نزدیكترین خویشاوندانش آمد ،بدانید
كه صادق در ّ
نبوت است و «مباهله» با او به صالح و مصلحت نیست.
فردا كه در موعد ّ
مقرر حاضر شـدند ،مردم مدینه هم در یك گوشـۀ دیگر از بیابان
اجتمـاع كـرده و نظارهگـر صحنـه بودنـد ،دیدنـد پیامبراكـرم؟ص؟ از شـهر بیـرون آمـد در
حالـی كـه یـك كـودك چهـار پنـج سـالهای را در بغـل گرفتـه و دسـت یـك كـودك شـش
هفت سـالهای را هم در دسـت دارد و یك زن جوان در پشـت سـرش حركت میكند
و یك مرد جوان هم در پشـت سـر آن زن و غیر این چهار نفر كسـی همراهش نیسـت.
از مـردم پرسـیدند ایـن چهـار نفـر همراهـش بـا او چـه نسـبتی دارنـد؟ گفتنـد :آن زن
جـوان یگانـه دختـرش و آن مـرد جـوان دامـاد و پسـرعمویش و آن دو كودك هم نوههای
از دختـرش میباشـند و از اینهـا عزیزتـر و محبوبتـر كسـی را نـدارد .بـزرگ مسـیحیان
گفـت :كسـی كـه خـود و عزیزانـش را بـه میـدان بلا آورده باشـد ،دلیـل بر این اسـت كه
ّ
حق ّ
انیـت خـود دارد و صـادق در ّادعـای نب ّـوت میباشـد .مـن هـم
ایمـان قطعـی بـه
اكنـون چهرههایـی را میبینـم كـه اگـر دسـت بـه آسـمان برداشـته و دعـا كننـد ،كوههـا
َ
را از جـا میك َننـد .صلاح نیسـت كـه بـا اینها مباهلـه كنیم ،بلكـه مصلحت در قبول
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«جزیـه» اسـت و لـذا بـا وسـاطت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ با رسـول اكـرم؟ص؟ مصالحه
كردنـد و ّ
مقـرر شـد در هـر سـال در دو قسـط «جزیـه» را بپردازنـد .یـك قسـط در «مـاه
رجـب» و قسـط دیگـر در «مـاه ّ
محـرم» كـه در عـوض آنهـا تحـت حمایـت حكومـت
ّ
اسلامی قـرار گیرنـد و مبلغیـن اسلامی هـم آزادانـه وارد كشـور آنهـا شـده و تبلیـغ دیـن
اسلام بنمایند.

تفسیر مختصر آیۀ مباهله
اینـك بـه توضیـح «آیۀ مباهله» میپردازیم كه خدا به پیامبراكرم؟ص؟ دسـتور داده
كه افرادی را تحت سـه عنوان به صحنۀ مباهله بیاورد ،آن سـه عنوان عبارتند از:
« -1ابناءنا» :پسران ما.
« -2نساءنا» :زنان ما.
« -3انفسنا» :خودهای ما.
ّ
ّ
مفسـران و ّ
محدثـان و ّ
مورخـان شـیعه و س ّـنی اسـت
ایـن مطلـب هـم مـورد اتفـاق
كـه افـرادی كـه رسـول اكـرم؟ص؟ بـه اطاعـت امـر خـدا آنهـا را تحـت ایـن سـه عنـوان
مذكـور در آیـه همـراه خـود آورده اسـت چهـار نفر بیشـتر نبودهاند ،آن چهـار نفر عبارت
بودنـد از1 :و - 2حسـن و حسـین؟امهع؟ تحـت عنـوان ابنائنـا -3 .فاطمـه؟اهع؟ تحـت
َْ ُ
عنـوان نسـائنا -4 .علـی؟ع؟ تحـت عنـوان انفسـنا.
ّ
«نسـائنا» یعنـی زنـان مـا ،بـا اینكـه پیغمبـر؟ص؟ همسـران متعـدد داشـته و هـم در
عمههـا و دختـر ّ
میـان اقـارب و ارحـام از ّ
عم ههـا و دختـر عموهـا مصادیـق «نسـائنا»
بسـیار بودهانـد ولـی از میـان تمـام آنهـا تنهـا «فاطمـه» را همـراه خـود آورده اسـت تـا
ّ
صالحیـت و ّ
ّ
معنویـت و
اهلیـت را دارد كـه از حیـث
نشـان دهـد تنهـا زنـی كـه ایـن
ّ
روحانیـت انتسـاب بـه رسـول خـدا؟ص؟ داشـته باشـد و از آن حضـرت به حسـاب آید
«فاطمـه؟اهس؟» اسـت .آنـگاه از آن چهـار نفـر همـراه پیغمبـر تنهـا «علـی؟ع؟» مانـده
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اسـت كـه در آیـۀ شـریفه تحـت عنـوان «انفسـنا» قـرار گرفتـه اسـت یعنی خودهـای ما.
ً
خـود شـخصی منظـور نیسـت زیـرا معقـول نیسـت
و قبلا توضیـح دادیـم كـه اینجـا ِ
كـه انسـان خـودش را دعـوت بـه كاری كنـد ،بلكـه منظـور ایـن اسـت كـه علـی؟ع؟
آنچنـان در تمـام صفـات روحـی و كمـاالت معنـوی مشـابه و همانند رسـول خدا؟ص؟
خـود رسـول اكـرم؟ص؟ محسـوب شـده و بـه رسـول ّ
مكرمـش
بـوده كـه از دیـدگاه خـدا ِ
َْ
دسـتور داده كـه نفـس خـودت را هـم كـه علـی؟ع؟ اسـت دعـوت كن و همـراه خودت
بـه صحنـۀ مباهلـه بیـاور و ایـن نكتـه هـم در عنـوان «ابنائنـا» در آیـۀ شـریفه خالـی از
لطافـت نیسـت كـه «ابنائنا» به معنای پسـران ماسـت ،یعنی خدا بـه پیامبراكرم؟ص؟
دسـتور داده كـه پسـران خـود را هـم دعـوت كـن و همـراه خـود بیـاور و ایـن هـم قطعـی
اسـت كـه تحـت عنـوان «ابنائنـا» جـز «حسـن» و «حسـین؟امهع؟» كسـی نبـوده اسـت و
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میدانیـم كـه حسـن و حسـین؟امهع؟ پسـران پیامبـر نبودهاند بلكه پسـران علـی بودهاند
َْ
ـود پیامبـر؟ص؟ محسـوب بـوده و لـذا پسـران
ولـی چـون علـی در نـزد خـدا نفـس و خ ِ
علـی؟ع؟ هـم پسـران پیامبراكـرم؟ص؟ بـه حسـاب آمدهانـد.

فصل یازدهم

؟ص؟ مس ئ� ۀ ب�ع�ث
ت
پ� ی�ام ب�ر اکرم و ل� �
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مم ّ
ه��نگ ب�ع�ث
ت
ورݫݭݔى ت
� رسولاکرم؟ص؟ �به ام �
�أ

هشدار مشفقانۀ رسول ا كرم؟ص؟
اوایـل بعثـت بـود كـه رسـول خدا؟ص؟ پس از سـه سـال دعوت مخفیانـهاش به امر
خـدا خواسـت دعوتـش را علنـی كنـد .بـاالی كوه صفا رفت و با صدای هر چه رسـاتر
نـدا در داد :یـا َصباحـاه! مـردم عـرب بـا گفتـن ایـن كلمـه اعلام خطـر میكردنـد و لـذا
از شـنیدن آن ترسـیدند و بـا شـتاب پـای كـوه صفـا جمـع شـدند و رسـول خـدا؟ص؟ را
ً
بـاالی كـوه دیدنـدّ .
البتـه تـا آن روز علنـا اظهـار نب ّـوت نكرده بـود و وقتی مـردم اجتماع
كردنـد فرمـود :ای مـردم! از مـن تـا بـه حـال سـخن دروغـی شـنیدهاید؟ گفتنـد :نـه،
مـا از تـو جـز صـدق و راسـتی و امانـت ندیدهایـم .فرمـود :حـال اگـر مـن اعلام خطـر
كنـم و بگویـم :پشـت ایـن كـوه دشـمن ّقهـاری كمیـن گرفتـه و قصـد حملـه بـه شـهر
شـما را دارد ،آیـا چـه میكنیـد؟ آسـودهخاطر مینشـینید یـا تصمیـم بـه دفـاع از خـود
میگیرید؟گفتنـد :اگـر تـو چنیـن بگویـی مـا تصدیقـت میكنیـم و در مقـام دفـاع از
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خـود بـر میآییـم .آنـگاه فرمـود :حـال كـه مـرا صـادق در گفتـار میدانیـد اكنـون بـه
شـما اعلام خطـر میكنـم كـه دنبـال ایـن زندگـی دنیایـی ،عالـم پرغوغایـی هسـت.
حسـاب و كتـاب و بهشـت و ّ
جهنمـی در كار اسـت .اینچنیـن آسـودهخاطر زندگـی
جهـای فـراوان خواهیـد شـد!
نكنیـد كـه گرفتـار عذابهـا و درد و رن 
َ َ
ْ َ َ ْ َ
َُ ُ َ َ
َّ َ
ِ«انـا َمثلی َو َمثلك ْـم ك َمث ِـل َر ُج ٍـل َرأی ال َع ُـد ّو فان َطل َـق ُی ِری ُـد ا ْهل ُه
ُ ُ
َو یقـول یـا َصباحاه؛
َ
َ
َ
َمثـل مـن و َمثـل شـما ،ماننـد َمثـل مردی اسـت كه دشـمن را از دور
ببینـد و بـرای آگاه سـاختن قومـش فریاد یاصباحاه سـر بدهد».

اینـك مـن هـم از عوالـم پـر غوغـای پـس از مـرگ آگاهـم و شـما را هشـدار میدهـم
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كـه خـدا را بشناسـید و از فرمانـش اطاعـت كنیـد تـا گرفتـار عذابـش نگردیـد .اینهـا را
ً
میگفـت و عملا هـم خـوف و خشـیت خـود را نشـان مـیداد.

ّ
عید مبعث روز تجلی رحمت
ُ َ َّ ذ َ َ ث َ ف ْ أُ ّ ّ نَ َ ُ ً نْ ُ ْ َ تْ ُ َ َ ْ ْ آ
َ
ت
<هو ال ِ� ي� ب�ع� �ِ�ي ال� ِم ِي� ي�� رسولا ِم�هم ي��لوا عل ي� ِهم � ي� ِا� ِه
قَ
َ ُ �زَ ّ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ ت َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ
الحك َم�ة َوِإ� ن� ك نا�وا ِم نْ� � بْ� ُل
ا� و ِ
و�ي ِك ي� ِهم و�ي ع ِلمهم ال ِك� ب
َ ف �ضَ َ
ُ ن 1
ال م ِب� ي� ٍ�؛
ل ِ ݪ�ی ل ٍ
اوست همان كسی كه در میان درس نخواندهها رسولی
از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را
[از آلودگیهای اعتقادی و اخلاقی و عملی] پاك گرداند و به
آنها كتاب و حكمت بیاموزد؛ هر چند آنها پیش از آن در
گمراهی آشكاری بودند>.
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ســتارهای بدرخشــید و ماه مجلس شد
نگارمنکهبهمکتبنرفتوخطننوشت

دل رمیـدۀ مـا را رفیـق و مونـس شـد
بــه غمــزه مســئله آمــوز صــد مـ ّ
ـدرس شــد

روز بیسـت و هفتـم مـاه رجـب ،روز عیـد مبعـث ،پربركتتریـن اعیـاد اسلامی و
ّ
انسـانی و منشـأ تمـام خیـرات و بـركات آسـمانی اسـت .اگـر ما در دین مقدس اسلام
عید فطر و عید قربان و عید غدیر و ماه مبارك رمضان و شـب قدر و شـب و روز عرفه
ّ
نهـا و مكانهـای مقـدس داریـم،
هلل الحـرام و منـا و عرفـات و مشـعر ،از زما 
و بیـتا 
ّ
همـه از بـركات «عیـد مبعـث» اسـت كـه روز تجلـی رحمـت اسـت .در دعایـی كـه
بـرای شـب و روز «عیـد مبعـث» وارد شـده میخوانیـم:
َ
َّ
ّ َ
َّ ُ َّ ّ َ ْ َ ُ َ َّ ّ ْ َ َ
الت َج ِلی ال ْعظ ِـم ِف َه ِـذ ِه الل ْيل ِـة ِم َـن الش ْـه ِر
«اللهـم ِإ ِن أسـألك ِب
َ
ُ
ّ
ال َك َّـرم ِا ّنـا َن ْسـأل َك ب ْ َ
ال َرسـل ْ ُ
ال َع َّظ ِـم َو ْ ُ
ُْ
ـریف َو
ال ْب َع ِـث الش ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
َّ
ْ ْ
ـف...؛
طیـف َو ال ُعن ُص ِـر ال َعفی ِ
ـید الل ِ
الس ِ
ّ
ی در ایـن
«خدایـا! از تـو میخواهـم بـه حرمـت بزرگتریـن تجلـ 
ّ
معظـم و بـه حرمـت رسـول ّ
مكـرم؛ از تـو میخواهیـم
شـب از مـاه
ّ
بـه حرمـت مبعـث شـریف و ّ
شـخصیت
سـید و سـرور مهربـان و
منبـع عفـاف.»...

دعای جالب و پرمحتوای مبعث
از جمالت پرمحتوایی كه در همین دعا هسـت و بسـیار خوب اسـت كه آنها را
به ذهن بسـپاریم و در قنوتها و تعقیبات نمازها بخوانیم ،این چند جمله اسـت:
ّ َ
َ
ْ َ
َْ
َْ
َ َُّ
مالنا ِع ْن َد
«الله ّم ْاج َعل ا ْو َس َع ا ْر ِ
زاقنا ِعند ِك َب ِر ِس ِننا َو ا ْح َس َن اع ِ
َ ْ َ َ
َ
َْ َ َ
ْ
آجالناَ ...و ال ت ِكلنا ِال ا َح ٍد ِم ْن خل ِقك ف َی ُم َّن َعلینا؛
راب ِ
اق ِت ِ
خدایـا! وسـیعترین رزق مـا را در دوران پیـری مـا و نیكوتریـن
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اعمـال مـا را بـه هنـگام نزدیـك شـدن مـرگ مـا قـرار بـده و مـا را بـه
َْ
احـدی از خلقـت وانگـذار كـه بـر مـا ّمنـت بگـذارد».

پـروردگارا! چنانـم كـن كـه در ّ
سـن پیـری مبتال به فقر و تهیدسـتی نشـوم و به وقت
ّ
نزدیـك شـدن مرگـم موفـق بـه نیكوتریـن عمـل در پیشـگاه اقدسـت باشـم و تـا زنـدهام
زیـر بـار ّمنت احـدی از بندگانت نباشـم.
ً
فقر در ّ
سـن پیری و بدعملی نزدیك مردن و زیر بار ّمنت مردم رفتن واقعا دردناك
اسـت .از خداونـد ّمنـان میخواهیـم كـه بـه حرمـت صاحـب ایـن روز شـریف ،مـا را
ّ
تبـار نفرمایـد و همچنیـن از لطـف و عنایـت
مبتلا بـه ایـن صحنههـای دردنـاك ذل 
ً
ً
كریمانـهاش مسـئلت داریـم ّاوال توفیـق شـناخت معـارف دیـن و ثانیـا توفیـق عمـل بـه
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تعلیمـات رسـول ّ
مكرمـش؟ص؟ را بـه مـا عنایـت بفرماید و ش ّـر دشـمنان دیـن و قرآن را
از سـر ّامـت مسـلمان دفـع و رفـع كنـد .ان شـاء اهلل
َّ ُ َ ُ ّ َ َ
اال َ
جاب ِة َجدیر»؛
ِ«انه عیل ك ِل ش ٍء ق ِد ٌیر و ِب ِ
ّ ً
ّ
خلاق ّمنـان از آن تعبیـر بـه ّ
«منـت» كنـد همـان
حقـا تنهـا نعمتـی كـه جـا دارد
ِ

نعمـت وجـود مبـارك پیامبراكـرم؟ص؟ و «بعثـت» آن حضـرت اسـت كـه منبـع تمامـی
خیـرات و بـركات در هـر دو جهـان اسـت .چنانكـه فرمـوده اسـت:
َ قَ ْ َ َّ َّ ُ َ َ ْ ُ �ؤْ ن نَ �ذْ َ َ ث َ ف ْ َ ُ ً ْ أَ نْ فُ
ْ 1
<ل�د م ن� اللـه على الم مِ ِ� ي�� ِإ� ب�ع� ِ� ي� ِهم رسولا ِم ن� ��� ِس ِهم؛
به یقین خدا بر اهل ایمان ّمنت گذاشت كه از خودشان در
میان خودشان رسولی برانگیخت>.
اینجا سؤالی كه در ذهن پیدا میشود اینكه در آیۀ دیگر خطاب به آن حضرت
فرموده است:
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َ َ أَ ْ َ ْ ن َ َ
اك �لَّا َر ْح َم�ةً ل ْل َع َالم� ن�؛َ
ِ ِي
<وما �رسل� ِإ

1

ما تو را به عنوان رحمت بر تمام جهانیان فرستادهایم>.
پس چگونه در این آیه تنها اهل ایمان را شایسـتۀ ّمنتگذاری نشـان داده اسـت
ً
احتمـاال از ایـن نظـر باشـد كـه تنهـا اهـل ایماننـد كـه بـر اسـاس معرفتـی كـه نسـبت بـه
رفعـت مقـام و عظمـت قـدر و منزلـت رسـول اكـرم؟ص؟ در نـزد حضـرت ّ
رب العالمین
دارنـد ،میتواننـد از نعمـت وجـود مبـارك آن رسـول گرامـی حق ،اسـتفاضه نمایند.
چنان كه در ّاولین آیه از سورۀ مباركۀ بقره فرموده است:
�ذَٰ َ ْ ت َ ُ َ ْ ف ُ ً
ْ ُ ّتَ ق نَ 2
ا� لا َر ي� َب� ِ� ي� ِه هدى ِللم� ِ� ي��؛
< ِلك ال ِك� ب
بدون ّ
شك این قرآن وسیلۀ هدایت برای ّمتقین است>.
در حالـی كـه قـرآن در واقـع ،وسـیلۀ هدایـت بـرای عمـوم جهانیـان اسـت .ایـن
اختصـاص نیـز از آن نظـر اسـت كـه تنهـا ّمتقیـان از اهـل ایماننـد كـه از «هدایت قرآن»
برخـوردار میباشـند.
ً أ ْ َُ
َ
ََ ْ َ ّ ُ ََ ْ ْ
ْ َ َ ف
<ل ق�د َم نّ� اللـه على ال ُم�ؤ مِ ِن� ي� نَ� ِإ��ذ بَ�ع ث� ِ� ي� ِه ْم َر ُسولا ِم نْ� � ن� ف� ِس ِه ْم
َ تْ ُ َ َ ْ ْ آ َ ت َ ُ �زَ ّ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ ت َ َ َ ْ ْ َ ْ
الحك َم�ة َوِإ� ن�
ا� و ِ
ي��لوا عل ي� ِهم � ي� ِا� ِه و�ي ِك ي� ِهم و�ي ع ِلمهم ال ِك� ب
ْ قَ ْ ُ َ ف �ضَ َ
َ نُ
ُ ن 3
ن
ال م ِب� ي� ٍ�؛
ل
ی
�
ل
ل
�
�
�
م
وا
ا�
ك
ب
ِ
ݪ
ِ
ٍ
خداوند بر مؤمنان ّمنت گذاشت كه در میانشان از خودشان
رسولی برانگیخت تا آیات خدا را بر آنان تلاوت كند و آنها
را از رذایل و پلیدیها پاك سازد و راه و رسم زندگی در این دنیا
و طریق درك و فهم معارف را به آنان تعلیم كند ،در حالی
كه آنها در ضلالت و گمراهی آشكاری بودند>.
 .1سورۀ انبیاء ،آیۀ .107
 .2سورۀ بقره ،آیۀ .2
 .3سورۀ آل عمران ،آیۀ .164
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ّ
معنا و مفهوم منت
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ْ ْ
كلمـۀ ّمنـت كـه آیـه فرمـوده< :ل ق�د م نّ� اللـه على ال ُم�ؤ مِ ِن� ي� نَ�> بـه گفتـۀ اهل لغت به
معنـای اعطـای نعمـت بـزرگ اسـت .یعنـی وقتـی كسـی متاعـی گرانقـدر و ارزشـمند
بـه كسـی عطـا كنـد ،میگوینـد ّمنـت بـر او گذاشـت .اینجـا هـم خداونـد از بعثـت

رسـول اكـرم؟ص؟ تعبیـر بـه ّ
«منـت» كـرده ،از آن نظـر كـه هیـچ نعمتـی در جاللـت قـدر و
منزلـت بـه پـای آن نمیرسـد.

نعمت هدایت
همـۀ خیـرات و بـركات در دنیـا و آخـرت ،نشـأت گرفته از «بعثت» اسـت كه یكی
از بـركات آن« ،نعمـت هدایـت» اسـت كـه از اعظـم نعـم الهـی اسـت و راه رسـیدن بـه
سـعادت ابـدی را پیـش پـای انسـان میگشـاید ،و لـذا مـا در شـبانهروز چندیـن بـار در
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نمازهایمـان كـه بزرگتریـن مظهـر عبـادت و بندگـی اسـت ،از خـدا «نعمـت هدایـت»
میطلبیـم و میگوییـم:
ْ نَ
ّ َ َ ْ ُ ْ تَ ق َ 1
الصراط المس� ِ� ي�م؛
<اه ِد�ا ِ
ما را به راه راست و صراط مستقیم هدایت فرما>.
ْ
ّ
و ایـن «نعمـت هدایـت» نیـز متأخـر از «نعمـت ِخلقـت» اسـت؛ یعنـی نعمـت
آفرینـش وایجـاد ،از عـدم بوجـود آوردن ،نیسـتی را تبدیـل بـه هسـتی كـردن ،از هیـچ
چیز همه چیز سـاختن و «الشـیء» را «شـیء كردن» ،نخسـتین نعمت خدا به عالم
َ أت
انسـان اسـت! چنـان كـه در سـورهی<ه ْل ��ی> میخوانیـم:
َ َ
نٌ نَ َّ ْ َ ْ َ ُ نْ �ش َ ْ ئ ً َ ْ�ذ ُ ً 2
<ه ْل أ� َت� ٰى َع َلى ْال إ� نْ� َس ن
ا� ِح ي�� ِم� الده ِر لم ي�ك� ي��ا م كورا؛
ِ ِ
آیا چنین نیست كه روزگار درازی بر انسان گذشت ،در
حالی كه چیز قابل ذكری نبود؟>.
 .1سورۀ فاتحه ،آیۀ .6
 .2سورۀ انسان ،آیۀ .1
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مـا از گذشـتۀ خـود خبـری بگیریـم و ببینیـم چـه بودهایـم كـه اكنـون ایـن
ّ
ایم؟ذرات وجـود مـا در همـه جای عالم پخش بوده؛ در میـان خاكها ،البهالی
شـده

صخرههـا ،قطـرات بـاران ،امـواج هـوا ،اش ّـعۀ خورشـید و ...تا آن كه دسـت قدرتی آن
ّ
ذرات پراكنـده را جمـع كـرده و اینچنیـن تركیـب و تنظیـم كـرده و صـورت و سـیرتی
داده و اینـك «انسـانی» شـده اسـت.
َ أت
خداونـد متعـال در سـورۀ <ه ْل ��ی> میفرمایـد :تـو ای انسـان! ابتـدا چیـز قابـل
ً
ذكـری نبـودی؛ ّامـا در سـورۀ مریـم میفرمایـد :اصلا تـو چیـزی نبـودی!

بـه ّ
زكریـا پیامبـر بـزرگ خـود ،كـه پیرمـرد بـود و نـود سـال داشـت و همسـرش هـم

پیرزنـی نـازا بـود ،بشـارت داد كـه میخواهـم بـه تـو فرزنـدی بـه نـام «یحیـی» بدهـم.
َ َ َ ّ َ نّ َ نُ َ ش ّ ُ َ �غُ َ
ُ َْ
ام ْاس ُمه ي�ح ي َ� ٰى>؛
< ي�ا �ز ك ِر ي�ا ِإ��ا � ب� ِ�رك ِب� ل ٍ
او با ّ
تعجب عرض كرد:
ق َ َ َ ّ أَ نَّ َ ُ نُ �غُ َ ٌ َ َ
أَ َ ق قَ ْ َ ْ ُ
ام َوكا�ن تِ� ْام َر� ِ ت�ی ع ِا� ًرا َو�د َب�ل�غ ت� ِم نَ�
<�ال ر ِب� �� ٰى ي�كو� ِل�ي ل
ْ
ت ًّ 1
ال ِك بَ� ِر ِع ِ� ي�ا؛
گفت :خدایا! چگونه ممكن است من فرزنددار شوم و حال آن
كه زنم عجوزی نازا و خودم پیری فرتوت و از كار افتادهام!>.

قَ
ق َ َ َ �ذَٰ َ ق َ َ ُ َ ُ َ َ َ
قَ ْ َ َ ْ ُ َ
ال َر ّب�ك ه َو عل َّی ه ِيّ� نٌ� َو�د خ�ل ق� ت�ك ِم ْن� � بْ� ُل
<�ال ك ِلك �
َ َ ْ تَ ُ �ش َ ْ ئ ً 2
ولم �ك ي��ا؛
جواب آمد :این گفتار پروردگار توست كه میگوید :این
كار بر من آسان است .خودت را من پیش از این خلق كردهام
و حال آن كه چیزی نبودی>.
 .1سورۀ مریم ،آیۀ .8
 .2سورۀ مریم ،آیات 7تا .9
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آری ،اوست كه «الشیء» را «شیء» میسازد و از هیچ چیز ،همه چیز میآفریند.
نّ َ خَ َ قْ ن َ ْ نْ َ نَ نْ نُ ْ فَ �ة أَ ْ ش َ نَ ْ تَ
1
<ِإ��ا �ل��ا ال ِإ��سا� ِم� �ط� ٍ �م� ٍجا� � ب�� ِل ي� ِه؛
ما انسان را از نطفهای كه دارای استعدادهای گوناگون
است آفریدهایم>.
از مراحـل خلقـت انسـان ،مرحلـۀ نطفـه بـودن اوسـت و داشـتن اسـتعدادهای
گوناگـون و سـپس بـرای «هدایـت» آمـاده گشـتن.
ً َ
َّ
نّ َ َ َ ُ َّ
َ فُ ً 2
اكرا َو إ� ّما ك�ورا؛
إ<��ا هد ی� ن�اه الس بِ� ی� َل إ�ما �ش ِ

ما راه را به او نشان دادیم ،میخواهد سپاسگزار باشد یا
ناسپاس>.
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از آیـات اسـتفاده میشـود كـه خلقـت انسـان از شـیء ناچیـز آغـاز گشـته و بـه
ّ
مرحلـۀ هدایـت رسـیده اسـت؛ یعنـی «هدایـت» نعمتـی اسـت كـه در رتبـۀ متأخـره
ً
ّ
از خلقـت قـرار گرفتـه و از طریـق «بعثـت» تحقـق یافتـه اسـت .احیانـا كودكصفتانـی
میاندیشـند كه آیا بهتر نبود ما را در همان عالم الشـیء و نیسـتی باقی میگذاشـتند
و به این عالم نمیآوردند تا به گناهان مبتال نشـویم و از ّ
جهنم سـوزان سـر درنیاوریم!

سب ّ
خلقت و هدایت انسان به اقتضای صفت ّ
وحیت خداوند
درتفسیر مجمعالبیان نقل شده كه وقتی عمر این آی ه را شنید كه میفرماید:
َ ْ أَ تَ َ َ ْ نْ
َ
نٌ نَ َّ ْ َ ْ َ ُ نْ �ش َ ْ ئ ً َ �ذْ ُ ً 3
ن
<هل �� ٰى على ال ِإ��س ِا� ِح ي�� ِم� الده ِر لم ي�ك� ي��ا م كورا؛
دورانی بر انسان گذشت كه چیز قابل ذكری نبود>.

 .1سورۀ انسان ،آیۀ .2
 .2سورۀ انسان ،آیات2و.3
 .3سورۀ انسان ،آیۀ .1
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عمر گفت:
َ ََ
َ«ل َ
یت ِذلك ّث»؛
ای كاش آدم همچنـان در عالـم شـیء غیـر مذكـور باقیمانـده و بوجود نیامده بود
و سـبب پیدایش ما و مبتال گشـتنمان نشـده بود!
ایـن سـخن بیانگـر عـدم معرفـت و نشـناختن خـدا و صفـات علیـای خداسـت.
گوینـدۀ ایـن سـخن ندانسـته اسـت كـه خـدا ُس ُّـبوح و كمـال مطلـق اسـت .یعنـی
هیچگونـه نقـص از قبیـل جهـل و عجـز و بخـل و...بـه سـاحت قـدس او راه نـدارد .او
از ازل میدانسـت كـه ممكـن اسـت ّ
ماهیتـی بـه نـام انسـان دارای اسـتعداد تكامـل
بوجـود آیـد كـه از خـاك برآیـد و بـر افلاك نشـیند؛ آن چنـان در حركـت بـه سـوی كمـال
و عـروج بـه عالـم بـاال اوج بگیـرد كـه فرشـتگان آسـمان نیـز از همدوشـی بـا او عاجـز
ّ ُ َ 1
شـوند .او میتوانـد در غرفـات َ
«ج َّن ُـة َ
«ج ّنـة ِاللقـاء» بـه حیـات
ـرادقات
الم َـأوی» و ُس ِ
ابـدی و سـعادت سـرمدی نایـل گـردد.
امـكان وجـود چنیـن ّ
ماهیتـی داشـت و از دیگـر سـو
آری ،خـدا از یـك سـو علـم بـه
ِ
قـدرت و توانایـی ایجـاد آن را نیـز در خـود میدیـد .حـال اگـر با داشـتن ایـن علم و این
قـدرت ،چنیـن ّ
ماهیتـی را ایجـاد و خلـق نمیكـرد ،آیـا ّمتهـم بـه بخل نمیشـد؟
از بـاب مثـال :اگـر شـما بدانیـد فلان خانـواده بیچـاره و بدبخـت و خاكنشـینند،
بیمـار و گرفتارنـد ،و شـما میتوانیـد آنهـا را از بدبختـی برهانیـد و بـه رفـاه در زندگـی
برسـانید ،اگـر چنیـن نكنیـد طبیعـی اسـت كـه مبتلا بـه صفـت بخـل و قسـاوت و
بیرحمـی هسـتید .آری ،خـدا هـم میدانسـت كـه ّ
ماهیتـی بـه نـام انسـان بـا آن كـه
ّ
مسـتعد تكامـل اسـت ،در عالـم «فقـر عـدم» كـه بدتریـن نـوع فقـر و خاكنشـینی و
ّ
محرومیـت از هرگونـه حیـات و كمالـی دسـت بـه گریبان اسـت و
بدبختـی اسـت ،بـا
 .1سرادق :سرا پرده ،خیمه.
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علیم قدی ِـر رحیم دراز كـرده و از
از عمـق سرشـتش دسـت حاجـت بـه سـوی حضرت ِ
ْ
او نعمـت ایجـاد و ِاحیـاء و ِاغنـاء میطلبـد .آنگونـه كـه خـودش فرمـوده اسـت:
َ
َ
َ
ْ
َ أَ ُّ َ
ّن َ ُ أ نْ ُت ُ ْ فُ قَ َ ُ َ ّ َ ّ ُ ُ َ ْ �غَ ن ُّ َ ُ 1
< ي�ا � ي�ها ال�اس ���م ال��راء ِإ�لى الل ِـه واللـه هو ال �ی الح ِم ي�د؛
ای مردم! شما فقیر درگاه خدایید و خدا بینیاز و ستوده است>.
حـال اگـر بـا ایـن وصـف اعتنـا نكنـد و او را از «فقر عدم» نرهاند ،بدیهی اسـت كه

ّمتهـم بـه نقیصـۀ بخل و قسـاوت و بیرحمـی خواهد بود.
َ ُ ًَ ً
َ َ َ
عال ُ
اهلل َع ْن ِذلك ُعل ّوا ك ِبیرا»؛
«و ت

اینجا ممكن است این شبهه به ذهن كسی بیاید كه در مثالی كه شما آوردید
ّ
خانوادۀ فقیری وجود دارند و ما موظفیم آنها را بر اساس علم و قدرتی كه داریم از فقر و
ً
بدبختی برهانیمّ ،اما قبل از این كه خدا انسان را بیافریند اصال فقیر نیازمند به ایجادی
412

وجود ندارد تا از خدا نعمت «ایجاد» و «اغنا» بطلبد!در جواب میگوییم :بله ،انسان
قبل از ایجاد ،در «عالم خلق» معدوم بوده ولی در «عالم علم خدا» موجود بوده است.
َ َ َ ُ َّ ُ ْ
أَ َ ْ َ
َ ُ 2
ال بِ� ي�ر؛
<�لا يَ�عل ُم َم نْ� خ�ل ق� َوه َو الل ِط ي� ف� �خ
ً
آیا آن كس كه خلق میكند قبلا از وضع و حال آنچه
میخواهد ایجادش كند آگاهی ندارد؟>.
معمـار و مهندسـی كـه سـاختمانی بنـا میكند ،ابتدا نقشـه و طـرح آن را در «عالم
ذهـن» خـود ترسـیم مینمایـد و سـپس آن را در «عالـم خـارج» اجـرا میكنـد .خالـق
لطیـف خبیـر اسـت و پیـش از ایـن كـه او را بیافرینـد ،در
علیـم
ِ
حكیـم انسـان نیـز ِ
عالـم علـم خـودش از تمـام اسـرار و دقایـق و لطایـف ّ
ماهیـت او آگاه بـوده و فقـر و نیـاز
همهجانبـۀ او را میدانسـته و توانایـی بـر رفـع نیـاز او و اعطـای وجـود و حیـات و دیگـر
 .1سورۀ فاطر ،آیۀ .15
 .2سورۀ ملك ،آیۀ .12
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كمـاالت بـه او داشـته اسـت ،و لـذا اگـر او را بـه عالـم خلـق كـه عالـم تكامـل و گـذرگاه
سـعادت ابـدی اسـت نمـیآورد ،ممكـن بـود او بـرای خـودش ح ّـق اعتراضـی به خدا
قائـل باشـد و بگویـد تـو بـا ایـن كـه هـم عالـم بـه فقـر همهجانبـۀ مـن بـودی و هـم قـادر
بـر رفـع آن ،و همچنیـن خـود را بـه صفـت جـود و رحمـت و كـرم میسـتودی ،چـرا مـرا
َ
از «ك ْتـم عـدم» بـه عرصـۀ هسـتی در عالـم خلـق نیـاوردی تـا در مسـیر تكامـل بیفتـم و
بـه سـعادت ابـدی نایـل گـردم؟ ولـی اینـك كـه بـه او نعمـت وجـود و حیـات و عقـل و
اراده و اختیار داده اسـت ،او اگر با سـوء اختیار خود از صراط مسـتقیم حق منحرف
گـردد و سـر از زبالـهدان ّ
جهنـم درآورد ،در ایـن صـورت احـدی جـز خـودش شایسـتۀ
طعـن و لعـن و اعتـراض نخواهـد بـود.
وحیت خـدا و ّ
پـس ُس ُّـب ّ
منـزه بـودن او از جهـل و عجـز و بخـل اقتضـا كـرده كـه
انسـان را ّ
متنعـم بـه نعمـت «خلـق و ایجـاد» كنـد .اینـك كـه موجـود شـده اسـت ،از

آن نظـر كـه دارای شـهوت و غضـب و دیگـر تمایلات نفسـانی اسـت ،احتیـاج بـه
«هدایـت» دارد؛ زیـرا اگـر بـه حال خودش رها شـود ،از شـهوات نفـس ّ
تبعیت میكند
و خـود را بـه تباهـی میكشـد ،و لـذا بـاز همـان خـدای س ّـبوح بـر اسـاس علـم و قـدرت
وجـودش الزم اسـت او را هدایـت كنـد و راه حركـت بـه سـوی سـعادت مطلـوب را بـه
او بنمایانـد .از طرفـی هـم بدیهـی اسـت كـه تمـام افـرادّ ،
اهلیـت ایـن را ندارنـد كـه بـا
حضـرت خالـق سـبحان ّ
تمـاس مسـتقیم بگیرنـد و برنامـۀ هدایـت را از مقـام ارفـع
ِ
اقـدس او اخـذ كننـد ،و لـذا راهـی جـز ایـن نیسـت كـه فـردی از آدمیـان را مشـمول
رحمـت و عنایـت ّ
خـاص خـود قـرار دهد و او را به عنوان رسـول و حامل وحی و برنامۀ
هدایـت انسـان برانگیـزد و او بایـد علاوه بـر آگاهـی از تمـام رموز هدایـت ،دارای «مقام
ّ
مصونیـت از هرگونـه لغـزش و سـهو و خطـا در مرحلـۀ اخـذ وحـی از
عصمـت» یعنـی
خـدا و ابلاغ آن بـه بنـدگان خـدا باشـد و ایـن همـان «نعمت بعثت» اسـت كه خدا از
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آن تعبیـر بـه ّ
«منـت» كـرده و فرمـوده اسـت:
َ قَ ْ َ َّ َّ ُ َ َ ْ ُ �ؤْ ن نَ �ذْ َ َ ث َ ف ْ َ ُ ً ْ أَ نْ فُ
ْ 1
<ل�د م ن� اللـه على الم مِ ِ� ي�� ِإ� ب�ع� ِ� ي� ِهم رسولا ِم ن� ��� ِس ِهم؛
بهراستی خدا بر مؤمنان ّمنت گذاشت هنگامی كه در بین
ایشان رسولی از جنس خودشان برانگیخت>.
ّ
کلمـۀ ق
حتمیـت مطلـب اسـت ،زیـرا س ّـب ّ
ّ
وحیت خـدا بطـور حتـم
<ل�د> دال بـر
اقتضـا میكنـد كـه هـم انسـان را خلـق كنـد هـم بـرای هدایت او رسـول برانگیـزد و این
نعمـت اگـر چـه از ِآن همـۀ آدمیـان اسـتّ ،امـا از آن نظـر كـه تنهـا اهـل ایمـان از آن بهره
میبرنـد ،فقـط از آنـان یـاد كـرده و فرمـوده اسـت :خـدا بـر مؤمنـان ّمنـت گذاشـت و در
میانشـان رسـولی برانگیخـت.

ّ
مفهوم منتگذاری خداوند
414

ایـن نكتـه نیـز شـایان ذكـر اسـت كـه ّمنـت گـذاری در ذهـن ما خوی زشـتی اسـت
ً
ولـی بایـد ّ
توجـه داشـت كـه اگـر كسـی مثلا خدمـت كوچكـی بـه كسـی كـرده و بعـد آن
را در مقـام گفتـار بـزرگ نشـان دهـد و بـه رخ او بكشـدّ ،
البتـه ایـن خـوی زشـتی اسـت؛

ولـی اگـر خدمـت و احسـان بزرگـی كرده اسـت و بعد برای این كـه ارزش آن را به طرف
بفهماند  -تا او از آن بهرۀ وافی ببرد و در حفظ آن كوشـا باشـد  -آن احسـان را به زبان
آورد ،این خوی پسـندیدهای اسـت.
از بـاب مثـال شـما یـك گوهـر گرانبها به عنوان جایزه به فرزندتـان میدهید آنگاه
ُ
بـه او میگوییـد :ایـن گوهـر كـه به تو دادم بسـیار ارزشـمند اسـت مراقب بـاش آن را گم
نكنی و دیگران از دسـتت نربایند!
ّ
این تذكر ،خود ،نعمت و احسان دیگری و در واقعّ ،منت محمود و پسندیدهای
اسـت .خداونـد ّمنـان نیـز بـرای آگاه سـاختن اهـل ایمـان از ارزش نعمـت بعثـت،
 .1سورۀ آل عمران ،آیۀ .164

����������������������� �
��� �
�������
�

ّ
تذكـر داده و آنـان را بـه قدردانـی از آن نعمـت و بهر هبـرداری از آن ترغیـب و تشـویق
ً
ّ
فرمـوده اسـت و ضمنـا یـادآوری كـرده كـه این وجود عظیمالشـأن رسـول؟ص؟ و پیامآور
علیم قدیر سـاختمان وجود
آسـمانی از جنـس ِ
خـود شـما انسانهاسـت كه خداونـد ِ
او را طـوری پیریـزی كـرده كـه هـم توانایـی ارتبـاط بـا عالـم ُر ّ
بوبیـت دارد هـم قـدرت
ارتبـاط بـا عالم ّ
بشـریت.
َ َ
قُ ْ نّ َ أ ن َ َ ش َ ٌ ث ْ ُ ُ ْ ُ َ ٰ َ َّ 1
<�ل ِإ��ما ��ا ب��ر ِم�لكم ي�وحى ِإ�ل�ي ؛
ای پیامبر! بگو من هم بشری مانند شما هستم؛ تفاوت من با
شما این است كه به من وحی میشود>.

دعوت به دین همراه با عمل
پیامبراکــرم؟ص؟ بشــری اســت كــه بــه تدبیــر و تنظیــم خــدا دســتگاه گیرنــدۀ وحــی
از آســمان ،در وجــودش قــرار داده شــده اســت .از عالــم بــاال میگیــرد و بــه عالــم
انســان ابــاغ میكنــد .آری ،آن كــس كــه میخواهــد تربیــت عالــم انســان را بــه عهــده
در دیگــری از
بگیــرد ،اینچنیــن بایــد باشــد؛ دری از آســمان بــه رویــش بــاز باشــد و ِ
زمیــن ،وگرنــه فرشــته قــادر بــر تربیــت انســان نخواهــد بــود؛ زیــرا فرشــته دارای شــهوت
و غضــب نیســت تــا بتوانــد الگــوی عملــی بــرای انســانی باشــد كــه دارنــدۀ شــهوت و
غضــب اســت .آن پیامبــر از جنــس بشــر اســت كــه میتوانــد بگویــد :مــن هــم ماننــد
ّ
شــما موجــودی مركــب از عقــل و شــهوت و غضبــم كــه توانســتهام عقلــم را حاكــم بــر
شــهوتم قــرار بدهــم .از شــما هــم میخواهــم مثــل مــن باشــید .آن تأثیــری كــه پیامبــر از
ّ
طریــق عملــش در تربیــت انســانها داشــت ،بطــور مســلم از طریــق گفتــارش نداشــت.
او هــر چــه میگفــت ،ابتــدا خــودش بــه آن عمــل میكــرد و ســپس مــردم را بــه پیــروی
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از عملــش دعــوت میكــرد و میفرمــود:
َ أُ ْ تُ أَ نْ أَ ُ نَ أَ َّ َ ْ
ْ
ُ
نَ 1
<و� ِمر� ِل�� �كو� �ول المس ِل ِم ي��؛
من مأمورم ّاول كسی باشم كه در مقابل خ اد تسلیم است>.
بـه مـا نیـز اینچنیـن دسـتور داده و گفتهانـد شـما كـه بـه قـول خـود میخواهیـد در

ّ
حـد خودتـان كار انبیـاء؟مهع؟ را انجـام بدهیـد اینگونـه عمـل كنیـد.
َ َْ
ُ
ُ ُ ُ َ ً َّ
اس ِبغ ْي ِر أل ِس َن ِتك ْم؛
«كونوا دعاة ِللن ِ
مردم را با غیر زبانتان دعوت به دین كنید».

ایـن تعبیـر هـم عجیـب اسـت؛ بـا ایـن كـه در دعـوت بـه حـق و تبلیـغ دیـن ،زبـان
بایـد در كار باشـد ،وقتـی میخواهنـد كـم اثر بودن گفتار عاری از كردار را نشـان بدهند
ً
اینگونـه تعبیـر میكننـد كـه گویـی اصلا زبـان در امـر دعـوت بـه دیـن نقشـی نـدارد.
416

دعـوت بـه دیـن بایـد طـوری باشـد كه:
َ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ
الصلة َو ال ْي َر؛
«ليروا ِمنكم الورع و ِالج ِتاد و
ِ
مـردم از شـما پرهیـز از گناهـان و كوشـش در بندگـی و نمـاز [بـه
معنـای حقیقـی] و مطلـق كارهـای نیـك را ببیننـد».

از شـما ببیننـد كـه چـه میكنیـد ،نـه فقـط بشـنوند از شـما كـه چـه میگوییـد .این
قـدر از زبـان خودتـان و گـوش مـردم مایـه نگذاریـد؛ از چشـم مـردم و عمـل خودتـان نیـز
مایـه بگیریـد .عمـل بـه مـردم نشـان بدهیـد تـا اثرگذار باشـد.
َ َ
َ َ ٌَ 2
«ف ِإ ّن ِذلك د ِاعية؛
بهراسـتی كـه دعـوت كننـده [ی مـردم بـه دیـن] معنـای واقعیاش
همین اسـت».
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برنامۀ رسول ا كرم؟ص؟
حـال آیـا رسـول گرامـی مبعـوث از جانـب خـدا چـه مأموریتـی دارد و برنامـهاش
چیسـت؟ در ایـن مرحلـه اسـت كـه میفرمایـد:
ْ
َْ ُ ََْ آَ ت َ َُ ّ
ك�ه ْم َو ُ َع ّل ُم ُه ُم ْالك ت َ� َ َ
ْ َ �ةَ 1
الحكم >؛
<� ت�لوا عل ي� ِه ْم � ي� ِا� ِه و�ي �ز ِ ي ِ �ي ِ
ي
ا� و ِ
ِ ب

الف :تالوت قرآن
آن رسول در قدم ّاول آیات خدا را بر مردم تالوت میكند .هر پیامبری باید دلیل
روشـنی بـر صـدق ّادعـای ّ
نبوت و رسـالتش داشـته باشـد ،یعنـی كار خارقالعادهای
كـه از عهـدۀ بشـر عـادی بیـرون اسـت انجـام بدهـد تـا معلـوم شـود او از جانـب خـدا
ً
حمایـت میشـود و قطعـا صـادق در ّادعـای رسـالت اسـت و دلیل روشـن بر رسـالت
پیامبراكـرم؟ص؟ همـان تلاوت آیـات آسـمانی قـرآن اسـت كـه بـر قلـب مباركـش نـازل
شـده و بر زبان شـریفش جاری گشـته اسـت.

ّامی بودن رسول اكرم؟ص؟
ّ
مسـلم قطعـی از نظـر همـۀ ّ
مورخیـن اع ّـم از اسلامی و غیـر اسلامی
یـك مطلـب
شـخص عرضـه كننـدۀ قـرآن بـه عالـم انسـان در چهـارده قـرن قبـل یعنـی
اینكـه
ِ
حضـرت ّ
محمدبـن عبـداهلل؟ص؟ یـك فـرد ّامـی بـوده اسـت.
نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت
بــه غمــزه مســأله آمــوز صــد مـ ّ
ـدرس شــد
بدیهـی اسـت كـه روی موازیـن عـادی ممكن نیسـت یك فرد ّامـی درس نخوانده
ّ
و اسـتاد و معلـم ندیـدهای بتوانـد از خـود تألیـف كتابـی كنـد تـا چـه رسـد بـه اینكـه
ّ
معلـم و ّ
مربـی میلیونهـا عالـم و عـارف گـردد.
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قرآن ،وحی الهی
لذا خود پیامبراکرم؟ص؟ میگفت :این كتاب ،محصول فكر من نیست.
َ
ْ ُ َ ّ َ ْ ٌ ُ َ ٰ َ َّ 1
ِ«إن هو ِإل وحي يوحى ِال؛
این وحیی است كه از جانب خدا به من القاء میشود».
خدا هم تصدیقش كرد و فرمود:
َ ْ ُ َ َْ
نْ ُ َ َّ َ ْ ٌ ُ َ ٰ 2
<و َما يَ� ن� ِط ق� ع ِن� اله َو ٰى * ِإ�� هو ِإ�لا وح�ي ي�وحى؛
او سخن از روی هوی و خواستۀ دل نمیگوید ،آنچه میگوید،
وحی است كه به او القاء میشود>.

418

ّ
حتی تهدیدش كرده و فرموده است:
َ َ ْ تَ قَ َّ َ َ َ ْ ن َ َ ْ ضَ ْ أَ ق َ
َ أَ َ ْ َ ْ ُ ْ
َُ
�يل * ل� خ��ذ ن�ا ِم ن�ه ِب�ال يَ� ِم ي� ِن� * ث� ّم
او
�
<ولو ��ول عل ي��ا ب�ع� ال� ِ ِ
َ قَ َ ْ ن َ نْ ُ ْ َ ت نَ 3
ل�طع�ا ِم�ه الو ِ� ي��؛
او اگر سخنی كه ما نگفتهایم به ما نسبت دهد ،به قدرت،
او را میگیریم و رگ قلبش را قطع میكنیم>.
یعنی او از خود چیزی ندارد ،آنچه من گفتهام میگوید.
در پس آینه طوطی صفتم داشتهاند

آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم

پـس خـود همیـن تلاوت آیـات ،دلیل روشـنی اسـت بـر اینكه از جانب خـدا به او
وحـی میشـود و او رسـول و فرسـتاده ی خـدا بـه سـوی بنـدگان خداسـت .ایـن ّاولیـن
َْ ُ ََ آ
<� ت�لوا عل ْ ي� ِه ْم � يَ� ِتا� ِه>.
قسـمت از رسـالت اوسـت كه :ي
 .1بحار األنوار ،ج  ،35ص .273
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ب :تعلیم كتاب و حكمت
ْ
َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ تَ َ َ ْ َ
الحك َم�ة > تعلیـم كتـاب و حكمـت
ا� و ِ
ّامـا قسـمت ّدوم< :و�ي ع ِلمهم ال ِك� ب
میكنـد ،یعنـی تمـام برنامههـای زندگـی را بـه بشـر نشـان میدهـد و آنهـا را بـا حقایـق
َُ ّ
هسـتی آشـنا میسـازد و سـپس<و�ي �زَ ِك ي� ِه ْم> فضـای قلـب و جـان آدمیـان را از
«رذائـل» پـاك نمـوده بـه «فضائـل» میآرایـد.
َُ ّ ُ
َُ ّ
ّ
<�ع ِل ُمه ُم> آمده است ،در حالی
<��ز ِك ي� ِه ْم> مقدم بر ي
در آیه ،چنانكه میبینیم ي
ّ
كه از لحاظ جریان طبیعی« ،تعلیم» مقدم بر «تزكیه» است ،یعنی ّاول ،مطلبی را به
ً
ّ
انسان یاد میدهند و سپس او را در دامن آن آموزهها میپرورانند طبعا آموزش ،مقدمۀ
ّ
پرورش است ولی در آیۀ شریفه تزكیه و پرورش مقدم بر تعلیم و آموزش ذكر شده است.

ّ
تقدم تزكیه بر تعلیم
ایـن مضمون(تزكیـه و تعلیـم) در سـه آیـه از قـرآن آمده ،یكی در سـورۀ بقرهّ ،دوم در
سـورۀ آل عمران و ّ
سـوم در سـورۀ جمعه.
در سـورۀ آل عمـران همیـن آیـه اسـت كـه خواندیـم ،در سـورۀ جمعـه نیـز بـه همیـن
نحو اسـت:
ُ
َ
ُ ّ
آ
ْ ُ ََ
ْأ
َ َ
ً ْ
<ه َو ال ذ ِ� ي� بَ�ع ث� ف�ِ�ي ال� ِّم يِّ� ي� نَ� َر ُسولا ِم ن� ُه ْم يَ� ت�لو عل ْ ي� ِه ْم � يَ� ِتا� ِه
َ ُ َ ّ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ تَ َ َ ْ
ْ َ �ةَ 1
الحكم >؛
ا� و ِ
و�ي �ز ِك ي� ِهم و�ي ع ِلمهم ال ِك� ب
ّ
ّ
«تزكیـه» مقـدم بـر «تعلیـم» آمـده اسـت ،ولـی در سـورۀ بقـره «تعلیـم» مقـدم بـر
«تزكیـه» شـده اسـت؛ آنجـا خداونـد متعـال دعـای حضـرت ابراهیـم؟ع؟ را نقـل
میكنـد كـه دربـارۀ ّامـت دعـا كـرده كـه:

ً ْ
ْ ُ ََ آ َ َ ّ ُ
َََ َ ْ ف
<ر�بّ ن�ا َو بْا�ع ث� ِ� ي� ِه ْم َر ُسولا ِم ن� ُه ْم يَ� ت�لوا عل ْ ي� ِه ْم � يَ� ِتا�ك َو�يُ ع ِل ُمه ُم
ْ تَ َ َ ْ
ْ َ �ةَ َ ُ �زَ ّ ْ 2
الحكم و�ي ِك ي� ِهم؛
ا� و ِ
ال ِك� ب

 .1سورۀ جمعه ،آیۀ .2
 .2سورۀ بقره ،آیۀ .129

419

ن� ب� ّو ت� ّاو یل� ن� ن�ور هدا ی� ت�

پروردگارا! در میانشان رسولی از خودشان مبعوث كن كه
آیات تو را بر آنها تلاوت كند و به آنها تعلیم كتاب و
حكمت كرده و پاكشان سازد>.
ً
ّ
اینجـا «تعلیـم» مقـدم بـر «تزكیه» ذكر شـده اسـت ،احتماال میتـوان گفت چون از
ّ
لحـاظ جریـان عـادی و طبیعـی «تعلیـم و آمـوزش» مقـدم بـر «تزكیـه و پرورش» اسـت،
ّ
مقـدم ذكـر شـده اسـت ولـی از لحـاظ شـرافت و ّ
اهمیـت« ،تزكیـه»
در ایـن آیـه هـم
ّ
مقـدم بـر «تعلیم» اسـت.
ّ ً
در دو آیـۀ دیگـر نیـز مقدما ذكر شـده اسـت یعنـی تعلیم بدون تزكیه ارزشـی ندارد.
علـم آنـگاه ارزش خـود را مییابـد كـه در فضای جان پاك گشـتگان اسـتقرار یابد.
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توجیـه دیگـر اینكـه تعلیـم مراتـب دارد ،مرتبـۀ نازلـهاش قبـل از تزكیـه و مرتبـۀ
ّ
ـان ُمزك ٰـی اسـت كـه در پرتـو «نور علـم» ارتقاء
جـان انس ِ
عالیـهاش بعـد از تزكیـه اسـتِ ،
مییابـد و در مسـیر «معرفـة اهلل» بـاال مـیرود و بـه اعلا مرتبـۀ «لقـاءاهلل» نائـل میگـردد
و لـذا آنچـه در مكتـب دیـن و قـرآن ّ
اهمیـت بسـیار دارد تزكیـۀ جـان و پاكسـازی قلـب
اسـت یاد گرفتن مفاهیم علمی آسـان و پاك كردن جان از رذائل بسـیار دشـوار اسـت
كـه معیـار فلاح و رسـتگاری در عالـم آخـرت نیـز همـان پاكـی قلـب اسـت.
چنانكه خداوند حكیم در سورۀ شمس بعد از یازده قسم میفرماید:
قَ ْ أَ فْ َ َ َ نْ �زَ ّ َ َ
َ قَ ْ خ َ َ َ نْ َ ّ َ َ 1
ا� م� دساها؛
�
د
�
و
*
ا
اه
<�د ��لح م� ك
ب
ّ
ْ
بطور مسلمُ ،مفلح و رستگار آن كسی است كه جان را [از
ّ
رذائل] پاك كرده و بطور مسلم ،خائب و خاسر آن كسی
است كه جان را آلوده [به رذائل] ساخته است>.
ّ
ّ
ـان ُمزك ٰـی و
آری عالـم و دانشـمند در فنـون گوناگـون علمـی فـراوان داریـم ،امـا انس ِ
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ْ
خـود پـاك سـاختۀ از رذائـل بسـیار كـم داریـم.
َ
َ
شّ ُ ُ 1
<و قَ� ِل ٌ
�يل ِم نْ� ِع ب َ� ِاد يَ� ال�كور>؛
دی شیخ با چراغ همی گشت ِگرد شهر
کــز دیــو و دد ملولــم و انســانم آرزوســت
گفتنــد یافــت مــی نشــود ُجســتهایم مــا
ی نشود آنم آرزوست
گفت آنک یافت م 
پنهان ز دیدهها و همه دیدهها از اوست
آن آشــکار صنعــت پنهانــم آرزوســت
جانــم ملــول گشــت ز فرعــون و ظلــم او
روی موســی عمرانــم آرزوســت
آن نــور ِ
آفتــاب ُحســن بــرون آ َدمــی ِز ابــر
ای
ِ
کان چهــرۀ مشعشــع تابانــم آرزوســت
َ
یعقــوبوار وا ا َســفا همــی زنــم
دیــدار خــوب یوســف کنعانــم آرزوســت
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پ� ی�ام ب�ر اکرم
�ن
ن
تاهی �اروا
و س�ب�
؟ص؟
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نش ن
ن
�
س
�
�
س
تاهی اروا �به ر ول اکرم؟ص؟
م��اء ب�

ّ
شأن رسول ا كرم؟ص؟ اجل از شعر و شاعری
خداونـد متعـال در قـرآن کریـم در پاسـخ برخـی از نسـبتهای نـاروا بـه رسـول
اكـرم؟ص؟ اشـاره میكنـد و میفرمایـد:
َ َ َ َّ ْ ن َ ُ ش ّ ْ
ال�ع َر؛
<وما علم�اه ِ
ما به رسول خودمان شعر نیاموختیم>.
َ ْ َ
<و َما يَ� ن� َب� ِ�غ ي� ل ُه؛
و شایستۀ شأن او هم نیست كه دارای علم شعر باشد>.
نْ ُ َ َّ �ذ ْ ٌ َ قُ ْ آ نٌ ُ نٌ 1
ِإ<�� هو ِإ�لا ِ كر و�ر�� م ِب� ي��>؛
آنچـه میگویـد ،وسـیلۀ یـادآوری و بیـدار كـردن مردم اسـت و قرآن آشـكاری اسـت
كـه دلیـل آسـمانی بودنـش ،همـراه خـودش اسـت .بـه ایـن منظور نازل شـده كه:
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ُ نْ �ذ َ َ نْ َ نَ ً
ا� َح يّ�ا؛
<ل ي�� ِ ر م� ك
ِ

1

انسانهای زندهدل را هشدار بدهد>.
آن كسـانی كـه بـه حیـات انسـانی زندهانـد ،نه به حیات نباتـی و حیوانی ،آنان كه
عقـل خـود را بـه كار میاندازنـد و در مقـام پـی بـردن بـه مبـدأ و معـاد عالـم برمیآینـد؛
آنهـا را «انـذار» و بیـدار میكنـد و نسـبت بـه ّكفـار هـم« ،اتمـام ّ
حجـت» مینماید:
َ َ قَّ ْ قَ ْ ُ َ َ ْ َ ف نَ 2
<و ي ِ�ح� ال�ول على الك ِا� ِر�ي �؛
ّ
تا فرمان عذاب بر كافران مسلم گردد و روز قیامت
نگویند ،ما نشنیده بودیم و از جریان آگاه نبودیم>.
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حـاال آیـۀ شـریفه ،علـم شـعر را از رسـول خـدا؟ص؟ نفـی میكنـد ،چـون انبیـاء
ّ
حاكمیت
الهی؟مهع؟ برای ارشاد و هدایت مردم میآمدند و جلوی طغیان شهوات و
ً
اهـواء نفسـانی را میگرفتنـد و طبعـا این كار ،ناخوشـایند گـروه ثروتمند و قدرتمند بود
مزاحـم خـود میدیدنـد و لـذا چـارهای جـز ایـن نمیدیدنـد كه
و پیامبـران خـدا؟مهع؟ را
ِ
ّ
شـخصیت اجتماعـی آنهـا را در میـان مـردم تضعیـف كننـد و
از راههـای گوناگـون،
ّ
ّ
معنویـت آسـمانی آنهـا را لكـهدار سـازند تـا مردم مجذوب آنهـا و رویگردان
قداسـت و
از اینهـا نشـوند .چـون اكثـر مـردم ،مجـذوب ثـروت و مرعـوب قدرتنـد و رغبتـی به فهم
و درك حقایـق معنـوی ندارنـد چشمشـان بـه دهـان آن دو گـروه ثروتمنـد و قدرتمنـد
ََأ
دوختـه اسـت كـه بـه تعبیـر قـرآن <مل�> و چشـم پـر كـن در هـر اجتماعـی هسـتند.
حاصـل ایـن كـه :آنهـا بـرای بـیارزش كـردن شـخصیت رسـول اكـرم؟ص؟ گاه
میگفتنـد «دیوانـه» اسـت ،گاه میگفتنـد «سـاحر» اسـت و گاهـی هـم میگفتنـد
«شـاعر» اسـت چنـان كـه قـرآن مجیـد میفرمایـد:
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ََُ ُ َ َ
و� أ� ِئ� نّ َ�ا َل ت َ�ار ُكو آ� ِل َه ِت� ن َ�ا ِل ش َ� ِاعر َم جْ� نُ�و�؛ن
<و�ي ق�ول ن
ٍ
ٍ
ِ

1

میگویند آیا این درست است كه ما به خاطر گفتار یك

آدم شاعر دیوانهای دست از معبودهای خود برداریم؟>.

نسبت ناروای جنون و سحر و شاعری به رسول ا كرم؟ص؟
مشـرکین بـه رسـول خـدا؟ص؟ «مجنـون» میگفتنـد؛ شـاید از آن جهـت بـود كـه
میدیدنـد او طالـب هیـچ چیـز نیسـت ،نـه پـول میخواهـد ،نـه زن ،نـه ریاسـت و
نـه مقـام؛ هیـچ چیـز نمیخواهـد؛ و در عیـن حـال كارهایـی میكنـد و حرفهایـی
میزنـد كـه خـودش را بـه زحمـت میانـدازد؛ دشـنامش میدهنـد ،كتكـش میزننـد
و سنگسـارش میكننـد و او همچنـان دسـت از كار و حـرف خـود بـر نمـیدارد .از ایـن
جهـت میگفتنـد او «دیوانـه» اسـت و اگـر «سـاحرش» میخواندنـد نیـز ،از آن جهـت
بـود كـه میدیدنـد سـخنانش طـوری اسـت كـه مـردم را جـذب میكنـد ،تفرقـه در بین
خانوادههـا میافكنـد ،اوالد را از والدیـن و والدیـن را از اوالد ،زن را از شـوهر و شـوهر را
از زن جـدا میكنـد .ایـن اثـر را در «سـحر» هـم میدیدنـد.
ّ
میدیدنـد جوانـی كـه در یـك شـرایط مرفهـی زندگـی میكنـد ،ناگهـان دسـت از
ّ
زندگـی مرفـه برمیداشـت و بـر خـود گلیمـی میپوشـید و بـا نـان خالی زندگـی میكرد
و ِگـرد پیغمبراكـرم؟ص؟ میچرخیـد.
چـه بسـیار زنهـا كـه از شوهرانشـان و چـه بسـیار مردهـا كـه از زنانشـان جـدا
میشـدند و مجـذوب رسـول خـدا؟ص؟ میگشـتند .آنهـا میگفتنـد ،ایـن كار
سـاحران اسـت و او «سـاحر» اسـت و اگـر میگفتنـد «شـاعر» اسـت ،از آن جهـت بـود
ّ
كـه میدانسـتند شـاعر ،معانـی ّ
متنوعـی را در كلمـات منظمـی مـیآورد كـه دلهـا را
جـذب میكنـد .آنـگاه میدیدنـد سـخنانی هـم كـه رسـول اكـرم؟ص؟ بـه نـام «قـرآن» بر
ّ
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آنهـا میخوانـد ،تنظیـم شـده از الفـاظ و كلماتـی اسـت كه نظم و آهنـگ ّ
خاصی دارد
و دلهـا را جـذب میكنـد.
َ ْ
�ذَ ش َّ
ُ ّ َ تْ َ �ذَ نُّ ُ ُ ْ َ َ ْ
ال ب َ� ُ
ال
وم نا�كد َر ت� * َ ِوإ��ذ ا ِ�ج
ال� ْم ُس ك ِور� * ِوإ� ا ال� ج�
ِإ<� ا
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ّ ْ
ْ
ُ ش َ تْ 1
ُس يِّ� َر ت� * َ ِوإ��ذ ا ال ِع ش� ُار ع ِطل ت� * َ ِوإ��ذ ا ال ُو ُحو�ش ح ِ�ر�>؛
حتـی در تاریـخ آمـده كـه برخـی از سـران مشـركان ،چنـان مجـذوب آیـات قـرآن
میشـدند كـه گاه شـبانه بطـور پنهـان از یكدیگـر ،نزدیك خانۀ پیغمبـر؟ص؟ میآمدند
كـه آهنـگ دلنشـین تلاوت آن حضـرت را در دل شـب بشـنوند!
بعـد از َس َـحرگاه كـه بـه هـم میرسـیدند ،یكدیگـر را مالمـت میكردنـد كـه ایـن
پنهانی گوش دادن ما سـبب ترویج كالم او میشـود .از این رو آن حضرت را در میان
مـردم بـه عنـوان «شـاعر» ّ
معرفـی میكردنـد ّامـا این كه آیـۀ مورد بحـث در مقام تخطئۀ
428

مشـركان ،نـه تنهـا شـاعر بـودن آن حضـرت ،بلكـه عالـم بـودن او بـه علـم شـعر را هـم
ً
نفـی میكنـد و میفرمایـد مـا اصلا علـم شـعر گفتـن و شـعر سـرودن بـه او ندادهایـم و
شایسـتۀ شـأن او هـم نیسـت كـه شـعر گفتـن بلـد باشـد؛
ْ َ
َ َ َ َّ ْ ن َ ُ ش ّ ْ
ال�ع َر َو َما يَ� ن� َب� ِ�غ ي� ل ُه؛
<وما علم�اه ِ
و ما به او شعر نیاموختیم و سزاوار او هم نیست كه شاعر باشد>.
بایـد دانسـت چـرا قریحـۀ شـعر سـرودن مناسـب بـا شـأن رسـول اهلل؟ص؟ نیسـت.
ایـن شـاید از آن نظـر باشـد كـه سـاختمان شـعر ،روی پایـۀ ّ
تخیـل و خیالبافـی و
ً
اغراقگویـی و بلكـه اكثـرا دروغ نهـاده شـده اسـت كـه گفتهانـد:
َ
ْ َْ َ َُ 2
«ا ْح َس ُن الشع ِر اكذبه؛
بهترین شعر دروغآمیزترین آن است».
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ً
این بیت ظاهرا از نظامی است كه گفته است:
َْ َ
َ
در شــعر مپیــچ و در فــن او
چون اكذب اوست ،ا ْح َسن او
ً
مثال فردوسی در مدح سلطان محمود غزنوی گفته است:
چو كودك لب از شیر مادر بشست

ز گهــواره ،محمــود گویــد نخســت

ایـن دروغ اسـت ،زیـرا سـلطان محمـود ،هـر چـه هـم بـزرگ باشـد طـوری نیسـت
كـه كـودك نـوزاد لـب از شـیر مادر شسـتهّ ،اولین سـخنش محمود -محمود باشـد! آن

ّ
بچـۀ شـیرخوار كـه هنـوز پـدر و مـادر خـودش را نمیشناسـد از كجـا با سـلطان محمود

آشـنا شـده اسـت؟! ولـی در عیـن حـال ،از جنبـۀ شـعری ،بسـیار زیباسـت .خداونـد
در ّ
ذم شـاعران فرمـوده اسـت:
ُ
َ ش ّ َ َ ُ َ تَّ ُ ُ ُ ْ �غ َ ُ نَ 1
<وال�عراء ي�� ِب�عهم ال اوو�؛
شاعران ،كسانی هستند كه گمراهان از آنها پیروی
میكنند>.

أَ َ ْ تَ َ أَ نَّ ُ ْ ف ُ ّ َ َ ُ نَ َ أَ ّنَ ُ ْ َ ُق ُ نَ َ َ َ فْ َ ُ نَ
<�لم �ر ��هم ِ��ي ك ِل و ٍاد ي� ِه�يمو� * و��هم ي��ولو� ما لا ي��علو�؛
آیا ندیدی كه آنها در هر وادی سرگردانند [پیوسته سرگرم
ّ
تخیلات و بافتههای دروغین خود میباشند] و نمیبینی سخنانی

2

میگویند كه خود عمل نمیكنند>.
ّ
البتــه هــر نظمــی ،شــعر نیســت .بســیاری از حقایــق توحیــدی ،علمــی و اخالقــی
در لبــاس نظــم عرضــه شــده اســت كــه از ذخائــر علمــی و اخالقــی ّامــت اســامی بــه
ّ
متخیــل .قــرآن كریــم نیــز
شــمار میآیــد .آنهــا در واقــع حكمــت منظومنــد ،نــه شــعر
 .1سورۀ شعراء ،آیۀ .224
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همــان جــا كــه از شــعرا ّ
مذمــت میكنــد ،شــعرای مؤمــن صالحالعمــل را اســتثناء
كــرده میفرمایــد:
َ
َّ َّ ذ َ آ َ ُ َ َ ُ
َّ َ ت َ َ
ّ َ َ ث ً 1
ا� َو�ذ ك ُروا اللـه ك ِ� ي�را؛
ِإ<�لا ال ِ�ي� ن� �م ن�وا وع ِملوا الص ِالح ِ
مگر كسانی كه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و
خدا را بسیار یاد میكنند>.
حاصــل ایــن كــه چــون پیامبراكــرم؟ص؟ كار اصلـیاش گرفتــن وحــی از مقــام ربوبــی
و ابــاغ آن بــه عالــم خلــق اســت ،بایــد ســاحت وجــود اقدســش ،از هرگونــه زمینــۀ
ّ
شــبهه و شــك و تردیــد ،بــر كنــار باشــد تــا دســتاویزی بــرای دشــمن حــق و حقیقــت
در كار نباشــد .از ایــن رو اگــر قریحــۀ شــاعری و علــم شعرســرایی در وجــود اقدســش
یشــد و میگفتنــد ،ســخنانی را كــه بــه نــام «قــرآن»،
بــود ،دســتاویزی بــرای مشــركان م 
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بــه مــا القــا میكنــد ،اشــعاری اســت كــه خــودش ،آنهــا را میســراید و اســم وحــی
آســمانی روی آنهــا میگــذارد.
از این جهت خداوند متعال برای تخطئۀ دشمنانش فرموده است:
ْ َ
َ َ َ َّ ْ ن َ ُ ش ّ ْ
ال�ع َر َو َما يَ� ن� َب� ِ�غ ي� ل ُه؛
<وما علم�اه ِ
ً
علم شعر یادش ندادهایم]
ما اصلا به او تعلیم شعر نكردهایم [و ِ
و این شایستۀ شأن او نیز نمیباشد>.
زیــرا آشــنایی رســول اکــرم؟ص؟ بــا شــعر زمینــۀ شــبههانگیزی در امــر رســالت را
بــرای دشــمنان آمــاده میســازد و میگوینــد ،او علــم شــعر دارد و قــرآن هــم اشــعاری
اســت كــه خــودش ســروده اســت و بــه عنــوان وحــی آســمانی ،بــه مــا القــا میكنــد و
ً
ـا قــادر بــر شــعر گفتــن نبــود ،بلكــه ّ
حتــی بــر
لــذا بــه خواســت خــدا ،آن حضــرت اصـ
حســب نقــل از بعــض تواریــخ ،آن حضــرت نمیتوانســت اشــعار دیگــران را هــم بــه
 .1سورۀ شعراء ،آیۀ .227
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همانگونــه كــه ســروده شــده اســت بخوانــد .در موقــع خوانــدن آنهــا كلمــات پــس و
ً
پیــش میشــد و از وزن شــعری میافتــاد .مثــا میخواســت ایــن شــعر معــروف عــرب
را بــه عنــوان شــاهد بــر ســخنی بخوانــد:
َ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ ً
َسـ ُـت ْب ِدي لك اليــام ما كنت ج ِاهل
ْ
َ
َ َ َ
َ
ـار َمـ ْـن لـ ْـم ت َتـ َـز ّود
و یأ ِتیــك ِباألخبـ ِ
بـه زودی روزگار حقایقـی را بـرای تـو آشـكار میكنـد كـه از آن آگاه
نبـودی و كسـانی ،اخبـاری را بـرای تـو میآورنـد كـه انتظـار شـنیدن
آنهـا را نداشـتی.

وقتی آن حضرت این شعر را میخواندند ،اینچنین میشد:
ً
س��تبدی لك االی��ام ما كنت جاهال
و یأتیـ�ك مـ�ن لـ�م ّ
تت�زـود باالخبــار
و چنـان كـه میبینیـم از وزن شـعری میافتـاد .ابوبكـر آنجـا حاضـر بـود و گفـت :یـا
رسـول اهلل! شـعر اینچنین نیسـت كه شـما خواندید .فرمودند :من كه شـاعر نیسـتم
و شایسـتۀ مـن هـم نیسـت و ایـن عجیـب اسـت و ْ
خود معجزهای اسـت.
َ َ َ َّ ْ ن َ ُ ش ّ ْ
ال�ع َر> زمینـۀ شـك و تردیـد و ارتیـاب
حـاال در آیـۀ مـورد بحـث <وما علم�اه ِ
ً
(شـبهه انگیزی) از دل دشـمن ،وقتی برطرف میشـود كه اصال رسـول اكرم؟ص؟ قادر
بـر شـعر گفتـن نباشـد و لـذا دو صفـت اسـت كـه بـرای همـۀ مـردم كمـال اسـت ولـی
بـرای رسـول اكـرم؟ص؟ نقـص اسـت:
یكــی قریحــۀ شعرســرایی و دیگــری خوانــدن و نوشــتن كــه هــر دو صفــت بــرای
مــا كمــال ،ولــی بــرای رســول اكــرم؟ص؟ نقــص اســت و نبایــد آن را داشــته باشــد؛ زیــرا
نبـ ّـوت در واقــع ارتبــاط بــا عیــن ّ
واقعیــت هســتی اســت و بایــد از آلودگــی بــه افــكار
ناقــص بشــری پــاك و مبـ ّـرا باشــد؛ اعـ ّـم از ّ
تخیــات دروغآمیــز شــاعران یــا تحقیقــات
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اشتباهآمیز دانشمندان و عالمان؛ بلكه:
نْ ُ َ َّ �ذ ْ ٌ َ قُ ْ آ نٌ ُ نٌ 1
ِإ<�� هو ِإ�لا ِ كر و�ر�� م ِب� ي��؛
آنچه او آورده است ذكر و بیدار كننده است و قرآن آشكار
است كه از جانب خدا بودنش ،روشن است>.

نَ َ ّ ً َ َ قَّ ْ قَ ْ ُ َ َ ْ ف
ُ ْ �ذ َ َ
كا� ِر�ی نَ�>؛
<ل ی� ن� ِ ر م نْ� كا� ح ی�ا و ی ِ�ح� ال�ول علی ال ِ
ِ

2

تا هر كه را [دلى] زنده است بیم دهد ،و گفتار [خدا] در
ّ
باره كافران محقق گردد>.

هـدف از انـزال قـرآن ایـن اسـت كـه رسـول خـدا؟ص؟ بـه وسـیلۀ آن ،كسـانی را كـه
ّ
زنـده بـه حیـات انسـانی هسـتند و آمـادۀ پذیـرش حقنـد ،انـذار كنـد و نسـبت بـه
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وقایعـی كـه سـر راهشـان پیـش خواهـد آمـد ،هشدارشـان دهـد و بـر كافـران نیـز اتمـام
ّ
حجـت شـود تـا زمینـه بـرای صـدور فرمـان عـذاب از جانـب خـدا بـر آنها فراهـم گردد.

مقاومت لجوجان در برابر حقگویی پیامبران!
اینها همه ّ
مفسر این آیۀ مورد بحث است كه انبیا؟مهع؟ به كافران گفتند:
َ ْ
َ
َ
َ نَ َ ن َ أ نْ ن َ أ ت َ ُ ْ ُ ْ َ ن َّ �ذْ ن ّ 3
<و َما كا� ل�ا �� �� ِ� ي�كم بِ�سلط ٍا� ِإ�لا ݓِ ݪٮ ِإ� ِ� الل ِـه؛
ما هیچگاه نمیتوانیم معجزات و خوارق عادات برای شما
بیاوریم مگر با اذن خدا>.
آن هـم تمـام انبیـا؟مهع؟ در تمـام زمانهـا بـرای مـردم عصـر خـود ،ارائـۀ ّبینـات
كـرده و رسـالت خودشـان را بـا «سـلطان مبیـن» یعنـی دلیـل و برهان روشـن بـه اثبات
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رسـاندهاند .منتهـی مـردم لجـوج و معانـد در هـر زمـان بهانهجویـی كـرده و آیـات
ّبینـات انبیـا؟مهع؟ را نمیپذیرفتنـد چنـان كـه خـدا میفرمایـد:
َ
ُ
َ َ ْ تَ ْ قَ نَ تْ َ أ نْ فُ ُ ُ ْ �ظُ ْ ً َ ُ ُ ًّ 1
< َو جَ� َحدوا ِب�ها واس� ي����ها ���سهم لما وعلوا؛
ّ
و با آنكه دلهایشان بدان یقین داشت ،از روى ظلم و تكبر آن
را انكار كردند>.
آنها با اینكه در باطن جانشـان یقین به صدق رسـالت انبیا داشـتند ولی از روی
ّ
ظلـم و سـتیز و ّ
یشـدند و حق ّیـت آنهـا را انـكار
تفوقجویـی در مقابـل حـق تسـلیم نم 
مینمودنـد!
نبـی واال قـدر اسلام حضرت ّ
پـروردگارا! بـه عظمـت مقـام ّ
محمد بـن عبداهلل؟ص؟
ّ
تـا فرصـت باقـی اسـت قلـب آلـودۀ مـا را از زنگرذائـل نکبـت آفریـن مصفـا بگـردان
و سـعادت فهـم آیـات قـرآن کریـم و عمـل بـه تعالیـم زندگیبخـش دیـن را نصیبمـان
بفرمـا و آن لحظـۀ مفارقـت از ایـن عالـم خاکـی فانـی را بهترین لحظۀ عمـر ما قرار ده و
بـه برکـت معرفـت بـه اولیـای دیـن؟مهع؟ بویژه نب ّـی ّ
مکرم اسلام؟ص؟ توفیق مؤانسـت و
ّ
مقدسـه را در سـرای برزخـی بـه همـۀ مـا عطا بفرمـا و از ّ
مزیت
مجالسـت بـا ایـن ذوات
شفاعتشـان در روز حشـر برخوردارمـان بگـردان.
					

آمین یا ّ
رب العالمین
و ّ
السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
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