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 مقدمه

بِّ العاملَني  فِ األَنبياءِ واملُْ احلَمدُ هللاِِ رَ لی أَرشَ المُ عَ السَّ الةُ وَ الصَّ لني وَ رسَ

َمَّ  نَا حمُ التّابِعني... دٍ سيِّدِ أَصحابِهِ وَ لی آلِهِ وَ عَ  وَ
ضیایی  های شهید شیخ محمد ای از سخنرانی مجموعه کتابی  که پیش رو دارید،

موضوع، آن های مختلف ایراد شده است. بنده براساس  زمان ها و مکان است که در

دسترس  ام تا در به صورت مکتوب درآورده کرده و یادهرا از نوارهای ایشان پ

مند شوند. بر  عموم مسلمانان از آن بهره مندان به مسائل اسالمی قرار گیرد و عالقه

چون شیوه سخنرانی با  درمتن سخنرانی اندک تغییری صورت گرفته، ،همین اساس

های تکراری که درسخنرانی بسیار  ن خاطر جملهشیوه نگارش متفاوت است. به همی

بعضی افعال  در به جاست، اما درنگارش مقبول نیست حذف شده و مناسب و

پاورقی  احادیث در سعی شده آدرس دقیق آیات و تاخیر صورت گرفته و تقدیم و

مندان بتوانند برای مزید  عالقه های تاریخی ذکرگردد تا مستند داستان درج شود و

 به آن مراجعه کنند. اطالع 

متن آمده، فقط  آیات در ةپایان الزم به توضیح است که: آنچه به عنوان ترجم در

نظرات استاد  برخی جاها به اقتضای موضوع، توضیحات و در ترجمه ِصرف نیست و

 گیرد.  می نیز دربر درمورد یک آیه را
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اخالص آراسته  ی به حلیه ما بپذیرد و امید است که خداوند این عمل اندک را از

 گرداند.

 پور عبد الرحمن زمان

 درسمُ 

 مدرسه علوم دینی سلطان العلماء رویدر

۱۷/۱۱/۱۳۸۳ 



 
 

 

 

 

 :فصل اول
 ن، خدا یا کتب پیشین؟آمنشأ قر

األمني سيدنا  هعلی رسول كاحلمد هللا رب العاملني وصلی اهللا وسلم وبار

 وصحبه أمجعني. هحممد وعلی آل وموالنا وشفيع ذنوبنا
 ن مجید به سه بخش مهم دینی اختصاص دارد:آقر

 ، توحید (یکتـــاپرستی)اول

که  حساب روز ، مسئله سرنوشت ابدی، زندگی بعد ازمرگ؛ بویژه زندگی دردوم

 هنوز برای کسی شروع نشده است.

مسئله سوم نبوت. اصل نبوت بدین معنا بوده که آیا منشأ احکام اسالم فکر  و

است؟ مانند آنچه افالطون برای ملتش آورده، مانند آنچه دیگر  خود رسول الله 

اند؟ یا اینکه  هایشان آورده فالسفه مصر برای ملت فالسفه یونان، فالسفه ایران قدیم،

همان ابتدای اسالم، بزرگان  نداشته است؟ ازآن هیچ دخالتی  در بشر ةاندیش تفکر و

آورده همان چیزی است که فلسفه قدیم گفته  )( قریش معتقد بودند آنچه محمد

میوس ،١، سقراط١است افالطون
َ
از فالسفه یونان قبل  ١و پلی تارک ٣، بوذرجمهر٢َبطل

                                           
افالطون بن ارسطون یا اریستن از شاگردان فیثاغورث بود که به همراه سقراط نزد او تلمذ  -١

پرداخت و به همین جهت به  هنگام قدم زدن به تعلیم متعلمان میکرد. گویند: افالطون در  می

فرقه مشائیان شهرت یافت، وی براین باور است که جامعه نیز همچون فرد از سه جزء ترکیب 
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اند و در جماعت و در جماعت  عنی حکماء که به منزله قوه عاقلهشده است: اول، اولیاء امور ی

اند و به منزله قوه غضبیه هستند و  اعحافظ و نگهبان اجتمحکم سر را دارند. دوم سپاهیان که 

وران و ارباب صنایع و زارعان که رفع احتیاجات به وسیله  حکم سینه را دارند. سوم، پیشه

 آنهاست و حکم شکم را دارند. 

هایی زد که در جریان آنها مورد خشم بعضی امراء آن سرزمینها قرار  او دست به مسافرت

گی و اسارت درآمد.سرانجام به کمک یکی از مریدانش آزاد گردید و همان گرفت و به بند

دوستش باغهایی در اطراف آتن برای او خرید و بدو هدیه کرد که تا آخر عمر همانجا اقامت 

گزید و از درآمد آن کسب روزی کرد و یکی از آن باغها را مجلس درس خود قرار داد و چون 

کادمی باغی را که وقف تعلیم و متعلم کادمیا نام داشت، فلسفه وی به فلسفه آ ان کرده بود، آ

کادمیا نامیدند. (دهخدا، ج   ).۳۱۴۱- ۳۱۴۲، صص ۱۱معروف شد و پیروان او را آ

ق.م) از طرف حکومت محکوم به اعدام  ۴۰۰یا  ۳۹۹ق. م). در سال ( ۴۷۰تا   ۴۶۸متولد درآتن ( -١

. وی استاد افالطون و بنیانگذار روش سقراطی گردید و با نوشیدن شوکران مسموم شد و درگذشت

است. پدرش مردی حجار بود و سقراط پس از آن که ایام جوانی چندی درخدمت وی به سر برد، 

به دستیاری کریتو از پیروی شغل پدر کناره گرفت و دل بر فلسفه نهاد. سقراط به وجود خدای یگانه 

 ).۵۴۴، ص۲۹بری نماید. (دهخدا ، ج پی برد و سعی داشت مردم را نیز بدین حقیقت ره

باستان بود که به  ونانیو اخترشناسان  لسوفانیاز ف یکبطلیموس (بطلمیوس) ی وسیکالود -٢

شناخته شده  هانیک یرا برا ییالگو یو .ستیز یواقع در مصر م هیدر اسکندر ادیاحتمال ز

قرار  یتیدر مرکز گ نیماست ارائه کرد که در آن زم یدیروزگار خود که همان سامانه خورش

 گفتند یدر آن زمان به مدار فلک م .دیچرخ یبدورش م اراتیس هیو ماه و بق دیداشت و خورش

 نیوجود دارد که آخر کهفت فل :گفت یکشف نشده بودند.او م شتریب ارهیس ۴و در آن زمان 

ود که خدا و معتقد ب زیاو ن .اند دهیآن چسب ها روی ستاره هفلک فلک االفالک نام دارد که هم

در باره جهان ارائه  وسیکه بطلم هینظر نی.به اکنند یم یفرشتگان بعد از فلک االفالک زندگ

 آزاد]         هپدیا، دانشنام [سایت ویکی .ندیگو یم یمرکز نیزم هیکرد ، نظر

ها وزارت  بوذر جمهر (بزرگمهر) نام حکیم بزرگوار و نجیب دانش شعار پسر بختان که سال -٣

انوشیروان دادگر را به عهده داشت. به حکمت معروف است و به تدبیر مشهور و در اغلب 

 ) ۱۴۵، ص ۱۱فردوسی حاالت وی مسطور است. ( دهخدا، ج هکتب تواریخ و شاهنام
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محکم  مومنان با دالیل قوی و و اند. اما خود رسول الله  گفته از میالد مسیح

 هاندیش هرگز تراوش فکر و نبوده و اصرار داشتند که افکار اسالم شبیه افکار بشر

 شالوده مسئله نبوت همین است. کسی نیست. اصل و

 پاکی رسول الله بین کافران و بایستی مومنان به این مطلب توجه کنند که در

بدی نکرده است. اسالم را متهم به کار  هیچ کس پیامبر مسلمانان اختالفی نبوده و

دانایی بوده است، به این  بزرگ و خوب و بنابراین، اگر کسی بگوید محمد مرد پاک و

مسلمان است که عالوه  معنا نیست که وی فردی مومن است؛ بلکه زمانی مومن و

سفیر خداوند به  رسان و بن عبدالله بن عبد المطلب، پیغام برآنها، بپذیرد محمد

 پیام خداوند را به بشر رسانده است. وبوده که گفتار  سوی بشر

اصال محل مناقشه نیست. این مساله به قول  پاکی رسول الله  ةمسال ،بنابراین

همه انسانها درمورد آن اتفاق نظردارند. آنچه که جای  عرب، امر مطروح منه است. و

های مکه  گفتارش را از کجا آورده است؟ مشرک بحث است، این است که پیامبر 

ن سخنان آمعتقد بودند که قر ٢ما، وتا آن مرده های کسروی های عصر کمونیست تا

                                                                                           
زیست. او علوم وقت  میالدی می ۱۲۰و ۵۰پلو تارک (پلو تارخس) مورخ یونانی که تقریبا بین  -١

 ).۴۳۴، ص ۱۳فلسفه افالطون گردید. (دهخدا،ج را در آتن آموخت و پیرو

شمسی در ۱۲۶۹سید احمد فرزند حاج میرقاسم از نویسندگان و مورخان ایران است. درسال  -٢

دان و آشنا به زبان و ادبیات عرب بود. عالوه بر فارسی و عربی،  تبریز متولد شد. تاریخ

ای به نام پرچم منتشر کرد که  امهدانست و روزن های انگلیسی و فرانسه و روسی هم می زبان

مجلد است که از آن جمله تاریخ  ۷۰ناشر افکار وی و طرفدارانش بود. تالیف وی درحدود 

مشروطه ایران، تاریخ هیجده ساله آذربایجان، تاریخ پانصد ساله خوزستان، پیدایش آمریکا، 

م و شهریاران گمنام را گری، ده سال در عدلیه، پیرامون اسال گری، بهایی زندگانی من، صوفی

هنگامی که به اتفاق منشی خود برای توضیح دادن  ۱۳۲۴اسفند  ۲۰توان نام برد. او در می

هایش به دادگستری تهران رفته بود، در دادگاه به دست دو تن از گروه فدائیان  ای از نوشته پاره

 ).۵۲۷ص ۳۹اسالم کشته شد. (دهخدا ج
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کرده، مرد دانایی بوده، کتابهای دیگران را  خوب فکر می محمد  ،خوبی است

صدد معالجه آن  در خوانده و نتیجه خوبی گرفته است، درد ملتش را فهمیده و

کنند. اما  چنین فکر می دیگران این برآمده است. کمونیست، بت پرست، کسروی و

طرز تفکر این عده از  مسلمانان به استناد قرآن معتقدند که قضیه این چنین نیست و

  مردود است بلکه آنچه حضرت محمد  افراد کامال
ً
کالم خداوند  آورده مستقیما

 زیاد در پیامبر آنچه را که شنیده بدون کم و و وحی کرده است؛ خداوند به پیامبر

 قرار داده است. اختیار مردم

 خود قرآن وجود دارد. چنین به نظر مبحث نبوت مطالب بسیار مهمی در در

ن را فکر خود آن حضرت یا نتیجه آبویژه قر رسد آنان که سخن رسول الله  می

 پندارند افرادی مخفیانه آن را به پیامبر یاد می دانند و تلقین دیگران به وی می

اند آیات قرآن را  دبختند که حتی زحمت به خود ندادهب بیچاره و اند، آنقدر داده می

باشد  این امکان وجود دارد که مجموع آیات قرآن فکر کسی دیگر بررسی کنند. مگر

ت یامنصفانه آ کسی مخلصانه، بدون غرض و تلقین شده باشد؟! زیرا اگر که به پیامبر

 کتاب کالم بشر دهد که این قرآن را بررسی کند خود همین آیات به وضوح نشان می

داستانها  چه در احکام و نیست. سخن کسی نیست که آن را به رسول الله، چه در

 توان دریافت. تلقین کرده باشد. این امر را از خود قرآن به روشنی می

 قرآن چهار جنبه دارد: بحث نبوت در

تنظیم قرآن هیچ دخالتی  در : دالیل متعدد اثبات این حقیقت که محمد اول

 کند. زیاد برای مردم بازگو می شنود بدون کم و تنها آنچه را می د وندار

 با آن روبرو آنچه پیامبر سر پیامبر آمده و تکرار اینکه آنچه بر : توضیح ودوم

 پیامبران پیشین آمده است. مبارزه بین حق و سر شود مشابه چیزهایی است که بر می

طول تاریخ متفاوت  ابزار این مبارزه در تنها وسایل و باطل همیشه یک شکل داشته و
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اسالم در قرنها فرق داشته ولی  باطل، بین کفر و بوده است. وسایل مبارزه بین حق و

فرق نداشته است؛ به عنوان مثال:  جوهر و حقیقت قضیه همیشه یکی بوده و

دیپلم نبودند ولی باالخره همان  دکترا و های زمان پیامبر دارای لیسانس و ابوجهل

 گفتند این سخن از می زدند و های غیراسالمی زمان ما را می حرف دکترها و لیسانس

گفت:  ابوجهل می زند! مثال گفتند خدا که حرف نمی جانب خودت است! می

زند، تو از قول  مگرخداوند زبان یا دندان دارد که حرف بزند؟! خدا که حرف نمی

همان حرفی بود که ای! یعنی درست  ای، خودت درست کرده خودت آورده

زدند.  گویند. آنان بدون مدرک تحصیلی این حرف را می های امروز می کمونیست

 هم ندارند. هیچ فرقی با ماهیت مبارزه آنان یکی است و بنابراین، حقیقت و

 جهت، یک بشر هر از  اینکه پیامبر و : بررسی مأموریت رسول الله سوم

این همه  با پیامبر  و تری به عهده دارد. لیت، وظیفه سنگینئونظرمس از است و

درپیشگاه خدای متعال همانند یک بشر است.  امتیازات از دایره بشریت خارج نشده و

 روند. می اند، به تبع وی به بهشت پیروی کرده و از میان امتش، آنانی که ازپیامبر

برای نظر آنچه  از رسول الله  ة: بررسی مسائل مربوط به خانوادچهارم

 مسلمانان اهمیت داشته است.

 نیست؟ ن سخن خود رسول الله آشود که قر چگونه ثابت می

کنیم که این سه مطلب کافی است برای اینکه قرآن  به سه مطلب از قرآن اشاره می

 باشد. تواند سخن بشر نمی

، مطابق بیان خود آن  طرف رسول الله شد تلقی وحی از وقتی وحی آغاز

صورت بوده است. از حضرت سوال شد وحی را چگونه دریافت حضرت، به سه 

يِع َما « به سه حالت:  :کنی؟ فرمود می
َ
ْحيَانًا َ�تََمثَُّل يِل الَْملَُك رَُجال َ�يلَُكُِّمِ� فَأ

َ
أ

حياناً أسَمعُ  ،َ�ُقوُل 
َ
وَت وَ  وأ   الَ الصَّ

َ
 رَ أ

َ
تِيِ� يِف ِمثِْل َصلَْصلَِة وَ  ،داً حَ ی أ

ْ
ْحيَانًا يَأ

َ
أ
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 َ
ْ
َّ اجل َشدُّ يلَعَ

َ
پاسخ اینکه  این لفظ حدیث است از قول رسول الله در .١»َرِس، َوُهُو أ

به سه صورت (گاهی فرشته وحی «کنی؟ حضرت فرمود:  وحی را چگونه دریافت می

کنم. گاهی  شنوم و حفظ می زند، می حرف می، شود به شکل انسانی جلو من مجسم می

گاهی کلمات وحی به شکل صداهای زنگ  بینم. و شنوم ولی کسی را نمی کلمات را می

 .»سخت است من بسیار این بر رسد و دل من می ممتد به مغز و
 خوانیم: سوره شوری می آخر در ،قرآن آمده آیاتی از همین سه مورد در

ن لِبََ�ٍ  َ�نَ  َوَما﴿
َ
ُ ٱ يَُ�ّلَِمهُ  أ وۡ  ًياوَحۡ  إِ�َّ  �َّ

َ
ٓ  ِمن أ وۡ  ِحَجاٍب  يِٕ َوَرا

َ
 أ

ٓ  َما ۦنِهِ �ِإِذۡ  َ�ُيوِ�َ  رَُسوٗ�  ِسَل يُرۡ  ۚ �ََشا ٌّ  ۥإِنَّهُ  ُء  ]۵۱: یشور[ال ﴾٥١ َحِكيمٞ  َ�ِ

فراسوی  راه) وحی یا از وهیچ بشری را نرسد که با خدا سخن گوید جز (از« 

آری، اوست ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحی نماید.  فرستاده حجابی، یا

                                           
ِ ْ�ُن يُوُسَف «: / قال اإلمام البخاری -١ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ نَا َمالٌِك  :قَاَل  ،َحدَّ ْخرَبَ

َ
َ�ْن ِهَشاِم بِْن  ،أ

�ِيهِ  ،ُعْرَوةَ 
َ
مِّ الُْمْؤِمِنَ�  ،َ�ْن أ

ُ
َارَِث ْ�َن ِهَشاٍم  ،لَ�ْن اَع�َِشَة أ

ْ
نَّ احل

َ
ِ  أ َل رَُسوَل ا�َّ

َ
 َسأ

ِ  :َ�َقاَل  ْ  !يَا رَُسوَل ا�َّ ِ�يَك ال
ْ
ِ  ؟َويْحُ َكيَْف يَأ ِ�  :َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْحَيانًا يَأ

َ
ِ� ِمثَْل َصلَْصلَِة أ

َّ َ�يُْفَصُم َ��ِّ َوقَْد َوَ�يُْت َ�نُْه َما قَاَل  هُ يلَعَ َشدُّ
َ
ََرِس َوُهَو أ

ْ
ْحيَانًا َ�تََمثَُّل يِل الَْملَُك رَُجًال  ،اجل

َ
َوأ

يِع َما َ�ُقوُل 
َ
ِديِد  :ل�َِشُة قَالَْت اَع . َ�يلَُكُِّمِ� فَأ َْوِم الشَّ ُل َعلَيِْه الَْويْحُ يِف ايلْ ْ�تُُه َ�ْ�ِ

َ
َولََقْد َرأ

رَبِْد َ�يَْفِصُم َ�نْهُ 
ْ
ُد َعَرقًا ،ال إلی رسول  یبخاری، باب کیف کان بدء الوح(. «َو�ِنَّ َجِبينَُه يَلَتََفصَّ

 ،۳۴ص ،۸نیز کتاب بدء الخلق، باب ذکر المالئکة، صلوات الله علیهم، ج ۲، ص۱ج الله 

 ت است که حارث ابن هشام از رسول الله یروا ؛لشه یعا ؛نیاز ام المُومن« ).۳۲۱۵ ح

مانند  یگاه«فرمود:  شود؟ رسول الله  یگونه نازل مچ یوح !ا رسول اللهی: د و گفتیپرس

پس از و  ن نوع آنست.یتر ن، سختیو ا شود ینازل مبصورت زمزمه)  یعنی( زنگ یصدا

د یآ یبصورت انسان م ،یوح هفرشت هم یگاه .کند یدا میخاتمه پ ،تیفین کیا، یفراگرفتن وح

د: در فصل یگو یم لشه یعا .»کنم یش را حفظ میها د و من گفتهیگو یبا من سخن م و

تمام  یوحچون  ن هنگام،ی. و در ابودم ضرتبر آنح یشاهد نزول وح ،زمستان و شدت سرما

 .»دیکچ یم عرق ،شد و از آن یس عرق میخ  ی رسول اللهشانیپ ،شد یم
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  .»بلند مرتبه سنجیده کار
 گوید:  آیه بعد این چنین می در و

وۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿
َ
ٓ َحيۡ أ مۡ  ّمِنۡ  اُروحٗ  َك إَِ�ۡ  َنا

َ
ۚ أ  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َما رِيتَدۡ  ُكنَت  َما رِنَا

ٓ  َمن ۦبِهِ  ِدي�َّهۡ  �نُورٗ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ِ�نَوَ�ٰ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�  ََّشا ۚ  ِمنۡ  ءُ �  ِعَبادِنَا
سۡ  ٖط ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ِديٓ َ�َهۡ  �نََّك   ]۵۱: یشور[ال ﴾٥٢ تَقِي�ٖ مُّ

دانستی کتاب  تو نمی امر خودمان به سوی تو وحی کردیم. و همینگونه روحی از«

بندگان  (کدام است؟) ولی آن را نوری گردانیدیم که هر که از نه ایمان چیست و

نماییم، و به راستی که تو به خوبی به راه راست  خود را بخواهیم به وسیله آن راه می

 .»کنی ت میهدای
تواند سخن غیرخدا باشد؟ چه کسی به  حال دقت بفرمایید آیا این مضمون می

لیکن ما این  دانستی کتاب چیست؟ ایمان چیست؟ و تو نمی :گوید می  محمد

مان را که  کسانی از بندگان ،آن ةایم تا به وسیل سخن را فروغ جاودانه قرار داده

 بخواهیم هدایت کنیم. 

ها  بنده چه کسی بودند؟ بنده علمای یهود بودند؟ بنده مزدکیقریش  عرب و

های مسیحی بودند؟ مردم عرب بنده که بودند؟ برای اینکه سخن  بودند؟ بنده کشیش

بندگانمان کسانی را که بخواهیم.  خواهیم بدینوسیله هدایت کنیم از گوید: ما می می

کند خیلی  حبت میپروردگار بندگان ص ،زند دارد، حرف می یبندگان ،پس رب

 .واضح است!

آمد گاهی رسول الله هنگام شنیدن کلمات  وقتی در مکه برحضرت وحی می

اینکه ممکن  قرآن چه از روح االمین به شکل بشر، چه بدون دیدن شخص، به فکر

 در شنود یک بار تکرار کند و داد تا آنچه می است فراموش کند، لبها را حرکت می

 سوره قیامت به حضرت چنین گفت:  درذهنش ثابت بماند. قرآن 
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 ١٧ ۥَءانَهُ َوقُرۡ  ۥَعهُ َ�ۡ  َناَعلَيۡ  إِنَّ  ١٦ ۦٓ بِهِ  َجَل ِ�َعۡ  لَِسانََك  ۦبِهِ  ُ�َّرِكۡ  َ� ﴿
  فَإَِذا

ۡ
 ]۱۹ -۱۶[القیامة:   ﴾١٩ ۥَ�َيانَهُ  َناَعلَيۡ  إِنَّ  ُ�مَّ  ١٨ ۥَءانَهُ قُرۡ  تَّبِعۡ ٱفَ  هُ َ�ٰ قََرأ

 ماست جمع کردن و شک بر عجله کنی به گفتن آن. بیزبانت را حرکت مده که «

 تو خواندنش را دنبال کن. سپس  خواندن آن. و
ً
هرگاه ما آن را بر تو خواندیم بعدا

 .»شک بیانش برماست بی
 یک بار دیگر که وحی بر

ً
حضرت  ولی چون حضرت عادت کرده بود احتماال

ارک خود را حرکت داد تا های مبارک و زبان مب آمد طبق عادت موقع شنیدن وحی لب

  کلمات در
ً
چند بار انجام داده بود.  ذهنش ثابت بماند. طبق آن عادتی که احتماال

 این بارخداوند چنین فرمود: 

نَزلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿
َ
ۡ ٱ ِمنَ  �ِيهِ  َناَوَ�َّ�ۡ  اَعَر�ِيّٗ  َءانًاقُرۡ  هُ َ�ٰ أ  َ�تَُّقونَ  لََعلَُّهمۡ  وَِ�يدِ ل

وۡ 
َ
ُ ٱ َ� َ�َتَ�ٰ  ١١٣ �رٗ ذِكۡ  لَُهمۡ  ِدُث ُ�ۡ  أ ۡ ٱ �َّ ۗ �َۡ ٱ َملُِك ل ِ  َجۡل َ�عۡ  َوَ�  قُّ  ٱب

 َءانِ ُقرۡ لۡ
ن لِ َ�بۡ  ِمن

َ
ٓ َعهِدۡ  َولََقدۡ  ١١٤ امٗ ِعلۡ  ِ� زِدۡ  رَّّبِ  َوقُل ۥۖ يُهُ وَحۡ  َك إَِ�ۡ  َ�ٰٓ ُ�قۡ  أ  نَا

 .]۱۱۵ -۱۱۳[طه:  ﴾١١٥ امٗ َعزۡ  ۥَ�ُ  َ�ِدۡ  َولَمۡ  فَنَِ�َ  ُل َ�بۡ  ِمن َءاَدمَ  إَِ�ٰٓ 

در آن  ایم و به این ترتیب ما این سخن را به عنوان قرآنی به زبان عربی نازل کرده«

ایم؛ شاید بدین وسیله مردم به یاد خدا باشند یا به  مسائل گوناگونی مطرح نموده

به خواندن  پس بلند مرتبه است خداوند پادشاه برحق، و فکر سرنوشت خود بیفتند.

خدایا! علمم را  :وحی آن به سوی تو تمام شود، و بگوعجله نکن پیش از اینکه 

  بیفزا.
ً
 .»عزم راسخی نداشت به آدم توصیه کردیم، ولی او فراموش کرد و ما قبال

باشد؟ روشن است که چنین چیزی  تواند سخن یک بشر به نظر شما این می

 ت وهای قرآن در تورا گویند: خوب، داستان امکان ندارد. اما مخالفان امروزه می

انجیل خوانده و داستانهایش را به  انجیل هم آمده، بنابراین یا خود پیامبر تورات و

داستان  انجیل را خوانده اند و زبان عربی نقل کرده، یا افرادی، جهانگردانی تورات و
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نقل   را برای پیامبر ‡ ابراهیم، موسی، عیسی، زکریا، یحیی، داود و سلیمان

انسان قرآن نخوانده باشد،  سبک عربی پیاده کرده است. اگرهم به  پیامبر کرده اند و

خورد؛ اما  می فریب آن را جالب است، و بیسواد باشد، چنین حرفی خیلی درست و

بپذیرد؛ چون قرآن این  کسی که قرآن خوانده باشد امکان ندارد این افسانه کودکانه را

غریبش این  عجیب و دانسته که بندگان فکرها را کرده، گوینده خداست، خدا می

ای تنظیم شده که امکان  های قرآن به گونه این رو داستان تراشند، از می ها را تهمت

 تورات نقل کرده باشد. آن را از ندارد سخن کسی باشد که تورات خوانده و

نظر داشته  افکنیم؛ البته این را باید در های قرآن می اکنون نگاهی گذرا به داستان

 قرآن هم کالم خداست، معقول و انجیل کالم خداست و رات وباشیم که چون تو

در تورات و قرآن شبیه به هم باشد؛ زیرا هر دو   منطقی است سرگذشت نوح

فرو   موسی را به زبان عبری بر  سخن خداست. خداوند سرگذشت نوح

فرو فرستاده   گذشت را هزار سال بعد به زبان عربی برمحمد همان سر فرستاده و

ت؛ بنابراین طبیعی است که این دو داستان شبیه هم باشند؛ زیرا منشأ و مصدر هر اس

دو سخن یکی است. هر دو کالم خداست، پس معقول است که مثل هم باشد. حال 

 های قرآن از بینیهای جالبی کرده تا کسی نتواند مدعی اخذ داستان ببینیم قرآن چه پیش

 فرماید: ابتدای داستان می کنیم؛ در سوره هود را بررسی می ،تورات باشد؟! به عنوان مثال

رۡ  َولََقدۡ ﴿
َ
بِ�ٌ  نَِذيرٞ  لَُ�مۡ  إِّ�ِ  ۦٓ ِمهِ قَوۡ  إَِ�ٰ  نُوًحا َناَسلۡ أ  ].۲۵[هود:  ﴾٢٥ مُّ

 .»ایم شک ما نوح را به سوی قومش فرستاده بی« 
ی  ها؟ فالسفه های مسیحی؟ مزدکی را فرستاده؟ کشیش  چه کسی نوح

را فرستاده؟ آنکه   ایران؟ کاهنان عرب؟ چه کسی قبل از شش هزار سال نوح

ایم.  گوید ما نوح را به سوی قومش فرستاده می را فرستاده به محمد  نوح

خوب معلوم و واضح است که این، سخن چه کسی است؟! داستان درسوره هود 

 کند:  طور قطع مییک مرتبه داستان را این   یابد. وسط سرگذشت نوح ادامه می
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مۡ ﴿
َ
ٰ �ۡ ٱ َ�ُقولُونَ  أ ٮ �ۡ �ۡ ٱ إِنِ  قُۡل  ُهۖ َ�َ ۠  َراِ� إِجۡ  َ�َعَ�َّ  ۥُتهُ َ�َ نَا

َ
ا ءٞ بَرِيٓ  َو�  ّمِمَّ

 .]۳۵[هود:  ﴾٣٥ رُِمونَ ُ�ۡ 

من این را بافته ام جنایتش  اگر :گویند این سخن را خودش بافته؟ بگو آیا می«

  .»تان برخودتان است کنید جنایت می برخود من است ولی اگر شما حق را انکار
 فرماید:  پایان داستان می در و

� ِمنۡ  َك تِلۡ ﴿
َ
ٓ أ ٓ  بِ َغيۡ لۡ ٱ ءِ َبا نَت  لَُمَهآ َ�عۡ  ُكنَت  َما َكۖ إَِ�ۡ  نُوِحيَها

َ
 َوَ�  أ

ۖ ۡص ٱفَ  َذ�ۖ َ�ٰ  لِ َ�بۡ  ِمن ُمَك قَوۡ   .]۴۹[هود:  ﴾٤٩ ُمتَّقِ�َ لِلۡ  قَِبةَ َ�ٰ لۡ ٱ إِنَّ  ِ�ۡ

ها را  ایم. نه تو این داستان تو وحی کرده های غیبی است که ما بر گذارش این از«

 می
ً
  .»ات؛ پس شکیبا باش زیرا عاقبت ازآن پرهیزکاران است نه طایفه دانستی و قبال

این سخن را   تواند دنبال سرگذشت نوح این سخن کیست؟ چه کسی می

 ای ی غیبی است که ما بر تو وحی کردهها بگوید؟ این از گذارش
ً
این  م، نه تو قبال

 نه طایفه ات. خوب معلوم است که این سخن خداست.  دانستی و ها را می داستان

زیبای قرآن، داستان مفصل  ادیبانه و های شیوا و ترین سرگذشت از مفصل

پرفراز و نشیبش  غریب و است، با آن زندگی عجیب و  حضرت یوسف صدیق

باالخره زندان  بعد به صورت برده فروخته شدن ودر مصر؛ اول از کنعان و در چاه افتادن، 

داستانی بسیار  و بعد به سلطنت رسیدن یا به نخست وزیری رسیدن در مصر الی آخر.

 
ً
تورات آمده است. حاال احتمال  ای در خالصه این داستان به گونه جالب است. مسلما

فته شده است. تورات گر (سوره یوسف) از قرآن دارد که یکی بگوید: داستان یوسف در

 فرماید:  ابتدای داستان می گنجد؟ در خود قرآن می حال ببینیم این در

﴿ ٓ ۡ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ  ر� ال ٓ  ١ ُمبِ�ِ ل نَزلۡ  إِ�َّا
َ
 لََّعلَُّ�مۡ  اَعَر�ِيّٗ  نًا�قُرۡ  هُ َ�ٰ أ

حۡ  َك َعلَيۡ  َ�ُقصُّ  نُ َ�ۡ  ٢ قِلُونَ َ�عۡ 
َ
ٓ  َقَصِص لۡ ٱ َسنَ أ وۡ  بَِما

َ
ٓ َحيۡ أ  َذاَ�ٰ  َك إَِ�ۡ  َنا

�ِيهِ  يُوُسُف  قَاَل  إِذۡ  ٣ فِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ لَِمنَ  ۦلِهِ َ�بۡ  مِن ُكنَت  �ن َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ
َ
�ِ 
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بَِت َ�ٰٓ 
َ
يۡ  إِّ�ِ  �

َ
َحدَ  ُت َر�

َ
مۡ ٱوَ  اَكبٗ َكوۡ  َعَ�َ  أ �ۡ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ

َ
 ِ�  ُتُهمۡ َر�

 .]۴ -۱[یوسف:  ﴾٤ ِجِدينَ َ�ٰ 

شک ما این را به صورت قرآنی به زبان  خداوند است. بی المر، این کتاب آشکار«

تان راهنمایی شوید. اینک ما زیباترین  ایم تا شما با خرد و عقل عربی فرستاده

شک تو قبل  بی ایم و کنیم به وسیله آنچه بر تو وحی کرده داستان را برای تو بازگو می

سف به پدرش گفت: ای این بیان از غافالن بودی. به یاد آور آن هنگام که یو از

   .»برند من به خواب دیدم که یازده ستاره با خورشید و ماه برایم سجده می، پدر

آموز مقدمه این سوره را بررسی کنید،  حاال شما به عنوان یک دانشجو یا دانش

 گوید:  تواند سخن یک کشیش باشد؟ خوب دقت کنید آیات می می

﴿ ٓ ا نَزلۡ  إِ�َّ
َ
 .]۲[یوسف:  ﴾٢ قِلُونَ َ�عۡ  لََّعلَُّ�مۡ  ا�ِيّٗ َعرَ  نًا�قُرۡ  هُ َ�ٰ أ

د شما با خردتان حقیقت ایم شای تو نازل کرده ما این را به صورت قرآنی عربی بر«

  .»را بیابید
 گوید: سپس می

حۡ  َك َعلَيۡ  َ�ُقصُّ  نُ َ�ۡ ﴿
َ
ٓ  َقَصِص لۡ ٱ َسنَ أ وۡ  بَِما

َ
ٓ َحيۡ أ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  َك إَِ�ۡ  َنا

 .]۳[یوسف:  ﴾٣ فِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ لَِمنَ  ۦلِهِ َ�بۡ  ِمن ُكنَت  �ن

کنیم به وسیله آنچه از این  می ما زیباترین ونیکوترین داستانها را برای تو بازگو«

 ازاین داستان غافل بودی بی ایم و قرآن بر تو وحی کرده
ً
 .»شک تو قبال

 شود ودر پایان داستان این است:  داستان مفصل یوسف تمام می

﴿ ٰ � مِنۡ  لَِك َ�
َ
ٓ أ يۡ  ُكنَت  َوَما َكۖ إَِ�ۡ  نُوِحيهِ  بِ َغيۡ لۡ ٱ ءِ بَا ۡ�َ  إِذۡ  هِمۡ َ�َ

َ
ْ ُعوٓ أ مۡ  ا

َ
 رَُهمۡ أ

ٓ  ١٠٢ ُكُرونَ َ�مۡ  وَُهمۡ  �ۡ  َوَما
َ
 َوَما ١٠٣ ِمنِ�َ بُِمؤۡ  َت َحرَۡص  َولَوۡ  �َّاِس ٱ َ�ُ أ

جۡ  مِنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُهمۡ  َٔ �َۡ� 
َ
 .]۱۰۴-۱۰۲[یوسف:  ﴾١٠٤ لَِم�َ َ�ٰ لِّلۡ  رٞ ذِكۡ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٍر� أ
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هنگام که در نیرنگشان به  این از اخبار غیب است که به تو وحی نمودیم و آن«

چیدند، نزدشان نبودی. هر چقدر که مشتاق باشی،  اتفاق نظر رسیدند و دسیسه می

آورند. و تو هیچ پاداشی در قبال تبلیغ قرآن از آنان  بیشتر مردم ایمان نمی

  .»کنی. قرآن، تنها یادآوری و پندی برای جهانیان است درخواست نمی
کتاب  پرواضح است که این پایان مهر بر این است که مطالب سوره یوسف از

دیگری گرفته نشده، بلکه این مطالب از عرش آمده است. همان خدایی که تورات را 

 فرو فرستاده است.  هزار سال بعد قرآن را برمحمد  فرو فرستاده، موسی بر

  کنیم. سرگذشت حضرت موسی ها را بررسی می یکی دیگر از داستان دیگر بار

 درقرآن مجید زیاد آمده، درپایان سوره قصص اینگونه آمده است: 

ٓ قََضيۡ  إِذۡ  ِ�ِّ َغرۡ لۡ ٱ ِ�َانِبِ  ُكنَت  َوَما﴿  ٱ ُموَ�  إَِ�ٰ  َنا
َ
 ِمنَ  ُكنَت  َوَما رَ مۡ ۡ�

ٰ ٱ ٓ َوَ�ٰ  ٤٤ ِهِدينَ ل�َّ   ِكنَّا
ۡ
�َش�

َ
ۚ لۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َ�َتَطاَوَل  اقُُرونٗ  نَاأ  ُكنَت  َوَما ُعُمُر

هۡ  ِ�ٓ  اثَاوِ�ٗ 
َ
ْ َ�تۡ  َ�نَ َمدۡ  لِ أ  َوَما ٤٥ ِسلِ�َ ُمرۡ  ُكنَّا ِكنَّاَوَ�ٰ  تَِناَءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لُوا

ورِ ٱ ِ�َانِبِ  ُكنَت  ّ�َِك  ّمِن ةٗ رَّۡ�َ  ِ�نَوَ�ٰ  َنانَاَد�ۡ  إِذۡ  لطُّ ٓ  امٗ قَوۡ  ِ�ُنِذرَ  رَّ ا  مَّ
 ٰ تَٮ

َ
ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  لَِك َ�بۡ  ّمِن نَِّذيرٖ  ّمِن ُهم�  ].۴۶ -۴۴[القصص:  ﴾٤٦ َ�َتَذكَّ

ی غربی نبودی و حضور  گاه که فرمان (نبوت) را به موسی دادیم، تو در کرانه و آن«

ان هایی (پس از موسی) پدید آوردیم که روزگار درازی بر آن نداشتی. ولی ما نسل

نبودی تا آیاتمان را بر آنان بخوانی و این ما » مدین«گذشت. و تو در میان اهالی 

» طور«گاه که (به موسی) ندا دادیم، کنار کوه  بودیم که پیامبرانی فرستادیم. و آن

نبودی؛ ولی به رحمت پروردگارت (وحی نازل شد) تا گروهی را بیم دهی که پیش 

  .»ان نیامده بود؛ باشد که پند بگیرندای برایش از تو، هیچ هشداردهنده
زند. این آیه مؤید این است که قرآن از  خوب معلوم است که خداوند حرف می

های تورات این  های قرآن با داستان کتاب دیگری گرفته نشده است. علت تشابه داستان

  است که هر دو ازیک مصدرند: مصدر وحی، مصدر خدا. حضرت جبرئیل
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نازل کرده، که در آن سرگذشت پیامبران قبل از   موسی زبان عبری برتورات را به 

نازل  محمد  او بوده است. همین جبرئیل هزار سال بعد قرآن را به زبان عربی بر

های تورات به زبان عربی تکرار شود؛ چون  کرده است. طبیعی است که داستان

 دو یکی است.  هر مصدر

 ظریف است و اسالم خیلی مهم و تقادی درالزم به یادآوری است که امور اع

نقش اساسی دارد. اگر ما در مسائل توحید و نبوت و معاد کوتاهی کنیم، دالئل نبوت 

های مذهب خویش را  را خوب ندانیم و در برابر یک اتهام تسلیم شویم، تمام ریشه

 توان این مسائل را مسائل بنیادی نام نهاد.  قیچی کرده ایم؛ از این رو می

 انسان نبوت را به آن معنی واقعی و درمیان این مسائل اساسی اگر ،به عنوان مثال

صحیحش قبول نداشته باشد، طبیعی است که اگر اعمالی انجام بدهد هرگز 

مخلصانه نخواهد بود و هرگز در مذهبی که بنیادش متزلزل است جایی نخواهد 

 داشت.



 
 

 

 

 

 :فصل دوم
 نه فراترجنس بشر  پیامبري از

 دومین قسمت از مسائل نبوت در قرآن مجید به دو بخش اختصاص دارد: 

کید می : به محمد اول شود این مشکالتی که هم اکنون پیامبر با آن مواجه  تأ

 است، در ملل پیشین نیز بوده است. 

کید شده که حضرت دوم بشر و انسان است و تمام خصوصیات  : بسیار تأ

بشریت خارج  ی نبوت و عزیز ومحبوب خدا بودن او را از دایره انسان سالم را دارد. و

نساخته و در ملک و فرمانروایی خداوند هیچ سهمی ندارد. فقط خدا خودش 

 کند.  مملکت هستی را اداره می

کید شده است. در روی این دو مطلب بسیار  باره مطلب اول سران قریش در تأ

سواالت  ه زانو درآوردن و در بن بست قرار دادن رسول الل مکه معظمه برای به

گفتند: این جبرئیلی که برای تو وحی  کردند؛ به عنوان مثال یک بار عجیبی مطرح می

کنیم. خداوند با شنیدن این مطلب  آورد، اگر بیاید تا او را ببینیم، تو را قبول می می

 چنین جواب داد: 

﴿ ْ نزَِل  َ�ٓ لَوۡ  َوقَالُوا
ُ
نَزۡ�َ  َولَوۡ  َملَٞكۖ  هِ َعلَيۡ  أ

َ
 ٱ لَُّقِ�َ  َملَٗ�  اأ

َ
 َ�  ُ�مَّ  رُ مۡ ۡ�

ََعلۡ  َملَٗ�  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  َولَوۡ  ٨ يُنَظُرونَ  ا ِهمَعلَيۡ  َناَولَلَبَسۡ  رَُجٗ�  هُ َ�ٰ �َّ  مَّ
ِ  فََحاَق  لَِك َ�بۡ  ّمِن بِرُُسلٖ  زِئَ ُتهۡ سۡ ٱ َولََقدِ  ٩ بُِسونَ يَلۡ  ِينَ ٱب َّ�  ْ  َسِخُروا
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ا ُهمِمنۡ  ْ  مَّ ْ  قُۡل  ١٠ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ۦبِهِ  َ�نُوا  ٱ ِ�  ِسُ�وا
َ
ْ ٱ ُ�مَّ  ِض �ۡ�  نُظُروا

ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  ۡ ٱ قِبَةُ َ� �ِ�َ ل  .]۱۱ -۸[األنعام:  ﴾١١ ُمَكّذِ

کردیم، کار به ای نازل میای با او نازل نشده است؟ اگر فرشتهگویند: چرا فرشته«

دادیم، ای قرار میو اگر فرستاده را فرشته یافتند.نمیرسید و هیچ مهلتی  پایان می

-زهم برایشان جای شبهه میدادیم و باشک او را به شکل انسانی قرار میبی
پیامبران پیش از تو مسخره شدند؛  برند.. چنانچه خود در شبهه به سر میگذاشتیم

و: در زمین کردند، دامان مسخره کنندگان را گرفت. بگسرانجام آنچه ریشخند می

  .»گاه بنگرید سرانجام منِکران چگونه بوده است؟بگردید و آن
شود که ما آن را ببینیم؟  او نازل نمی ای بر چرا فرشته :اند گفتهیعنی این مشرکین 

فرستادیم به شکل خود  فرشته را می حکیمانه است) اگر (ببینید جواب خدا چقدر

 شدند واگر به کلی اینها نابود می خورد و فرشته که آنان ببیندش نظم جهان به هم می

معجزه کنیم فرشته را به شکل انسان دربیاوریم تا بتوانند او را ببینند مشکل حل 

موضوع همین است، جالب است،  ای. انسان ناشناسی آورده :گویند نخواهد شد. می

آنها برای اینکه باید معجزه شود، جبرئیل به شکل انسان در بیاید دراین صورت 

گویند: یک عرب ناشناس است، یک آدم جاسوس است، جاسوس روم است.  می

گویند: زبان کپان (ترازوی) خداست. همه چیز را  فارس می! کنی؟ حاال چه می

 شوند، می االمین به شکل خودش بیاید اینها منفجر روح و اگر شود با آن وزن کرد می

ورد. دخالت نیروی آسمانی در نظم خ نظم جهان به هم می توانند تحمل کنند، و نمی

ای بیاید و حال همه ما سالم باشیم وهیچ آسیبی  زمین، مثل این است که صاعقه

سپس در  پی دارد. شود؛ اگرصاعقه بیاید، تلفات و نابودی در نبینیم، خوب نمی

پیامبران پیش از تو نیز به همین صورت مورد استهزا و مسخره  )فرماید: دنباله آیه می

آنانی که پیامبران را به مسخره  گرفتند ولی آنان صبر کردند تا عذاب خدا بر قرار

سیاحت کنید  زمین سیر و گرفتند نازل شد. بگو: برای تحقیق در این مورد در می
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ساختند،  ٢ساختند، کاخ بعلبک ١ببینید آن ملل پیشین (که تمدن داشتند، کاخ آپادانا

 کجا هستند؟ کاخ سبأ در یمن ساختند) کجا رفتند و 

 در همین سوره انعام سران قریش در یکی از گفتگوهای جدی با رسول خدا 

بحثها ازنظر  در مطلب دیگری را مطرح کردند. البته این را باید بدانیم که حضرت 

مانند بودند. وقتی  بالغت و بیان به تمام معنا بی فصاحت و استدالل و خونسردی و

کلمات گهربارش چنان  شدند. سرا پا گوش میگفت سران قریش  حضرت سخن می

همین که  ریختند و شدت تأثر اشک می گرفت که بعضی از آنان از در دلها جای می

دیدید؟! نگفتیم سحر  :گفتند می آمدند و شد به هوش می سخن حضرت تمام می

با این گمان  کرد؟! و سحرش چگونه ما را مسخر کند؟! جادوست؟!  دیدید با می

شدند. دریک مورد وقتی استدالل  است، پراکنده می ساحر و او جادوگرباطل که 

 درست بود و
ً
هیچ جوابی نداشتند گفتند: ای محمد! کل ادعای تو  حضرت کامال

این است که تو پیامبر خدایی، بسیارخوب! اکنون پیش خدا برو و بگو که آنان مرا 

 قبول نکردند. آنگاه خداوند چنین فرمود: 

ِيٱ ُزنَُك َ�َحۡ  ۥإِنَّهُ  مُ لَ َ�عۡ  قَدۡ ﴿ بُونََك  َ�  فَإِ�َُّهمۡ  َ�ُقولُوَنۖ  �َّ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  يَُ�ّذِ
ٰ ٱ ِ ٱ ِت َ�ٰ � لِِم�َ ل�َّ بَۡت  َولََقدۡ  ٣٣ َحُدونَ َ�ۡ  �َّ  لَِك َ�بۡ  ّمِن رُُسلٞ  ُكّذِ

 ْ وا ٰ  فََصَ�ُ ْ  َما َ�َ بُوا ْ  ُكّذِ وُذوا
ُ
ٰٓ  َوأ ٰ  َح�َّ تَٮ

َ
ۚ نَۡ�ُ  ُهمۡ � َل  َوَ�  نَا  تِ لَِ�َِ�ٰ  ُمَبّدِ

ِۚ ٱ ٓ  َولََقدۡ  �َّ َبإِيْ  ِمن َءكَ َجا ۡ ٱ �َّ  َك َعلَيۡ  َكُ�َ  َ�نَ  �ن ٣٤ َسلِ�َ ُمرۡ ل
ن َت َتَطعۡ سۡ ٱ فَإِنِ  َراُضُهمۡ إِعۡ 

َ
 ٱ ِ�  اَ�َفقٗ  َتِ�َ تَبۡ  أ

َ
وۡ  ِض �ۡ�

َ
ٓ ٱ ِ�  اُسلَّمٗ  أ َما  ءِ لسَّ

 
ۡ
ٓ  َولَوۡ  يَةٖ� � �َِيُهمَ�َتأ ُ ٱ ءَ َشا ۡ ٱ َ�َ  َ�ََمَعُهمۡ  �َّ  مِنَ  تَُ�وَ�نَّ  فََ�  ُهَدىٰۚ ل

                                           
 ).۷۵، ص ۳۹باشد. ( دهخدا،ج های دوره هخامنشیان در تخت جمشید می نام یکی ازکاخ -١

ها وآثار  هزار متر مساحت دارد و دارای خرابه ۹۰بعلبک: نام شهری در شام که تا دمشق  -٢

 )۱۶۲، ص ۱۱باشد. (دهخدا، ج  باستانی می
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 .]۳۵-۳۳[األنعام:  ﴾٣٥ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ

تو را  ؛گویند کند گفتار اینهایی که می دانیم که تو را اندوهگین می شک می بی«

 پیامبران پیش از ولی این ستمگران آیات خدا را رد می ،کنند تکذیب نمی
ً
 کنند. یقینا

مقابل آزار و  در به همین صورت تکذیب شدند ولی آن پیامبران صبرکردند وتو نیز 

نرفتند تا پیروزی خدا برای آنها آمد. و در این  اذیت پایداری نمودند، از جلو در

این سنت  نهایت با اهل حق است هیچ شکی نیست و مورد که پیروزی خدا در

شان شک نکنند،  حقانیتنیست. (اگر اهل حق خودشان در  خداوند قابل تغییر

به ظاهر جایی  خودشان ناحق را با حق خلط نکنند حق همیشه پیروز است. اگر

اهل حق شکست خوردند یا شکست بخورند، علتش این است که حق را با باطل 

های پیامبران پیشین نیز برای تو گفته شده  شک از گزارش بی خلط کرده اند) و

کند  مسائلی را مطرح می کند، و نمایی میاست. (بعد خداوند جل جالله قدرت 

هیچ جواب و راه حلی هم ندارد؛ آنگاه که به  که برای بشر خیلی جالب است و

سرسختی کافران بر تو گران آمده  فرماید:) حاال اگر این لجاجت، و پیامبرش می

توانی به  توانی به زمین فرو بروی؟ می هر راه حلی که برایش بلدی در پیش گیر؛ می

توانی چنین  می ای برای اینان بیاوری تا قانع شوند؟ اگر سمان بروی که معجزهآ

توانست همه اینها را  بکنی انجام بده. البته اگر پروردگار تو خواسته بود هر آئینه می

 .»نادانان مباش هدایت جمع گرداند. پس در این مورد از بر
 یعنی باالخره: 

 جهان را جهان دار کرده خراب
 

 است کـاووس افراسیـــاب بهانه 
 

قرآن نام برده که  درباره گفتار و برنامه پیامبران، خداوند از بیست و پنج پیامبر در

شان بیان نشده، بلکه تنها سرگذشت ده نفر از آنان به تفصیل  داستان و سرگذشت اکثر

 و ‡ آمده است که عبارتند از: آدم، نوح، ابراهیم، سلیمان، داود، موسی، عیسی

سرگذشت پانزده نفر ازآنان به  و .‡ یوسف یونس و یکی دو مورد داستان ایوب و

 الیسع و
ً
 إ ذالکفل طور مفصل نیامده، بلکه تنها نامی از آنان برده شده است؛ مثال
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یک جمله کوتاه آمده و نامش چند جا تکرار   فقط نامشان آمده، و از ادریس

ران پرداخته نشده و در هر مورد که خداوند های پیامب شده است. به تفصیل به بقیه نام

کنیم تا تو  روش را بیان می بیان کرده، اشاره به این مطلب است که ما این سیرت و

داری با مشکالت آنان شبیه بوده است. در بسیاری از  بدانی که مشکالتی که تو

اشاره داستانها این مطلب به وضوح بیان شده و در هر مورد که خداوند بیان کرده، 

کنیم تا بدانی که مشکالتی که  بدین مطلب است که: ما این سیرت و روش را بیان می

 تو داری شبیه مشکالت آنان بوده است.

 بود. که وجود رسول الله رحمة للعالمینمورد مطلب دوم باید گفت  در

ترین فردی بود که در نظام آفرینش به عنوان واپسین پیامبران و آخرین  مقدس

کیدی  به سوی این کره انتخاب شده است. این احتمال می سفیرخدا رفته که اگر تأ

و روی بشریت ایشان نشود، در امت اسالم آن مصیبت  روی بندگی رسول الله 

شریک خدا   شود؛ این مصیبت که پیامبر تکرار  امت مسیح جبران ناپذیر

 عیسی این بود که حضرت   جلوه داده شود. بزرگترین مصیبت امت مسیح

که برای دعوت مردم به یکتا پرستی آمده بود، خود به عنوان شریک خدا قلمداد شد! 

دانید این مثل چیست؟ مثل آن است که طبیبی برای معالجه بیماری بیاید و با  می

آمدن خود عامل بیماری جلوه داده شود، که چنین امری بسیار وحشتناک است. برای 

های فرهنگی و عقیدتی  تکرار نشود، چاره اندیشی اینکه این جریان در امت اسالم

کید شده است که: بسیار محکمی در پیش گرفته شده است. در  خود قرآن بسیار تأ

ٓ  قُۡل ﴿ َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  � َما َّ�

َ
�  ٰ  ﴾ِحدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ إَِ�

 .]۱۱۰ :[الکهف

، تنها بر من وحی )با تمام خصوصیات بشری(مثل شما بشری هستم  : منبگو«

 .»شده است که معبود شما معبودی یکتاست
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 اینطور آمده است: موارد دیگر در و

مۡ  َ�ٓ  إِّ�ِ  قُۡل ﴿
َ
ِ ٱ مِنَ  ُ�َِ�ِ�  لَن إِّ�ِ  قُۡل  ٢١ ارََشدٗ  َوَ�  �َ�ّٗ  لَُ�مۡ  لُِك أ َّ� 

َحدٞ 
َ
ِجدَ  َولَنۡ  أ

َ
 .]۲۲-۲۱ :[الجن ﴾٢٢ َتَحًداُملۡ  ۦُدونِهِ  ِمن أ

نفعی نیستم. بگو: هیچ کس جز الله مرا  بگو: من برای شما مالک هیچ زیان و«

  .»یابم من جز الله هیچ پناهگاهی برای خود نمی دهد و پناه نمی
 جالب آمده است:  ای بسیار در آخر سوره اعراف این مطلب به گونه

ٓ  قُل﴿ مۡ  �َّ
َ
ا َوَ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�َفۡ  لُِك أ ٓ  َما إِ�َّ  َ�ًّ ۚ ٱ ءَ َشا ُ عۡ  ُكنُت  َولَوۡ  �َّ

َ
 لَمُ أ

ِ�َ  َوَما ۡ�ِ ۡ�َ ٱ ِمنَ  ُت َ�ۡ َتكۡ سۡ َ�  َب َغيۡ لۡ ٱ وٓ ٱ َمسَّ ۠  إِنۡ  ُءۚ لسُّ نَا
َ
 َو�َِش�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �

 .]۱۸۸[األعراف:  ﴾١٨٨ ِمُنونَ يُؤۡ  �ٖ ّلَِقوۡ 

خواسته باشد. نفعی برای خودم نیستم، مگر آنچه خدا  بگو: مالک هیچ زیان و«

رسید  کردم و هیچ بدی به من نمی اگر من علم غیب داشتم کارهای خیر زیادی می

دیده،  در حالی که اکنون چنان نیست. (پیامبر نیز در اثر حوادث دنیا زیانهایی می

بیند.) جز  مسائل دشوار زندگی می زیانهایی که هر انسانی در برخورد با قضایا و

 .»برای مردمی که به این کتاب ایمان دارند، نیستم دهنده مژده دهنده و بیم
 این در قرآن زیاد آمده است.  ی نمونه

 یکجا اینطور می گاهی قرآن با خود حضرت روبرو می
ً
 فرماید:  شود؛ مثال

وِ�َ  َولََقدۡ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َ�  َك إَِ�ۡ  أ ۡ�َ  لَ�ِنۡ  لَِك َ�بۡ  ِمن �َّ

َ
 َبَطنَّ َ�َحۡ  َت �ۡ أ

َ ٱ بَلِ  ٦٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَ�َُكوَ�نَّ  َ�َملَُك   ّمِنَ  َوُ�ن ُبدۡ �ۡ ٱفَ  �َّ
ٰ ٱ  ]۶۶ -۶۵[الزمر:  ﴾٦٦ ِكرِ�نَ ل�َّ

شک به تو وحی شده است و همچنین به پیامبران قبل از تو وحی شده است  بی«

 همه اعمال نیکت بی
ً
اثر و  که اگر تو ای پیامبر، جز الله کسی را بپرستی، قطعا

خواهد بود و تو نیز مانند کافران به عذاب مواجه خواهی شد. بلکه تنها ارزش  بی

 .»خدا را بندگی کن و از سپاسگذاران باش
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 از فرمان خدا کوتاهی و 
ً
یعنی حتی اگر پیامبر نیز بخواهد به دالیلی عمدا

  فرماید: جای دیگری می سرپیچی کند، با همان سرنوشت کافران مواجه خواهد شد. در

ّيُِتونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿  َرّ�ُِ�مۡ  ِعندَ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَُّ�مۡ  ُ�مَّ  ٣٠ مَّ
 ]۳۱ -۳۰[الزمر:  ﴾٣١ َتِصُمونَ َ�ۡ 

رد و اینان نیز خواهند مرد. سپس شما همگی (راستگو و شک تو خواهی مُ  بی«

کلی و روز حساب، در دادرسی  دروغگو، پیامبر با دشمنان، مؤمنان با کافران) در

 .»همگانی نزد خداوند مجادله خواهید کرد
چهره  کمی مجروح شد، صورت مبارکش زخمی شد و رسول الله  ،در جنگ أحد

  کرد فرمود: چهره خود پاک می حالی که خون را از منورش خون آلود گشت. در

دموا وَجَه نَبيِهم َوهُ «
َ
قال أو كام  .١»؟َو يَدعوهم إِىل اهللاَكيَف يُفِلُح قوم أ

سول اهللا چگونه ممکن است مردمی نجات یابند که روی پیامبرشان را خون آلود « .رَ

 .»کند ساختند، در حالی که آن پیامبر آنان را به سوی الله دعوت می
 رسول الله چنین فرمود:  ی این گله مقابل این تأسف و خداوند در

 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿
َ
وۡ  ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

َ
وۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ُتوَب  أ

َ
َ�ُهمۡ  أ  فَإِ�َُّهمۡ  ُ�َعّذِ

 ].۱۲۸عمران:  [آل ﴾١٢٨لُِمونَ َ�ٰ 

شان  بخواهم هدایت اگر برای تو در امر ما چیزی نیست. اینان بندگان من اند.«

  .»دهم شان می بخواهم عذاب اگر کنم و می

                                           
ِ �ُْن َمْسلََمَة بِْن َ�ْعنٍَب «: /قال اإلمام مسلم  -١ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َ�نَا مَحَّاُد �ُْن َسلََمةَ  ،َحدَّ َ�ْن  ،َحدَّ

�ٍَس  ،ثَابٍِت 
َ
ِ   َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َم  أ ِسِه فََجَعَل �َْسلُُت ادلَّ

ْ
ُحٍد وَُشجَّ ىِف َرأ

ُ
ُكرِسَْت َرَ�اِ�يَتُُه يَْوَم أ

ِ « :َ�نُْه َو�َُقوُل   ا�َّ
َ

وا َرَ�اِ�يَتَُه وَُهَو يَْدُعوُهْم إىِل وا نَِبيَُّهْم َوَ�رَسُ ُ ». َكيَْف ُ�ْفِلُح قَْوٌم َشجُّ نَْزَل ا�َّ
َ
فَأ

 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿ :َعزَّ وََجلَّ 
َ
صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب غزوه أحد، ( . (»﴾ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

 ). ۵، ج۳۰۰۳و ۳۰۰۲، ح ۳ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب سنن ؛ و۳۸۹)، صفحه ۶/۱۰۴
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 جوهر و
ً
  اصوال

ً
توحید همین است. اینکه مسلمان مأمور است در نماز حتما

ضمن اینکه  این جمله دعائیه در». ...اللهم صلّ علی حممد وعلی آل حممد«بگوید: 

است، با آن درخت مبارکه توحید آبیاری  تشریف و احترام و قدردانی از رسول الله 

گویید: پیامبر اسالم محتاج رحمت و توجه  تشهد می شود؛ زیرا شما مؤمنان بعد از می

وی  که ضمن توجه بیشتر به پیامبرش بیشتر بر خواهید خداست. در پایان نماز از خدا می

محتاج رحمت بیشتر و درود خدا نبود، لزومی  رحمت و درود بفرستد؛ چه اگر پیامبر 

نداشت شما برای او از خدا رحمت و درود بخواهید. و بر اساس این تأکیداتی که خود 

ی امت ابراهیمی به استناد قرآن مطرح کرده، امت اسالم تا به امروز آن ویژگ حضرت 

 بنده خداست. مهمترین شعار هر مؤمن این است: که رسول الله  کرده را حفظ

شَهُد أن ال إهَِل إال اهللا وَحَدُه ال رَش�«
َ
داً َعبُده ورَسوهل َك أ نَّ ُ�َمَّ

َ
شَهُد أ

َ
ُ َوأ

َ
 . »هل

ن کنند و ای را عنوان می مسلمانان افتخار دارند که ابتدا بنده بودن رسول الله 

کیدات مکرر قرآن و به خاطر اقدام خود رسول الله  پیامبر  ،باشد می  به خاطر تأ

کید  های مختلف و در مناسبت به شیوه های مختلف، همواره بر این اصل قرآنی تأ

کرد. و حتی به هنگام شرکت در یک جشن عروسی در مدینه منوره چون شنید که  می

ضمن اینکه با دستش دف  به دست گرفته وای دایره دف  در قسمت زنان، دختر بچه

 گوید: زند، می می

داند فردا چه  میان ما پیامبری است که می در« .١»غد يفوفينا رسول اهللا يعلم ما «

  .»شود می

                                           
ٌّ «: / یقال اإلمام البخار  -١ َ�نَا يلَعِ ِل  ،َحدَّ َ�نَا �رِْشُ ْ�ُن الُْمَفضَّ َ�نَا َخادِلُ ْ�ُن َذْكَوانَ  ،َحدَّ َ�ْن  ،َحدَّ

َ�يِِّع بِنِْت ُمَعوٍِّذ قَالَْت  َّ انلَّيِبُّ  :الرُّ َّ  َدَخَل يلَعَ فََجلََس ىلَعَ فَِرايِش َكَمْجِلِسَك ِم�ِّ  ،َغَداَة بُِ�َ يلَعَ
فِّ َ�نُْدْ�َن َمْن قُِتَل ِمْن آبَائِِهنَّ يَ  �َْن بِادلُّ ْوَم بَْدٍر َحىتَّ قَالَْت َجاِرَ�ٌة َوِ�ينَا نيَِبٌّ وَُجَو�ِْرَ�اٌت يرَْضِ

 َ�ُقوِ� َهَكَذا َوقُوِ� َما ُكنِْت َ�ُقوِل�َ « :َ�ْعلَُم َما يِف َغٍد َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
َ

، ی(رواه البخار. »ال
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مستقیم به صف زنان آمد و خطاب به دختر بچه  از صف مردان بلند شد و

داند فردا  شود، فقط الله می دانم فردا چه می تکرار مکن! من نمی فرمود: این را دیگر

 .شود چه می

کرد؛ از ترس اینکه مبادا  از این اصل غفلت نمی هیچ موردی حضرت  در

باعث اغوای بعضی از مسلمانان شود و آن حضرت را شریک  شوجود سرا پا مقدس

 در خدا قلمداد و به جای خدا یا همراه خدا توجه خاصی به وی نیز بکنند. پیامبر 

 رماید: ف حدیثی می

َعل قرَبي َوثناً يُعبَد اللّهم ال«
َ

که پروردگارا! قبر مرا به شکل بت قرار مده « .١»جت

  .»مورد پرستش و ستایش قرار گیرد
چنان مستجاب گشته که با گذشت هزار و سیصد سال هیچ   این دعای پیامبر

مشرف مسلمانی که به مدینه منوره  کس شکل قبر مبارک رسول الله را ندیده و

یک  شود، از پشت چهار دیوار، یک دیوار سنگ و ِگل و یک دیوار گچ و سنگ و می

کند و تا به امروز هیچ آثاری از  سالم می آهنی و یک پنجره، بر رسول الله  دیوار

 قبر حضرت دیده نشده است.

                                                                                           
النکاح و  ی؛ وکتاب النکاح، باب ضرب الدف ف ۴۰۰۱، ح۹، جلد ۱۲، باب یکتاب المغاز

 ).۴۹۲، صفحه ۵۱۴۷، ح ۱۱ مة، جلدیالول

َ�نَا ُسْفيَانُ « قال اإلمام أحمد بن حنبل: -١ يِب َصاِلٍح  ،َ�ْن مَحَْزَة بِْن الُْمِغَ�ةِ  ،َحدَّ
َ
 ،َ�ْن ُسَهيِْل بِْن أ

�ِيهِ 
َ
يِب  ،َ�ْن أ

َ
َْعْل َ�رْبِيْ  :ُهَر�َْرَة َ�ْن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
 جت

َ
َُذوا ُ�بُوَر  ،َوَ�نًا اللَُّهمَّ ال ُ قَْوًما اختَّ لََعَن ا�َّ

نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ 
َ
الموطأ کتاب  يفک و مال۲۴۶، ص ۲(مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ج .»أ

 ).۸۵، ح ۱السفر، ج یقصر الصالة ف



 
 

 

 

 

 :فصل سوم
 کالم خدا یا تراوش ذهنی پیامبر؟ ،قرآن

ای بازگو شده که  در قرآن مجید به گونه زندگی خصوصی رسول اکرم 

 در عرف بشر چنین است که اگر بزرگی،  می
ً
رساند این کتاب سخن بشر نیست؛ مثال

ای بنویسد و در آن از زندگی  شت روزانهارهبری، رئیس قومی بخواهد کتاب یا یادد

آنچه مربوط به حریم ها و  ها، نقص خصوصیش صحبت کند، هرگز اشتباهات، عیب

 مطالبی که به سیاستش صدمه  خصوصی است را بازگو نمی
ً
کند؛ بلکه معموال

 در زند و او را در چشم قومش بزرگتر می نمی
ً
ش ا زندگی کند، این گونه مسائل معموال

 کند. مطرح می

در قرآن مجید است، درست  اما آنچه مربوط به زنان پاک دامن پیامبر 

ی است که به هیچ وجه در رابطه با اظهار نظر شخصی یا رابطه برعکس است؛ مطالب

شخصی انسان، و یا رابطه معمولی انسان با همسر نیست. بلکه بیشتر جنبه تذکر، 

در قرآن نامی به  فرزندان رسول الله  دستور، فرمان یا جلوگیری از اشتباه است. از

 ضمن این فرمان آمده است: در  ﴾َوَ�َناتَِك ﴿میان نیامده است. فقط یک بار کلمه 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
ٓ  َوَ�َناتَِك  ِجَك َ�ٰ ّ�ِ ۡ ٱ ءِ َو�َِسا  ِهنَّ َعلَيۡ  �ِ�َ يُدۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل

ۚ َجَ�ٰ  ِمن ٰ  بِيبِِهنَّ دۡ  لَِك َ�
َ
ن َ�ٰٓ أ

َ
ُ ٱ َوَ�نَ  َنۗ َذ�ۡ يُؤۡ  فََ�  نَ َر�ۡ ُ�عۡ  أ  �َ�ُفورٗ  �َّ

 ]۵۹[األحزاب:  ﴾٥٩ ارَِّحيمٗ 
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خود را بر  ی! به همسران و دخترانت و زنان مومنان بگو: چادرهاامبریپ یا«

 تر کی) شناخته شوند، نزدی(به پاکدامن نکهیپوشش به ا نیفروپوشند. ا شتنیخو

  .»مهربان است  . و الله، آمرزندهرندیگ یمورد آزار قرار نم بیترت نیاست و بد

  مورد زنان پاک دامن پیامبر در آمده است.» دخترانت« ﴾َ�نَاتَِك ﴿اینجا لفظ  در

غالب قضایایی که دانستنش مهم بوده و ارتباط به امور زناشویی خاص نداشته، بیان 

شده است. حتی جریانی درسوره تحریم یاد شده که اگر این قرآن سخن بشر بود، 

ممکن است یک شوهر چنان مطالبی از  امکان نداشت بازگو بشود؛ یعنی غیر

خانواده خودش برای امتش، و برای همه پیروانش بازگو کند که در طول تاریخ بماند. 

جریان سوره تحریم که خیلی خصوصی است، ولی باالخره چون در قرآن آمده 

روزی در اتاق  دانستنش الزم است؛ جریان از این قرار است که: رسول اکرم 

که کاری  (ماریه) مادر ابراهیم یعنی مادر فرزند رسول الله  حفصه بود. ماری

کرد، ناگهان حفصه وارد  در اتاق با او صحبت می داشت به اتاق آمد، رسول الله 

اتاق من این کنیز با تو حرف  یا رسول الله! در :سخت نگران شد. گفت شد و

ان مباش، من که حفصه را خیلی نگران دید فرمود: نگر زند؟ حضرت رسول  می

کنم؛ ولی این جریان را به هیچ کس مگو. حفصه  برای همیشه او را برخود حرام می

برای اینکه حضرت رسول او را خیلی دوست داشته و   ضمن تشکر از رسول الله

به  را به احترام او کنیزی را برای همیشه از خود رانده بود، از فرط خوشحالی ما وقع

کید کرد که شود،  رسول الله فرموده نباید کسی از این جریان باخبر عایشه گفت وتأ

ام آن را نگه دارم، از این رو آن را به تو گفتم. خداوند این مطلب را  ولی من نتوانسـته

بازگو کرد. حضرت رسول به حفصه فرمود: قرار نبود سر را فاش  به رسول الله 

 عای کنی.
ً
گفته  شه آن را به پیامبر مگر نگفتم به کسی نگو؟! حفصه فکر کرد حتما

کید کرده بود  است. یعنی انتظار نداشت که عایشه پیمان شکنی کند، چون او هم تأ

گفت: چه کسی به تو  حفصه به پیامبر ،که نباید به کسی گفته شود. از این رو
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فرمود: الله به من خبرداده است. بعد حفصه معذرت  خبرداده؟ رسول الله 

کنم و  الله! برای من از خدا طلب مغفرت کن. توبه می خواست و گفت: یا رسول

کنم که دیگر خالف فرمان اقدام نکنم. حضرت نیز از او راضی شد و برایش  عهد می

 از خداوند طلب مغفرت کرد. این جریان در سوره تحریم این گونه بازگو شده است: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  �َِّ�ُّ ٱ � َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ زۡ  َضاَت َمرۡ  تَِ� تَبۡ  لََكۖ  �َّ

َ
ُ ٱوَ  ِجَكۚ َ�ٰ أ َّ� 

ُ ٱ فََرَض  قَدۡ  ١ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  يۡ  َ�ِلَّةَ  لَُ�مۡ  �َّ
َ
ُ ٱوَ  نُِ�مۚۡ َ�ٰ � ٰ َموۡ  �َّ  ُ�ۡمۖ لَٮ

َ�َّ  �ذۡ  ٢ ِكيمُ �َۡ ٱ َعلِيمُ لۡ ٱ وَُهوَ 
َ
زۡ  ِض َ�عۡ  إَِ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ أ

َ
ا اَحِديثٗ  ۦِجهِ َ�ٰ أ  فَلَمَّ

ۡت 
َ
ظۡ  ۦبِهِ  َ�بَّأ

َ
ُ ٱ َهَرهُ َوأ عۡ  ۥَضهُ َ�عۡ  َعرََّف  هِ َعلَيۡ  �َّ

َ
ا ٖض� َ�عۡ  َ�نۢ  َرَض َوأ  فَلَمَّ

َها
َ
� َمنۡ  قَالَۡت  ۦبِهِ  َ�بَّأ

َ
كَ أ

َ
ِ�َ  قَاَل  َذ�ۖ َ�ٰ  بَأ

َ
ٓ  إِن ٣ بِ�ُ �َۡ ٱ َعلِيمُ لۡ ٱ َ�بَّأ  إَِ�  َ�تُو�َا

ِ ٱ ۖ  َصَغۡت  َ�َقدۡ  �َّ َ ٱ فَإِنَّ  هِ َعلَيۡ  َهَراتََ�ٰ  �ن قُلُو�ُُ�َما ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ  �ُل وَِجۡ�ِ  هُ لَٮ
ۡ ٱ لِحُ َوَ�ٰ  ۡ ٱوَ  مِنَِ�ۖ ُمؤۡ ل ٰ  دَ َ�عۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل  .]۴ -۱[التحریم:  ١﴾٤ َظهِ�ٌ  لَِك َ�

کنی چیزی که خدا آن را برتو حالل کرده؟  بزرگوار! چرا بر خودت حرام می ای پیامبر«

خود رضایت زنانت را فراهم کنی؟ خداوند  حالل بر خواهی به وسیله حرام کردن چیز می

                                           
ی تحریم اختالف است، سپس روایاتی  گوید که در مورد سبب نزول اوایل سوره می /ابن کثیر  -١

والصحيح أن ذلك اكن يف حتر�مه الَعَسل، كما قال «گوید:  مورد میاورد و در اخیر میرا در این 

َ�نَا «قال اإلمام البخاری:  :کند ... سپس روایت ذیل را ذکر می »ابلخاري عند هذه اآلية َحدَّ
نَا ِهَشاُم �ُْن يُوُسَف  ،إِبَْراِهيُم �ُْن ُموىَس  ْخرَبَ

َ
 ،َ�ْن ُ�بَيِْد بِْن ُ�َمْ�ٍ  ،َ�ْن َ�َطاءٍ  ،َ�ْن ابِْن ُجَر�ٍْج  ،أ

ِ  :قَالَْت  لَ�ْن اَع�َِشَة  �رَْشَُب َعَسًال ِعنَْد َز�ْنََب بِنِْت َجْحٍش َو�َْمُكُث ِعنَْدَها  اَكَن رَُسوُل ا�َّ
 ُ
َ

يَّتُنَا َدَخَل َعلَيَْها فَلْتَُقْل هل
َ
نَا وََحْفَصُة ىلَعَ �

َ
َ�لَْت َمَغا :فََواَطيُْت أ

َ
ِجُد ِمنَْك ِر�َح َمَغاِ��َ أ

َ
 ،ِ�َ� إِ�ِّ أ

ُ  الَ  :قَاَل 
َ

ُعوَد هل
َ
رْشَُب َعَسًال ِعنَْد َز�ْنََب بِنِْت َجْحٍش فَلَْن أ

َ
رِْبِي  ،َولَِك�ِّ ُكنُْت أ

ُ
 خت

َ
َوقَْد َحلَْفُت ال

َحًدا
َ
ق، ، کتاب الطال۵؛ ومسلم، ج ۵۴، ص ۱۱. (بخاری، کتاب التفسیر سوره تحریم، ج»بَِذلَِك أ

 ).۷۳-۷۸، صص ۱۰باب وجوب الکفارة علی من حرم امرأته ولم ینو الطالق، جزء 
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شما الزم دانسته است که قسم خودتان را پس  بسیار آمرزنده و مهربان است. خداوند بر

بگیرید. خداوند موالی شماست و او بسیار دانا و باحکمت است. آن هنگام که پیامبر 

آشکار کرد خداوند چون آن زن مطلب را  ،مطلب خاصی به یکی اززنانش مخفیانه گفت

گاه ساخت، پیامبر پیامبر خود را بر آن آشکار قسمتی از آن را ارائه و قسمتی را  ساختن آ

نادیده گرفت. پس هنگامی که پیامبر آن زن را از آشکار ساختن مطلع ساخت، همسر 

پیامبر به او گفت: چه کسی تو را به این حقیقت خبرداده است؟ پیامبر گفت: خداوند علیم 

گاه کرده است. اگر شما به سوی خدا باز گردید و از اشتباهتان معذرت و خ بیر مرا ازآن آ

اقدام  ضد پیامبر بخواهید، دل شما نرم و با ایمان شده، ولی اگر بخواهید از داخل خانه بر

 کنید پس بدانید که خداوند موالی اوست و جبرئیل و مؤمنان درستکار و فرشتگان بعد از

 .»اند این پشتیبان
 روشن است و اصل  با مقدمه

ً
ای که برای داستان عرض شد، موضوع آیه کامال

داستان بیش از این نبوده است. این گونه آیات، وحیانی بودن قرآن را ثابت 

در تنظیم و گردآوری قرآن  کند و اینکه به هیچ وجه خود رسول الله  مــــی

 دخالتی نداشته است.

باشد، یا سخن  هیچ وجه امکان اینکه سخن بشر ایست که به آیات قرآن به گونه

 اعم از –اند  و غالب کسانی که اظهار نظر کرده رسول الله باشد، در آن منتفی است.

خورده بدبخت، مسلمانان به اصطالح بـــــاسواد و  کافران علنی و مسلمانان فریب

به خاطر است،  گفته اند قرآن سخن بشر و –اهل مطالعه و اهل قلم در قرن اخیر

گاهی به قرآن است. بع اند که کفر خویش را  ضی از این افراد حتی سعی کردهعدم آ

اینگونه مخفی کنند که قرآن به این معنا سخن خداست که خداوند مغز و دل پیامبر 

مانند  چون سخنش خیلی خوب و بی سخنان خوب گفته و را روشن کرده و اسالم 

ترین کفری است که احمد کسروی ارائه  زهبوده، گفته شده سخن خداست. این تا

داده؛ یعنی کفر صریح زیر پرده اسالم. البته مشابه آن نیز در مصر و جاهای دیگر 



 31 توحید نبوت معاد

 

مطرح شده؛ یعنی افرادی که جرأت نداشتند از اسالم خارج بشوند. خوب از اسالم 

خواهد که اعالم کند مسلمان نیست و کاری به  خارج شدن نیزخودش شهامت مـی

کند که تظاهر به اسالم بکند؛ خوب  م ندارد. حاال گاهی مصلحت ایجاب میاسال

بدهد، زن برای پسرش بگیرد، سالم و علیک  شوهر خواهد دختر خواهد، مـی زن می

 
ً
کند در نتیجه کفرش را اینگونه ارائه  اسالم را رد نمی با مردم دارد، به این خاطر ناچارا

اما اگر گفته شده سخن خداست به این  است، قرآن سخن بشر :گوید دهد؛ می می

را روشن کرده و چون آن حضرت ذهنش روشن  معناست که خداوند ذهن پیامبر

 گوییم سخنش، سخن خداست. این کفر بوده، خوب صحبت کرده؛ ازاین رو می

 است در لباس اسالم، کفر زیر پرده اسالم. 

هیچ وجه قرآن  کند که به قطع ثابت می مطالبی همچون سوره تحریم به طور

تراوش ذهن رسول الله نیست. بویژه آیات محکمات دیگری بیانگر حقیقتی است که 

اند  است. غالب کسانی که گفته تواند تصور کند که قرآن سخن بشر هیچ عاقلی نمی

مآبانه کفر خویش را پنهان کرده باشند،  است، هر چند کسروی قرآن تراوش ذهن بشر

عدم آگاهی به قرآن است؛ یعنی به خود جرأت نداده وخود علت این اظهار نظر فقط 

 را به زحمت نینداخته که همه آیات قرآن را بررسی کنند؛ چه اگر همه آیات قرآن را

گرفتند که امکان ندارد این قرآن،  کردند، پیش خود این نتیجه را هم می بررسی می

از قول مستشرقین، از  این افراد مطالبی را سخن بشر و تراوش ذهن یک انسان باشد.

 مسلمان 
ً
قول خاورشناسان غرب، از قول آنانی که یهودی یا مسیحی بودند یا علنا

 اند.  اند، تحقیق کرده اند آنان درست گفته کرده اند و فکر نیستند، شنیده

کید کردند که سخن خدا را به  حضرت رسول اکرم  در بیانات خود بارها تأ

ام روح االمین، که در تورات جبرئیل معرفی شده، وسیله یک موجود مستقلی به ن

غالبا ً به شکل  فرمایند: روح االمین اگر در جایی می دریافت کرده است. پیامبر 

صحابه، جوانی سفید  یکی از ام. بشر برای من پیدا شده به شکل دحیه کلبی دیده
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قبیله بزرگی از قیافه به نام دحیه بن خلیفه کلبی بود. کلب  چهره، خیلی زیبا و خوش

قبیله  باشد. در زمان رسول الله  نشین سوریه می شام است، که همان عرب بادیه

بزرگی به نام کلب بودند که دحیه بن خلیفه منسوب به این قبیله بود. به حدی این 

مسأله روشن است که اگر کسرویون و احمد کسرویها کمی از آیات قرآن خوانده 

ه بگویند قرآن تراوش فکر بشر است. تراوش فکر پاک کشیدند ک بودند، خجالت می

کردند باالخره انسان هم شرم دارد، حیا دارد.  مرد عرب است. این جرأت را نمی

 علت این اظهار نظرها این است که آنان به طور کلی قرآن نخوانده اند. 

ظ مکه لف به مدینه منوره آمد (البته در  یکی از دالیل این است: وقتی پیامبر

قرآن عربی است. در مکه  قرآن نیامد؛ زیرا کلمه جبرئیل، عبری است و جبرئیل در

االمین و روح القدس اعالم شد. خداوند در آخر سوره شعراء  قرآن روح ی آورنده

 فرماید:  قرآن می ی ضمن بیان آورنده

وحُ ٱ بِهِ  نََزَل  ١٩٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  َ�َ�ِ�ُل  ۥ�نَّهُ ﴿  ٱ لرُّ
َ
ٰ  ١٩٣ مِ�ُ ۡ�  بَِك قَلۡ  َ�َ

ۡ ٱ ِمنَ  ِ�َُكونَ  ٖ  بِلَِسانٍ  ١٩٤ ُمنِذرِ�نَ ل بِ�ٖ  َعَرِ�ّ  ُز�ُرِ  لَِ�  ۥ�نَّهُ  ١٩٥ مُّ
 ٱ

َ
لِ�َ ۡ�  ]۱۹۶ -۱۹۲[الشعراء:  ﴾١٩٦ وَّ

شک این سخن نازل شده از پروردگار جهانیان است که روح االمین این  بی و«

های  شک آن در کتاب تو فرود آورده است. و بی سخن را به زبان عربی آشکار بر دل

 .»بوده است پیامبران پیشین نیز
سوره نحل، روح االمین، روح القدس نامیده شده است. روح االمین یعنی  در

 روح با امانت، نیروی با امانت. روح القدس یعنی نیروی مقدس، نیروی محترم.

اش به این صورت  قدمهسوره نحل این مطلب خیلی جالب بیان شده است. م در

است که: سران قریش بعد از فکرهای زیاد، تصمیم گرفتند به هرصورتی که شده پی 

ببرند چه کسی این سخن را به محمد یاد داده؟ گفتند خودش که بچه است، سواد 

ای هم که نیست. آخر از چه کسی آن را یاد گرفته است؟! سخنی که  ندارد و مدرسه
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د همانند آن را بگویند و نه سخنوران ما. بعد از فکر زیاد باالخره توانن نه شاعران ما می

گفتند: بله فهمیدیم قضیه از چه قراراست! یادتان هست بیست  روزی نتیجه گرفتند و

کرد،  (مکه) آمد و چاقو تیز می سال پیش یک آهنگر ایرانی از یمن به اینجـــــــــا

یادتان هست؟! بیست سال قبل از  دمید؟! آن آهنگر کرد، دم می درست می شمشیر

به اینجا آمد، این پیامبر در حدود بیست و پنج سال سن داشت.  نبوت که آن آهنگر

به اینجا  در نهایت همگی تأیید کردند که یادشان هست بیست سال قبل آن آهنگر

داستان رستم و سهراب و  شان هست او کتاب جنگ پشم و آمده است. گفتند: یاد

خوب حاال فهمیدیم. این آهنگر  :بله! گفتند :گفت؟! گفتند ی ما میاسفندیار برا

ایرانی دو کتاب داشته: یکی، کتاب عاد و ثمود و نوح، که به طور محرمانه آن را به 

 برای ما 
ً
محمد داده، ودیگری، کتاب داستان رستم و سهراب و اسفندیار، که علنا

این آهنگر است که قرآن را به  ماهیت امر در اینجاست. فقط ،گفته است. بنابراین

بدین ترتیب خودشان را قانع کردند که حقیقت امر را  محمد یاد داده است. و

هر چند این حرف خیلی بدبختانه است، ولی به هر حال در جامعه  اند. فهمیده

ای آن  اساس باشد، عده زند، هر چند تهمتش نیز بی پیچید. چون کسی که تهمت می

 کنند.   می شنوند و نقل را می

 قرآن در سوره نحل به این تهمت اینگونه پاسخ داد: 

�َُّهمۡ  لَمُ َ�عۡ  َولََقدۡ ﴿
َ
ۗ  ۥُ�َعّلُِمهُ  إِ�ََّما َ�ُقولُونَ  � ِيٱ ّلَِسانُ  �ََ�ٞ  هِ إَِ�ۡ  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ

عۡ 
َ
ٞ  لَِسانٌ  َذاَوَ�ٰ  َجِ�ّٞ أ بِ�ٌ  َعَرِ�ّ   .]۱۰۳[النحل:  ﴾١٠٣ مُّ

. دهد یآموزش م امبریبه پ یرا انسان اتیآ نی: اندیگو یکه کافران م میدان یما م«

 یعرب یقرآن به زبان نیو ا ستین یعرب دهند، یرا به او نسبت م نهایکه ا یزبان کس

  .»و روشن است حیفص
نبرده است. در این آیه  قرآن الفاظ فارسی و ایرانی و از این قبیل کلمات را به کار

 دهند (یعنی آن آهنگر زبان کسی که کفر خود را به او نسبت می :فرماید خداوند می



 توحید نبوت معاد  34

 

شود  است. چه طور می ایرانی)، زبانش عجمی است و قرآن به زبان عربی آشکار

به یک  یک عجمی که عربی شکسته، آب نخورده یاد گرفته بهترین سخن عرب را

 فرماید:  عرب یاد بدهد؟ قبل از این آیه می

ۡ�َ  �ذَا﴿ ٓ بَدَّ َ�نَ  َءايَةٗ  ا ُ ٱوَ  َءايَةٖ  مَّ عۡ  �َّ
َ
ُِل  بَِما لَمُ أ ْ قَالُوٓ  ُ�َ�ّ ٓ  ا َما نَت  إِ�َّ

َ
ِۢۚ�ُمفۡ  أ  بَۡل  َ�

 ۡ�
َ
َ�ُ  قُۡل  ١٠١ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َ�ُُهمۡ أ ّ�َِك  مِن ُقُدِس لۡ ٱ ُروحُ  ۥنَزَّ ِ  رَّ  ِ�ُثَّبَِت  قِّ �َۡ ٱب
ِينَ ٱ َّ�  ْ  ]۱۰۲ -۱۰۱[النحل:  ﴾١٠٢ لِِم�َ ُمسۡ لِلۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ىوَُهدٗ  َءاَمنُوا

ای دیگر قرار بدهیم (یعنی مطلبی  به جای آیه )از روی حکمت(ای را  هرگاه آیه«

گویند تو  توضیح مطلب قبلی بیاوریم) آنان می دیگر به جای مطلب قبلی یا در

بگو: روح القدس این  دانند. نمی سازی. بلکه بیشتر آنان حقیقت را خودت آن را می

جانب پروردگارت فرود آورده است، تا دل مؤمنان را به وسیله این  ازسخن را 

 .»مژده باشد برای مسلمانان نماید و راهنما و سخن استوار
القدس و روح االمین به عنوان فرشته وحی  مکه لفظ روح چنان که بیان شد در

های یهود، دارندگان تورات تحریف شده، پیروان تلمود (کتاب  خاخام یاد شد.

راردادی یهود است که به جای تورات مورد استفاده یهود قرارگرفته است. تلمود ق

احکام دینی است که مورد توافق علماء یهود قرار گرفته و به طور کلی بر  ی مجموعه

شده و بسیاری از آن احکام هم ضد  دانستن، استوار نژاد پرستی و خود را ما فوق بشر

حضرت  دانند) به حضور را تابع تلمود میهای کنونی خود  تورات است. یهودی

 آورد؟ ای برای تو وحی می ای محمد! چه فرشته آمدند و گفتند:

ای که برای پیامبران وحی آورده. یهودیان گفتند:  حضرت فرمود: همان فرشته

فرمود: اسمش در قرآن، روح االمین و روح القدس آمده  اسمش چیست؟ پیامبر

در تورات اسمش چیست؟! این اسم که عربی است. پیامبر فرمود:  :است. گفتند

سازی کرده به همدیگر نگاه کرده و گفتند: حاال  ها صحنه اسمش جبرئیل است. خاخام

عذاب است، از طرف خدا عذاب  نیست؛ زیرا جبرئیل مأمور معلوم شد که این پیامبر
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آورد؛  جبرئیل برایت وحی نمیآورد. تو اگر پیغمبر بودی،  آورد و میکائیل وحی می می

آورد،  آورد نه وحی. چون جبرئیل دشمن ماست، عذاب برایمان می جبرئیل عذاب می

ای دیگر برایت  کنیم و حال اگر فرشته ما سخنی که به وسیله دشمن مان بیاید، قبول نمی

رح آورد تا تو را قبول کنیم. حاال اینجا چون یهود کلمه جبرئیل یا میکائیل مط وحی می

 برد. در سوره بقره که مدنی است در پاسخ این جمله فرمود: کرد، قرآن آن را به کار

َ�ُ  ۥفَإِنَّهُ  �َل لِّـِجۡ�ِ  �َعُدوّٗ  َ�نَ  َمن قُۡل ﴿ ٰ  ۥنَزَّ ِ ٱ نِ �ِإِذۡ  بَِك قَلۡ  َ�َ قٗ  �َّ  اُمَصّدِ
ِ  �َعُدوّٗ  َ�نَ  َمن ٩٧ مِنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ىوَُهدٗ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَِّما َّ  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ  ّ�ِ

ٰ  �َل وَِجۡ�ِ  ۦَورُُسلِهِ  َ ٱ فَإِنَّ  َل َومِيَكٮ ٰ لِّلۡ  َعُدوّٞ  �َّ نَزۡ�َ  َولََقدۡ  ٩٨ فِرِ�نَ َ�
َ
ٓ أ  َك إَِ�ۡ  ا

ٓ  ُفرُ يَ�ۡ  َوَما ٖت� َ�ّيَِ�ٰ  تِۢ َءاَ�ٰ   .]۹۹ -۹۷[البقرة:  ﴾٩٩ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ إِ�َّ  بَِها

طرف  باشد باید بداند که آن جبرئیل این سخن را از بگو: کسی که دشمن جبرئیل«

های قبلی و راهنما و مژده است  خداوند بر دل تو نازل کرده، موافق است با کتاب

برای مؤمنان. کسی که دشمن خدا و فرشتگانش و جبرئیل و میکائیل باشد، باید 

ایم،  کرده تو نازل شک ما این آیات را بر بی بداند که خداوند دشمن کافران است.

 .»شود جز تبهکاران کسی به آن کافر نمی مستدل، و و آیات آشکار
رفته و گرنه در  مالحظه فرمودید که کلمه جبرئیل و میکائیل در پاسخ یهود به کار

رسد که این دالیل کافی  می رفته است. به نظر قرآن روح االمین و روح القدس به کار

نیست. مشهور است  ن و تراوش ذهن بشرباشد برای اینکه معلوم شود قرآن، سخ

داد، در شدت سرمای زمستان به شدت عرق  وقتی حالت وحی به حضرت دست می

و ساکت و آرام  گرایید ریخت و چهره سفید و نورانی مبارکش به سرخی می می

 بدن مبارکش بسیار سنگین می می
ً
یک مورد حضرت بر  در .١شد نشست و ظاهرا

                                           
ُد ْ�ُن الُْمثَ�َّ «: /قال اإلمام مسلم  -١ َ�نَا ُ�َمَّ ىلْعَ  ،َحدَّ

َ
َ�نَا َ�بُْد األ َ�نَا َسِعيدٌ  ،َحدَّ  ،َ�ْن َ�تَاَدةَ  ،َحدَّ

ََسِن 
ْ
ِ  ،َعِن احل اَن بِْن َ�بِْد ا�َّ اِمِت  ،َ�ْن ِحطَّ ِ  :قَاَل  ،َ�ْن ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ نِْزَل  اَكَن نىَِبُّ ا�َّ

ُ
إَِذا أ



 توحید نبوت معاد  36

 

شد. شتر خیلی سریع خود را به زمین زد و شروع کرد به  بود، وحی آغاز شتر سوار

نشست تا وحی تمام شد؛ یعنی شتر نتوانست  شتر فریاد زدن. حضرت آهسته کنار

و یک بار حضرت در مجلسی بود، مجلس تنگ بود، همه  .)١(چند ثانیه بایستد

ان ای که زانوی یک مسلم جفت نشسته بودند. حضرت چهار زانو نشسته بود به گونه

بود. وحی آغاز شد آن مسلمان فریاد برآورد و به زحمت زانوی خود  زیر زانوی پیامبر

حالی که عرق از پیشانی مبارک  حضرت در وقتی وحی تمام شد، .)٢(را بیرون کشید

همین که وحی نازل  ای بیاورید تا بنویسد. کرد فرمود: نویسنده خویش پاک می

نویسنده معینی برای وحی نبود.  کرد. یادداشت میآمد  شد، بالفاصله نویسنده می می

                                                                                           
لَِك َوتََر�ََّد وَْجُههُ    یل، باب عرق النبیح مسلم، کتاب الفضای(صح .»َعلَيِْه الَْوىْحُ ُكِرَب ذِلَ

 ).۱۳/  ۶؛ وکتاب الحدود، باب حد الزنی، (  ۸۹- ۸۸، ح۸البرد، ج  یف

أخربنا �مد بن عمر األسل�، أخربنا أبو ب�ر بن عبد « د فی الطبقات الکبری:قال ابن سع -١

 اهللا بن أيب سربة عن صالح بن �مد عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب أروى ادلويس
، وأنه ىلع راحلته، فرتغو وتفتل يديها حىت أظن أن  قال: رأيت الويح ي�ل ىلع انليب

ر�ما قامت موتدة يديها حىت �رسى عنه من ثقل الويح، و�نه ذراعها تنقصم، فر�ما بر�ت و
 ی، وصفة الصفوة ابن جوز۱/۱۹۷البن سعد  ی(الطبقات الکبر .»يلتحدر منه مثل اجلمان

 ه).یإل یان الوحیة إتیفی، باب ذکرک۴۲، ص۱ج
ِ «قال اإلمام البخاری:  -٢ َعِز�ِز �ُْن َ�بِْد ا�َّ

ْ
�َنَا َ�بُْد ال �َنَا إِبَْراِهيُم �ُْن َسْعٍد الزُّْهرِيُّ  ،َحدَّ  :قَاَل  ،َحدَّ

ثَِ� َصاِلُح ْ�ُن َكيَْسانَ  نَُّه قَاَل  ،َ�ْن ابِْن ِشَهاٍب  ،َحدَّ
َ
اِعِديِّ � يُْت َمْرَواَن �َْن  :َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد السَّ

َ
َرأ

ْ�بَلُْت َحىتَّ َجلَْسُت إِ 
َ
ََ�ِم َجالًِسا يِف الَْمْسِجِد فَأ

ْ
نَّ احل

َ
ْخرَبَُه أ

َ
نَّ َز�َْد �َْن ثَابٍِت أ

َ
نَا أ ْخرَبَ

َ
 َجنْبِِه فَأ

َ
ىل

 ِ ْمَ� َعلَيِْه ﴿الَ  رَُسوَل ا�َّ
َ
َقاِعُدوَن ِمْن الُْمْؤِمنِ�َ  أ

ْ
ِ﴾ قَاَل  �َْستَوِي ال  :َوالُْمَجاِهُدوَن يِف َسبِيِل ا�َّ

 َّ مِّ َمْكتُوٍم وَُهَو يُِملَُّها يلَعَ
ُ
ِ  :َ�َقاَل  فََجاَءُه ا�ُْن أ َاَهْدُت َوَ�َن رَُجًال  !يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َهاَد جل ِ

ْ
ْستَِطيُع اجل

َ
لَْو أ

 ىلَعَ رَُسوهِلِ 
َ

ُ َ�بَارََك َوَ�َعاىل نَْزَل ا�َّ
َ
ْ�َ� فَأ

َ
نَّ تَُرضَّ  أ

َ
َّ َحىتَّ ِخْفُت أ َوفَِخُذُه ىلَعَ فَِخِذي َ�ثَُقلَْت يلَعَ

ُ َعزَّ وََجلَّ فَِخِذي ُ�مَّ رُسَِّي َ�نُْه فَ  نَْزَل ا�َّ
َ
رِ  :أ َ وِ� الرضَّ

ُ
(صحیح بخاری، کتاب الجهاد  .»﴾﴿َ�ْ�ُ أ

 )).۱۰/۴۵۹۲( ۱۸) وکتاب التفسیر، باب ۲۸۳۲/ ۷(  ۱۳والسیر، باب  
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بیش از بیست و چند نفر این توفیق را یافته اند که وحی را بنویسند؛ یعنی هر کس 

 نوشت و این نیز از معجزات خداست. اگر سواد داشت و حاضر بود، وحی را می

 حضرت علی نویسنده
ً
نده سواد داشت و نویس   ای برای وحی تعیین شده بود مثال

  سواد داشت و نویسنده وحی بود یا زید بن ثابت  وحی بود یا حضرت عمر

سواد داشت و نویسنده وحی بود، اگرشخص خاصی نویسنده وحی بود، دستاویز 

گفتند: اگرمحمد خودش سواد نداشته این  بود. وآن موقع می خوبی برای کافران می

وده و چیزهای خوبی گفته اش انسان باسوادی ب اش است. نویسنده سخن نویسنده

ای هم برای وحی  نگیرد، نویسنده است. ولی برای اینکه این هم دستاویز کافران قرار

 .١نوشتند اند، وحی می تعیین نشده است. تمام کسانی که سواد داشتند و حاضر بوده

 رسول الله  فرمود: اگر می لو باالخره حضرت أم المؤمنین عایشه صدیقه 

کرد. آن  از قرآن را مخفی کند، آیات سوره احزاب را مخفی می توانست چیزی می

 آوردیم. ای که خداوند فرمود: چون زید او را رها کرد ما او را به ازدواج تو درمی آیه

 گفتی زنت را نگه دار. در می در مقدمه این آیات به رسول الله گفته شد: به زید

خواهد کرد. آن  آشکار کردی چیزی که خدا آن را حالی در خاطرت مخفی می

مطلب این بود که با او ازدواج کنی؛ یعنی به خاطر پیامبر آمده بود که اگر زید زینب 

کنم. این  سرپرست باشد و با او ازدواج می ام بی گذارم دختر عمه نمی ،را طالق دهد

. ام ٢ مطلبی بود که پیامبر آن را در خاطرش مخفی کرده بود و قرآن آن را آشکار کرد

                                           
د بن ثابت، ابی بن کعب، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، خلفاء چهارگانه، زبیر بن عوام، یمثل ز -١

العاص بن أمیه، حنظله بن ربیع األسیدی، معیقیب بن أبی فاطمه، عبدالله خالد و سعید ابنا 

، ۱۱بن أرقم، شرحبیل بن حسنه، عبدالله بن رواحه. (فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج

 ).  در شرح باب کاتب النبی ۲۲۱-۲۲۰صص

ِّ « در تفسیر أضواء البیان شنقیطی آمده: -٢ ُقْرُطيِبُّ َ�ْن يلَعِ
ْ
َُسْ�ِ َذَكَر ال

ْ
  :بِْن احل

َ
ْوىَح إىِل

َ
َ أ نَّ ا�َّ

َ
أ

ُ  نَِبيِِّه 
َ

َ يَُزوُِّجَها رَُسوهل نَّ ا�َّ
َ
نَّ َز�ًْدا َسيَُطلُِّق َز�ْنََب، َوأ

َ
. قَاَل أ ْن َعِلَم َهَذا بِالَْويْحِ

َ
، َوَ�ْعَد أ
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مخفی  را توانست چیزی از قرآن می فرمود: اگررسول الله  للمؤمنین عایشه ا

 .١لزومی نداشت مردم بفهمند  کرد. کند، این آیه را مخفی می

نظر عقیدتی برای همه  های مربوط به جهان اسالم که از وباالخره تمامی قسمت

ای که به طور  قابل فهم است، برای عبرت و اندرز در قرآن بیان شده است. مجموعه

خصوصی و آن قسمتی که برای مسلمانان به دالیل مختلفی توجه به آن و یاد گرفتنش 

 الزم است. 

دهد که این سخن خداست؛ زیرا هیچ  همین مطلب اول سوره تحریم نشان می

آید اختالف خودش با زنش را در کتابی  ای و هیچ بزرگی نمی مردی، هیچ نویسنده

 چنین چیزی امکان ندارد. ولی خداوند بنویسد و در اختیار امت
ً
ش قرار دهد. اصال

دهد؛ زیرا برای خداوند چنین چیزی مهم نیست و مهم  است که این کار را انجام می

 قرار گیرد. بشر اختیار در –هرچه باشد  –تنها آن است که حقائق 

                                                                                           
ْمِسْك َعلَيَْك َزوَْجَك «لَِز�ٍْد: 

َ
نَّ » . أ

َ
ْخَفاهُ يِف َ�فْ  َوأ

َ
ي أ ِ

َّ
َ َسُ�َوُِّجُه َز�ْنََب ريَِضَ ِسهِ اذل نَّ ا�َّ

َ
، ُهَو أ

ُقْرُطيِبُّ َ�عْ 
ْ
ُ َ�نَْها ، ُ�مَّ قَاَل ال َقْوَل ا�َّ

ْ
ْن َذَكَر َهَذا ال

َ
ِ َعلَيِْهْم : َوَهَذا  :َد أ قَاَل ُعلََماُؤنَا رمَْحَُة ا�َّ

ْحَسُن َما ِ�يَل 
َ
َقْوُل أ

ْ
يَةِ  ال

ْ
ِو�ِل َهِذهِ اآل

ْ
ْهُل اتلَّ . يِف تَأ

َ
ي َعلَيِْه أ ِ

َّ
�َن، َوُهَو اذل ِ

ْحِقيِق ِمَن الُْمَفرسِّ
اِسِخ�َ  ُعلََماِء الرَّ

ْ
َقايِض بَْ�رِ ْهِريِّ ، اَكلزُّ َوال

ْ
ُقَشْ�ِيِّ  ، َوال

ْ
َعَالِء ال

ْ
يِب بَْ�ِر بِْن بِْن ال

َ
َقايِض أ

ْ
، َوال

َعَرِ�ِّ َوَ�ْ�ِِهمْ 
ْ
 .»ال

 ).۳۲۰۸و۵/۳۲۰۷( ،۳۴ترمذی کتاب تفسیر القرآن، باب  -١



 
 

 

 

 

 :فصل چهارم
  حکمت تعدد زوجات پیامبر

را به جز زنانش  قرآن بر اساس چند حکمت خویشان رسول الله  داوند درخ

 نادیده گرفته است. قرآن معرفی نکرده که محمد
ً
پسر چه کسی است، از   کامال

 چهار بار در قرآن آمده:  ای است؟ لفظ محمد ای است، از چه قبیله چه طایفه

دٞ ﴿ -١ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ  .]٢٩ :فتحال[ ﴾ُكفَّ

دٌ  َوَما﴿ -٢  .]١٤٤ :عمران [آل ﴾لرُُّسُل ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ

ِينَ ٱوَ ﴿ -٣ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ ٰ  نُّزَِل  بَِما َوَءاَمُنوا دٖ  َ�َ  ﴾ُ�َمَّ
 .]٢: [محمد

ا﴿ -٤ دٌ  َ�نَ  مَّ ٓ  ُ�َمَّ بَا
َ
َحدٖ  �

َ
 ]٤٠[األحزاب:  ﴾رَِّجالُِ�مۡ  ّمِن أ

آمده، اما اینکه پسر چه کسی است، مادرش کیست، از چه   لفظ محمد

 ای است، در قرآن مسکوت مانده است. و در مورد آل رسول الله  ای و چه قبیله طایفه

 آمده است:» بناتک«فقط لفظ 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
(دخترانت) وجز این چیزی نیامده.  ﴾َوَ�َناتَِك  ِجَك َ�ٰ ّ�ِ

شود. اهل بیت  نظر لفظ عربی شامل فرزندان هم می البیت آمده که از فقط لفظ اهل

انسان زنان، فرزندان و مجموع خویشان نزدیک او هستند. اما به دالیل اخالقی، 

صحبت کرده که  مبرمفصل در خصوص زنان پیا اجتماعی و عقیدتی، قرآن به طور
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 هر کس کتابی تألیف کند، ابا دارد، که در
ً
 باره زنانش، بدان پرداخته شد. معموال

گفتگو و کارهای خودش، روابط اجتماعی و اخالقی اش با زنان حرف بزند، درباره 

 اختالفاتی که با زنش دارد حرف بزند. 

درباره اختالف رئیس  ای به این دلیل ببینید در جامعه امروز ما حتی هیچ روزنامه

نویسد. اگر رئیس جمهور با خانمش در خانه  جمهور با خانمش مطلبی نمی

گوید و هیچ اشکالی هم ندارد؛ بنابراین  ای داشته باشد رادیو چیزی نمی مشاجره

  رسول الله  ی نیست. اگر قرآن نوشته معلوم است که قرآن سخن بشر
ً
بود قطعا

رد و در مورد چگونگی رفتار با زنان حرف ب یاسمی از اختالفات خانوادگی نم

در تنظیم قرآن هیچ دخالتی نداشته است. قرآن سخن  زد؛ پس رسول الله  نمی

اند؛ چه رسول  چگونه زیسته خداست و خداوند اراده کرده امتش بدانند زنان پیامبر

 .ای نیست. آنچه خدا خواسته مهم است الله صالح بداند یا نداند مسأله

انست که دشمنان اسالم تیرهای متعددی به سوی پیکر امت اسالمی نشانه باید د

امت اسالم پرتاب کرد، تیری بود که  کنند. مهمترین تیری که یهود به پیکر گیری می

شرف پیامبر، از زنان  از  به زنان پیامبر انداخته و اگر قرآن مجید از ناموس پیامبر

شد. قرآن مجید زندگی زناشویی رسول  یمشکل م کرد خیلی کار پیامبر، دفاع نمی

به طور مفصل در دو سه سوره بیان کرده تا هیچ کس نتواند به پیامبر تهمت  را  الله

بزند؛ چون قرآن به طور مفصل بیان نموده و آن را مشخص کرده است. و خود تاریخ 

 حساب شده بوده و براساس مصلح دهد که ازدواج هم نشان می
ً
ت های پیامبر کامال

 اسالم و مسلمین صورت گرفته است.

حیات شریفشان با استناد به  چند سال آخر در  هاي پیامبر حکمت ازدواج
 قرآن و سیرت نبوي: 

پنج زن گرفته و هدف از  -سال در چهار -سال پنجم تا هشتم هجری  حضرت از

این ازدواجها تنها پیشرفت و استحکام عقیده اسالمی و مسائل مهمی برای جامعه 
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 در ازدواج با صفیه
ً
حیی بن أخطب، هدف این بود که  ، دختر١بوده است؛ مثال

عرب را برتر از یهود  اسالم نژاد پرست نیست و حضرت به یهود ثابت کند که پیامبر

خانواده مذهبی یهود بود، به همسری برگزید تا  یه را، که ازداند. حضرت صف نمی

را داماد خود بدانند و بدانند که امت اسالم نژادپرست   یهودیان محمد بن عبدالله

تواند خویشان همسر رسول الله باشند؛  تواند برادر عرب باشد؛ می نیست و یهود می

 دهد. چون جامعه اسالمی به وصلتها خیلی اهمیت می

ابوسفیان، مسأله خیلی جالب است. سال هفتم  ، دختر٢ازدواج با أم حبیبه در

ها خیلی  باطن دشمنی اسالم امضاء شد اما در و هجری به ظاهر صلحی بین کفر

نشست و خطیبان عرب با شعر و نثر و  شدید بود. ابوسفیان در مکه در دارالندوة می

برد؛ چون  داد و از آن لذت می میگفتند، و وی گوش  ناسزا می نظم به رسول الله 

صلح  کوبیدند. در همان زمان بعد از با طنز و طعنه و عبارات گوناگون رقیب را می

 سابقین اولین بود و با شوهرش به حبشه هجرت کرده بود، در حدیبیه أم حبیبه، که از

مدینه  در  رد. أم حبیبه به پیامبرمُ  نصرانی شده آن کشور بیوه شد و شوهرش

سرپرستم و در حبشه  ارش کرد که ای رسول خدا! من دختر ابوسفیانم و بـیسف

شود و  چه کنم؟ به مکه برگردم، تکلیف دین و مذهبم چه می توانم تنها بمانم. نمی

اگر به مدینه هم بروم محرمی ندارم. در مدینه به خانه چه کسی بروم، پدر و برادر که 

ضمری را به  أمیةافت این پیغام عمرو بن همگی در مکه کافرند؟ رسول الله با دری

داد تا آن را به دست نجاشی، پادشاه حبشه، برساند. در  ای به او حبشه فرستاد. نامه

 پادشاه حبشه را وکیل کرده بود که أم حبیبه را برای رسول الله  آن نامه رسول الله 

یش است و بدون دانست که أم حبیبه دختر رئیس قبیله قر عقد کند؛ چون پیامبر می

                                           
 ).۴/۲۹۶ره ابن هشام ( ی) س۲۳۲-۴/۲۳۰ة ( یة والنهایالبدا -١

 )۴/۲۹۴) ؛ سیره ابن هشام ( ۱۷۲-۱۷۱/ ۴البدایة والنهایة (  -٢
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تضمین آینده به مدینه برنخواهد گشت؛ چون در مدینه محرم ندارد، وقتی آمد به 

سرپرست خانه چه کسی منزل  شوهر و بی خانه چه کسی برود؟ یک زن جوان و بی

آنجا اعالم شد که ام  کند؟ مراسم عقدی به وسیله پادشاه حبشه صورت گرفت و

است. سپس أم حبیبه با جمعی  رسول الله این به بعد همسر  حبیبه طی عقدی از

بن ابی طالب در روز فتح خیبر به مدینه  از زنان و مردان به سرپرستی حضرت جعفر

از جعفر   منوره برگشت. سال هفتم هجری این قافله به مدینه رسید و حضرت

 فرمود:  استقبال کرد و در آغوش گرفت و پیشانیش را بوسید و

بِفتح خيرب يال أدر« 
َ
یبر دانم به فتح خ نمی« .١»أم بِقدوم جعفر أفرحُ  أ

  .»شادمان شوم یا به آمدن جعفر؟
اعالم شد و   سپس طی مراسم جشن مختصری ازدواج ام حبیبه با رسول الله

افسوس! محمد کمرم را درهم شکست. دیگر  :با رسیدن خبر به مکه ابوسفیان گفت

توانم فحش و ناسزا گفتن به او را بشنوم و در  ر نمیتوانم به او فحش بدهم، دیگ نمی

تشکیل شد، اولین سخنران ابوسفیان بود. رئیس  ةاولین جلسه روز بعد که در دارالندو

خواهد از این به بعد به محمد  سف و ناراحتی گفت: هر کس میأبزرگ قریش با ت

داماد رئیس  ناسزا بگوید مواظب باشد توهین ناموسی به او نکند؛ زیرا اینک او

شماست. بزرگان مکه همه خنده کردند و وقتی ابو سفیان حالت آنها را دید چنین 

شک محمد شیرمردی است که دماغ  بی»: «إنَّ حممداً قرنٌ ال جيدع أنف«گفت: 

خیلی عبارت مهمی است. قرن به معنی شیرمرد است. خوب این  .»شود سوخته نمی

طایفه ابوسفیان شمشیرها را برای اسالم و گرفت تا  می بایست صورت ازدواج می

 الله از نیام بیرون کشند و اندلس و بخارا فتح کنند.  إله إال برای ال

                                           
 ).۴/۲۴۲)؛ البدایة والنهایة ( ۴/۳ابن هشام (  ةسیر -١
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قرآن صیغه عقد آن را خوانده،  که خداوند در های پیامبر اما مشهورترین ازدواج

 ٢است. خالصه داستان چنین است: زید بن حارثه ١ازدواج با زینب بنت جحش

بود. و چون وی با حضرت ازدواج کرد زید را به عنوان خدمتگذار به او غالم خدیجه 

های شام بود که اسیر شده و در  داد. زید در آن روز دوازده، سیزده ساله بود و از عرب

مکه فروخته شده بود. وی مدت ده، پانزده سال در خدمت رسول الله بود و پیامبر به 

حارثه بن شراحیل کلبی،  ،می قبل از نبوتکرد. ک عنوان یک پدر از او سرپرستی می

گشت و درباره پسرش شعرها گفته  ها دنبال پسرش می پدر زید، به مکه آمد. او سال

را شناختند. حارثه بن شراحیل  بود. پدر و پسر در مکه همدیگر را دیدند و همدیگر

ذشتی ام مرد درست و با امانت و با گ گفت: شنیده آمد و خانه رسول الله  به در

زید پسر من، غالم شماست. وی اسیر شده است، هر مبلغی که بگویی به  ،هستی

راهی  :دهم و در عوض پسرم را آزاد کن تا او را با خود ببرم. حضرت فرمود تو می

حارثه گفت: چه راهی؟ حضرت فرمود: او را  ؟بهتر از این است، اگر موافق باشی

کنیم؛ اگر تو را ترجیح داد او را  می کنیم و بین انتخاب من و تو مخیر دعوت می

مجانی ببر؛ ولی اگر مرا ترجیح داد به هیچ قیمتی واگذارش نخواهم کرد. حارثه 

کردم کسی تا این حد انصاف داشته باشد! پیامبر زید را  به خدا تصور نمی :گفت

 من است. من ده، یازده بله! این پدر :شناسی؟ زید گفت صدا کرد و فرمود: این را می

 وی را می ساله بودم که اسیر
ً
توانی با  تو آزادی و می :شناسم. پیامبر فرمود شدم. کامال

خواهم و انتخاب  به خدا سوگند! پدری بهتر از تو نمی :پدرت بروی. زید گفت

دار.  نگهام مرا نزد خودت  کنم مرا از خودت جدا نکن و تا زنده کنم، خواهش می نمی

نداشت خیلی خوشحال شد و از رسول الله تشکر کرد  حارثه که هرگز چنین انتظاری

نیز برای قدردانی از زید او را به میان  خود برگشت. رسول الله  و به تنهایی به دیار

                                           
 ).۱۷۴-۴/۱۷۳)؛ البدایة والنهایة ( ۴/۲۹۴سیره ابن هشام (  -١

 ).۲۶۴/ ۱)؛ سیره ابن هشام ( ۱/۵۶۳تمییز الصحابة (  ياإلصابة ف -٢
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قریش آورد و اعالم کرد که زید پسر محمد است. این رسم در جاهلیت بود که وقتی 

خود اعالم  خواست از کسی قدردانی کند اگر کوچکتر بود او را پسر کسی می

من است.  گفت این پسر داد، و به همه طایفه می می گرفت و غذا کرد؛ جشن می می

کرد، که البته مسأله  خورد، او را برادر خودش اعالم می حال اگر سنشان به هم نمی

گرفت. همان پسرخواندگی خیلی مهم بود که به آن  برادری به ندرت صورت می

َبّنی می
َ
چند سالی  ،یگری را به پسری برگزیدن. بر این اساسگفتند؛ یعنی د قانون ت

گفت زید بن حارثه. تا  قبل از نبوت، زید بن محمد شناخته شد و دیگر کسی نمی

به پیامبری مبعوث شد و حضرت زید مدت سیزده سال در مکه با   رسول الله

و داد و بود. و پیامبر کنیز پدر خودش که زنی سی، چهل ساله بود را به ا رسول الله 

بن زید که محبوب رسول  هزید از کنیز حبشی صاحب پسری به نام اسامه شد. اسام

های نخست نبوت در مکه متولد شد. وقتی که مادر اسامه  الله بود، در همان سال

 تصمیم داشت ازدواج کند. پیامبر
ً
برای خواستگاری به   درگذشت، زید مجددا

بن جحش، زینب بنت جحش، حمنة های عمه خودش رفت (عبد الله  خانه بچه

های عمه رسول الله بودند. جحش بن رئاب از  بچه بنت جحش، دو پسر و دو دختر

های معروف مکه بود) وقتی پیامبر نشست  شخصیت های معروف مکه یا از قبیله

ام. اعضای خانواده فکر کردند پیامبر برای  ود: من برای خواستگاری زینب آمدهفرم

ما هستی،  معرفت گفتند: یا رسول الله! سرور کند، با ادب و یخودش خواستگاری م

کنیم.  بفرما اطاعت می صاحب اختیار ما هستی خواستگاریت قبول شده است. امر

آنان چنین انتظاری نداشتند؛  کنم. بعد فرمود: من زینب را برای زید خواستگاری می

 قبول کرده بودند، نتوانستند مخالفت کنند،
ً
این رو آن را قبول کردند و  از اما چون قبال

تو  :گفت این ازدواج ناخواسته صورت گرفت. از روز اول ازدواج، زینب به زید می

چه باشد تو قریشم، زن آزادم و هر ای، من دختر عمه رسول خدا هستم، از برده

ای بیش نیستی. و میان زن و شوهر از روز اول هیچ وفاق و حسن تفاهمی نبود.  برده
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خواهم طالقش  د گفته بود: یا رسول الله! این برای من زن خوبی نیست. میبارها زی

مۡ ﴿دهم، پیامبر فرمود: 
َ
َ ٱ تَّقِ ٱوَ  َجَك َزوۡ  َك َعلَيۡ  ِسۡك أ خدا را  زنت را نگه دار و«  ﴾�َّ

 .»ر نظر بگیرد
 کم سن، در حدود سی، سی و پنج سال، شایسته نیست در 

ً
زنی مسلمان، نسبتا

سرپرست باشد. طبیعی بود زینب  زن مومن با شخصیت بیجامعه اسالمی یک 

حاضر نبود همسر بالل و عمار شود؛ چون مادام که با زید بن حارثه که پسرخوانده 

بود سازگاری نداشت، چگونه ممکن بود زن بالل و عمار بشود؟ وقتی   محمد

ازدواج  پیامبر به فکر مبارکش خطور کرد که اگر زید، زینب را طالق بدهد و با او

کند، مردم خواهند گفت: محمد با زن پسرش ازدواج کرده است! پس این کار را 

نخواهد کرد؛ یعنی پیامبر هم در ذهن خودش ازدواج با زینب را مطرح کرد و هم 

انصرافش را به خاطر ترس از مالمت مردم را. باالخره زید تصمیم خودش را گرفت و 

توانم با او زندگی کنم. این، زن من  فت: من نمیگ اعالم کرد که زینب را طالق داده و

تواند همسر خوبی برای مردش  داند نمی نیست؛ زنی که خود را از شوهر باالتر می

باشد. و بعد از پایان این ماجرا، چند ماهی که از اعالم طالق گذشت، خداوند در 

 سوره احزاب چنین فرمود: 

ِيٓ  َ�ُقوُل  �ذۡ ﴿ �ۡ  لِ�َّ
َ
ُ ٱ َعمَ � �ۡ  هِ َعلَيۡ  �َّ

َ
مۡ  هِ َعلَيۡ  َت َعمۡ َو�

َ
 َك َعلَيۡ  ِسۡك أ

َ ٱ تَّقِ ٱوَ  َجَك َزوۡ  ُ ٱ َما ِسَك َ�فۡ  ِ�  ِ� َوُ�ۡ  �َّ ُ ٱوَ  �َّاَس ٱ َ� َوَ�ۡ  ِديهِ ُمبۡ  �َّ َّ� 
َحقُّ 

َ
ن أ

َ
ٰ َ�ۡ  أ ا ُهۖ َشٮ  يَُ�ونَ  َ�  لَِ�ۡ  َكَهاَ�ٰ َزوَّجۡ  �َوَطرٗ  َهاّمِنۡ  دٞ َز�ۡ  قََ�ٰ  فَلَمَّ

ۡ ٱ َ�َ  زۡ  ِ�ٓ  َحَرجٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
دۡ  ِج َ�ٰ أ

َ
ٓ أ ْ قََضوۡ  إَِذا �ِِهمۡ ِ�َيا مۡ  َوَ�نَ  �ۚ َوَطرٗ  ُهنَّ ِمنۡ  ا

َ
 رُ أ

ِ ٱ ا ٣٧ ُعوٗ� َمفۡ  �َّ ُ ٱ فََرَض  �ِيَما َحَرجٖ  ِمنۡ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  َ�نَ  مَّ  ُسنَّةَ  ۥۖ َ�ُ  �َّ
ِ ٱ ِينَ ٱ ِ�  �َّ ْ َخلَوۡ  �َّ ۚ َ�بۡ  مِن ا مۡ  َوَ�نَ  ُل

َ
ِ ٱ رُ أ قۡ  �قََدرٗ  �َّ   ﴾٣٨ ُدوًرامَّ

 .]۳۸ -۳۷[األحزاب: 
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به  آزاد نمودی و گفتی به کسی که تو بر او نعمت دادی (او را می آن هنگام که«

فرزندی قبول کردی) خدا نیز به او نعمت داد (که این مقام را به او ارزانی کرد، مقام 

طریق پسر اعالم شدن)  از ایمان و نزدیکی با پیامبر، خویشاوندی با رسول الله 

کردی  دار و از خدا بترس در حالی که تو (پیامبر) در خاطرت مخفی می زنت را نگه

ترسیدی. در حالی که تو  مالمت مردم می کرد و ازچیزی که خدا آشکار خواهد 

تر است که از او بترسی. اینک چون زید او را  نباید از مردم بترسی؛ خداوند شایسته

ده ایم تا برای مومنان اشکالی نباشد در آین ما او را به ازدواج تو در آورده طالق داده

اند ازدواج کنند. نباید  هایشان که طالق داده شده وقتی بخواهند با زن پسرخوانده

اشکالی باشد در مطلبی که خدا بر او الزم دانسته است. (اشاره به اینکه  برای پیامبر

او الزم  میل نداشت با زینب ازدواج کند ولی خدا این جریان را بر دیگر پیامبر

 .»دانسته است)...

چیزی از قرآن را  رسول الله  فرمود: اگر ل حضرت ام المومنین عایشه

در خاطرش  کرد. اما مطلبی که رسول الله  کرد، این آیه را مخفی می مخفی می

مخفی کرده و خداوند آن را آشکار کرده همان ازدواج با زینب بوده است. در قرآن 

 بیش از این، در .آوریم می آمده، یعنی ما او را به ازدواج تو در ﴾َكَهاَ�ٰ َزوَّجۡ ﴿لفظ 

زید چیزی در قرآن نیامده است. حال اگر در قرآن آمده بود که زینب را  باره زینب و

پس همین بوده که پیامبر آن را  داشتی؛ او را دیدی و او را پسندیدی. دوست می

کرده، ولی در قرآن چنین کلماتی نیست. این اشاره به مطلبی است که  مخفی می

اند:  و دشمنان اسالم گفتهخاورشناسان  ممکن است بعضی جوانان خوانده باشند که

پیامبر اسالم زینب را دید و به نظرش خیلی زیبا آمد و زینب به زید گفت که رسول 

مرا دیده و خیلی از من تعریف کرده. از این رو زید گفت: پس اگر این طور  الله 

ازدواج کنی. چون وقتی مورد  است باید تو را طالق بدهم تا با خود رسول الله 

خانه من باشی. منافقان و یهودیان زمان  ل الله هستی درست نیست که درپسند رسو

 کنند. های زمان ما چنین ادعا می پیامبر و کمونیست
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بوده و مدت سی و پنج سال در مکه  زینب، دختر عمه رسول الله  ،گذشته از این

زینب را نبیند. آن وقت حجابی هم نبوده و  با هم بودند. روزی نبوده که پیامبر

زینب  پنج سال روزی چندین بار حجاب در مدینه آمده است. خوب پیامبر مدت سی و

  فرمود: دیده و خودش نیز او را برای زید خواستگاری کرد. حضرت علی  را می

نَ احلَمقـی« نا مِ ل أَعداءَ عَ کنیم کـه  خدایی را ستایش می« ».اَحلَمدُ هللا الَّذی جَ

  .»داده است احمقان قرار مان را از دشمنان
چون وقتی دشمن احمق باشد کار خیلی آسان است. خودش، خودش را لو 

تراشند،  ها را می دیگر لزومی ندارد کسی با او بجنگد. آنانی که این افسانه .دهد مـی

عمه وی در یک محله و دختر  متوجه نیستند که زینب سی و پنج سال با رسول الله 

 روزی چندین بار پیامبر زینب را دیده است؛ زیرا شهر مکه کوچک 
ً
بوده است. مطمئنا

عمه همدیگر را  دایی و دختر بود و کار زیاد و مشغلتی هم نبود و به طور عادی پسر

یک در میلیون هم امکان ندارد که این مسأله صورت گرفته باشد.  ،دیدند. بنابراین می

ببندد؟  تواند زبان بداندیش را بد اندیش را بست؟! چه کسی می شود زبان ولی مگر می

ما هرگز انتظار  بندد. هیچ انتظاری غیر از این را نداریم. فقط مرگ زبان بد اندیش را می

 نداریم که منافقان و یهودیان و کمونیستها از اسالم تعریف کنند.
 شب پره چشـم نبینــد به روز گر

 

 گنـــــاه چه چشمـــه آفتـــاب را 
 ج

 چشم چنان راست خواهی هزار
 

١ کـه آفتــــاب سیــــاه بهتـر کــور 
 

 ج

                                           
 این دو بیت چنین آمده است:  قبل از -١

 شوربختان به آرزو خواهند        مقبالن را زوال نعمت وجاه.

 ).۳۱(گلستان سعدی، باب اول درسیرت پادشاهان، ص



 
 

 

 

 

 :فصل پنجم
 اولویت بندي وظایف انسان 

 فرماید: خداوند متعال می

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ ُبُدوا ْ �ُۡ�ِ  َوَ�  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ�  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َو�ِِذي انٗ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ
ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  اِحبِ ٱوَ  ُنبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي ارِ �َۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل  لصَّ
 ِ بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  بِ ��َۡ ٱب يۡ  َملََكۡت  َوَما لسَّ

َ
َ ٱ إِنَّ  نُُ�ۡمۗ َ�ٰ �  َ�نَ  َمن ُ�ِبُّ  َ�  �َّ

 ]۳۶[النساء:  ﴾٣٦ فَُخوًرا َتاٗ� ُ�ۡ 

را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی  و الله«

ای که خویشاوند است و  نمایید و نیز به خویشاوندان، یتیمان، بینوایان، همسایه

اید.  مانده و آنکه مالکش شده نشین و مسافِر در راه ی بیگانه، یار هم همسایه

 .»ردگمان الله هیچ متکبر خودستایی را دوست ندا بی
اگر بخواهیم آیین اسالم را تقسیم کنیم به دو بخش عقیدتی و عملی تقسیم 

 نمی مـی
ً
شود آن را ارزیابی  شود: بخش عقیدتی که صورت خارجی ندارد و عمال

توان صورت خارجی آن را در  نمی نامند که کرد؛ این بخش را ایمان یا عقیده می

دارد و بر اساس بخش عقیدتی کسی مشاهده کرد. بخش عملی که صورت خارجی 

دیدن آن هست. همان طور که گفتیم ارزش  امکان ارزیابی و و نامند. این را اسالم می

و مقدار ایمان هر کس به اندازه درستی اعمال اوست؛ در صورتی که اعمال درست 

 باشد، عقیده هم درست است و اگر اعمال درست نباشد، عقیده نیز درست نیست. 
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اسالم که همان اسالم نام دارد، کلیه وظایف به سه بخش تقسیم در بخش عملی 

 شود: می

 رسد. ) بخش مخصوص به تعظیم خدا، که هیچ نفعی برای آن به دیگران نمی١

 تعظیم خدا درآن نیست.٢
ً
 ) بخش مربوط به منافع خلق، که مستقیما

 ) بخش مشترک میان تعظیم خدا و میان احسان به خلق خدا. ٣

دو مسئله اساسی وجود دارد که نمایانگر این است که آورنده در بخش سوم 

 در فلسفه اجتماعی، سیاسی، اخالقی و 
ً
شریعت بشر نیست، بلکه خداست. مثال

شریعت، بشر نیست؛ چون به  ی دهد آورنده وظایف دینی مسائلی هست که نشان می

وجه به حدی در سطح عالی و همگانی و بدون توجه به حوادث و قرنها، و بدون ت

 ی شود که آورنده ای وضع شده که اگرانسان دقت کند، متوجه می مصالح قبیله

گیرد؛  می نیست. زیرا به هر حال بشر تحت تأثیر عوامل مختلف قرار شریعت، بشر

به عنوان مثال: در تکالیف شرعی مالحظه شده که به آنچه مربوط به خود شخص 

مکانات، استعداد شخص مسلمان و است، اولویت داده شده؛ منافع، احساسات، ا

باالخره روابط انسانی وی در وهله اول مورد توجه است. به این ترتیب اولویت بدین 

صورت وضع شده است. اولین حقی که به گردن یک انسان است، حق خداست؛ 

چون آفریدگاراست. از آن که منکر خالق خود و پدید آورنده خود است چه انتظاری 

ترین مسائل مربوط به فکر و  ه دیگر سخن مادام که وی ابتداییتوان داشت؟ ب می

به او داد و انتظاری دیگر از او  وجدان و عقل انسان را قبول ندارد چگونه فرامین دیگر

اساس و نخستین وظیفه مربوط به احکام عملی، همین اصل قرار  ،داشت؟! بنابراین

وجدان و بصیرتشان بیدار و آماده داده شده، تا آن کسانی که در حد ابتدایی، فکر و 

فعالیت است، اولین گام را به این صورت بردارند که خداوند آفریدگار را به یکتایی 

بستایند؛ بر همین اساس شالوده کلیه ادیان آسمانی و اولین قدم در ورود به یک دین، 

ی را مورد مانند، دیگر این است که خدا را به یکتایی بپرستند. بجز آفریدگار تنهای بی
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ستایش قرار ندهند؛ این اصل به گونه بسیار جالب در قرآن مورد توجه قرارگرفته؛ تا 

آنجا که در بعضی آیات قرآن به صراحت و قاطعانه اعالم شده: آنانی که بمیرند و غیر 

مانند معبودی دیگر داشته باشند، در روز حساب هرگز مورد عفو  از خدای یکتای بی

کید شده است. و در بعضی  ،قرار نخواهند گرفت در قرآن روی این قضیه خیلی تأ

آمده است. خطاب به   آیات خطاب به مردم و در آیاتی دیگر خطاب به پیامبر

 مردم چنین آمده است:  

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َوَ�غۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لَِمن لَِك َ� ۚ �ََشا  َوَمن ُء

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  ِ ٱب   ]۴۸[النساء:  ﴾٤٨ َعِظيًما ًماإِ�ۡ  َ�َىٰٓ �ۡ ٱ َ�َقدِ  �َّ

آمرزد این گناه که با او دیگری پرستیده شود و غیر از این،  شک خداوند نمی بی«

 .»ا برای هر کس که بخواهد، بیامرزدگناهان دیگر ر
 فرماید:  آیه دیگر با همین مضمون می در

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َوَ�غۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لَِمن لَِك َ� ۚ �ََشا  َوَمن ُء

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  ِ ٱب  .]۱۱۶[النساء:  ﴾١١٦ بَعِيًدا َ�ۢ َضَ�ٰ  َضلَّ  َ�َقدۡ  �َّ

اش خداوند را  به این معنی که اگر کسی در انجام نخستین وظایف انسانی

هایش  هایش و نیکی نشناسد و دیگری را مورد پرستش قرار دهد، امکان ندارد خوبی

نسبت به دیگری بر اساس مبدأ انسانیت و وجدان باشد. اگر کسی خدا را به یکتایی 

دانیم خیلی  نپرستد و نیکوکار باشد در حد احساسات انسانی، نیکوکار است. ما می

از پرندگان، خیلی از حیوانات، خیلی از خزندگان مثل مورچه نسبت به هم نوع خود 

آیند و جوجه  ند. اگر پرستویی کشته شود، پرستوهای دیگر میکن خیلی همدردی می

کنند. بارها دیده شده که مورچه نعش  دهند و بزرگ می پرستوی کشته شده را دانه می

کشد تا او را به جای امنی ببرد. در عالم حیوانات نیز این هست. از  مورچه مرده را می

بزند، آنها دو دسته تقسیم شده:  چوپانان زیاد نقل شده که اگر گرگی به گله گاوها
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کنند، و دسته دیگر گاو زخمی را به سوی قریه هدایت  ای گرگ را تعقیب می دسته

احسان گاهی جنبه حیوانی دارد نه جنبه انجام وظیفه! در خود  ،کنند. بنابراین می

انسان نیز این هست. چه بسا افرادی ثروت دارند و به خدا معتقد نیستند، پایبند 

 به خاطر اینکه پول دارند، میمقرر
ً
گویند: بگذار به مستمندان  ات نیستند و صرفا

کمک کنیم تا نام نیکی به دست آوریم، شاد و خوشحال شویم. این افراد برای 

کنند. این کمک، از آنجا که  آسایش فکری خود و اقناع غریزه حیوانیشان کمک می

نخواهد داشت؛ چون اجر و پاداش نیست، اجر و پاداشی هم  در راه خدا و برای خدا

گیرد که برای تعظیم خدا و به منظور اجرای فرمان خدا انجام شده  به عملی تعلق می

باشد. فلسفه تعیین توحید به عنوان نخستین وظیفه شرعی این است که نزد خداوند 

ز متعال انسانی که نتواند پروردگار خود را بشناسد و او را مطابق دستورش بستاید، هرگ

نخواهد توانست برای جهان آخرت و برای سرنوشت انسانیت خود اقدام کند؛ اگر 

اقدامی به نام نیکوکاری انجام دهد بر اساس هوی وهوس و عشق و عالقه حیوانی 

است و هیچ ارزش معنوی ندارد. این است فلسفه اینکه اگر کسی موحد و یکتاپرست 

رساند و خودش هم از آن فایده  نمی نباشد هرگز در نیکوکاری اش به دیگران فایده

 فرماید: دارد؛ آنجا که می بیان می  برد. خداوند همین مضمون را خطاب به پیامبر نمی

َ�َغۡ�َ  قُۡل ﴿
َ
ِ ٱ أ َّ�  

ۡ
ٓ ُمُروٓ تَأ ِ�ّ  ۡ�

َ
َها ُبدُ أ ُّ�

َ
وِ�َ  َولََقدۡ  ٦٤ هِلُونَ َ�ٰ لۡ ٱ �

ُ
 �َ�  َك إَِ�ۡ  أ

ِينَ ٱ ۡ�َ  لَ�ِنۡ  لَِك َ�بۡ  مِن �َّ
َ
 ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَ�َُكوَ�نَّ  َ�َملَُك  بََطنَّ َ�َحۡ  َت �ۡ أ

َ ٱ بَلِ  ٦٥ ٰ ٱ ّمِنَ  َوُ�ن بُدۡ �ۡ ٱفَ  �َّ  .]۶۶ -۶۴[الزمر:  ﴾٦٦ ِكرِ�نَ ل�َّ

شک وحی شده است  دهید که بجز الله را بپرستم؟! بی آیا فرمان می ،بگو: ای نادانان«

اند مبنی بر اینکه اگر در پرستش خدا کوتاهی به تو و به پیامبرانی که پیش از تو بوده 

کنید و غیر از پروردگار یکتا، دیگری را مورد پرستش قرار بدهید، هیچ کار نیکی از شما 

شود و بدون شک در جهان آخرت از زیانکاران خواهید بود. بلکه الله  پذیرفته نمی

 .»باش ذارهای او سپاسگ مانند را به یکتایی پرستش کن و در مقابل نعمت بی
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بعد از این اصلی که به روح و وجدان و انسانیت انسان مربوط است، اصول 

بعدی وظایف، بستگی به ذات انسان دارد. بعد از خداوند، مؤثرترین کس در وجود 

 انسان را به وجود آورده
ً
اند. آن شاعر نغزگوی  انسان، پدر و مادر است که مستقیما

 زیبا گفته است:  فارسی چقدر

 زاد مــــادر گوینـــــد مـرا چــــو
 

 پستان به دهن گرفتن آموخـت 
 

 دهانم دو حرف بر یک حرف و
 

 گفتــــن آموخــت الفــاظ نهاد و 
 ج

 بـــه پا بـرد پا دســـتم بگرفت و
 

 تــا شیوه راه رفتن آموخــت 
 

وظیفه را همین اساس طبیعی رابطه انسان به موجودات، خداوند حکیم دومین  بر

یکتا پرستی  انسان موحد بعد از مربوط به پدر و مادر دانسته است؛ به این معنا که اگر

توانست پدر و مادرش را راضی نگه دارد و حقشان را ادا کند، ممکن است بتواند از 

عهده وظایف دیگر نیز برآید؛ اما اگر شخصی از لحاظ فکری و عقیدتی در شرایطی 

خود را ادا کند، به تبع در ادای وظایفش  مادر و حق پدر قرار گرفت که نتوانست

نسبت به برادران، خویشان، همسایگان و شرکاء نیز ناکام خواهد ماند. اگر کسی به 

پدر و مادر بدی کند، غیرممکن است بتواند نسبت به برادران و خویشان دیگر یا به 

های دیگری  ش انگیزها همسایگان و رفیقانش نیکی کند؛ مگر اینکه احسان و نیکی

داشته باشد. بر این اساس بعد از پرستش خدا، مهمترین حقی که به گردن یک 

کید این مهم همیشه در قرآن  مسلمان است، حق پدر و مادر است و به جهت تأ

کید شده که  متعاقب اعالم پرستش خدای یکتای به عنوان نشانه مسلمانی است، تأ

 فرماید: وظایف است. خداوند متعال میاحسان به پدر و مادر از مهمترین 

يۡ ﴿ ٰ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَوَوصَّ يۡ بَِ�  .]۱۵[األحقاف:  ﴾ًناَ�ٰ إِحۡ  هِ ِ�َ

 .»کردیم که به پدر و مادر نیکی کندبه انسان توصیه «
جالب این است که در سوره لقمان خداوند برای عبرت و استفاده ما گفتگوی بین 

نقل کرده است. خداوند آنچه   -اند که گویا از حکمای یونان بوده -یک پدر و پسر را 
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بین یک بنده خوب به نام لقمان و پسرش در مقام نصیحت بین پدر و پسر صورت 

 گرفته را بازگو کرده است. لقمان حکیم مطابق روایت قرآن به پسرش چنین گفت: 

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َ�  ُبَ�َّ َ�ٰ ﴿ ِۖ ٱب ۡ ٱ إِنَّ  �َّ  .]۱۴[لقمان:   ﴾َعِظيمٞ  مٌ ُظلۡ لَ  كَ لّ�ِ

پرستش غیر خدا شک  پرستش با خدا شریک و همتا قرار نده، بی پسرم! هرگز در«

  .»گناهی بس بزرگ است
چون خواست خداوند متعال در این است که همیشه برای تذکر به بشر چنان 

جلوه دهد که اصول اسالم هیچ وقت قابل تفکیک نیست و در فرامین الهی همیشه 

مطرح شده، اینجا نیز خداوند رشته  بعد از پرستش خدا، احسان به پدر و مادر

نصیحت لقمان را قطع کرده و پس از سفارش لقمان به پسرش مبنی بر نپرستیدن غیر 

 این چنین فرمود:  وی را قطع کرد و خدا، خداوند بقیه گفتار

يۡ ﴿ ٰ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَوَوصَّ يۡ بَِ� هُ  هُ َ�َلَتۡ  هِ ِ�َ مُّ
ُ
ٰ  ًناَوهۡ  ۥأ  ِ�  ۥلُهُ َوفَِ�ٰ  نٖ َوهۡ  َ�َ

نِ  َ�َمۡ�ِ 
َ
ٰ  ِ�  ُكرۡ شۡ ٱ أ يۡ َولَِ� ۡ ٱ إَِ�َّ  َك ِ�َ  .]۱۴[لقمان:  ﴾١٤ َمِص�ُ ل

 یمادرش، او را با ضعف م؛یپدر و مادرش سفارش کرد ی و به انسان درباره«

گرفتن فرزند، در دو سال است. (و سفارش  ری. و از شدیکش یروزافزون با خود م

  .»من است یسو ) سپاسگزار من و پدر و مادرت باش؛ بازگشت بهمیکرد
رساند که احسان به پدر و مادر چه لقمان به پسرش بگوید و چه  این مهم، می

گیرد. بعد از پرستش خدای یکتا  نگوید در مرحله بعد از پرستش خدای یکتا قرار می

ادر را راضی نگه داریم تا بتوانیم بقیه وظایف را انجام بدهیم. این باید پدر و م

رود. اگر توحید حفظ شد، خدا را به یکتایی شناختیم و به  وظایف پله به پله جلو می

یکتایی پرستیدیم، همه چیز را از خدا دانستیم، سرنوشت خویش را فقط و فقط در 

د، بعد از آن مرحله بعدی دست خدا دانستیم، اگر این مرحله به خوبی طی ش

رسد که پدر و مادر را راضی نگه داریم و اگر زنده نیستند با دعا و طلب مغفرت،  می

 برایشان آمرزش بخواهیم.
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 رسیم به مرحله بعدی: حاال می

ها، همه  ها، خاله : بقیه خویشاوندان، برادران، خواهران، عمه﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َو�ِِذي﴿

 نظر نسبی یا سببی با انسان ارتباط دارند.  کسانی که از

وقتی انسان به خویشان خودش احسان کرد، آمادگی آن را دارد که به دورترها هم 

 احسان کند: 

 کودکان پدرمرده. : ﴾َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ ﴿

 بعد از آن آمادگی دارد که به همسایگان نیز احسان کند:

همسایه دورتر را نیز ممکن است بتوان  ﴾ُنبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي ارِ �َۡ ٱوَ ﴿

 داد.  مورد احسان قرار

تواند به مسکینان و غالمان و  کند که می باالخره انسان اینقدر آمادگی پیدا می

خدمتگذاران نیز نهایت احسان به خرج دهد و یک مسلمان کامل شود؛ اما اگر قدم 

ای  بعدی را انجام بدهد. به گونه اول را درست برنداشت، امکان ندارد بتواند مراحل

دیگر، حکمت خدا در این بخش از وظایف و تکالیف عملی به طور عجیبی 

مشخص است. و آن، اینکه خداوند، علیم و حکیم است. به روحیه سرکش و 

گاه است می داند چه موجود عجیب و ماجراجویی به نام انسان  ماجراجوی بشر آ

گاهی کامل و همه جانبه به آفریده است. ضمن اینکه خداوند ع لیم و حکیم است و آ

ای تنظیم کرده که کسی بر ضد خدا حجتی  دارد، وظایف را به گونه ماجراجویی بشر

نداشته باشد. وظایف را رده بندی کرده است؛ از قبیل نمازهای پنجگانه، زکات مال، 

روزه ماه رمضان، حج خانه خدا. مهمترین مشخصات مسلمانی در اعمال 

صی است. وظایف اسالم با غیر اسالم در پنجاه درصد کل مشترک است. خصو

دهند. کدام ملت در دنیا  پنجاه درصد هر عمل خوب را کافران را هم انجام می

کند،  می امانت افتخار پذیرد که دروغگو یا خائن باشد؟! مسلمان به راستگویی و می
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 ،کند می دو هم افتخارکند، هن می کند، مسیحی هم افتخار می یهود هم افتخار

گفتند ما مخلص و درستکاریم.  کمونیستها هم خودشان زمانی که بودند، می

تواند نشانه دین باشد، چون همه مدعی آنند.  راستگویی و درستکاری نمی ،بنابراین

 جالب است که هر چه انسانها دروغ
ً
اند؛  گوتر باشند، بیشتر مدعی راستگوییاتفاقا

 چن
ً
گانه، زکات  ین خواهد بود. حاال در شعایر دینی، نمازهای پنجبررسی کنید قطعا

له ندارند، گندم و جو  مال، روزه ماه رمضان و
َ
حج، بیشتر مردم پول ندارند، گ

شاید هشتاد، نود درصد مردم امکان حج ندارند، در  کارند که زکات بدهند. نمی

حج رفتن یک  بعضی قرنها نود و نه درصد مردم امکان حج ندارند، چون مسأله

مسأله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است. زمانی که وضع اقتصاد جامعه اسالمی 

و زمانی که ناامنی  روند. باشد، مردم زیاد می خوب باشد و در عربستان امنیت برقرار

رود. زمانی که قحطی است مردم  و در عربستان ظلم و دیکتاتوری باشد، کسی نمی

توانند انجام  ای که همه می تنها وظیفه عمومی و انسانیتوانند بروند. بنابراین  نمی

بدهند نماز است. به این خاطر ادای نمازها نشانه مسلمانی قرار گرفته تا از یک 

ترین  جهت همگان بتوانند نشانه مسلمانی داشته باشند و از جهت دیگر آسان

پروردگارا! آن  وظایف، نشانه مسلمانی باشد، تا مردم در روز حساب نتوانند بگویند:

چه را که تو عالمت مسلمانی قرار دادی بسیار مشکل بود و برای ما غیرممکن بود. 

ترین کاری  ترین وظایف، و ممکن برای اینکه چنان عذری در روز حساب نباشد، آسان

که برای انسان قابل انجام است، نشانه مسلمانی قرار گرفته است. نخستین وظیفه یک 

عملی، توحید و یکتاپرستی است. این اصل، خیلی مهم است. در مسلمان در احکام 

قرآن تاکید شده که اگر کسی در حالی که مشرک است بمیرد، به هیچ وجه روز حساب 

خدا کسی را موثر  بخشوده نخواهد شد. مشرک کسی است که در جهان هستی غیر از

ش دیگر کاری ندارد. بداند و بگوید خداوند فالن کار را به فالنی واگذار کرده، خود

این طرز تفکری باطل است؛ زیرا به طور کلی هر آنچه در جهان هستی است، بدون 
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 زیر نظر پروردگار قرار دارد. برای اینکه بدانید تسلط خدا بر جهان 
ً
استثنا مستقیما

اید که اکنون چیزی به  هستی چگونه است به این مثال ساده توجه فرمایید: شما شنیده

ها  شمار در هوا پراکنده است. هر کدام از این ذره اتم وجود دارد. این ذره، بینام ذره و 

هوا  ها که در تسلط خدا بر این ذره از نظر خدا همانند یک منظومه شمسی است.

اند همچون تسلط خداوند بر خود خورشید بزرگ است؛ همان خورشیدی که  پراکنده

ها همه اش خورشیدند. حاال  کند. ذره ینم برای خدا دیگر فرق ،کند زمین را روشن می

یکی کوچک و یکی بزرگ است. این برای ما است که خورشید پانصد میلیون برابر 

است؛ ولی برای خدا  زمین کوچکتر از زمین است. این به نظر ما است که ماه این قدر

هایش  اش مخلوق خدایند. و اتم های جهان هستی همه ذره کند. هیچ فرقی نمی

 در منظومه
ً
 اختیار خداست. چه خوب گفته موالنای رومی: شمسی است که مستقیما

 آسمان جمـله ذرات زمیــــــــن  و
 

 لشـــــکر حقـــند گــــاه امتــــحان 
 

 طوفان چه کرد دیدی که در آب را
 

 عادان چه کـــرد دیدی که با باد را 
 

 آنچه آن بابیل باآن پیــــل کــــرد و
 

 پشه کله نمـــــــرود خردآنـــکه  و 
 

 مرغ بابیلی دو، سه سنگ افکند
 

 لشکر ضــبط حبـــــس را بکشند 
 

 پــــــیل را سوراخ سوراخ افکند
 ج

 زند تنگ مرغی کو به باال پـــــر 
 

 جمادات جـــهان بگـــویم از گر
 

 ذره ذره یـــاری پیغمبــران 
 

 مـثنوی چندان شود که چهل شتر
 

 پر بار شـود از بود عـــــاجز گـــــر 
 ج

بخشی از توحید این است که شما همه چیز را از خدا بدانید و جز  ،به هرحال

در زندگی خود و دیگران موثر ندانید.  –خواه مثبت و خواه منفی –خدا هیچ عاملی 

همه مردم کارگذار خدا هستند و بخش دیگرتوحید این است که خدا را بپرستید، 

تعظیم و کرنش و ارادت و بندگی فقط به درگاه الله ببرید، نسبت به مردم متکبر 

نباشید، فقط نسبت به خدا تعظیم و بندگی به خرج بدهید. این اساس توحید است. 
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رسیم، که  حید همین است. مرحله توحید که درست شد به مرحله بعد میکل تو

است. وقتی آماده شدی و از آن رد شدی، نوبت به  مادر و احسان و نیکی به پدر

رسد. و به این ترتیب تکالیف شرعی بر همین اساس  احسان به بقیه خویشان می

نحو جالبی تنظیم شده به  مطابق حکمت خدا و امکانات بشر و استعداد و منافع بشر

ای که مورد رضای خداباشد، گرفته باشد؛  تا آنجا که بشر راه منافع خویش را به گونه

چون شما وقتی خدا را بپرستید، به پدر و مادر نیکی کنید، خویشان دیگر را نیز مورد 

بدهید، همسایگان را هم دوست بدارید، در حق آنان خوبی  نوازش و احترام قرار

مان و بینوایان شهر و منطقه را هم دوست بدارید، اگر خدمتگذاری دارید با او کنید، یتی

 ی.یا هم مهربان باشید، در ضمن طی مسیر منافع اساسی خودت، تعظیم خدا هم کرده

کند و هم انسان  ای است که هم منافع انسان را تأمین می تکالیف شرعی به گونه

ای است که هم به خود انسان  به گونه سازد و مخالفت با خدا را به خدا نزدیک می

کند. بدین جهت است که به اتفاق عقالء  رساند و هم خدا را خشمگین مـی زیان می

 گویند:  برد. خداوند هرگز از اطاعت بندگان نفعی نمی

 دامن کبریایش ننشـــــیند گــرد بر  جمله کائنات کافـــــر گردنــــــد گر

 حدیثی قدسی آمده است:  در

ْ�ىَق  ْي!ا ِعبَادِ يَ «
َ
لَُ�ْم َوآِخَرُ�ْم َو�ِ�َْسُ�ْم وَِجنَُّ�ْم اَكنُوا ىلَعَ أ وَّ

َ
نَّ أ

َ
لَْو أ

لَُ�ْم  ْي!يَا ِعبَادِ  .قَلِْب رَُجٍل َواِحٍد ِمنُْ�ْم َما َزاَد َذلَِك ىِف ُملىِْك َشيْئًا وَّ
َ
نَّ أ

َ
لَْو أ

فَْجِر قَلِْب رَُجٍل َواِحٍد َما َ�َقَص َذلَِك َوآِخَرُ�ْم َو�ِ�َْسُ�ْم وَِجنَُّ�ْم اَكنُوا ىلَعَ 
َ
أ

ن ین شما تا آخریای بندگان من! اگر از نخست« [صحیح مسلم] .»َشيْئًا ِمْن ُمليِْكْ 

یک به یک ن که ید، مانند این قلب باشیزکارتریشما و ِانس و جن شما، همه بر پره

ای بندگان . دیافزا نمی منک زکاری شما، بر ملین تقوا و پرهید، ایزکار باشیشما پره

ن ید، این قلب باشیتر کن و ناپایمن! اگر اول و آخرتان و انس و جّن شما همه بر بدتر

 .»زی کم نخواهد کردیمن چک بدی شما، از مل



 
 

 

 

 

 :فصل ششم
 معناي راستین توحید

 در سده اخیر، در  در
ً
تمام نقاط جهان چند سده گذشته قرون اخیر، مخصوصا

ضد اسالم بین عوام چنین جلوه داده اند  گر باالخص در خاورمیانه مبلغان زیرک و حیله

بپذیرد،  که توحید یعنی اعتقاد به وجود خدا و هر کس وجود خدا را به عنوان آفریدگار

ای پا را فراترگذاشته اند و گفته اند: هر که معتقد به  موحد و یکتا پرست است. پاره

 به بهشت می وجود
ً
اینان آمده  رود. خدا باشد و در رفتار با مردم نیکوکارباشد، مستقیما

 اند اصل و اساس ادیان آسمانی بویژه اسالم را در دو چیز خالصه کرده اند:

) اصل توحید به معنای خداشناسی؛ به این معنا که خدا را به یکتایی بشناسد و ١

مانندی هست که زمین، جهان، آسمان،  قبول داشته باشد که خدایی هست، ذات بی

مانندی هست که  خورشید و ماه را آفریده است. مادام قبول کرد که یک ذات بی

 یکتاپرست است. جهان را آفریده، موحد و

 ) اصل احسان به مردم. ٢

در این زمینه آیات قرآن و احادیث نبوی به حدی واضح و روشن است که 

  صل اولی که این بیچارهکوچکترین شکی در این نیست که ا
ً
ها عنوان کرده اند، کامال

 در مس اساس و بی بی
ً
خداشناسی، اعتقاد به وجود  ی لهأمعناست؛ زیرا اصوال

آفریدگار در قاموس پیامبران عنوان نشده است؛ برای اینکه شناخت خدا و پی بردن به 

 به پیامبران نیاز بی وجود آفریدگار
ً
بری به ملتش نگفته نداشته. هیچ پیام مانند اصال
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خدا را بشناسید، وجود خدا را قبول کنید. تمام بشر بدون استثناء آفریدگار جهان را 

ها،  قبول داشتند؛ چه آنانی که عاقل بودند و چه آنانی که نیمه عاقل بودند. البته دیوانه

 از این قانون معاف هستند؛ 
ً
 وحشی و نیمه وحشی بوده اند، مسلما

ً
آنانی که کامال

ون تکلیف از آنان ساقط است. برای اثبات این موضوع صدها آیه و حدیث داریم. چ

کند و ال غیر؛ یعنی کسی که  بنابراین اعتقاد به وجود خدا فقط انسان بودن را ثابت می

خدا را قبول کرد، فقط ثابت کرده که انسان است. تشخیص از نظر انسانیت درست 

رسد که ارزش اعتقاد به وجود  می چنین به نظر بس و دیگر هیچ امتیازی ندارد. است و

خدا به اندازه اعتقاد به کرویت زمین است. با اعتقاد به کروی بودن زمین، چه امتیازی 

  کدام موسسه جغرافیایی لیسانس خواهد گرفت؟ به شخص تعلق خواهد گرفت؟ از

کرده کند و تنها ثابت  شخص به مجرد کروی بودن زمین، هیچ امتیازی پیدا نمی

که تشخیصش درست است. عجیب این است که بعضی از جوانان بیچاره جامعه ما 

دراین زمان، سخت به این مسأله چسبیده اند که چون من معتقدم خدا هست پس 

پرستان جهان هم بدون استثنا خدا را قبول دارند،  دیگرمؤمنم؛ جالب اینکه بت

معتقد بودند آفریدگار یکتا به حدی بزرگ پرستان  مانند را قبول دارند. بت آفریدگار بی

پرستیم که نزد خدا  توانیم او را بپرستیم. لذا بتها را مـی هست که ما که ما نمی

کنند. اصل بت پرستی  ارجمندند و مقام واال دارند و نزد خدا برای ما شفاعت می

پرست، منکر وجود خدا نیست. خدای اصلی، همان  همین است. و به هیچ وجه بت

کید شده است. اولین  فریدگار بیآ مانند را قبول دارند. این موضوع بارها در قرآن تأ

(خدا را بشناسید) به » اعرفوا الله«گواه این مطلب این است که: در قرآن هرگز کلمه 

 به کاررفته است؛ مانند: » اعبدوا«کار نرفته، بلکه همیشه لفظ 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ �ۡ ٱ �َّاُس ٱ �  .]۲۱: ة[البقر ﴾َر�َُّ�مُ  بُُدوا

  .»پروردگارتان را پرستش کنید ،ای مردم«
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ٓ  ٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿ رِ�دُ  َما
ُ
 قٖ ّرِزۡ  ّمِن ُهمِمنۡ  أ

 ٓ رِ�دُ  َوَما
ُ
ن أ

َ
َ ٱ إِنَّ  ٥٧ عُِمونِ ُ�طۡ  أ زَّاُق ٱ ُهوَ  �َّ ۡ ٱ ُقوَّةِ لۡ ٱ ُذو لرَّ  ﴾٥٨ َمتِ�ُ ل
 ]۵۸ -۵۶[الذاریات: 

ام مگر برای اینکه مرا بپرستند (زیرا پرستش خدا سعادت و  جن و انس را نیافریده«

ای  جن در بردارد؛ یعنی وجود ما خلقت ما انسانها به گونه حسن ختام برای انس و

رسیم. و اگر خدا را آنطور که  است که اگر خدا را بپرستیم به سعادت ابدی می

دا نکنیم، فرمانبردار وی نباشیم، به سعادت ابدی شایسته است نپرستیم، تعظیم خ

شود. رابطه خلقت ما چنین است. حال چرا چنین  رسیم؛ یعنی مسیر عوض می نمی

من هرگز از اینها  .آفریدگار خواسته این طورباشد) :است؟ درجواب باید گفت

شک خداوند خودش  ام به من غذا بدهند. بی ام و نخواسته روزی نخواسته

 .»ده ودارای قدرت فوق العاده استهند روزی
اینجا اصل لیعبدون (مرا بپرستند) مورد استدالل قرار  فرمایید در مالحظه می

کید  می کند  گرفته است. دالیل دیگر که مهمتراست، این است که قرآن در همه جا تأ

زمین را آفریده،  پرستان مکه سوال شود چه کسی آسمانها و که اگر از مشرکان و بت

  .خواهند گفت: الله

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿
َ
نۡ  ُهمَس� َ�ٰ ٱ َخلَقَ  مَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ُ ٱ َ�َُقولُنَّ  َض �ۡ�  ،۲۵[لقمان:  ﴾�َّ

 .]۳۸زمر: ال

اگر تو از آنان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده، در جواب خواهند «

 .»الله :گفت
 فرماید:   تر از آن، خداوند می مفصل

ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُ�ميَرۡ  َمن قُۡل ﴿ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ن ِض �ۡ� مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك َ�مۡ  أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
 رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

ۡ ٱ مِنَ  َ�َّ لۡ ٱ رِجُ ُ�ۡ  َوَمن ۡ ٱ رِجُ َوُ�خۡ  َمّيِتِ ل  يَُدبِّرُ  َوَمن َ�ِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل
 ٱ

َ
ۚ مۡ ۡ� ۚ ٱ فََسيَُقولُونَ  َر ُ فََ�  َ�ُقۡل  �َّ

َ
 .]۳۱[یونس:  ﴾٣١ َ�تَُّقونَ  أ
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دهد  روزی می آسمان و زمینبه اینان (مشرکان مکه) بگو: چه کسی شما را از «

[باال بوسیله نور خورشید و باران و پایین هم به وسیله منابع زمینی] یا به اینان بگو: 

کند و از  ها را زنده می چه کسی مالک قوه شنوایی و بینایی است. و چه کسی مرده

نون تولید و تبدیل، اصل تبدیل ماده به ماده به آورد؟ (قا ها مرده بوجود می زنده

های  منظور تنوع در خلقت که قانون طبیعی زمین است. تبدیل شکل ماده به گونه

کند؟ درجواب  مختلف) و به اینان بگو: چه کسی امر جهان آفرینش را اداره می

 له این کاروقتی پاسخ دادند ال ،این کارها را انجام داده و ال غیر(خواهند گفت: الله 

  .»ترسید؟! بگو: آیا از چنین خدایی نمی )را انجام داده
کنید؟! چرا از دیگران پروا  پرستید؟! چرا او را تعظیم نمی پس چرا دیگران را می

 اعتقاد  دارید؟! چرا فرامین او را نمی
ً
پذیرید؟! واضح است که مشرکان مکه کال

شود. حال چرا  خدا انجام می مرگیرد، به ا داشتند که هر آنچه در جهان صورت می

شود؟!  گر زمان ما اصرار دارند که کل مطلب در شناخت خدا خالصه می افراد حیله

وقتی «خواهند قضیه را وارونه جلوه دهند؟ یک مثل معروف است که گویند:  چرا می

این یک اصل موذیانه است  .»توانستی خوب باشی سعی کن خوبیها را بد جلوه دهی

مومن شوند حیله  گر. اینان وقتی نتوانستند درستکار و ی نادرست و حیلهبرای آدمها

زنیم و  بردند و گفتند: خوب! ما در این صورت اصول ایمان را بر هم می جالبی به کار

گوییم: ما مومن هستیم، خدا را قبول داریم و این کافی است؛ بنابراین شما  می

الزم نیست. اصل خداست. ما خدا را کشید. چیزهای دیگر  خود زحمت مــــــی بی

نماز، روزه، زکات و حج، کلیه عبادات و  ،هم هستیم. بنابراین قبول داریم، نیکوکار

درود فرستادن بر پیامبران و نبوت پیامبران و قبول پیامبران به عنوان رهبر همه اضافی 

زیر پا  خواهند امتیاز ادیان آسمانی بویژه دین اسالم را است. به این ترتیب می

بشود، به قول معروف باید  بگذارند. این، حیله بسیار جالبی است که اگر کارگر

حساب را از میان برداشت. دیگر نه مسجد الزم است، نه قرآن الزم است و نه 
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پوشند، وجود خدا را  خورند و لباس می عبادت الزم است. همه انسانهایی که نان می

. در حالی که چنین نیست و مسأله قبول دارند، پس همه مومن و موحدند

خداشناسی یک مسأله بدیهی است و هیچ ارتباطی به مذهب و دین هم ندارد. آنچه 

مورد نظراست، فرمان خدا را اطاعت کردن و خدا را به یکتایی پرستیدن است. 

پرستان مکه، استعمال اسم عبد الله زیاد بود. آنان  جالب این است که در جامعه بت

گفتند الت و عزی و هبل و  توجه داشتند ولی خدای با واسطه. آنان می یاربه خدا بس

اند که از آنان تجلیل کرده است. ما به آن  منات و نائله همگی بندگان خوب خدا بوده

پرستیم و ستایش  کنیم و آنان را می اند توجه می اشخاصی که مورد عنایت خدا بوده

 فرماید:  کنند؛ همانطور که خداوند می ت میکنیم و اینها پیش خدا برای ما شفاع می

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َوَ�ُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َوَ�  يَُ�ُُّهمۡ  َ�  َما �َّ
ِ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ   .]۱۸[یونس:  ﴾�َّ

پرستند که در حقیقت نه ضرری  غیر از خدا معبودهایی را می )مشرکان مکه(«

  .»کنند گویند: اینها نزد خدا ما را شفاعت می دارند و نه نفعی، و میبرایشان 
پرستیم، چون پیش خدا  گفتند ما این بتها را می پرستی این بوده که می فلسفه بت

کنند چون خدا اینها را دوست  کنند، برای ما از خدا التماس می برای ما شفاعت می

کند و مشکالت ما را حل  اینها را قبول میدارد و اینان بندگان خوب خدا هستند، دعای 

پرستان، منکر وجود خدا نبودند و آن خدای  کند. بنا به صریح قرآن تمامی بت می

 ای دیگر که باز هم مکی است چنین آمده است: مانند و یکتا را قبول داشتند. در آیه بی

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن �َّ
َ
ٓ أ ٓ  إِ�َّ  ُبُدُهمۡ َ�عۡ  َما ءَ ِ�َا ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا َّ� 

 ]۳[الزمر:  ﴾َ�ٰٓ ُزلۡ 

 )گویند: و می(خدا معبودهایی را انتخاب کرده  از مشرکان کسانی هستند که غیر«

  .»ی اینکه ما را به خدا نزدیک کنندپرستیم، مگر برا نمی ما این معبودها را
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سیاهیم، ممکن است خدا ما را گفتند ما خیلی کوچک هستیم، گنهکاریم، رو  می

  گفتند: شاه یک مملکت نمی زدند و می نپذیرد. برای آن مثال می
ً
تواند مستقیما

گفتند: افراد  حاجت همه مردم را برآورده سازد؛ به عبارت دیگر، مشرکان مکه می

ملت امکان ندارند، لیاقت و شایستگی ندارند که با شاه مملکت تماس بگیرند و از 

خواهند. وجود استاندار، فرماندار، وزیر و وکیل برای همین است که او حاجت ب

توانند، با شاه تماس بگیرند از طریق مقامات حاجت خود را به دربار  مردمی که نمی

گفتند: خدا  برسانند و شاه به وسیله آن مأمورین کارشان را انجام بدهد. آنان می

بگیریم؛ لذا با این نمایندگان خدا خدا تماس  خیلی بزرگ است، ما لیاقت نداریم با

کنند؛ ولی اینان در اشتباه  گیریم و اینها نزد خدا ما را کمک می (بتهایشان) تماس می

توانست با همه مردم تماس بگیرد، دیگر  بودند؛ زیرا اگر شاه یا رئیس جمهور مـی

زیر وکیل و وزیر الزم نبود. عجز جناب رئیس جمهور و شاه باعث شده که وکیل و و

 به وجود بیاید، خدا که عاجز نیست. خدا از رگ گردن هر انسانی به او نزدیکتر

تر است چه نیازی دارد که ما به  کس به ما نزدیک است. مادام که خدا خودش از هر

بدهیم؟ منظور از این بحث و اقامه  درگاه دیگران برویم و کسی دیگر را واسطه قرار

مانند را قبول داشتند؛ ولی به  وجود خدای بی دالیل این است که کل مشرکان مکه

 تر کردند. جالب عللی از اجرای فرمان خدا، از پرستش خدای یکتا سرپیچی می

ها را هم دو قسمت کرده بودند.  اینکه طبق بیان سوره انعام، مشرکان مکه قربانی

شترها از بود. اینها برای اینکه گوسفندان و  غالب اموال معروف مکه گوسفند و شتر

ای چند تا گوسفند برای بتها و خدا  بالی آسمانی و زمینی مصون بمانند، در هر گله

گرفتند؛ یک گوسفند برای الت، یکی برای عزی، یکی برای منات، یکی  در نظر می

مرد، به جایش  گوسفند الله می برای نائله و یکی هم برای الله بود! جالب اینکه اگر

گفتند: الله گوسفند خودش را کشته و به ما  گرفتند و می نمی گوسفند دیگر در نظر

مرد، بالفاصله گوسفند  ربطی ندارد، ولی اگر گوسفند الت یا عزی یا منات می
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شود اگر گوسفند نداشته  گفتند: بت عصبانی می گذاشتند و می دیگری به جایش می

 فرماید:  می باشد! قرآن موضوع را به میان کشیده و

﴿ ْ ِ  وََجَعلُوا ا ِ�َّ   ِممَّ
َ
 ٱوَ  ثِ رۡ �َۡ ٱ ِمنَ  َذَرأ

َ
ْ  انَِصيبٗ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ� ِ  َذاَ�ٰ  َ�َقالُوا َّ�ِ 

ٓ  َذاَوَ�ٰ  ِمِهمۡ بِزَعۡ  �َ ۖ لُِ�َ ٓ  َ�نَ  َ�َما �َِنا �َ ِۖ ٱ إَِ�  يَِصُل  فََ�  �ِِهمۡ لُِ�َ  َ�نَ  َوَما �َّ
 ِ ٓ  إَِ�ٰ  يَِصُل  َ�ُهوَ  ِ�َّ �َ ٓ  �ِِهۡمۗ ُ�َ  .]۱۳۶[األنعام:  ﴾١٣٦ ُكُمونَ َ�ۡ  َما ءَ َسا

(مشرکان) از زراعت و چارپایانی که الله آفریده، سهمی برای او مقرر کردند و به پندار «

هایشان بود،  های ماست! آنچه سهم بتین سهم بتخود گفتند: این، سهم پروردگار و ا

 .»کردند!رسید. چه بد حکم میهایشان میرسید؛ ولی از سهم خدا به بتبه الله نمی
آنچه آفریده است از چهارپایان و کشت و کشتزار و زراعتها  برای خدا ازیعنی: 

اند. وقتی از مال خدا کم شود  اند، برای بتها هم مقداری قرار داده مقداری قرار داده

 .کنند کنند، ولی اگر از مال غیر خدا کم شود جبران می جبران نمی

یل در مورد اینکه مشرکان مکه آخرین مطلب در این مبحث به عنوان دل

پرست بودند اما همه خداوند، آن معبود یکتا، را قبول داشتند، اینکه مشهور است  بت

لشکر اسالم به ریاست  -نخستین جنگ مسلحانه بین کفر و اسالم -در غزوه بدر

با سیصد و سیزده سرباز مؤمن از مهاجرین و انصار، و لشکر  حضرت مصطفی 

ابو جهل، عمرو بن هشام مخزومی و عتبه ربیعه اموی عبد  کفر هم به ریاست

آرایی کردند. (آن  گیدند، صفجن نهصد وپنجاه سرباز که در راه کفر می شمسی و

رس  شدند. فاصله صفها تیر روز چون اسلحه گرم نبود، باید صفها به هم نزدیک می

ابوجهل، رئیس بود و افراد دو صف خیلی به هم نزدیک بودند) قبل از شروع جنگ 

 ها را بلند کرد و گفت:  لشکر کفر، دست

مَّ « ضابَة اَللُّهُ قِّ فَأحنهُ الغَ بنا ملِا ال يُعرف وأبعدنا لِلحَ مِ وأَغرَ حِ  .١»أَقطَعنا لِلرَّ

                                           
 ).۳۲۲/ ۳)؛ البدایة والنهایة ( ۵/۴۳۱مسند امام احمد بن حنبل (  -١
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اللهم) ند. او به الت وعزی توجه نکرد. (ابوجهل دعا کرد وهمراهان آمین گفت

به کار » أحكم احلاكمني«و » رحم الرامحنيأ«ای بود که عرب فقط برای  کلمه

 بردند. اللهم، منادی الله است. ابوجهل رو به آسمان کرد وگفت: می

! هرکس خویشاوندی خود را نادیده گرفته، هرکس چیز غریب و اپرودگار«

  .»ای آورده، هرکس از حق دورتر است، اینجا نابودش کن ناشناخته

 کبر! به نفرین خودش هالک شد. دعای او را شنید و فرمود: الله ا رسول الله 

کنید که ابو جهل نه تنها معتقد به خدای واحد بود، تازه معتقد بود  مالحظه می

کرد آنچه دارد حق  می فکر ،جنگید آنچه او دارد حق است. خیلی مخلصانه می

است، اما چون باطل به نظرش حق جلوه کرده و در لباس حق درآمده بود، گمانش 

 معنا بود و هیچ نفعی برایش نداشت.  اساس و بی بی

پس قرار نیست هر چه ما پسندیدیم و حق پنداشتیم همین را انجام دهیم و 

سعادتمند شویم و قرار نیست که ما بر اساس فطرت ابتدایی و انسانی خود، وجود 

خدا را تشخیص دهیم و قبول کنیم و بگوییم: حاال من مؤمن کاملم! قرار بر این 

بگذاریم؛ ریاضت  ها را کنار ف هوی و هوس اقدام کنیم؛ شهوتاست که برخال

روحی و جسمی را در حد دستورات شرع تحمل کنیم؛ بر خالف خواسته نفس و 

هوی و هوسمان فرمان خدا را اجرا کنیم؛ خدا را به یکتایی بپرستیم، چنان که او را به 

فقط از خدا بترسیم و دانیم،  می شناسیم؛ همچنان که همه چیز را از خدا یکتایی می

باشیم. اگر حداقل این شرایط را انجام بدهیم، آن وقت موحد و  فقط به خدا امیدوار

 مؤمن هستیم.



 
 

 

 

 

 :فصل هفتم
 ادـمیت معـاهـ

نصفی از قرآن به بحث معاد اختصاص یافته است؟ قرآن مجید  چرا بیش از

 خودش به این موضوع در چند جا اشاره کرده است. 

 خالصه اشاره قرآن بر دو محور است:

وقتی کسی در کارهایش به هدف اصلی معتقد نیست، هرگز وظایف را  -١

گرفت. این درست و مخلصانه و با عالقه انجام نخواهد داد و از آن نتیجه نخواهد 

امر در کلیه شئون نظام حیات صادق است؛ حتی در تجارت، زراعت، صنعت نیز 

 تنها راه آبرومند زیستن و 
ً
این مسأله برای بشر مهم است. کسی اگر معتقد شد واقعا

کند و موفق  است، به اخالص کار می آبرومند کسب روزی کردن در این کار

انع نشده که تنها راه زندگی و درست زیستن شود؛ ولی اگر معتقد به این نیست و ق می

 نتیجه نخواهد گرفت؛ مگر وقتی با دالیلی برایش ثابت شود که 
ً
این راه است، قطعا

تنها راه زندگی این است و باید در این راه جدیت داشته باشد. بنابراین این اصل در 

 تمامی شئون زندگی صادق است.

کید مبح -٢ ث معاد را به میان کشیده است. در آیات قرآن به صراحت و با تأ

اینجا یک رمزی وجود دارد و آن اینکه: وقتی کسی به معاد معتقد نیست، 

تواند قرآن و احکام دین را بفهمد؛ چون خداوند اعالم کرده که هر که اصول  نمــــی

عقاید اسالمی را قبول نداشته باشد، بین او و بین قرآن به صورت یک رمز و یک مانع 
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شود که در نتیجه آن، گوشش قرآن را به شدت رد  ها ایجاد می ابل درک، پردهغیر ق

زند و سلولها و نوارهای مغزی  کند؛ مغزش به شدت آیات قرآن را بیرون مــــی می

 فرماید:  آمادگی آن را ندارند که آیات قرآن را ضبط کنند. خداوند در این زمینه می

  �َذا﴿
ۡ
ِينَ ٱ َو�َۡ�َ  َنَك بَيۡ  َناَجَعلۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َت قََرأ ِ  ِمنُونَ يُؤۡ  َ�  �َّ  ِخَرةِ �ٱب

سۡ  اِحَجا�ٗ  ٰ  َناوََجَعلۡ  ٤٥ �ُتورٗ مَّ ِ�نَّةً  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ
َ
ن أ

َ
 َءاَذانِهِمۡ  َوِ�ٓ  َقُهوهُ َ�فۡ  أ

ْ َولَّوۡ  ۥَدهُ وَحۡ  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َر�ََّك  َت ذََكرۡ  �ذَا �ۚ رٗ َوقۡ  ٰٓ  ا دۡ  َ�َ
َ
 ٤٦ �ُ�ُفورٗ  رِهِمۡ َ�ٰ أ

 ۡ عۡ  نُ �َّ
َ
 َ�ُقوُل  إِذۡ  َوىٰٓ َ�ۡ  ُهمۡ  �ذۡ  َك إَِ�ۡ  َتِمُعونَ �َسۡ  إِذۡ  ۦٓ بِهِ  تَِمُعونَ �َسۡ  بَِما لَمُ أ

ٰ ٱ سۡ  رَُجٗ�  إِ�َّ  تَتَّبُِعونَ  إِن لُِمونَ ل�َّ ْ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ ٤٧ ُحوًرامَّ ُ�وا  لََك  َ�َ
 ٱ

َ
ْ  َثاَل مۡ ۡ�  .]۴۸ -۴۵[اإلسراء:  ﴾٤٨ َسبِيٗ�  َتِطيُعونَ �َسۡ  فََ�  فََضلُّوا

آورند،  خوانی، میان تو و کسانی که به آخرت ایمان نمی گاه که قرآن می و آن«

ایم که آن را  هایی نهاده هایشان پوششش دهیم. و بر دل ای قرار می ی پوشاننده پرده

را در گذاریم. و چون پروردگارت  هایشان سنگینی می کنند و در گوش درک نمی

شوند. هنگامی که به تو گوش  قرآن به یگانگی یاد کنی، رویگردان و گریزان می

گاهیم که به چه منظوری گوش می می دهند. و ستمگران در  سپارند، ما کامال آ

ای پیروی  گویند: تنها از مرد جادوزده جلسات و سخنان خصوصی خویش می

دهند؛ از اینرو گمراه شدند و  میهای ناروایی به تو نسبت  کنید. بنگر چه ویژگی می

  .»توانند راهی بیابند نمی
به هنگام تالوت قرآن تنها آنانی که مبدأ ومعاد را قبول داشته باشند، ذهن و 

فکرشان آماده است که قرآن را بفهمند، ولی اگر به معاد اعتقاد نداشته باشند، هرچه 

 شوند.  می تر بانیشوند و از مذهب عص بیشتر قرآن را بشنوند متنفرتر می

 فرماید:  جمله این آیه که خداوند می این در آیات متعددی آمده است؛ از

ُِل ﴿ ٓ  ُهوَ  َما َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ ِمنَ  َوُ�َ�ّ ٰ ٱ يَزِ�دُ  َوَ�  ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  ةٞ َورَۡ�َ  ءٞ ِشَفا  لِِم�َ ل�َّ
 .]۸۲[اإلسراء:  ﴾٨٢ �َخَسارٗ  إِ�َّ 
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و ستمگران جز زیان  میکن یمومنان است، نازل م یبرا یو قرآن را که شفا و رحمت«

 .»ای دیگری از آن نخواهندبرد بهره
تر   همین آیاتی که رحمت و شفاء برای مؤمنان است، ستمگران را خشمگین

شود. پس تنها مؤمنان به معاد هستند که از آیات  کند و زیان و ضرر آنها بیشتر می می

تر  ای دیگر در سوره حج این مسئله را واضح کنند. خداوند در آیه قرآن استفاده می

 فرماید:  بیان کرده و می

ِ  ِ�  رُِف َ�عۡ  ٖت َ�ّيَِ�ٰ  ُتَناَءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �َذا﴿ ِينَ ٱ وُُجوه َّ�  ْ  َ�َفُروا
ۡ ٱ ۖ ل ِ  ُطونَ �َسۡ  يََ�اُدونَ  ُمنَكَر ِينَ ٱب ۗ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لُونَ َ�تۡ  �َّ نَّبِئُُ�م قُۡل  تَِنا

ُ
فَ�

َ
 أ

ٰ  ّمِن �َِ�ّٖ  ُ ٱ وََعَدَها �َّارُ ٱ لُِ�مُۚ َ� ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْۖ ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َ�َفُروا  ﴾٧٢ َمِص�ُ ل
 .]۷۲[الحج: 

هرگاه آیات ما بر این کافران منکر معاد تالوت شود، در چهره کسانی که منکر «

ه نزدیک شوند ک بینی. چنان عصبانی می قیامت هستند خشم و نفرت آشکار می

آیا شما را به  :کنند، حمله کنند. بگو است به آنانی که قرآن را برایشان تالوت می

گاه سازم؟ آتش، که خداوند آن را برای کافران وعده داده است. و چه بد  بدتر از آن آ

 .»جایگاهی است!
این زیر بنا است. به این دلیل در سیزده سال اول نبوت در مکه معظمه کمتر بحث 

ای است که در تاریخ اسالم معلوم و مشخص است. در  مطرح بوده و این مسئله اعمال

سیزده سال اول نبوت از اعمال و فرایض دینی کمتر سخن به میان آمده؛ بجز نماز که 

آن هم ازآغاز اسالم به صورت کامل نبوده و در سه سال قبل از هجرت کامل شده و به 

 يفالغداة وركعتان  يفركعتان «سال اول  اش درآمده است. ولی در ده  شکل کنونی

بوده. دو رکعت بامداد و دو رکعت اول شب، بنا به روایت، همان نماز  ١»یالعش

                                           
 ).۱۳۸ -۳/۱۳۷البدایة والنهایة  / (  -١
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است. اما غیر از نماز به عنوان یک فریضه دائمی هر   حضرت ابراهیم خلیل

 در مکه مطرح نبوده است، چون ابتدا عقاید 
ً
چاشنی عقیده اسالمی، بقیه فرایض اصال

م است. ابتدا باید زیر بنا و شالوده محکم شود. توحید، معاد و نبوت؛ چون نبوت الز

در واقع رابطه بین الله و بشر است. کسی که توحید و معاد را قبول کرد از راه نبوت قبول 

 تواند به نحوه عبادت پی ببرد.  خودش نمی کرده و گرنه هیچ کس که به فکر

پی برد. بنابراین نبوت  تعالی با فکر توان به صفات و خصوصیات باری نمی

خودش شالوده و ارتباط مستقیم عقیده به معاد و توحید است. از این روست که 

معاد. بر این اساس که  -٣نبوت  -٢توحید  -١گویند: در دین سه اصل است:  می

 نبوت خودش تنها راه ارائه توحید و معاد برای افراد مسلمان است. 

 ضمن بیان عقاید شش چیز بود:  وظایف در مکه معظمه

یکتاپرستی به وسیله نماز؛ حال یا به صورت کامل در سه سال قبل از  -١

هجرت و یا به صورت دو رکعت صبح و دو رکعت اول شب در سالهای 

 نخست نبوت. کل توحید همین بود.

 امانت، دزدی نکنند. -٢

 عفت، فقط با همسران خود رابطه زناشویی داشته باشنـــــد. -٣

دان را نگه دارند، دختران را نکشند. این عادت بسیار وحشتناک فرزن -٤

جاهلیت را کناربگذارند و پسر و دختر را به یک دید نگاه کنند و یکسان در 

وۡ  نَ ُتلۡ َ�قۡ  َوَ� ﴿خانه نگه دارند: 
َ
ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ� ﴿ ﴾َدُهنَّ َ�ٰ أ وۡ  ا

َ
 .﴾َدُ�مۡ َ�ٰ أ

 به همدیگر تهمت نزنند.  -٥

 خالف دستور و فرمان رسول الله اقدام نکنند.  -٦

این شش تعلیم عمومی مسلمانان قبل از هجرت بود. زکات، روزه، حج، حدود و 

کلیه حقوق، بعد از هجرت مطرح شده است؛ زمانی که دیگر عقاید تثبیت شده و 

 مردمی معتقد شده بودند. 
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دهند  انجام نمی اگر امکان داشته باشد با آنانی که بعضی فرایض اسالم را

گویند خدا  حاال درست است که به جهاتی می –توان پی برد که  مصاحبه کرد می

بخشد. این اصطالحی است برای پنهان کردن و رسواییها وپنهان کردن زشتیهای  می

دهند،  کلیه کسانی که وظایف شرعی را درست انجام نمی –یک فرد در برابر جامعه 

خبرند یا اگر خبری دارند ناقص است و با شک و تردید  بی یا به کلی از معاد و قیامت

توان بدان پی برد. همه  ها می کنند. این حقیقتی است که در کلیه زمینه به آن نگاه می

بنای اصلیشان اعتقاد به  کسانی که با اخالص به اسالم خدمت کرده اند تنها زیر

ی جز برای سعادت توان قبول کرد که شخص معاد و روز حساب بوده است. نمی

جهان دیگر، جز برای روسفیدی و نجات در روز حساب، کار مخلصانه انجام بدهد 

و کارش ثمربخش باشد؛ حال چه بنای مسجد باشد، چه بیمارستان، چه مدرسه و 

تواند مثمر ثمرباشد، مگر وقتی که اعتقاد به معاد داشته  چه هر کار خیر دیگری؛ نمی

ود و برای رضای خدا اقدام به آن کرده باشد. یک رابطه باشد و برای سعادت ابدی خ

غیر قابل درکی بین نیت فاعل خیر و نتیجه آن کار خیر وجود دارد. هر چه انجام 

تری داشته باشد، عملش برای جامعه  تر و به مبدأ و معاد اعتقاد راسخ دهنده مخلص

تر و پایدارتر خواهد بود. و هر چه این اعتقاد به معاد  بشری مفیدتر و محکم

ٓ ﴿تر و به اصطالح قرآن  اساس باشد، عملش بی تر ضعیف نُثوًرا ءٗ َهَبا   خواهد بود. ﴾مَّ

مطلب دیگری که در قرآن بدان اشاره شده، این است که اعتقاد به معاد، تنها 

معاد معتقد نباشد، نیک است. اگر کسی به  زیربنای محکم ارزشمند بودن کار

 دهد نزد خدا در روز حساب وزن ندارد:  کارهایی که انجام می

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿ ٓ  ُجونَ يَرۡ  َ�  �َّ نزَِل  َ�ٓ لَوۡ  َءنَالَِقا
ُ
ۡ ٱ َناَعلَيۡ  أ وۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل

َ
ۗ  نََرىٰ  أ  َر�ََّنا

ْ تَكۡ سۡ ٱ لََقدِ  وا نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  َ�ُ
َ
ۡ ٱ نَ يََروۡ  مَ يَوۡ  ٢١ �َكبِ�ٗ  �ُ�ُتوّٗ  وََ�تَوۡ  أ  َ�  �َِكةَ َمَ�ٰٓ ل

ۡ  �رٗ ِحجۡ  َو�َُقولُونَ  رِمِ�َ ُمجۡ لِّلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  ىٰ �ُۡ�َ  ٓ َوقَِدمۡ  ٢٢ �ُجورٗ �َّ  َما إَِ�ٰ  َنا
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 ْ ٓ  هُ َ�ٰ فََجَعلۡ  َ�َملٖ  ِمنۡ  َعِملُوا نُثوًرا ءٗ َهَبا ۡص  ٢٣ مَّ
َ
 َخۡ�ٞ  َم�ِذٍ يَوۡ  نَّةِ �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ

سۡ  حۡ  �َتَقرّٗ مُّ
َ
 .]۲۴ -۲۱[الفرقان:  ﴾٢٤ َمقِيٗ�  َسنُ َوأ

برای تسویه حساب و (مالقات با خدا  )زندگی بعد از مرگ،(کسانی که امید به «

گویند: چرا فرشتگان بر ما نازل نشده تا برایمان  ، می)امید به آن جهان بعدی ندارند

و به ا، دهد تا او را ببینیم وحی بیاورند؟ چرا پروردگار خودش را به ما نشان نمی

معتقد شویم؟ (چون وقتی زیربنا نباشد، آن وقت زبان، ترازوی خداست؛ هرچه به 

گوید: جبرئیل بیاید وحی برایم بیاورد تا من مسلمان شوم.  گوید. می زبانش آمد می

یا خدا خودش را به ما نشان دهد تا او را ببینیم و به او معتقد شویم. ولی اگر به 

 آورد. دالیل مختلفی است:  ل کودکانه را نمیمعاد معتقد بود هرگز این استدال

 هوشیار نظر در برگ درختان سبز
 

 ١ورقش دفتریست معرفت کردگار هر 
 

توان خدا را دید، ولی برای کسی که به  با دیده عقل بهتر از دیده جسمی ظاهری می

معاد معتقد باشد؛ یعنی آن آیینه معنوی را برای خودش باز کرده باشد، آیینه را 

بیش از  اند و تاریک نکرده باشد) بعد پاسخ فرمود: خیلی خود را بزرگ جلوه داده

بینند، هیچ  حد معمولی طغیانگر و سرکش شده اند. زمانی که اینان فرشتگان را می

 . »مژده و خبرخوشی برای تبهکاران ومجرمان نیست...

همین انسان بینند. در زندگی بعدی ما انسانها  فرشتگان را در زندگی بعدی می

است. با تغییر سیستم  است. تنفس طوری دیگر ای دیگر هستیم، ولی حیات به گونه

شود. وقتی نظام خلقت عوض شد، نفس کشیدن  می خلقت، جهان نوین آغاز

است. به این دلیل در سوره طه آمده  ای دیگر است، نگاه کردن به گونه طوری دیگر

شنونـــد؛ چون  د، صدای همدیگر را نمیخیزن می است. زمانی که مردم از قبور بر

 شود: آن وقت هوا و اکسیژنی وجود نــدارد و کســی هم خفه نمــی

                                           
 .۶۱۳غزلیات سعدی، ص  -١



 توحید نبوت معاد  72

 

اِ�َ ٱ يَتَّبُِعونَ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿  ٱ وََخَشَعِت  ۥۖ َ�ُ  ِعَوجَ  َ�  �َّ
َ
 فََ�  لِلرَّ� َواُت ۡص ۡ�

 .]۱۰۸[طه:  ﴾١٠٨ اٗس َهمۡ  إِ�َّ  َمعُ �َسۡ 

شوند،  به هر طرف کشیده می اختیار قبرها برخاستند بیزمانی که مردم از «

اند، صدایی  روند، به خاطر عظمت خداوند رحمن همه مردم خاموش شده می

شنوی به جز لب به هم زدن. (یا از شدت ترس یا اینکه جهان جدید آن طور  نمی

 .»است. احتمال دارد از شدت ترس باشد)
به هیچ  نشود، وضع غیرعادی است.اگر پنجاه هزار سال کسی نمیرد و مریض 

نیست. آن روز مردم فرشتگان را  وجه با این حیات کنونی ما از این جهت سازگار

دهند، حرکت  فرشتگان مأمور اجرای فرمان خداوند هستند دستور می ،بینند می

ای برای مجرم ندارد. سپس در  مژده و خوبی دهند ولی دیدن فرشتگان در آن روز می

) فرمود نسبت به آنچه کافرانی که منکر معاد هستند، ٢٤-٢١قبلی (فرقان / دنباله آیه 

 های پیوسته از داخل نور خورشید عبور بینید ذره اند، اگرمالحظه کنید می انجام داده

است. اعمال به ظاهر نیک کافران در روز حساب » هباء«کنند که در زبان عربی  می

 به هباء تشبیه شده است. 

 ث اعتقاد به معاد سه فایده دارد: بح ،بنابراین

 وقتی انسان به هدف معتقد شد با جدیت تمام، در ایفای وظیفه خواهد کوشید. -١

نزد خداوند ارج و ارزش  اعتقاد به روز حساب به اعمال صالح ما در -٢

 بخشد. می

شود  وقتی معتقد به معاد شدیم به حکم و اراده خدا فکر و ذهن ما آماده می -٣

که احکام دین را به خوبی بپذیریم و به آن توجه کنیم؛ ولی اگر به معاد 

 معتقد نباشیم تنفر عجیبی از آیات و احکام دین شکل خواهد گرفت. 

از جهت دیگر، بحث معاد به کمال پرودگار ارتباط دارد؛ به این معنی که آن که 

ل ندارد. در ذهن معاد است در حقیقت خدای کامل، عادل و حکیم را قبو منکر
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خودش خدایی ساخته است. باید دانست که الله جل جالله غیر از آن خدای خیالی 

است که در ذهن هرکس وجود دارد. الله آن است که خداوند، خود را به وسیله 

پیامبرانش معرفی کرده است. به این دلیل به اجماع علما و عقالء هر چه به هنگام تفکر 

آن خدای واقعی است. بشر اگر به درجه  غیرسان خطورکند درباره خدا به ذهن ان

اعالی فکر، به اصطالح به درجه انیشتین یا به درجه مخترعین، یا به درجه افالطون و 

اگر  ،کند. بنابراین تواند درباره ذات الله فکر دیگر فالسفه یونان برسد به هیچ وجه نمی

تعال را قبول ندارد. همه عقالء قبول کسی معتقد به معاد نیست، آن حکیم دانای قادر م

بیند. همه عقالء چه متدین و چه  دارند که در این جهان کسی پاداش کارهایش را نمی

دین اتفاق دارند که بشر تا لحظه مرگ یا ظالم است یا مظلوم. اگر نیکوکار است به  بی

  ای هم ندیده باشد، باالخره نیکی هم ندیده، فرض اگر در ازای نیکی، بدی
ً
چون غالبا

ها آریا مهرها هرگز  کشند. شاهنشاه بینند، بیشتر گرفتاری می نیکوکاران بیشترظلم می

کنند و ممکن است با یک سکته هم  بینند. خیلی با احترام زندگی می گرفتاری نمی

 یک بارگاه و یک 
ً
بمیرند و با تشریفات مفصل و خیلی محترمانه نیز دفن شوند. احتماال

شان شود. چه بسا  دارند و چه بسا سالها دسته گل و تاج گل نثارقبر مجللی هم 

مؤمنان، مخترعین، خدمتگذاران و انسانهایی وجود دارند که همیشه در زندانند و پشت 

ها، باید در  ها، عباس مدنی ها، سید قطب خورند. علی بلحاج های آن خون دل می میله

ذا به هر کدام فقط یک دانه سیب یا زندان باشند، گرسنگی بکشند. به جای سه وعده غ

 گالبی و روزی دو استکان آب بدهند.

بیند. حاال  طبیعی است که در این دنیا هیچ کس پاداش کارش را نمی ،بنابراین

ممکن است به طور مطلق برعکس نباشد و غالب نیکوکاران گرفتار نباشند. ممکن 

و حیثیت نباشند؛ اما آنچه  است غالب تبهکاران مرفه و خوشحال و در ظاهر با آبرو

مسلم است این است که به اتفاق عقال کسی که در این جهان تا لحظه مرگش پاداش 

معادی در میان نباشد و پایان وجود هر انسانی مرگ  بیند. اگر همه کارهایش را نمی
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باشد، دیگر عدالت و حساب و حکمت در کار خدا معقول نیست؛ یعنی خداوند 

گیرد بدون اینکه کسی بعد از ارتکاب  کلیه جنایات در آن صورت مــیجنگلی آفریده که 

 سازنده جهان 
ً
این جنایات محاکمه شود و یا پاداشی در میان باشد. در این صورت واقعا

  به تنها عادل و حکیم نیست، بلکه درست برضد عدالت و حکمت اقدام کرده است.

گی جدید تا حسابرسی اعمال چه زند ساله بعد از آغاز مراد از موقف پنجاه هزار

سال به خاطر این است که تا حسابرسی شود، طول  باشد؟ آیا این پنجاه هزار می

 مردم زمان آدم در همان هزار کشد و می
ً
 تعداد مردم خیلی زیاد است؟ یعنی مثال

 بعد از  سال اول محاسبه می
ً
سال محاسبه  هزار ٤٩شوند و مردم زمان ما تقریبا

یا اینکه آن معطلی و آن مدت طوالنی مربوط به حساب نیست؟ موضوع شوند، و  می

تواند مدتش را کم یا زیاد کند؛  باشد و هیچ کس نمی هزار سال نص قرآن می ٥٠

 فرماید:  خداوند می

َل ﴿
َ
ٓ  َسأ ٰ لِّلۡ  ١ َواقِعٖ  بَِعَذاٖب  �ُِلۢ َسا ِ ٱ ّمِنَ  ٢ َدافِعٞ  ۥَ�ُ  َس لَيۡ  فِرِ�نَ َ�  ذِي �َّ

ۡ ٱ ۡ ٱ ُرجُ َ�عۡ  ٣ َمَعارِِج ل وحُ ٱوَ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل  ِس�َ َ�ۡ  ۥَداُرهُ ِمقۡ  َ�نَ  �ٖ يَوۡ  ِ�  هِ إَِ�ۡ  لرُّ
لۡ 
َ
ٰ  ٦ ابَعِيدٗ  ۥنَهُ يََروۡ  إِ�َُّهمۡ  ٥ َ�ِيً�  �َصۡ�ٗ  ِ�ۡ ۡص ٱفَ  ٤ َسنَةٖ  َف �  هُ َونََرٮ

ٓ ٱ تَُ�ونُ  مَ يَوۡ  ٧ اقَرِ�بٗ  َما ۡ ٱكَ  ءُ لسَّ  ٩ نِ عِهۡ لۡ ٱكَ  بَاُل �ِۡ ٱ َوتَُ�ونُ  ٨ لِ ُمهۡ ل
وَ�ُهمۚۡ  ١٠ اَ�ِيمٗ  َ�ِيمٌ  ُل  َٔ �َۡ�  َوَ�  ُ ۡ ٱ يََودُّ  ُ�بَ�َّ  َعَذابِ  ِمنۡ  تَِديَ�فۡ  لَوۡ  رِمُ ُمجۡ ل
ِخيهِ  ۦِحبَتِهِ َوَ�ٰ  ١١ بِبَنِيهِ  ِم�ِذِۢ يَوۡ 

َ
 ِ�  َوَمن ١٣ وِ�هِ  ٔۡ ُ�  لَِّ� ٱ َوفَِصيلَتِهِ  ١٢ َوأ

 ٱ
َ
ۖ  ١٤ يُنِجيهِ  ُ�مَّ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ� ٓ اَعةٗ  ١٥ لََظيٰ  إِ�ََّها َ�َّ َوىٰ  نَزَّ ْ تَدۡ  ١٦ لِّلشَّ  ُعوا
دۡ  َمنۡ 

َ
ٰ  بَرَ أ وۡ  وََ�َعَ  ١٧ َوتََو�َّ

َ
 ].۱۸-۱[المعارج:  ﴾١٨ َ�ٰٓ فَأ

شود پرسیده است. هیچ چیزی آن را ازکافران  عذابی که واقع می ای از سوال کننده« 

باشد.  مــیکند. از طرف خداوندی که دارای درجات بلند است،  دور نمی

روند در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است.  فرشتگان به سوی او باال می
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(یک توضیح مختصر الزم است و آن اینکه خداوند سالی را که نام برده همان 

شناسیم  دانیم و اگر کسی فکر کند که این سالی که ما می سالی است که ما می

نیست. یوم و سال هر جا در قرآن آمده منظور نیست این تفسیر به رأی است، چنین 

شناسیم؛ حاال شمسی یا قمری زیاد فرقی  همان یوم و سالی است که ما می

دانند؛ ولی  پس صبر کن صبری نیکو. این کافران آمدن آن روز را بعید می کند). نمی

رسد که آسمان مانند ته نشین  بینیم. زمانی فرا می ما آمدنش را خیلی نزدیک می

ا درهم ریخته ه گیرد. (کهکشانها و دیگر منظومه نگ سرخ به خود میروغن، ر

شوند و نظم آنها  کنند و منفجر می شود و پیوسته کرات بزرگ به هم برخورد می می

خورد. کلمه مهل یعنی ته نشین روغن در حال جوش که پیوسته زیر و رو  به هم می

زمین جاذبه خود را از دست  باشد. (و شده می هم باز شود) و کوه مانند پشم از می

 .»گیرند) های گاز تبدیل شده و پیوسته راه آسمان در پیش می داده و کوهها به توده
 فرماید: سوره طه می در 

 .]۱۰۵[طه:  ﴾١٠٥ افٗ �َسۡ  َرّ�ِ  يَنِسُفَها َ�ُقۡل  َبالِ �ِۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿

پروردگارم آنها  :شود؟ بگو میپرسند که کوهها در آغاز زندگی نوین چه  تو می از«

 .»کند های شن صافشان می کوبد و مانند ذره را درهم می

مۡ  َوَ�ٓ  اِعوَجٗ  �ِيَها تََرىٰ  �َّ  ١٠٦ اَصفٗ َصفۡ  اقَا�ٗ  َ�َيَذرَُها﴿
َ
[طه:  ﴾١٠٧ اتٗ أ

۱۰۶- ۱۰۷[. 

 .»گردند کوهها مانند پشم از هم باز شده و برای ریسیدن و ریسمان کردن آماده می«
آید) هیچ دوستی از دوستش سؤال  در آن روزی که چنین وضعیتی پیش می(و 

شوند، جنایتکاران دوست دارند در آن روز از این  نشان داده می کند. به همدیگر نمی

پنج کس فرار کنند و رهایی یابند: پسران، همسر و شریک زندگی، برادر و فرزند 

کاران حاضرند همه را فدا کنند تا خردسال و همه آنچه که در زمین دارند. این جنایت

اند  خودشان نجات یابند. برای اینکه انسانهایی که با عقل و هوش کامل حاضر شده

های مغز را  فهمند. در این دنیا شرایط زندگی، گاهی سلول خوب موضوع را می
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بینید  فهمد. به همین دلیل است که می نمی کند و کنند و انسان درک نمی حس می بی

کند و درسش  می ن فرزندان یک پدر و مادر، یکی از آنها مغزش خوب کاراز میا

 پرفسور می خوب می
ً
شود، ولی فرزند دیگر همین پدر و مادر که سر یک  باشد و بعدا

تواند باالتر رود. مغز این دو تا یکی است،  خورند از کالس دوم نمی سفره هم غذا می

ا باعث شده که سلولهای مغز این یکی اما شرایط زندگی، شرایط وجودی و اراده خد

کار نکند و از فعالیت بیفتد. حاال چرا چنین است، سوالی است که جواب ندارد. 

باشد. خداوند خواسته که این یکی پرفسور و دیگری  خداوند خواسته که این طور

حکمت  خدا بی کودن شود. و بدون شک حکمتی در آن وجود دارد، چون کار

کند و در آنجا  می زمین است. اما در روز قیامت مغزها خوب کارنیست. این شرایط 

های طبیعی وجود ندارد و اگر  ها و عقب افتاده هوش، ناقص الخلقه انسان ساده و کم

 
ً
نقصی هم هست، جزای عمل است. نقص، جزای بزهکاری و تبه کاری است؛ مثال

ت؛ همان طورکه شوند، به خاطر جزای کارشان اس افرادی که کور برانگیخته می

 فرماید:  خداوند از زبان آنان می

�ۡ  تَِ�ٓ َحَ�ۡ  لِمَ  رَّبِ  قَاَل ﴿
َ
َ�تۡ  لَِك َكَ�ٰ  قَاَل  ١٢٥ �بَِص�ٗ  ُكنُت  َوقَدۡ  َ�ٰ أ

َ
 َك �

ۖ  ُتَناَءاَ�ٰ   ]۱۲۶ -۱۲۵[طه:  ﴾١٢٦ تُنَ�ٰ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ لَِك َوَ�َ�ٰ  فَنَِسيَتَها

پروردگارا! چرا مرا کور حشر  گوید: می )آنجا مجرم و گناهکار کور برخاسته(«

شود: احکام خدا را  کردی در حالی که آنجا چشم داشتم؟ در جواب گفته می

نادیده گرفتنی و در برابر احکام حق، خود را کور نشان دادی، اینجا هم در جزای 

  .»ای ای، کور شده ای که از خود نشان داده کوری
ات یابد؛ همان طورکه آن شخص مجرم دوست دارد همه را فدا کند که نج

 خداوند فرموده است: 

ۡ ٱ يََودُّ ﴿  پسرانش، و ﴾بِبَنِيهِ  ِم�ِذِۢ يَوۡ  َعَذاِب  ِمنۡ  تَِديَ�فۡ  لَوۡ  رِمُ ُمجۡ ل

ِخيهِ ﴿ فرزندانش، رفیق و دوست و شریک زندگی و مادر ﴾ۦِحَبتِهِ َوَ�ٰ ﴿
َ
و   ﴾َوأ
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 همیشه او را در آغوش و بچه کوچکی که ﴾١٣ وِ�هِ  ٔۡ ُ�  لَِّ� ٱ َوفَِصيلَتِهِ ﴿برادرش، 

 ٱ ِ�  َوَمن﴿گیرد،  می
َ
دوست دارد همه را فدا کند تا  ﴾١٤ يُنِجيهِ  ُ�مَّ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�

فهمد که اگر سعادتمند  کند. انسان مـی می خود نجات بیابد. آنجا مغزها خوب کار

کند تا  شود یک زندگی صد هزار میلیارد سال دارد؛ از این رو همه کس را فدا می

فرماید:  نجات یابد. عدد هزار میلیارد سال مبالغه نیست امام غزالی رحمه الله می

مانند به این مثال توجه کنید:  خواهید بدانید چه مدتی مومنان در بهشت می اگر می

فرض کنید جسمی به اندازه حجم کره زمین وجود دارد و یک پرنده در هر هزار سال 

فرماید: بعد از اینکه بهشتیان به  د. غزالی میدار می یک ذره شن از این زمین بر

شود که با این  گرفتند، آن قدر سالها تکرار می بهشت رفتند و مورد محاسبه قرار

مانند؛ اما  رود، ولی بهشتیان به حال خود باقی می حساب، تمام کره زمین از بین می

. ١شود می راترهای بهشت گوا شوند و نعمت می تر هر چند میلیارد سال یک بار جوان

و تا  ٩آموزان این است که: در مسکو بنویسیم  های خودمان و دانش برای حساب بچه

شود؟! قابل خواندن  واشنگتن نقطه بگذاریم و بعد آن را بخوانیم. چه عددی می

است؟! حداقل باید میلیاردها نقطه بگذاریم. به این دلیل است که خداوند جهان را 

 شود: کرده که همه این مثالها در این آیه خالصه مــیپایان اعالم  به حدی بی

َما َولَوۡ ﴿ َّ�
َ
 ٱ ِ�  �

َ
قۡ  َشَجَر�ٍ  مِن ِض �ۡ�

َ
هُ  رُ حۡ ۡ�َ ٱوَ  مٞ َ�ٰ أ ِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥَ�ُمدُّ  َعةُ َسبۡ  ۦِده

 ُ�ۡ
َ
ا رٖ � ِ ٱ ُت َ�َِ�ٰ  نَفَِدۡت  مَّ  .]۲۷[لقمان:  ﴾�َّ

هفت برابر شده و با آن اگر آنچه در زمین درخت است قلم شوند و آبهای زمین «

قلمها به عنوان مرکب نوشتن، معلومات جهان هستی یادداشت شود، مرکب و 

  .»شود شود، ولی معلومات جهان هستی تمام نمی جوهر تمام می
فهمند سعادت، ابدی  بعد که انسانها می ،پایان است این است که علم خدا بی

                                           
 . ۱۰۳، ص ۱۵ف۱کیمیای سعادت، عنوان چهارم، معرفت آخرت، ج  -١
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کند. آنجا کودن و  می کار شان خوب است، حاضرند همه چیز را فدا کنند. مغز

هایی  فهم وجود ندارد. در کره زمین وضع طوری است که غالب انسان هوش و کم کم

کرد و  می های مغزشان همواره خوب کار فهمند. اگر سلول کنند نمی که ظلم می

 از کار بد خودداری مـــــی متوجه نهایی کارهایشان می
ً
کردند، ولی به  شدند حتما

نظری و خیلی از عوامل دیگر باعث  فهمند. هوی، نفس، شیطنت، کوته دالیلی نمی

شده که آنان نفهمند؛ ولی در روز قیامت؛ انسان آزاد است و شیطانی هم نیست که 

داند  تحریکش کند. بدی آب و هوا و عوامل ضد کمال هم نیست. از این رو وقتی می

نیز فدا کند. در دلش ابدی است، حاضر است برای نجات خودش، پدر و مادرش را 

گوید: بگذار بروند. خودم نجات یابم بقیه مهم نیست. خداوند در ادامه  می

 فرماید: ولی فایده ندارد:  می

﴿ ۖ ٓ َها َ�َّ اَعةٗ ﴿  .»چنان نیست، آنجا آتش است« ].١٥[المعارج:  ﴾١٥ لََظيٰ  إِ�َّ  نَزَّ
َوىٰ  ْ تَدۡ ﴿کننده پوست صورت است.  ].١٦[المعارج:  ﴾١٦ ّلِلشَّ دۡ  َمنۡ  ُعوا

َ
ٰ  بَرَ أ  َوتََو�َّ

 .»کنند گیرد کسانی که اینجا از فرمان خدا پشت می به خود می« ].١٧[المعارج:  ﴾١٧

وۡ  وََ�َعَ ﴿
َ
داری  برای خودشان نگه ودارایی جمع کرده و« ].١٨[المعارج:  ﴾١٨ َ�ٰٓ فَأ

   .»کنند نمی حق مردم کنند. حساب حق خدا و می

بدون شک انسان کم حوصله « ].١٩[المعارج:  ﴾١٩ َهلُوً�  ُخلِقَ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ ﴿

هُ  إَِذا﴿به این ترتیب که  »آفریده شده است ُّ ٱ َمسَّ هُ  �َذا ٢٠ َجُزوٗ�  ل�َّ  ۡ�ُ �َۡ ٱ َمسَّ
کند و هرگاه  تابی می برسد زود بی هرگاه بدی به او« ].٢-٢٠[المعارج:  ﴾٢١ َمُنوً� 

 
ً
  .»کند همه خوبی را برای خود نگه دارد شود و سعی می مغرور می خوبی به او برسد فورا

این طبیعتی است که انسان در این زمینه دارد. یکی از نامهای آتش در قرآن 

است. النار، لظی و جمره به معنای آتش است. و حرق یا حرقه به » لظی«مجید 

به مناسبت معنای سوختگی یا آتش است. حکایتی ادبی از سیره خلفای راشدین 
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مردی از   کلمه لظی وجود دارد. مشهور است که در زمان خالفت حضرت عمر

ما از او سوال کرد که   عشایر اطراف مدینه منوره به خدمت وی آمد. حضرت عمر

، فرمود: سبحان »تیرآتشی«شــــــــــهاب  :گفت» اسمت چیست؟«؟ اسمک

جمره یعنی  »پسر جمره« رةابن مجگفت: »  چه کسی هستی؟ پسر«بن من؟ االله. 

چه  ؟ (ازقبيلة يمن أاخگر، زغال سرخ. حضرت عمر بیشتر تعجب کرد و فرمود: 

أين فرمود: » قبیله آتش سوختگی از« من قبيلة احلرقة؟ای هستی؟) گفت:  قبیله

يف وحيک فرمود:  ،»در دشت نار« حرة النارگفت: در » در کجا ساکنی؟«؟ تسكن

 . حضرت عمرشعب لظیوای برتو! درکدام جهتش؟ گفت: در « قسم منها؟ أي

وای برتو! برو که : «»احرتق كفواهللا ما أری إال بيت كحلق بأهلإ حيك،و«فرمود: 

آن مرد برگشت، وقتی رفت دید  .»ات سوخته باشد کنم تا تو بروی، خانه گمان می

ت حضرت جمله کراما ، از١این داستان درست باشد اش سوخته است. اگر خیمه

اسمش شهاب  آید. این جریان، تقدیر خدا بوده و گرنه او از آغاز عمر به حساب می

خوب دارد و نامهای  دهد که نامهای خوب بر انسان اثر جمره بود ولی این نشان می

بد. به اتفاق علما و مفسرین و محققین منظور از پنجاه هزار سال این نیست  بد اثر

د و مردم زمان آدم همان هزاره اول محاکمه شوند و که خداوند امت را به صف کن

 اگر این 
ً
مردم زمان ما هزاره آخر؛ به هیچ وجه چنین چیزی منظور نیست. ظاهرا

های  اند تا کهکشان فلسفه درست باشد بین فاصله زمین، که مردم زنده شـــــده

ه آنجا بهشت پنجاه هزار سال الزم است که این موشک پرواز کند و انسانها را ب

                                           
. محمد فؤاد عبد ۹۷۳ص  ۲۵ح ۲مالک، کتاب االستئذان، باب ما یکره من األسما ء ج  موطأ -١

بشران فی فوائده من طریق  منقطع وصله ابوقاسم بن«گوید:  الباقی در تعلیقش بر موطأ می

 . عن نافع عن ابن عمر) ةموسی بن عقب



 توحید نبوت معاد  80

 

 هم چنین چیزی امکان داشته باشد و گرنه تسویه حساب در همان 
ً
برساند. احتماال

 گیرد. در صحیح بخاری آمده است: وقتی حشر ساعتها و روزهای آخرصورت می

صورت گرفت، مدتها که گذشت ملتها با همدیگر برخورد کرده در حال سوز و گداز 

حضرت آدم ابو البشر را پیدا کرده و به او کنند.  و گرفتاری، همدیگر را شناسایی می

گویند: ای آدم! تو ابوالبشری، کسی هستی که خداوند تو را با دست خودش خلق  می

 کرد. روح مقدس خودش را در تو دمید. برای ما شفاعت کن تا خداوند مردم را از

گوید: ای فرزندان! تمام  این بالتکلیفی و سرگردانی نجات دهد. ابوالبشر 

ام، از اینرو  ام. اولین گناه را من انجام داده هایتان از گناهی است که من کرده فتاریگر

  نمی
ً
توانم در این روز شفاعت کنم. نزد نوح، اول پیامبران بزرگ کره زمین، بروید. طبعا

 پیدایش کنند. مدتها می  که نوح
ً
  گذرد تا سران بشر نوح آنجا نیست که فورا

معذرت خواسته و   کنند. نوح مطلب را به او عرضه می را پیدا کنند و همین

  گوید: من قوم خود را نفرین کرده می
ً
ام، در حالی که اگر دعا کرده بودم، احتماال

توانم  کرد؛ از این رو نمی قبول می خدایی که نفرین مرا قبول کرد، دعایم را نیز

  ملتها ابراهیمبروید. سران  شفاعت کنم نزد پیشوای موحدان، حضرت ابراهیم

معذرت   کنند. حضرت ابراهیم را پیدا کرده و از او نیز چنین درخواستی می

توانم شفاعت کنم، بروید پیش موسی کلیم الله  گوید: امروز من نمی خواسته و می

را   که خداوند مستقیم با او صحبت کرده است. سران ملتها بعد از مدتها موسی

نیز از این کار   کنند. حضرت موسی درخواستی می پیدا کرده و از او نیز چنین

کند. بعد از اینکه سران قوم  را معرفی می  خودداری کرده و حضرت عیسی

گوید: برای این کار آخرین  را پیدا کرده، وی نیز در جواب می  حضرت عیسی

او  رفته و از  محمد پیامبران معرفی شده، نزد وی بروید. سران ملتها نزد رسول الله

ام.  فرماید: من برای امروز آماده شده می خواهند تا برایشان شفاعت کند. پیامبر می

کنم  فرماید: در آنجا برای تعظیم خدا سجده می در ادامه حدیث می  سپس پیامبر
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گویم که اکنون در ذهنم نیست. سپس  کنم و بیاناتی می ای نیایش می و با خدا به گونه

 شود: به من گفته می

ع وقُل �ُسَمُع ِمن كرفَع َرأسَ اِ  !ُ�ّمديا «  ای محمد! از« .١»َك َواشَفع �َُشفَّ

  .»شود شود بگو: حرفت شنیده می سجده برخیز و شفاعت کن، شفاعتت قبول می
کند که محاسبه اعمال بندگان شروع شود. در نیم روزهای  رسول الله شفاعت می

گیرد. در آن روز به هر کسی فیلم  آخر پنجاه هزار سال، محاسبه اعمال انجام می

های  های مهم فیلم مثبت باشد، به کهکشان کنند. اگر قسمت زندگی اش را ارائه می

 آور های مهم فیلم زندگی، تاریک و شرم رود. و اگر از قسمت هوا می خوش آب و

شود. ببینیم این کتاب یا  های سوزان و بد آب و هوا فرستاده می باشد، به کهکشان

شود آن را در  زندگی، چیست؟ کلمه فیلم و کاست عربی نبوده و نمـــــــیفیلم 

فهمید و قرآن  سال قبل کسی کلمه فیلم و کاست را نمی ١٣٠٠قرآن جا داد. حداقل 

برده  سال قابل فهم نباشد، از این رو لفظ کتاب را به کار١٣٠٠آورد که  نمی ای کلمه

 است؛ در سوره جاثیه آمده است: 

﴿ ِ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
اَعةُ ٱ َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ  ِض� �ۡ�  َ�ُ َ�ۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لسَّ

ۡ ٱ ةٖ  ُ�َّ  َوتََرىٰ  ٢٧ ِطلُونَ ُمبۡ ل مَّ
ُ
ۚ  أ ةٖ  ُ�ُّ  َجا�َِيٗة مَّ

ُ
 مَ وۡ ۡ�َ ٱ بَِهاكَِ�ٰ  إَِ�ٰ  َ�ٰٓ تُدۡ  أ

ِ  ُ�مَعلَيۡ  يَنِطقُ  ُبَناكَِ�ٰ  َذاَ�ٰ  ٢٨ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  َما نَ َزوۡ ُ�ۡ  � �َۡ ٱب  ُكنَّا إِنَّا ّقِ
ا ٢٩ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  َما َتنِسخُ �َسۡ  مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  تِ لَِ�ٰ ل�َّ

ٰ  ۦۚ تِهِ رَۡ�َ  ِ�  َر�ُُّهمۡ  ِخلُُهمۡ َ�ُيدۡ  ۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ� ا ٣٠ ُمبِ�ُ ل مَّ
َ
ِينَ ٱ َوأ َّ� 

                                           
، ح ۱۴؛ و کتاب الرقاق، ج ۷۵۱۰و ۷۴۴۰و۲۷۳، ص ۷۴۱۰، ح۱۷بخاری، کتاب التوحید، ج -١

، ۸، وکتاب أحادیث األنبیاء، ج۱۲، ص۴۴۷۶، ح ۱۰، وکتاب التفسیر، ج۶۳۹، ص۶۵۶۵

تا  ۳۲۲؛ ومسلم، کتاب اإلیمان، باب أدنی اهل الجنة منزلة فیها، ح  ۱۴۱، ص ۳۳۴۰ح

 . ۵۶تا  ۵۱، ص ۲، ج ۳۲۷
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ْ َ�َفُروٓ  فَلَمۡ  ا
َ
 امٗ قَوۡ  َوُ�نُتمۡ  ُ�مۡ َ�ۡ تَكۡ سۡ ٱفَ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  ِ� َءاَ�ٰ  تَُ�نۡ  أ

 ۡ ِ ٱ دَ وَعۡ  إِنَّ  �ِيَل  �َذا ٣١ رِِم�َ �ُّ اَعةُ ٱوَ  َحقّٞ  �َّ ا ُتمقُلۡ  �ِيَها َب َر�ۡ  َ�  لسَّ  مَّ
اَعةُ ٱ َما رِينَدۡ   لَُهمۡ  َو�ََدا ٣٢ قِنِ�َ تَيۡ بُِمسۡ  نُ َ�ۡ  َوَما اَظنّٗ  إِ�َّ  �َُّظنُّ  إِن لسَّ

ْ  َما اُت  َٔ َسّ�ِ  ا بِِهم وََحاَق  َعِملُوا ْ  مَّ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ َو�ِيَل  ٣٣ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ۦبِهِ  َ�نُوا
 ٰ ٓ  �َِسيُتمۡ  َكَما ُ�مۡ نَنَسٮ   َذاَ�ٰ  ِمُ�مۡ يَوۡ  ءَ لَِقا

ۡ
ٰ َوَمأ  لَُ�م َوَما �َّارُ ٱ ُ�مُ َوٮ

ٰ  ّمِن  .]۳۴-۲۷ ة:جاثیال[ ﴾٣٤ ِ�ِ�نَ �َّ

ها و زمین برای خداست، و زمانی که زندگی نوین آغاز  آسمان فرمانروایی«

کنند. و  شود خواهید دید که جنایتکاران، اهل باطل و خیالبافان ضرر می مـی

خواهید دید که هر امتی به زانو در آمده و هر امتی به سوی نامه اعمالش فـــــرا 

ید، خواهید دید. در آنجا ا شود. در آن روز جزای هر چه را که انجام داده خوانده می

شود: این است کتاب ما علیه شما، که بر ضد شما به حق  به تک تک شما گفته می

  .»کردیم برداری می دادید، نسخه گوید. ما آنچه را که شما انجام می سخن می
کند که این شکل  برداری کند، کاری می کسی بخواهد از این جلسه نسخه اگر

لحظه بخواهد آن را عرضه کند. در سوره کهف این مطلب برای همیشه بماند و هر 

 آمده است:  تر واضح

ۡ ٱ َ�َ�َى ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُوِضعَ ﴿ ا فِقِ�َ ُمشۡ  رِمِ�َ ُمجۡ ل  َو�َُقولُونَ  �ِيهِ  مِمَّ
ٓ  َكبَِ�ةً  َوَ�  َصغِ�َةٗ  ُ�َغادِرُ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  َمالِ  لََتَناَو�ۡ َ�ٰ  حۡ  إِ�َّ

َ
ٰ أ ۚ َصٮ  َها

 ْ ْ  َما َووََجُدوا َحدٗ  َر�َُّك  لِمُ َ�ظۡ  َوَ�  �ۗ َحاِ�ٗ  َعِملُوا
َ
 .]۴۹[الکهف:   ﴾٤٩ اأ

بینی که از  شود؛ پس جنایتکاران را می ، کتاب برقرار می)در آنجا موقع حساب(«

گویند: وای بر ما! چیست این کتاب که  آنچه در کتابشان است، بیمناک اند و می

را مو به مو، ذره به ذره یادداشت کرده است؟! انسانها تمام کارهای ریز و درشت ما 

  .»بینند خود مــی یاند، جلو در آنجا هر چیزی را در زندگی انجام داده
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 رماید: ف همچنان خداوند متعال می

 َعلُونَ َ�فۡ  َما لَُمونَ َ�عۡ  ١١ تِبِ�َ َ�ٰ  اكَِرامٗ  ١٠ فِِظ�َ لََ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �نَّ ﴿
 ٱ إِنَّ  ١٢

َ
 ]۱۲-۱۰[االنفطار:  ﴾١٣ نَعِي�ٖ  لَِ�  َرارَ بۡ ۡ�

ه هر نویسند و ب شما نگهبانانی بزرگوار هستند که اعمال شما را می شک بر بی«

گاهند   .»چیزی که انجام دهید، آ
 نشستن لزومی  لزومی ندارد چیزی روی شانه شما نشسته باشد و بنویسد.

ً
اصال

ست از میلیاردها کیلومتر فاصله، شما ندارد. موجوداتی هستند که جسم ندارند. ممکن ا

را زیر نظر بگیرند. هیچ اشکالی ندارد که در کهکشانهای خیلی دور برای شما کاست 

 فرماید:  تهیه شده و تمام حرکات شما را زیر نظر گرفته باشد. خداوند در جای دیگری می

مۡ ﴿
َ
نَّا َسُبونَ َ�ۡ  أ

َ
ٰ َوَ�ۡ  ِ�َُّهمۡ  َمعُ �َسۡ  َ�  � يۡ  َورُُسلَُنا بََ�ٰ  ُهم� َوٮ  ِهمۡ َ�َ

 ]۸۰[الزخرف:  ﴾٨٠ُتُبونَ يَ�ۡ 

شنویم؟ آری!  هایشان را نمی کنند ما سخنان محرمانه و پچ پچ می آیا اینان فکر«

فهمیم، گماشتگان ما نیز نزد آنان  عالوه بر اینکه ما راز و اسرار محرمانه آنان را می

  .»کنند نویسند و اعمالشان را ضبط می می
گیرد. خداوند حکیم  اساس فیلم زندگی، خیلی سریع تسویه صورت میبر 

نخواسته بندگانش را گمراه کند و بیانات قرآن نیز در حد فهم و درک و شعور بشر 

است. مولوی مثال جالبی دارد که برای کلیه انسانهای مؤمن که بخواهند این مطلب 

لمای طراز اول قرن هفتم را درک کنند، مفید است. مولوی جالل الدین بلخی از ع

و بسیاری از مطالب و احکام  ،اش شاهکار ادبیات ایران است هجری است که مثنوی

دین را خیلی جالب به زبان شیرین فارسی دری خالصه کرده است. در یکی از جاها 

 ٧تا  ٣گوید: اگر کودکی  در مورد چگونگی مسئله قیامت مثال جالبی دارد و مـــی

ناشویی بپرسد، هیچ راهی برای پاسخ به وی موجود نیست. اگر به او ساله از مسائل ز
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شود.  ای می بگوییم ساکت باش، مناسب نیست و اگر جوابش را ندهیم بچه عقده

توان به او گفت که رابطه زناشویی خیلی  هر چیزی بگوییم مناسب نیست؛ ولی می

 قانع 
ً
شود؛ خیالش  میشیرین است؛ مثل شکر و حلوا. در این صورت بچه کامال

شود؛ با ادامه کار و  هم نگران نمی کند و از پدر شود؛ دیگر سوالی نمی راحت می

شود و زمانی که خودش بزرگ شد، دیگر لزومی ندارد از پدرش  زندگی آماده می

بپرسد. حال ما در برابر خداوند متعال همانند آن بچه هستیم. غیرممکن بوده که کل 

ماست.  گو شود. بیانات خداوند متعال در حد فهم وشعورحوادث قیامت برای ما باز

زیست، به یقین آن مثال  مولوی در زمان ما می در حدی است که ما آماده باشیم. اگر

زد. حاال  کرد بلکه یک مثال علمی می آور را مطرح نمی تا حدودی خجالت انسانی و

دث قیامت برای مردم توانیم مثال دیگری بزنیم. حوا به برکت پیشرفت امروزی ما می

 زمان ما درست مانند هواپیما و تلویزیون است برای دانشمندان گذشته. اگر به میرزا

گفتند:  مهدی استرآبادی، نخست وزیر باشخصیت و بسیار عجیب نادرشاه می

نفر انسان عادی که در میانشان افراد فاجر و فاسق  ٥٠٠زمانی فرا خواهد رسید که 

جده  بندر –مشهد را ظرف دو ساعت یا مشهد  –هران هم وجود دارد مسافت ت

کنند، وی در جواب چه  (جده آن روز مشهوربوده) را ظرف چهار ساعت طی می

 می می
ً
 گفت: این شخص را به دارالمجانین ببرید تا معالجه شود! مگر گفت؟ قطعا

 بیشترتواند از سرعت اسب  شود آهن در هوا پروازکند؟! به عالوه چه سرعتی می می

شود. و اگر به همین دانشمندان مثل  کیلومتر نمی ١٠٠باشد؟ پرش اسب در ساعت 

شد: زمانی فرا خواهد رسید که هر کس در خانه خودش  سال قبل گفته می ٢٠٠در

کند. یکی در تهران نشسته  در اتاقی نشسته به یک صفحه فلزی آیینه مانندی نگاه می

ریای خزر تا خلیج فارس و از خوزستان تا زند، تمام مردم ایران از د و حرف می

 کسی باور انتهای بلوچستان تصویرش را دیده و صدایش را می
ً
کرد  نمی شنوند، قطعا

این خیال است! مزخرف است! مگر چنین چیزی ممکن است؟! تازه  :گفت می و
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رده اند در روز عید نوروز برای شاه ایران آو یک جام جهان نمایی بوده که ایرانیان گفته

 دید.  های مهم ایران را می شد و وی آن روز از آن جام، قسمت می

آن هم جام جهان نمایی بوده برای یک نفر، که یک رمز و طلسمی داشته است. اما 

کرد، برای یک بچه  نمی سال قبل به مخیله سیاستمداران هم خطور ٢٠٠اکنون آنچه 

 همینگونه است. چون  هفت ساله هم امری بدیهی است. حوادث روز قیامت نیز
ً
دقیقا

ایم باور کردنش برایمان مشکل است ولی وقتی دیدیم، خیلی آسان و عادی  ما ندیده

 میالدی اولین قمر مصنوعی به فضا پرتاب شد.   ١٩٥٧کند. یادم هست سال  جلوه می

 اولین ماه مصنوعی موشکی روشن بود که پیرامون زمین و خارج از جو آن را دور

ای و بعد هم سگی تا ببینند  اول موش داخلش فرستادند. روز بعد گربهزد. روز  می

میالدی اولین ١٩٦١توانند خارج از جو زمین دوام بیاورند. سال   که آنان چقدر می

مصنوعی پرتاب کردند، گفتند چنین  جسم را به کره ماه پرتاب کردند. ابتدا که قمر

ای گفتند: دنیا  اه پرتاب کردند عدهچیزی امکان ندارد، بعد که اولین جسم به کره م

میالدی اولین فضا نورد در کره ماه پیاده شد.  ١٩٦٧شود! سپس در سال  خراب می

بسیاری از مردم با تعجب از واقعیت استقبال کردند. حاال مطمئن هستم اگر باز هم 

میلیون بشر گرسنه و بدبخت را رها کنند، میلیاردها  ٦٠٠بخواهند دیوانگی کنند و

شود که کسی دیگر  الرخرج آپلو کنند که به کره ماه بفرستند، آنقدر آپلو مزخرف مید

نفر  ٠٠٠/١٠٠را به پرواز در آوردند  ١٧کند. درست وقتی آپلوی  به آن نگاه هم نمــی

زدند که ای  کنان بر سر امریکا داد می آمریکایی تظاهرات راه انداختند و گریه

ید و به گرسنگان آمریکای التین برسید و ملل شعور! خجالت بکش جنایتکاران بی

خواهید داخل کره ماه  بدبخت در آفریقا را نجات بدهید. این چه وضعی است؟! می

 پرواز نکرد.  ١٨چه بکنید؟! بعد از آن دیگر آپلوی 

رسد،  منظور از طرح این مثالها این است که خیلی چیزها ابتدا عجیب به نظر می

کند. روز حساب هم چنین حالتی دارد.  عادی جلوه میولی وقتی پیش آمد خیلی 
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ایم باور کردنش  شود. ولی چون ما ندیده وقتی که اتفاق افتاد، همه چیزعادی می

 برایمان مشکل است. 

. و جنایتکاران به روند می بهشتبعد از اتمام حسابرسی، نیکوکاران به سوی 

 شوند:  سوزان فرستاده میسوی جهنم 

ونَ  مَ يَوۡ ﴿  .]۱۳[الطور:  ﴾١٣ َد�ًّ  َجَهنَّمَ  نَارِ  إَِ�ٰ  يَُدعُّ

 »رانند! می آتش دوزخ یبه سو زیاهانت آم در آن روز که آنها را بزور و«
 گویند:  کنان می جهنمیان ناله

 ]۷۷[الزخرف:  ﴾َر�َُّك  َناَعلَيۡ  ِض ِ�َقۡ  لُِك َ�ٰ َ�ٰ ﴿

  .»ما را بکشد) دیگر یک بار(ای نگهبان آتش! از پروردگارت بخواه تا «
 دهند:  بعد از گذشت هزار سال پس از این تقاضا به آنان جواب می

ٰ  إِنَُّ�م﴿  .]۷۷[الزخرف:  ﴾ِكُثونَ �َّ

  .»برای همیشه در جهنم خواهید ماند«
اما آنانی که مطابق کتابشان، «خداوند در ادامه آیات در سوره جاثیه فرمود: 

باشند، در بهشت برین جاویدند و این  مومن و درستکار )مطابق فیلم زندگیشان(

 مندی آشکاراست. و اما آنانی که بر اساس کتابشان نادرست و بدکار و جنایتکار بهره

شود: این است چیزی  باشند، در آتش سوزان گرفتار خواهند شد و به ایشان گفته می

ات ما برای شما تالوت شود: مگر آی گفتید دروغ است. به کافران گفته می که شما می

نشد؟! ولی شما تکبر ورزیدید و آن را قبول نکردید و شما قوم مجرمی بودید. بعد 

 فرماید:  هایشان را بازگو می ای از گفته گوشه

ِ ٱ دَ وَعۡ  إِنَّ  �ِيَل  �َذا﴿ اَعةُ ٱوَ  َحقّٞ  �َّ ا ُتمقُلۡ  �ِيَها َب َر�ۡ  َ�  لسَّ  َما رِينَدۡ  مَّ
اَعةُ ٱ  .]٣٢: ةجاثیال[ ﴾٣٢ قِنِ�َ تَيۡ بُِمسۡ  نُ َ�ۡ  َوَما اَظنّٗ  إِ�َّ  �َُّظنُّ  إِن لسَّ

 )و زندگی نوینی(شد که وعده خدا حق است و قیامت  هرگاه به شما گفته می«
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کنیم، یقین نداریم. (احتمال دارد و برای یک  ما فقط گمان می :گفتید خواهد آمد، می

 .»)بگذاریم و زحمت بکشیم را کناراحتمال حاضر نیستیم خوشگذرانی و خوشی 
 فرماید:  سپس در دنباله می

ْ  َما اُت  َٔ َسّ�ِ  لَُهمۡ  َوَ�َدا﴿ ا بِِهم وََحاَق  َعِملُوا ْ  مَّ  ﴾٣٣ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ۦبِهِ  َ�نُوا
 .]۳۲: ةجاثیال[

شود، و آنچه که مورد  می اند برایشان آشکار هایی که مرتکب شده آنجا جنایت در«

  .»دادند، دامنگیرشان شده است میاستهزاء قرار 
 چه خوش گفته شاعر نغزگوی پارسی به زبان شیرین دری: 

 چون اشتر مست در قطــــاریم همه
 

 چون شیر درنــده در شکاریم همه 
 

 چون پرده ز روی کار ما بردارنـد
 

 چه کاریم همــه معلــوم شود که در 
 

در جهنم «فرمود:  آنجا روز حساب است. در حدیثی آمده که رسول الله 

شناختند جمع شده و به او  ور کسی که او را در دنیا به صالح و تقوا میای دَ  عـده

گفتم آن  شما! مـی گوید: وای بر کنان می تو! چرا اینجایی؟ او ناله گویند: وای بر می

گفتم آن کار را انجام ندهید و خودم  دادم و می خودم انجام نمی را انجام دهید و کار

 عمل. ؛ عالم بی١»دادم انجام می

  بعلمـــه مل يعملناملفع
 

 

 »٢معـذب من قبـل عباد الوثــن 
 

                                           
مسلم، کتاب الزهد، باب  ) ؛ و۲/۹۰(  ةکتاب بدء الخلق، باب  صفة النار وأنها مخلوقبخاری،  -١

 ).۹/۱۱۸( یفعله وینهی عن المنکر ویفعله  بالمعروف وال عقوبة من یأمر

 از ابیات زبد.  -٢



 
 

 

 

 

 مآخذ منابع و

 .قرآن الکریمال -١

 المعجم المفهرس أللفاظ الحدیث النبوی. -٢

براهیم بن إصحیح البخاری، لإلمام أبی عبدالله محمد بن اسماعیل بن  -٣

  لبنان. –المغیرة بن بردزبه البخاری الجعفی، طبع دارالکتب العلمیة، بیـروت 
إلمام الحافظ أبی الفضل أحمد بن ل ،فتح الباری، شرح صحیح البخاری -٤

دار )، بتحقیق ومراجعة والفهرسة ه ٧٧٣-٨٥٢علی بن حجرالعسقالنی (

 أبی حیان، طبع شیخ محمد بن راشد آل مکتوم.

صحیح مسلم بشرح النووی، حققه وخرجه وفهرسه عصام الضابطی، حازم  -٥

 حیان. بیأمحمد، عمار عامر، طبع دار 

)، ٢٠٩-٢٧٩بن سورة (  محمد بن عیسی سنن الترمذی، ألبی عیسی -٦

 نان.لب –بتحقیق وشرح أحمد محمد شاکر، طبع دارالکتب العلمیة، بیروت 

سنن األقوال  يمسند اإلمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب کنز العمال ف -٧

 واألفعال، طبع دار الفکر.

، صححه ورقمه ٢موطأ مالک: إلمام األئمة وعالم المدینة مالک بن أنس  -٨

إحیاء التراث  وخرج أحادیثه وعلق علیه محمد فؤاد عبد الباقی، طبع دار

 لبنان. –العربی، بیروت 



 89 توحید نبوت معاد

 

لنبویة البن هشام، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها سیرة اال -٩

مصطفی السقا المدرس بکلیة اآلداب بالجامعة المصریة، وإبراهیم 

األبیاری المحرر بالقسم األدبی بدارالکتب المصریة وعبد الحفیظ شبلی 

إحیاء التراث  الکتب المصریة، طبع دار المحرر بالقسم األدبی بدار

 اس أحمد الباز.دارالباز عب -العربی

الفضل أحمد بن علی بن  أبیاإلصابة فی تمییز الصحابة، لشهاب الدین  -١٠

ستیعاب فی معرفة ، و بهامشه االه ٨٥٢حجرالعسقالنی المتوفی 

، طبع ه ٤٦٣بن عبد البّر النمری القرطبی، المتوفی سنة األصحاب ال

  مؤسسة التاریخ العربی دارإحیاء التراث العربی.
 ٥١٠-٥٩٧مام العالم جمال الدین أبی الفرج إبن الجوزی ( صفة الصفوة، اإل -١١

براهیم رمضان و سعید اللحام، طبع منشورات إ)، ضبطها وکتب هوامشها ه

 الثالثة. ةلبنان، الطبع –محمد علی بیضون دارالکتب العلمیة، بیروت 

کثیر  بن سماعیل بن عمرإالدین  البدایة والنهایة، ألبی الفداء الحافظ عماد -١٢

  حّیان. أبی وفهرسة دار ة)، بتحقیق ومراجعه ٧٠٠-٧٧٤القرشی الدمشقی ( 
لفاظ الزبد، للشیخ العالمة أحمد بن حجازی أمواهب الصمد فی حل  -١٣

الفسنی، راجعه وعلق علیه خادم العلم والعلماء عبدالله بن ابراهیم 

 نصاری، طبع دولة قطر.األ

دین ابو حامد محمد غزالی کیمیای سعادت: تألیف حجة اإلسالم زین ال -١٤

  طوسی، تصحیح احمد آرام.
  کلیات سعدی، تصحیح محمد علی فروغی، انتشارات ققنوس. -١٥
  طلوع. مثنوی معنوی، نشر -١٦
 لغت نامه دهخدا. -١٧
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