
پيشگفتار

ميكند؟ حل مشك�تيرا چه و موضوعيچيست؟ تفسير

چون كتابهايي بهتر و صحيحتر فهم در عميقي اثر مهم سؤال دو اين به پاسخ

خوبي به نميتوان نشود روشن پرسش دو اين جواب تا و دارد, حاضر كتاب

ميكند؟ تعقيب را هدفي چه كتابها گونه اين كه دريافت

٢٣ طول در كه است مجيدكتابي قرآن كه ميشويم يادآور اّول سؤال پاسخ در

و شده, نازل گون گونا حوادث و اجتماعي مختلف شرايط و نيازها به توجه ا سال

است/ كرده پيشروي اسDمي جامعه پيشرفت با همگام

و ايمان پايههاي تحكيم به ناظر عمدتا شده نازل مكه در كه هايي سوره آيات

بت و شرك با گير پي و شديد مبارزة مخصوصا و معاد, و توحيد به نسبت اعتقاد

از بعد طبعا و شده نازل مدينه در كه هايي سوره ايات كه حالي در است, پرستي

و سـياسي و عـبادي و اجتماعي احكام به ناظر بوده اسDمي حكومت تشكيل

با نبرد و صلح و جنگ به مربوط مسائل و اسDم قضايي نظام و المال بيت تشكيل

بوده/ درگير آن با اسDم كه ميباشد آن امثال و منافقان

يك يـا عمليّه رسالة يك صورت به مسائل اين از هيچيك كه است بديهي

ضرورتها, و مناسبتها و نيازها طبق بلكه نگشته, مطرح كDسيك و درسي كتاب

و جـهاد بـه مـربوط احكـام كـه مـيكنيم مـDحظه مث` است; گشته نازل آيات

طـور به آن مانند و جنگي غرامتهاي و اسيران و عهدنامهها و جنگي دستورات
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يك نسخههاي مانند درست گشته, نازل غزوه آن مناسبت به غزوه هر در كنده پرا

كـامل سـDم بـه را او تـا مينويسد بيمار حال تناسب به روز هر كه ماهر طيب

برساند/

تفسير ترتيب به شده نازل سورهها از سوره هر در كه را قرآن آيات گر ا حال

را <موضوع> يك به مربوط آيات گر ا و بود, خواهد ترتيبي> <تفسير آن نام كنيم,

نـموده بندي فصل را آن و بچينيم, هم كنار در نموده آوري جمع قرآن تمم از

است/ موضوعي> تفسير > نامش كنيم تفسير

مدني سورههاي در سال ده طي در كه جهاد به مربوط آيات تمام گا هر مث`

تمام در سال ٢٣ طي در كه خداوند صفات و اسماء به مربوطه آيات يا شده, نازل

شـود تـفسير يكـديگر با رابطه در و گيرد, قرار هم كنار در گرديده, نازل قرآن

خـود جـاي در را آيه هر گر ا كه حالي در داشت, خواهد نام موضوعي تفسير

است/ ترتيبي تفسير همان دهيم قرار بررسي و بحث مورد گانه جدا

نياز بي يكديگر از را ما كه دارد آثاري و مزايا تفسير نوع دو اين از يك هر

بـرا تفسير نوع هر نيكوست> خويش جاي به چيز <هر مصداق به و نميسازد

سـپس تـرتيبي تفسير كار آغاز در nالته است! pزم و ضروري قرآن پژوهندگان

/rموضوعي تفسير

دارد: را مزايا اين ترتيبي> <تفسير

قـرائـن با بعدش, و قبل آيات با نزولش, مكان و زمان با را آيه هر جايگاه

ممكن آيه معناي دقيق فهم اينها بدون كه ميسازد روشن آن خارجي و داخلي

نيست/
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و مـيبيند, خـود جاي در درست را آيهاي هر ترتيبي, تفسير ديگر تعبير به

اين و ميگيرد, نظر در آن تكامل و پيشرفت و اسDمي جامه حيات با را آن رابطة

ميكند/ كشف را زيادي مسائل رابطه

در جـزيي و عيني حوادث شكل از آيات موضوعي, تفسير در كه حالي در

ميشود دور ّحدي تا خود جايگاه از و ميگيرد خود به كلّي شكل آمده

دارد: را زير مّهم امتيازات موضوعي تفسير عوض, در ولي

قـرار هـم كنار در آمده مختلف ايات در كه را موضوع يك كندة پرا ابعاد /١

حقايق طبعا و مينگرد جامع و بعدي چند صورت به را موضوعات و ميدهد

ميكند/ كشف آن از تازهاي

به تّوه با ميخورد چشم به قرآن آيات از بعضي در نظر بدو در كه ابهاماتي /٣

rميكنند تفسير را يكديگر قرآن nآيات بعضا> بعضه نفّسر القرآن اساسي< اصل

ميسازد/ برطرف

موضوع هر و مسأله هر در را آن نگرش كلّي بطور و اسDم, بنيني جهان /٣

ميسازد/ آشكار

مـيتوان مـوضوعي تـفسير روش بـا تنها را قرآن نهفته اسرار از بسياري /٤

انسانهاست استعداد حوصله در كه آنجا تا آن ايات ژرفاي به و ساخت آشكار

يافت/ دست

نيست/ تفسير نوع دو آن نياز بي گاهي آ و انديش ژرف مسلمان هيچ بنابراين

مورد موضوعي تفسير rstuv هدي ائمة عصر از حتي ايّام, قديمرين از گرچه

آن روشن نمونة كه نوشتهاند كتابها زمينه اين در اسDم دانشمندان و بوده, توّجه
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رسد از موضوعي تفسير كه كرد اعتراف بايد ولي ا+حكام>است, <آيات كتابهاي

بايد و ميكند, طي را خود طفولّيت مراحل هنوز و بوده, نصيب بي خود شايستة

برسد/ خود شايسته محّل به دانشمندان زحمات پرتو در

فسـير در تـازه> كـام` روش <يك ابـداع بـا كـه قرآن> <پيام حاضر كتاب

از بـحمداللّـه و بـرداشـته موضوع اين در را جديدي گامهي قرآن, موضوعي

در باز است بوده بهرهمند وسيعي قشرهاي افزون روز حمايت و گسترده استقبال

و اسـDم عـلماي سوي از بيشتر همفكري و همكاري به نياز و است, راه آغاز

انـتظار در هـميشه ما و برسد, نهايي هدف به بتواند تا دارد مقام عالي مفّسران

توفيق بزرگ خداي از و هستيم و بوده معرفت ارباب و نظر اهل تكميلي نظرات

ميطلبيم/ را بيشتر هدايت و

علميه حوزة ـ قم

شيرازي مكارم ناصر
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الرحيم الرحمن الّلىه بسم

قرآن در اس�م پيامبر

و بـرويم مـجيد قـرآن در پيامبر و اسDم چهره سراغ به بايد چيز هر از قبل

دهيم/ قرار بررسي مورد آمده, مختلف آيات در كه را پرمعنا و كوتاه اشارات

گاهي آ به نياز آيات, اين گون گونا اشارات و نكات به بردن پي كه آنجايي از اما

تـاريخ از فشردهاي مجموعه بر مروري اينجا در دارد, اسDم تاريخ از اجمالي

مـباحث بـراي راه تا خواهيم, آن سريع پيشرفت و پيدايش چگونگي و اسDم

گردد/ هموار آينده

��

اس�م پيشرفتسريع و ظهور و پيامبر

nدوران سال ٢٣ مدت در و كرد طلوع معظمه مكة از قبل, قرن چهارده اسDم

العرب جزيرة شمال تا rيمن nيعني حجاز قسمت جنوبيترين از rپيامبر دعوت

حبشة nيعني آفريقا از بخشي حتي و داد قرار خود نفوذ تحت را rشامات nيعني
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خويش متوجه را دنيا سراسر امروزه و امّا كرد/ خود متوجه را rقديم روزگار در

دارد/ پيرو ميليارد يك از بيش و كرده

اسDم پيامبر زندگي به كوتاهي اشارة ميشود, پيگيري نوشته اين در آنچه

است/ آن عوامل و اسDم سريع پيشرفت و mnopq
اين به اسDم تا شده انجام آنچه زيرا نيست; آساني كار اين كه ميدانيم البته

مـيتوان كـه است گسترده قدر آن آمده تاريخ در آنچه برابر در رسيده, مرحله

تاريخي همان از ميآوريم اينجا در ما آنچه و دريااست, از قطرهاي مانند گفت

در چقدر كه است روشن و آمده در نگارش به موّرخان قلم به كه ميكنيم استفاده

است/ اندك ماجرا اصل برابر

mnopq مـصطفيى محّمد حضرت كرم, ا رسول يعني نفر يك از اسDم آغاز, در

و خديجه, آن دنبال به گرديد/ مبعوث رسالت به سالگي ٤٠ سن در كه شد شروع

در گرديد/ شروع نقطه همين از اسDم پنهاني تبليغي كار آوردند, ايمان cdefg علي

داشت اطمينان آنها به كام` كه ميكرد دعوت را كساني تنها پيامبر سال سه طول

+ى ِبـَدْعَوِتِه ُمْسـتَِتراً الثَّـHث الّسنيِن ِفي َقبُْل كىان <َو نميكنند: فاش را اسرار كه

َعِشـيَرِتَك اَْنـِذْر (و آيـه نـزول بـا سال سه از پس امّا ِبِه> يَِثُق لَِمن ِاّ+ يُظِْهُرهىا

كند/ دعوت اسDم به را مردم آشكارا شد موظف الْاَْقَرِبيَن)

به دعوت و صفا كوه باpي بر خود, دعوت آشكاراي اعDم با اسDم رسول

بسيار مسلمان جمعيت روز اين تا و كرد شروع را كارش خود بستگان مهماني

/٦١ صفحه ,٢ جلد طبري, تاريخ و العربي التراث ا!حياء, دار طبع ,٤٨٦ صفحه ,١ جلد اثير, ابن كامل /١

ابولهب را اولي داد ترتيب كه مهماني جلسة دو در و بود١ شمار انگشت و اندك
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كردند خندهاي سخنانش شنيدن از پس را دومي و بگويد سخن پيامبر نداد مهلت

داد:" فرمان تو <به تُطيَع">: َو لِابِْنَك تَْسَمَع "اَْن َك: اََمَر گفتند:<َقْد ابوطاب به رو و

حضرت آن نظر از آنقدر اسDم پيشرفت كني"> اطاعت و بشنوي پسرت از كه

/٦٣ صفحه ,٢ جلد طبري, /١

نمود/١ تعيين را خود وارث و خليفه جلسه, همين در كه بود مسلّم

كردن روشن با mnopq محّمد كه كردند مDحظه مكه سران و گذشت كمي مّدت

كم كم جهان خالق به ايمان لزوم و پرستي, بت نادرستي دادن نشان و مردم, افكار

درآمد و موقعيت همة اينكه چه ـ كردند; خطر احساس اينجا از ميرود, پيش

ابـوطالب به لذا ـ بود موجود رسوم و آداب و تفكر همان به وابسته آنها ماّدي

محمد و آنها بين يا دارد بر mnopq محمد حمايت از دست خواستند او از و مراجعه

ابَْن ِانَّ ابىاطالِب <يَا گفتند: و كند اصDح را او ابوطالب خود يا نشود فاصله mnopq
َو َعنَّا تَكُفَُّه اَْن َفِاّما آبىائَنىا َضلََّل َو اَْحلىاَمنىا َسفََّه َو ِدينَنىا َعاَب َو اىلِهَتِنىا َسبَّ َقْد اَخيىَك

بَيْنَُه>: َو بَيْنَنىا تَُخلَِّي اَْن ا ِاّمى

عـيب مـا آيين بر و ميدهد, دشنام را ما خدايان برادرت پسر ابوطالب <اي

يا ميشمارد; گمراه را ما پدران و ميخواند, مغر سبك را ما خردمندان و ميگيرد,

به را او ما تا نباشي فاصله او و ما بين يا و داري باز طريق اين از را او خود, بايد

,٢ جلد طبري و ٤٨٨ صفحه ,١ جلد اثير, ابن كامل و مصر طبع ,٢٨٣ صفحه جزء١, هشام, ابن سيرة /٢
٦٥ صفحه

برسانيم>٢/ عملش سزاي

خود رشد راه همچنان اسDم ولي كرد; رد صورتي به را آنها طالب ابو بار اين

به ديگر بار ديدند; خطر در را خود محيط فرهنگ و آيين كفر سران ميپيمود/ را
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َقْد ِانّىا َو َشَرفاً َو ِسنّاً لََك ِانَّ اَبىاطىالِب يىا الُوا <َفقى گفتند: و كردند مراجعه ابوطالب

َو آبىائِنىا و َشتِْم َعلىي نَْصِبُر لىا اللِّه َو ِانّىا َو تَْفَعْل َفلَْم اَخيىَك ابَْن تَنَْهي اَْن َك اْستَنْهيَىا

گفتند: > الَفِريَقيِْن>: اََحُد يَْهِلَك َحتّي َك ِايّىا ِو نُنىاِزلَُه اَو َعنّىا تَكُّفُه َحتّىي اَْحHِمنىا تَْسقيِه

خواستيم تو از ما هستي; بزرگي و شرف داراي و گذشته سني تو از ابوطالب! "اي

بـرابـر در ديگر سوگند! خدا به نكردي, عمل ولي داري باز را برادرت پسر كه

قوممان عقDي به دادن سفاهت نسبت و پدران و خدايان, به بدگويي و دشنام

نبرد در از تو, و او با اينكه يا داري; باز را او خود, اينكه مگر كرد; نخواهيم صبر

برويم"> بين از گروه دو ما از يكي تا آييم پيش

بر سخت آنها كه داد توجه و كرد گزارش پيامبر به را جريان ابوطالب بار اين

او از حمايت به نسبت ابوطالب كه كرد احساس پيامبر شايد مصّمماند/ خود كار

گفت: و گذاشته ميان در عمو با را خود معروف كDم لذا است; شده سست اندكي

اَ+ْمر, هىذا اَترَك اَْن علي شمالي في الَقَمَر َو يَميىنىي فىي الّشمَس َوَضُعوا لَْو اه <يَاَعّمى

اَُبـوطالٍِب اُه نَادى َولّي, َفلَّما َقاَم َو بَكي ثُمَّ كْتُُه تََر َما ِفِيه اُْهلََك اَْو اللُّه يُظِهَرُه َحتّىي

طـبري, تـاريخ و ٢٨٥ و ٢٨٤ صـفحه جـزء١, هشـام, ابن سيره و ٤٨٩ صفحه جلد١, اثير, ابن كامل /١
/٦٥ صفحه جلد٢,

اََبداً>:١ لِشٔيٍ اَُسلُِّمَك لَا اللِّه َفَو اَْحبَبَْت ا مى َفُقل ! اَخيى يَابَْن ِاذَْهَب َقاَل َو َعلَِيه َفاَْقبََل

كه بگذارند چپم دست در را ماه و راستم است در را خورشيد گر ا عمو! <اي

غالب را آن خداوند اينكه تا داشت; نخواهم بر دست بردارم; كار اين از دست

حـركت و خاست پا به و كرده گريه سپس بروم; بين از راه اين در من يا سازد

برادر! "پسر گفت: او به و زد صدا را او ابوطالب كرد, رفتن اراده كه همين نمود,

و گذاشت نخواهم تنها را تو من سوگند! خدا به بگو; داري دوست چه هر و برو
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كرد">/ نخواهم چيز هيچ تسليم

بـيشتري دلگرمي با را خود كار ديد, حمايت عمو از ديگر بار چون پيامبر

mnopq مـحمد حـمايت از دست ابـوطالب كـه شـدند مـتوجه قـريش و داد; ادامه

جوان زيباترين كه دادند پيشنهاد و, كردند مراجعه ابوطالب به دوباره نميكشد,

ما به را محمد و بپذيري فرزندي به كه ميدهيم تو به برادرت جاي به را قريش

/٦٦ صفحه ,٢ جلد طبري, و ٤٨٩ صفحه ,١ جلد كامل, و ٢٨٥ صفحه ,١ جز هشام, ابن سيره /١

لذا داد١ آنها به شكني دندان و جالب پاسخ ابوطالب هنگام اين در دهي/ تحويل

ابوطالب از ديگر بار و كردند, مسلمانان اذيت و آزار به شروع طايفه هر از آنها

پيام ابوطالب دارد/ بر دست خود مسير از تا بخواهد برادرش پسر از كه خواستند

لَُهْم َخيٌْر ُهَو َما اليى اَْدُعوُهْم اََولىا َعمُّ <اَْي داد: پاسخ چنين mnopq محمد و رساند را

ا "مى اَبُوَجْهٍل: َفقىاَل الَعَجِم ِرقاَب يَمِلكُوَن َو الَعَرُب ِبَها لَُهم ُتديىُن ا يَُقولُونَهى كَِلَمٌة ا, ِمنْهى

قىـالُوا: َو اللُّه///" ِا+َّ ِالَه + "َتُقولُوَن قىاَل: ا" اَْمثالِهى َعْشَر َو ا لَنُعِطيَنَّكَهى اَبيىَك َو هي

َسـاَلتُكُْم ـا مى ي ِيـدى فـي تَضَعُوهىا َحتّي ِبالَّشمِس ِجئتُمُونىي "لَْو َفقىاَل: َغيَْرهىا" "َسْل

َغيَْرهىا">

سودمندتر برايشان كه نكنم دعوت چيزي سوي به را آنها من آيا عمو! <اي

عجم بر و ميشود آنان تسليم عرب بگويند, گر ا كه است سخن يك آن و است

جـان بـه ,rبگوn است كلمه كدام "آن گفت: ابوجهل كرد خواهند حكومت نيز

الّله///" pا اله p "بگوييد فرمود: گفت", خواهيم را كلمه ده ما چيست آن پدرت

مـن دست در و بـياوريد را خورشيد گر "ا فرمود: بخواه, را اين از "غير گفتند:

٦٦ صفحه ,٢ جلد طبري, و ,٤٩٠ صفحه ,١ جلد اثير, ابن كامل /٢

خواست"/٢ نخواهم را اين از غير بگذاريد
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دست زيـر كـه كسـاني و rمـغرور ثـروتمندان nنـه گـاه آ افراد مدت اين در

سران كه بود گرايش همين و گرويدند اسDم به بودند, فشار در مكه ستمگران

بـه مـراجـعه از nغـير ديگري راه كه گرفتند تصميم و انداخت خطر در را مكه

مـركزي ارقم خانة در mnopq محمد و بپيمايند خطر اين از نجات براي rابوطالب

بود/ برگزيده بياناتش و عقائد اظهار و مشاوره براي

مسلمانان تازه بر فشار

تصميم و شدند; مأيوس خدا رسول و ابوطالب بر گذاردن تأثير از مكه سران

از آنـها شـايد تا دهند; قرار فشار تحت را مستضعف مسلمانان تازه كه گرفتند

اسDم تبليغ از دست گردد ناچار و شود كاسته پيامبر قدرت از و گردند باز اسDم

عامربن صهيب, ارت ابن حباب سميه, ياسر, عمار, بDل, بر ميان اين در بكشد/

طاقت فشارهاي افراد ديگر و عبيس ام و نهديه, زبيده, لبيبه, ابوفكيهه, فهيره,

كنار از پيامبر شدند; شهيد راه اين در سميه و ياسر كه آنجا تا كردند; وارد فرسايي

<اي الَجـنَُّة>: كُـُم َمـوِعَد َفِانَّ يىاَسٍر آَل ميفرمود:<َصبْرا چنين و ميگذشت آنها

/٤٩١ صفحه ,١ جلد اثير, ابن كامل /١

است>/١ بهشت شما گاه وعده كه كنيد استقامت ياسر خاندان

آنها برابر در چگونه و ميشدند شكنجه آنها چگونه كه ميدهد نشان تاريخ

عبرت محل و خواندني بسيار كه باره اين در ديگري مطالب و ميدادند پاسخ

است!
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استهزاء تهمتو

به كه گرفتند تصميم دليل همين به نشد; كارگر مؤمنان به اذيت, و آزار حربة

بـا و كنند; استهزاء و مسخره را طرفدارانش و او و آورند; فشار پيامبر شخص

/٤٩٣ صفحه ,١ جلد كامل, و ,٣٠٨ صفحه ,١ جزء هشام, ابن سيره و ٧١ صفحه ,٢ جلد ١/طبري,
است: چنين هشام ابن متن

الله برسول فاعرو مهم معه اسلََم َمْن و الله رسول عداة في اصابهم الذي للشفاء امرهم اشتد قريشا ان <ثم
يستخفي ! الله !مر مظهر الله رسول و الجنون و الكهانة و السحر و بالشعر رموه و آذوه و فكذبوه سفائهم

بــــــــه>/

كنند/١ خارج ميدان از را پيامبر مجنون, و شاعر كاهن, ساحر, مانند برچسبهايي

بـن روامـية ابي مغيره, وليدبن قيس, بن حارث يغوث, عبد بن اسود ابولهب,

كسـاني جـزء ديگر عدهاي و حارث نضربن وائل, بن عاصب ابوقيس, خلف,

در دادنـد/ قرار اذيت و استهزاء تهمت, فشار در را مسلمانان و پيامبر كه بودند

ُحرٌّ + اذىاُه وى بَُه َكذَّ ِاّ+ى النّىاِس ِمَن اََحٌد يَلَقُه َفلَم يَوما َخَرَج <ِانَُّه آمده: هشام ابن سيره

خانه از <روزي ابَُه>: اَصى ا مى ِة ِشدَّ ِمن َفَتدثََّر َمنِزلِِه ِالي الّىلِه َرُسوُل َفَرَجَع َعبٌد َو+

و حر چه نكنند اذيتش و ننمايد, تكذيبش و خورد بر او به نبود كسي شد خارج

/٣١٠ صفحه ,١ جزء هشام, ابن /٢

افكند>/٢ خود بر پارچهاي آزار شدت از و برگشت خانه به پيامبر پس برده; چه

لَُه, الّتكذيِب َعظيَم الُمسِلمين َعلَي َو َعلَيِه َشديدا كىاَن <اَُبولََهب ميگويد: تاريخ

َرُسُول َفكىاَن اَرُه جى كىاَن َو النَّبِي بىاِب ِعنَد النَِّتَن َو الَعَذَرة يَطَرُح َفكىاَن , ا+ذيى اِئَم دى

به مسلمانان و او به نسبت <ابولهب : َعبدالُمطَلِِّب> بَني هذايا اٍر ِجوى اَيُّ يَُقوُل اللِه

آزار او به همواره و مينمود; تكذيبشان بسيار و ميداد; نشان سختي سر شدت

رسول و بود پيامبر همسايه او ميريخت خانهاش در به آلوده اشياِء و ميرساند

شـما كه است همسايگي چگونه اين عبدالمطلب فرزندان "اي ميفرمود: خدا
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اسـتهزاء عـنوان بـه مـيديد را مسـلمانان فـقراء اسـود وقتي همچنين داريد">/

وائل بن عاص و زميناند> روي سDطين <اينها ا+رِض>: ُملُوُك <هىُؤلىاِء ميگفت:

rنسـل nبـريده ابـتر :<محمد كٌَر///> ذَ َلٌد َو لَُه يَعيُش + اَبْتَُر ُمحّمدا <ِانَّ ميگفت:

/٧٠ صفحه ,٢ جلد طبري, و ,٤٩٣ صفحه ,١ جلد كامل, /١

ندارد>/١ پسر فرزند زيرا است;

هجرتبهحبشه

ايـن حـال بـه فكـري حضرت آن ميكرد ايجاب كه شد زياد قدر آن فشار

فشـار از مسـلمانان نجات براي پيامبر پس كند; پناه بي و مستضعف مسلمانان

كنند/ هجرت حبشه سرزمين به تا ساخت آماده را آنها مشركان,

عدهاي رجب ماه در آشكار, دعوت از پس سال دو يعني بعثت پنجم سال در

/٤٩٨ صفحه ,١ جلد كامل, و ,٣٤٤ صفحه ,١ جزء هشام, ابن سيره /٢

رشد و تازه حركت اسDم هجرت اين با داد/٢ حركت حبشه سوي به را آنها از

حبشه از را مهاجران گرفت تصميم قريش كه بود جهت بدان اين و كرده جديدي

دهد/ ادامه را خود فشار و گرداند باز

حبشه پادشاه نجاشي با را مطلب اين قيمتي و گرانبها هديههاي بردن با آنها

هـماهنگ را نـجاشي اطرافـيان همه خود هداياي با اينكه با گذاشتند, ميان در

پناهنده من به كه كساني نشنوم را آنان سخن تا <من گفت: نجاشي بودند, ساخته

بـه راجـع آنان از و كرد احضار را مسلمانان و داد>, نخواهم تحويل را شدهاند

نمود/ سؤال پناهندگيشان
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سـؤاpت بـه بـود شده انتخاب سخنگو عنوان به قب` كه ابيطالب بن جعفر

كـه خوانـد او براي مريم سوره از آياتي او خواستة طبق و گفت پاسخ نجاشي

آشكـار مسـيح و مريم حضرت درباره mnopq اسDم پيامبر نظر آيات, اين ضمن

فـرستادگان و امـانيد من نزد در شما كرد اعDم مسلمانان به نجاشي ميگشت/

مينويسد: تاريخ گرداند; باز را قريش

چيست؟> كردهايد انتخاب كه ديني <در پرسيد: نجاشي

نَأِتي َو الَميتََة كُُل نَأ َو اَ+صنىاَم َنْعُبُد اِهِليٍَّة جى اَْهَل كُنّىا الَْمِلُك! <اَيُّها َجْعَفُر: َفقىال

بََعَث َحتّىي عيىَف الضَّ ِمنَّا الَقِويُّ كُُل يَأ َو الِجواَر, نُسئيُ َو اَم اَ+رحى نَقطَُع َو اِحَش الَفوى

اَن َو اللّىِه لَِتوحيِد َفَدعىانىا ِعفىاَفُه َو اَمىانَتَُه َو ِصدَقُه َو نََسبَُه, نَعِرُف ِمنّىا َرُسو} ِالَيْنىا اللّىُه

اِء اَدى َو الَحديىِث ِبِصدِق اََمَرنىا َو اَ+صنىاِم ِمَن َنْعُبُد كُنّىا ا مى نَخلَُع َو َشيئا ِبِه نُشِرَك +

َعِن نَهىانىا َو اِء مى الدِّ َو اِرِم الَمحى َعِن الْكَفِّ َو الِجواِر ُحسِن َو ِحِم الرَّ ِصلَِة َو انَِة اَ+مى

َو ِبـِه َفاÐَمنّىا يىاِم/// الصِّ َو Hِة ِبالصَّ اََمَرنىا َو اليَتيِم ماِل كِل اَ َو وِر الزُّ َقوِل َو اِحِش الَْفوى

َو بُونىا َفَعذَّ قَوُمنىا َعلَينىا َفَتَعّديى لَنىا اَحلَّ ا مى َحلَّلنىا َو َعلَينىا َم َحرَّ ا مى منىاُه َحرَّ َو قنىاُه َصدَّ

بَيَن َو بَينَنىا الُوا حى َو ظَلَُمونىا َو َقَهُرونىا ا َفلَّمى اَ+وثاِن ِعبىاَدِة ِاليى لِيَُردُّونىا ديِننىا َعن فَتَنُونىا

اَيَُّها َك ِعنَد نُظلََم + ان َرَجونىا َو َك ا ِسوى َمن َعلىي َك اختَرنىا َو ِبHِدَك ِالىي َخَرجنىا دينَنىا

الَمِلُك>:

مـردار مـيپرستديم; را بـتها مـيكرديم; زنـدگي جاهليت در ما ملك! <اي

رفتار همسايگان با مينموديم; رحم قطع ميشديم; فحشاء مرتكب ميخوريدم;

ما ميان از را پيامبري خداوند اينكه تا ميخورد; را ضعيف نيرمندمان و داشتيم بد

بوديم; آشنا پاكيش و امانت صداقت, با و ميشناختيم; را نسبش كه كرد مبعوث
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قائل شريك خدا براي كه وخواست نمود, دعوت يگانگي و توحيد به را ما او

امانت اداء و بگوييم راست داد, فرمان و برداريم; بت پرستش از دست نشويم;

خونريزي و حرام عمل از دست و باشيم; داشته جوار حسن و رحم صله كنيم;

داد فرمان ما به و بازداشت ايتام اموال خوردن و دروغ فحشاء, از را ما و بشوييم;

و كرديم تصديقش و آورديم, ايمان او به هم ما بگيريم/// روزه و بخوانيم نماز كه

همين به حDل/ شمرد حDل آنچه و دانستيم حرام شمرد حرام ما بر را چه هر

ما تا دادند آزار و كردند شكنجه را ما و داشتند روا ظلم ما بر ما طائفة و قوم جهت

و نمودند ستم ما به شدند, چيره ما بر كه هنگامي گردانند باز بتها پرستش به را

از و كرديم هجرت تو سرزمين به شدند حايل مان ديني وظايف انجام و ما بين

واقع ستم مورد تو پناه در كه داريم آن اميد و برگزيديم, را تو كمان حا همه بين

نشويم>/

مـطالبي مسـيح و مريم حضرت مورد در قرآن آيات شنيدن از پس نجاشي

اِنَّني َو ذََهٍب ِمن َجبَ� لي ِانَّ اُِحبُّ ا مى آِمنُوِن, َفاَنتُم <ِاذَهبُوا كه: كرد اضافه و گفت

برابر در نيستم حاضر هرگز من هستيد, امنيت در شما <برويد ِمنكُم>: َرُج� آذَيُت

/٧٣ صفحه ,٢ جلد طبري, و ٤٩٩ صفحه ,١ جلد كامل, و ,٣٥٨ صفحه ,١ جزء هشام, ابن سيره /١

دارم>/١ روا اذيتي شما از يكي به Dط از كوهي داشتن

گشتند/ باز شكسته سر قريش فرستادگان واقعه اين از پس

و قوي مرد حمزه آوردن اسDم آن و آمد وجود به ديگري حادثه ايام اين در

/٧٤ صفحه ,٢ جلد وطبري, ٥٠١ صفحه ,١ جلد كامل, و ,٣١١ صفحة ,١ جزء هشام, ابن /٢

مسلمانان چون و افزود٢ اسDم قدرت بر هم باز كه بود هاشم بني طايفة نيرومند

بـيشتر اسـDم عـظمت دادنـد خرج به جرأت اعمالشان ابراز و اسDم اظهار بر
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قـرآن عام ٔDم در و جمعي دسته كه گرفتند تصميم مكه در مسلمانان پس شد/

مورد كه گفتند قبل از او به و شد برگزيده مسعود ابن امر اين براي و بخوانند;

ميگيري/ قرار شتم و ضرب

اَنِديَِتهىا في ُقَريٌش َو الَمقىاَم اَتَي َحتّىي حيى الضُّ ِفي َعلَيِهم ا <َفَغدى ميگويد: تاريخ

ِالَيِه قىاُموا الُقرآَن يَقَرُء اَنَُّه ُقَريٌش َعِلَمت ا َفلَّمى الرحمان ُسوَرةَ َقَرَأ َو َصوتَُه َرَفَع ثُمَّ

الَّذي هىَذا الُوا: َفقى َوجِهه في اَثَُّروا َقد َو اِبَه اَصحى اليى انَصَرَف ثُمَّ يَقرأ ُهَو َو يَضِربُونَُه

اِديَنَُّهم لَاُغى ِشئتُم لَِئن َو اليَوَم ِمنُهُم َعلَيَّ اَهَوُن اللِّه اَعداُء كاَن ما َفقاَل: َعلَيَك َخشيىنىا

َحسبُك>: الُوا ,قى

مشـورتي جلسه در ابراهيم مقام نزديكي در قريش كه هنگامي صبح <فردا

قريش نمود; رحمىن سورة قرائت به شروع بلند صداي با آنها نزديكي در بودند

در زدند كتك سخت را او و ريختند سرش بر ميخواند قرآن او كه شنيدند وقتي

اين آمد يارانش نزد به و برخاست آن از پس ميخواند/ قرآن همچنان كه حالي

از "مـا گفتند: بود آنها آشكار, پيشانيش بر جرح و ضرب آثار كه بود حالي در

من نزد در خدا دشمنان اين ندارم "باك گفت: ميترسيديم", تو بر وضع همين

/٧٣ صفحه ,٢ جلد طبري, و ,٣٣٦ صفحه ,١ جزء هشام, ابن سيره و ,٥٠٢ صفحه ,١ جلد كامل, /١

ميخوانم">١ قرآن و ميآيم نيز فردا بخواهيد گر ا ارزشاند, كم بسيار

انـجام كعبه كنار در را خود عبادات مسلمانان كه مييابي در اينجا در نيز و

به قرآن تعليم براي و بود گذشته نفر ٦٠ از آنان جمعيت كه حالي در ميدادند,

ميكردند/ آمد و رفت يكديگر خانه
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و/// اقتصادي محاصره

گذشته حربههاي از كدام هيچ كه كردند مDحظه مكه ستمكاران كه هنگامي

عهدنامهاي خود بين گرفتند تصميم ميكند, رشد همچنان اسDم و نيفتاد, مؤثر

اجتماعي ـ اقتصادي رابطه عبدالمطلب بني و هاشم بني از كدام هيچ با و بنويسند

ا لّمى <َو گرداند: باز دارد كه راهي از را پيامبر فشارها اين كه شايد نكنند; برقرار

بْـُن َعـمُرو ِالَيِهم اَد عى َقُووا///َو الُمسِلميَن َوانَّ َيزيُد َو يَفُشو اِ+سHَم ُقَريٌْش َرَأْت

َعنُْهم الُْمْسِلميىَن َوْضِع ِمْن يَكَْرُهوَن ا ِبمى اشيى النَّجى ِمَن اَُميََّة اَبيى بُْن َعبُداللّىِه َو عىاٍص

بَـنيى يَنْكَُحوا لىا اَْن َعليى فيىِه اَقُدوَن يَتَعى ِكتىابا بَيْنَُهْم يَكْتُبُوا اَْن في ِائْتََمُروا نَُهْم, اَمَّ َو

فَكَتَبُوا َشيْئا ِمنُْهْم يَبْتىاُعوا لىا َو يَبُعوُهْم لىا َو ِالَيِْهْم َولىايَنْكَُحوا الُْمطَلَِّب بَِني َو هىاِشٍم

كيىدا تَْو الْكَْعبَِة َجْوِف في حيَفَة الصَّ َعلَُّقوا ثُمَّ ذىلَِك َعليى اَهُدوا تَعى َو َصحيىَفًة لَِك ِبذى

اَنُْفِسِهْم>: َعليى اَ+ْمِر لَِك ِلذى

مسلمانان تعداد بر و ميرود, پيش به اسDم شد متوجه كه هنگامي <قريش

بن عبدالله و عاص بن عمرو هستند///و شدن نيرومند حال در و ميشود افزوده

خوشحال خبر نجاشي جانب از كه حالي در بازگشتند حبشه سفر از هم اميّه ابي

مشـورت بـه گـرفته, عـهده بـر را آنـها امـنيت نجاشي بلكه نياوردند; كنندهاي

بني و هاشم بني با پس اين از كه كنند امضاء خود بين عهدنامهاي كه پرداختند

rپسرnآنها به نه و بگيرند rدخترn آنها از نه نكنند برقرار ازدواج رابطة عبدالمطّلب

تعّهد و نوشتند لذا بخرند آنها از نه و بفروشند آنها به چيزي نه همچنين بدهند;

بـاز آن از كسـي آنكه براي و پيمان اين تحكيم وبراي كردند; امضاء و نمودند
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٧٤ صفحه ,٢ جلد طبري, و ,٣٥٧ صفحه ,١ جزء هشام, ابن و ,٥٠٤ صفحه ,١ جلد كامل, /١

آويختند>/١ كعبه خانة داخل در را آن نگردد

ايجاد با تا كردند وارد مطلب بني و هاشم بني طائفه كل بر را فشار اينجا در

دارند/ وا تسليم به را mnopq خدا رسول قبيلهاي درون فشار و اختDف

آنچه جز وآنها دادند قرار كامل اقتصادي محاصرة در را جمعيت اين سال سه

/٣٧٩ صفحه ,١ جزء هشام, ابن سيره /٢

اين هم باز اما بودند/٢ محروم چيز همه از كنند, تهيه پنهاني بطور ميتوانستند

عمل اين از كه افرادي و برد بين از موريانه را عهدنامه و خورد; شكست توطئه

لغو را آن و آمدند بر پيمان لغو صدد در و بودند آمده تنگ به انساني غير و زشت

/٧٨ صفحه ,٢ جلد طبري, و ,١٤ صفحه ,٢ جزء هشام, ابن و ,٥٠٥ صفحه ,١ جلد كامل, /٣

گشتند/ باز مكه جامعه به طايفهاش و mnopq خدا رسول باpٔخره كردند٣و

خـود كار به mnopq خدا رسول و بود پيشرفت مسير در اسDم كه حال اين در

وفات آن و كرد زياد mnopq محمد بر را فشار كه آمد وجود به حادثه دو ميداد ادامه

/٨٠ صفحه ,٢ جلد طبري, و ,٥٧ صفحه ,٢ جزء هشام, ابن و ,٥٠٧ صفحه جلد١, كامل, /٤

چنان گفتهاند و افتاد,٤ اتفاق هجرت از پيش سال سه كه بود خديجه و ابوطالب

اَنَّ َحتّىي َو َراِْسهى َعليى اَب التُّرى بَْعُضُهُم يَنْثَُر <َحتّيى كه: شد تنگ mnopq پيامبر بر عرصه

/</// يَُصلّيى ُهَو َو اِة الّشى َرِحَم يَطَْرُح بَْعَضُهْم

بـدنش بـر گـوسفند زهـدان بـعضي و مـيريختند, سرش بر خاك <بعضي

ميخواند>/ نماز كه حالي در ميافكندند

و كند قرار بر تماس rطائف nدر ثقيف طايفه از گروهي با گرفت تصميم پيامبر

كردند تكذيب را او آنها ولي بگيرد كمك آنها از اسDم رشد و مزاحمت رفع براي

مـعروف دعاي و گذشت سخت بسيار او بر كه بود اينجا در راندند, خود از و
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ميگويد: زمينه اين در تاريخ و خواند را خود

َو ِالَيِه َفاْجتََمُعوا ائَُهْم ُسَفهى ِبِه َواَْغَرْوا ثَقيٍف/// َخيِْر ِمْن يَِئَس َقْد َو اللّىه َرُسوُل <َفقىاَم

ِظلِّ ِاليى َجلََس َو َعنُْه اُء َفهى السُّ َرَجَع َو َربيَعٍة/// ابْنَْي َشيْبَِة َو الُعتْبَِة اِئِط حى ِاليى اَلَْجُؤُه

النّىـاِس, َعلَي انىي َهوى َو حيىلَتىي ِقلََّة َو تي ُقوَّ َضْعَف اَْشكُو ِالَيَك الّىلُهَم قىاَل: َو ِحبْلَِة

َبعيٍد ِاليى تَِكلُنيى َمْن ِاليى َربّيى اَنَت َو الُمستَضَعفيَن َربُّ اَنَْت اِحميىَن الّرى اَْرَحَم يىا اَللّىُهمَّ

لىِكْن َو اُبىاليى َفلىا َغَضٌب َعلَيَّ ِبَك يَكُْن لَْم ِاْن اَمريى َملَّكَتَُه َعُدوٍّ ِاليى اَْو يَتََجهُُّمنيى

َعلَيِه َصلَُح َو اُت الظُّلُمى ِبِه اَْشَرَقْت الَّذي َوْجِهَك بِنُوِر اَُعوذُ ِانّيى اَْوَسُع ِهَي عافِيَتَُك

َسَخطَُك>: بيى تَُحلَّ اَْو َغَضبَُك بيى تَنِْزَل اَْن ِمْن الآِخَرِة َو نْيىا اَمُرالدُّ

برود///آنها كه برخاست لذا شد, مأيوس ثقيف طائفة كمك و خير از <پيامبر

ناچار كه دادند آزارش آنچنان كنند/ حمله او بر كه كردند ترغيب را خود سفيهان

در و بـازگشتند آنها لذا ; شد/// پناهنده ربيعه فرزندان شيبه و عتبه باغ ديوار به

و ضـعف از خداونـدا! "بار گفت: چنين و نشست انگوري درخت شاخه سايه

شكـايت تو به نميكنند توجه من به مردم اينكه از و تدبيرم كاستي از ناتوانيم,

مالك و پروردگار مستضعفاني, پروردگار تو مهربانان! ترين مهربان اي ميآورم,

به يا و ميتازد من بر كه دستي دور شخص به ميگذاري وا كسي چه به مرا مني,

قرار تو غضب و خشم مورد من گر ا rپروردگارا nبار ميسپاري/ مرا امر دشمني

از تر گسترده تو عافيت كه چرا ندارم; باك rتDمشك اين برابر nدر باشم نگرفته

امور و يافته روشني آن با تاريكيها كه تو وجه نور به من آيد, وهم در كه است آن

يا شود نازل من بر غضبت و خشم كه ميبرم پناه شده اصDح آن با آخرت و دنيا
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/٨١ صفحه ,٢ جلد طبري, و ,٥٠٨ صفحة جلد١, كامل, /١

آيد">١ فرود من بر تو سخط

آن به تا دادند rعداسn خود نصراني غDم به انگور مقداري ربيعه فرزندان

گفت: و برد دست پيامبر گذاشت, حضورش در را انگور وقتي بدهد/ حضرت

بگويند>, ديار اين اهل كه نيست كلمهاي اين گفت: عداس خورد/ بعد و اللّه بِْسِم

او و چـيست؟> <دينت پرسيد: نينوا>, <اهل گفت: كجايي؟> <اهل پرسيد: پيامبر

حضرت آن دست شد; مسلمان mnopq خدا رسول دست به سرانجام و داد, جواب

/٨١ صفحه ,٢ جلد طبري, و ,٦٢ و ٦١ صفحه جزء٢, هشام, ابن و ,٥٠٨ صفحه جلد١, كامل, /٢

بازنگشت/٢ سفر اين از نصيب بدون mnopq خدا رسول باpخره رفت/ و بوسيد را

تبليغجديد به شروع

قبايل با حج زمان در و نكشيد; خود كار از دست پيامبر مشكDت اين همة با

گرفته كنده قبيله از ميگذاشت ميان در آنان با را اسDم و ميكرد مDقات مختلف

حرفهاي و ميكرد حركت او پي در جا همه ابولهب و حنيفه بني و كلب قبيلة تا

/٨٤ و ٨٣ صفحه ,٢ جلد طبري و ,٦٣ صفحه ,٢ جزء, هشام ابن و ,٥٠٩ صفحه جلد١, كامل, /٣

مينمود/٣ تكذيب را او

مدينه مردم با م�قات و پيامبر

او پيامبر بود/ آمده مكه به حج براي rمدينه nاز اوس طايفة از صامت بن سويد

سـخن را آن او خواند او بر را قرآن و نمود دعوتش اسDم به و كرد مDقات را

به شخصي آن از پس رفت/ دنيا از مسلمان و بازگشت مدينه به و شمرد, خوبي
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آنان با پيامبر شدند مكه وارد عبداpشهل بني جوانان از جمعي با ابوحيسر نام

به آنان از يكي به خواند; برايشان قرآن و نمود دعوتشان اسDم به و كرد مDقات

و آمدهايم پيمان هم گرفتن براي مكّه به ما گفت: ابوحيسر به معاذ بن اياس نام

اياس نداد/ مثبت پاسخ او به حسير ابو ولي ميخواستيم كه است همان مرد, اين

ِا+َّ ِالىـَه <+ى همچنان او كردند نقل بستگانش امّا رفت دنيا از كمي مدت از پس

/٨٥ صفحه ,٢ جلد طبري, و ٦٩ صفحه ,٢ جزء هشام, ابن و ٥١٠ صفحه ,١ جلد كامل, /١

رفت/١ دنيا از تا ميگفت تكبير و اللُّه>

اول بيعتعقبة

به بعدا كه ـ مدينه اهل از گروهي با پيامبر حج, مراسم هنگام به ديگر سال

طايفه از گروه اين بود/ عقبه در واقعه اين و نمود مDقات ـ شدند معروف انصار

كه بودند شنيده گروه اين چون كرد; دعوت اسDم و خدا به را آنها بودند; خزرج

كمك با ما و ميكند مبعوث ايام همين در را پيامبري <خداوند ميگفتند: يهوديان

<اين گفتند: و كردند نگاه يكديگر به داشت>, برخواهيم ميان از را خزرج شما او,

و نـمودند تـصديقش و دادنـد مثبت پاسخ حضرت آن به است>, پيامبر همان

وسيلة به خداوند كه اميدواريم است حاكم شديدي اختDف ما مردم <بين گفتند:

سازد>/ برقرار ما بين را وحدت تو,

عامر مالك, بن رافع حارث, بن عوف زراره, بن اسعد بودند: نفر هفت اينان

/٨٨ تا ٨٦ صفحه ,٢ جلد طبري, و ٧٠ صفحه ,٢ جزء هشام, ابن و ,٥١٠ صفحه جلد١, كامل, /٢

عبدالله/٢ بن جابر و عامر بن عقبة عامر, بن قطبة حادثه, عبد بن

سخن مردم براي پيامبر, از و شدند مدينه وارد آنان حج مراسم پايان از پس

شد/ آشكار مدينه مردم بين اسDم نام تا كردند دعوتشان اسDم به و گفتند
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بيعت و نمودند مDقات حضرت آن با عقبه در نفر ١٢ حج ايام در بعد سال در

بن مصعب پيامبر بازگشت, هنگام به و ـ است اّول عقبة همان بيعت اين ـ نمودند

اسـعدبن خانة به مصعب فرستاد; آنان همراه قرآن و اسDم تعليم براي را عمير

به شروع او گرفتند; را او اطراف بودند شده مسلمان كه كساني شد; وارد زراره

دعـوت اسDم به را مدينه مردم خود خاص روش با مصعب كرد; اسDم تبليغ

افراد كه اين مگر نماند باقي عبدالأشهل بني طايفه از خانهاي هيچ كه آنجا تا نمود

مدينه در زيادي جمع تا داد ادامه خود دعوت به همچنان او و شدند مسلمان آن

/٧٣ صفحه ,٢ جزء هشام, ابن و ٥١١ صفحه ,١ جلد كامل, /١

گرويدند/١ اسDم به

دوم بيعتعقبه

كه بگيرند تصميم جمعي كه شد موجب انصار بين مدينه در اسDم گسترش

آن دعـوت و خـود امـور دربـارة و كنند مDقات پيامبر با حج سفر در مخفيانه

٢ و مرد ٧٠n بودند, نفر ٧٢ جمعيت اين نمايند صحبت او با مدينه به حضرت

يكي يكي شب از ثلث دو گذشتن از پس سّري بسيار صورت به مخفيانه كه rزن

آن بـا نـيز پـيامبر عموي عباس رسيدند حضرت آن حضور به معيّني مكان در

گفتند سخن بسيار كنند دفاع خوبي به پيامبر از بايد اينكه مورد در بود, حضرت

/٩١ صفحه ,٢ جلد طبري, و ,٧٣ صفحه ,٢ جزء هشام, ابن و ٥١٣ صفحه ,١ جلد كامل, /٢

داد/٢ وفاداري وعده نيز پيامبر و دارند همكاري وعده آنها

است/ پربار و جالب شده بدل و رد جلسه اين در كه كلماتي

َو ِعـزٍّ فيى َعلِمتُم َقد َحيُث ِمنّىا دا ُمَحمَّ گفت:<ِانَّ و كرده آغار را سخن عباس
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َدَعْوتُُموُه ا ِبمى لَُه اُفوَن وى اَنَّكُم تََروَن كُنْتُْم َفِاْن ِالَيْكُْم اِ+نِقطاَع ِا+َّ اَبيى َقْد ِانَُّه َو َمنَعٍة

فيى َفِانَُّه َفَدُعوُه الآِن َفِمَن ُمسِلُموُه اَنَّكُم تََروَن كُنتُم ِان َو ذلَِك اَنتُم َو اِنُعوُه مى َو ِالَيِه

َمنَعٍة>: ِو ِعزٍّ

و عـّزت نـهايت در او ميدانيد كه است آنچنان mnopq محمد موقعيت و <مقام

در كه گرفته جّدي تصميم كنون ا ولي ميشود; دفاع خوبي به او از و است قدرت

دفـاع او از و داريـد وفـا ميكنيد دعوتش آنچه به ميدانيد گر ا باشد; شما بين

ا�pن هـمين از مـيسپاريد دشمن دست به را او گر ا ولي خوب; بسيار ميكنيد

بود>/ خواهد قدت و عّزت در او كه كنيد رهايش

بفرما: ميخواهي ما از آنچه كردند عرض خدا رسول به انصار

ِمـنُْه تَـْمنَُعوَن ا ِمّمى تَْمنَُعونيى قىاَل ثُمَّ اِ+سHِم ِفي َرغََّب َو الُقرآَن Hََت َو <فَتَكَلََّم

: اَبْنىائَكُْم> َو ائَكُْم ِنسى

سـپس نـمود, تـرغيب اسـDم به را آنها و كرد تDوت قرآن و گفت, <سخن

دفاع هم من از ميكنيد دفاع خود فرزندان و خانواده از كه همانگونه "بايد فرمود:

كنيد">/

ا ِمّمى لَنَْمنََعنََّك ! ِباْلَحقِّ بََعثََك <َوالَّذيى گفت: و گرفت را او دست معرور بن براء

الَْحْرب>: اَْهُل اللّىِه! َو فَنَْحُن اللّىِه َرُسول يىا َقبىايِْعنىا اُُزرنىا ِمنُْه نَْمنَُع

ميكنيم دفاع همانگونه تو از ما كرد! مبعوث حق به را تو كه كسي به <سوگند

ما كه كن بيعت ما با خدا! رسول اي ميكنيم; پشتيباني خود ذّريّه و فرزندان از كه

جنگيم>/ مرد سوگند خدا به

ِانّىـا َو ِحـبىا} النّىـاِس بَيَن َو بَينَنىا ِانَّ اللّىِه َرُسوَل <يىا گفت: يَتَّهان ابِن َابُوالَهيثَم
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َو َقْوِمَك ِاليى تَْرِجَع اَْن َوَجلَّ َعزَّ اللّىُه َك اَظَْهَر ِاْن َعَسيَْت َفَهْل الْيَُهوَد يَْعِني قىاِطُعوهىا

َتَدَعنىا؟>:

هنگامي مبادا و بود رابطهاي rيهود nيعني مردم بين و ما بين خدا! رسول <اي

و برگردي خود قبيله و قوم سوي به ساخت پيروز دشمنانت بر را تو خداوند كه

بگذاري؟> تنها را ما

َمنْكُْم اَنَا َو ِمنّيى اَنْتُْم اْلَهْدَم اْلَهْدَم َو َم الدَّ َم الدَّ بَِل قىاَل: َو mnopq اللّىِه َرُسوُل َم <فَتَبَسَّ

َعْشَر اِثْنَي ِالَيَّ اَْخِرُجوا اللّىِه َرُسوُل قىاَل َو اَربْتُْم حى َمْن اُحىاِرُب َو الَْمتُْم سى َمْن الُِم اُسى

اَ+ْوِس>/: ِمـَن ثَـHثٌَة َو الَْخْزَرِج ِمَن ِتْسَعٌة َفاَْخَرُجوُهْم َقْوِمِهْم َعليى يَكُونُوَن نَقيىباً

در خرابي و هدم و خون, برابر در خون "خير فرمود: و كرد تبّسمي خدا <رسول

ـ آمد خواهد نيز ما سر بر آمد شما سر بر چه هر ـ بود خواهد خرابي و هدم برابر

و بود خواهم صلح در كرديد, صلح كس هر با شما; از هم من و هستيد من از شما

عـنوان بـه را نـفر دوازده كـنون ا نـمود; خـواهـم نبرد نموديد, نبرد كس هر با

مسؤوليت كدام هر كه نمائيد معرفي من به و كنيد انتخاب مسؤول و سرپرست

اوس از را نـفر سـه و خزرج از را نفر نه "آنها بگيرند; عهده بر را خود طايفة

كردند>/ معرفي

گفت: و كرده اشاره جالبي نكتة به دورانديشي با عباده بن عباس اينجا در

َحـرِب َعليى تُبىايُِعونَُه ُجَل الرَّ هىَذا تُبىاِيُعوَن َعHم َتدُروَن َهل الَخزَرِج َمْعَشَر <يىا

قَت� اُفكُم اَشرى َو ُمصيبًَة الُكُم اَموى نََهكَت ِاذىا اَنَّكُم تََروَن كُنتُم َفِان الْاَسَوِد َو الْاَْحَمِر

لَُه اُخوَن وى تََروَن كُنتُْم ِاْن َو ا+Ðِخَرِة َو نْيىا الدُّ ِخزُي َوالّىلِه َفُهَو الْآِن, َفِمَن اَسلَمتُوُموُه

قَتِل َو اِل اَ+موى ُمصيىبَِة َعليى نأُخُذُه َفِانّىا الُوا: قى وا+Ðِخَرِة/ نْيىا الدُّ َخيُر َواللّىِه َفُهَو َفُخُذوُه
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َفبىايَُعوُه>": َك َيَد "اَبِسْط الُوا: قى "الَْجنَُّة" قىاَل: اللّىِه َرُسوَل يىا لَِك ِبذى الَنىا َفمى اِف الْاَشرى

آنچه ميبنديد؟! پيمان مرد اين با چيز چه بر كه هستيد متوجه خزرجيان! <اي

انسانها, همه با مبارزه بر ميكنيد بيعت شما كه است اين ميكنم احساس من

مـصيبت خـود بـر رفت بـين از امـوالتـان كـه آنگاه ميدانيد گر ا سفيد, و سياه

كنون ا هم از كرد خواهيد رها را او رسيدند قتل به اشرافتان گر ا يا و ميشماريد

به ميدانيد گر ا اما داشت; خواهد دنبال به را آخرت و دنيا رسوايي كه نكنيد بيعت

آن در آخرت و دنيا خير كه بگيرد را او گرد گردا ماند خواهيد وفادار خود پيمان

است"/

و بـرود بين از راه اين در اموالمان چند هر ميبنديم! پيمان او با "ما گفتند:

برابر در كه است اين خدا رسول از سؤالمان امّا شوند; كشته بزرگانمان و اشراف

را "دسـتت كردند: عرض "بهشت!" "فرمود: داشت؟ خواهيم چه كاري فدا اين

/٨٨ صفحه جزء٢, هشام, ابن و ٥١٣ صفحه ,١ جلد كامل, /١

كنيم">١ بيعت تا كن دراز

طـاقت بسـيار فشـار مسلمانان به مكه مردم شد موجب بزرگ پيروزي اين

بـه كه داد دستور مكه مسلمانان به پيامبر كه بود جا همين و كنند وارد فرسايي

/٩٧ صفحه ,٢ جلد طبري و ,٥١٥ صفحه ,١ جلد كامل, و ١١٢ صفحه ,٢ جزء هشام, ابن /٢

كنند/٢ هجرت مدينه

اس�م تاريخ نوينيدر هجرت,فصل

از بود; خداوند دستور منتظر همچنان مكه در پيامبر مسلمانان, هجرت از پس

مكـه, مسـلمانان مـهاجرت و مـدينه مسـلمانان آوردن اسـDم با قريش طرفي

پيامبر, شخص كار كه گرفت تصميم دفعه اين و كرد جدي بسيار خطر احساس
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قـرار آن بـر زيـاد هاي مشورت از پس كند; يكسره را جريان اين اصلي رهبر

وقت هـمين ودر شـوند شريك او كشتن در قريش با قبايل, تمام كه گذاشتند

/٥١٥ صفحه ,٢ جلد كامل, و ١٢٣ صفحه ,٢ جزء هشام, ابن /١

كرد/١ صادر را هجرت دستور خداوند

دشمن محاصرة حلقة از آسايي معجزه طرز به پيامبر اpول ربيع ماه آغاز در

دوشنبه روز با مصادف كه ـ دوازدهم روز در و شد مدينه روانة و يافت نجات

/١٠٠ صفحه ,٢ جلد طبري, و ٥١٨ صفحه ,٢ جلد كامل, و ١٣٨ صفحه ,٢ جزء هشام, ابن /٢

بنا را قبا مسجد و ماند درآنجا پنجشنبه روز تا شد/٢پيامبر وارد قبا محلّه به ـ بود

نخستين اين و خواند سالم بني قبيلة ميان در قبا نزديكي در را جمعه نماز و نهاد

فرمود/ اقامه خدا رسول كه بود مدينه در جمعه نماز خطبة نخستين و جمعه نماز

مردم شورانگيز استقبال و مدينه به ورود با گرديد/ مدينه روانة آنجا از سپس

حـضرت آن كار نخستين شد/ پيدا اسDم رشد براي بيشتري آمادگي پيامبر, از

/١١٦ تا ١٠٦ صفحه ,٢ جلد طبري, و ٥٢١ صفحه ,٢ جلد كامل, و ١٤٣ صفحه جزء٢, هشام, ابن /٣

از ولي بـود;٣ مسـلمين تـجمع و مشورت و عبادت اصلي پايگاه مسجد, بناي

و شد آغاز مدينه در مسلمين و اسDم ضد بر كارشكنيها و توطئهها زمان همين

مسلمين عظيم نيروي از و ببرد اسلحه به دست اينكه جز نداشت چارهاي پيامبر

كند/ استفاده توطئهها اين كردن خنثي براي مدينه

قريش قافله به تعرض براي گروه نخستين مدينه, به ورود از ماه هفت از پس

بـه ديگـري گـروه آن از پس سـاخت; آمـاده حـمزه عـمويش سركردگي به را

به زدن ضربه براي بواط نبرد آن از پس ابواء; سوي به وقاص بن سعد سرپرستي

داد/ ترتيب قريش كاروان تعقيب براي را العشيره غزوة و قريش كاروان
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و مكه بين قريش با درگيري براي را جحش بن عبدالله سرية نيز دوم سال در

كفر صفت شيطان سران كه پيوست وقوع به بدر نبرد سال, همين در نيز و طائف

پـيروزي ايـن از پس كرد; اسير را مكّيان از زيادي تعداد و فرستاد جهنم به را

غزوة آن دنبال به لرزاند, را دشمن دل آنان از ترس و رفت pبا مسلمانان روحية

قبيله ضد بر كدر غزوة و افتاد اتفاق مدينه يهود شكني خاطرپيمان به قينقاع بني

آمد/ وجود به ابوسفيان حملة برابر در سويق و سليم بني

كـه پـيوست وقـوع به ثعلبه بني برابر در غطفان نبرد هجرت, سوم سال در

از نفر دو و يافت انجام سليم بني غزوة و كنند حمله مسلمانان به ميخواستند

ابو و اشرف ابن كعب يعني ميكردند توطئه اسDم ضد بر همواره كه شياطيني

و آمد وجود به أحد آن از بعد شدند/ كشته اسDم قدرتمند جوانان دست به رافع

گـرفتار أحـد در مسـلمانان گـرچـه ا شـد/ واقع اpسد حمراء غزوه آن دنبال به

و نگـيرد غرور را مسلمانان كه شد باعث مطلب اين اما شدند موقت شكستي

مـاديات, بـه توجه و غرور و غفلت كه بدانند و شوند جديدي نبردهاي آمادة

دارد/ دنبال به را شكست

مبلغان كه وقاره عضل قبيلة سركوبي براي رجيع; غزوة هجري چهارم درسال

معونه بئو جريان و شد انجام سپردند دشمن دست به را آنها و بردند را اسDمي

و كشـتند را آنها و خواستند اسDم به مردم دعوت عنوان به نفر ٧٠ هم باز كه

بيرون مدينه از را همه پيامبر و داشتند را پيامبر ترور تصميم كه نضير بني اجDء

غطفان قبيلة از ثعلبه بني و محارب بني طائفه برابر در كه الرقاع ذات غزوة و كرد

صـورت ابـوسفيان تـعقيب در كه افتاد اتفاق دوم بدر سال اين در و شد انجام
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العرب جزيرة در را آن قدرت و اسDم پيشرفت مجموع, در نبردها اين گرفت/

ميساخت/ آشكار

جديد نيروي اين برابر در خطر احساس عرب قبايل همة كه پنجم سال در

يك نگـذارنـد و بشكـنند درهـم را قدرت اين كه شدند هماهنگ بودند, كرده

انداختند راه به را احزاب نبرد شود, دار ريشه منطقه در شرك و ظلم ضد نيروي

بردنشان از و مسلمين به حمله فكر ديگر كه شد قطعي برايشان آن, شكست با اما

اتفاق آنها قلعه محاصره و قريظه بني غزوة سال اين در كنند در به خود ازسر را

ششم سال در كرد قطع مسلمين همسايگي از را گر توطئه گروهي شر كه افتاد

و بودند زده خدا رسول و مسلمين اموال غارت به دست كه قرد ذي غزوة هجري

شكست درهم را بودند شده آماده اسDم ضد بر كه مصطلق بني تجمع همچنين

بود/ اسDم قدرت از نشان همه اينها و است معروف مصطلق بني غزوه به كه

آشكار بزرگو فتح حديبيه

اينكه آن و زد; پيروزمندانه و ابتكاري عمل يك به دست پيامبر ششم, سال در

همراه به قرباني براي را شتران و شوند آماده عمره براي مسلمانان كه كرد اعDم

ندارد/ نبرد قصد پيامر بدانند مكّيان تا بردارند,

ايـنكه اعـDم يكـي داشت; همراه به آشكار بسيار اثر دو مطمئنا جريان اين

به ورود با اينكه ديگر و ندارند واهمه كسي هيچ از العرب جزيرة در مسلمين

و رشد از اين و آيد در نمايش به پرستي بت مركز روياروي اسDم قدرت مكه

ضـد بر قدرت و توطئه مهم كز مرا از مكه زيرا داشت; حكايت اسDم پيروزي
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پـيامبر ورود از كه گرفتند تصميم و شدند گاه آ مطلب اين از مكّيان بود/ اسDم

رضـوان بيعت به كه بست سخت بيعتي اصحابش با پيامبر لذا كنند; جلوگيري

كند/ برقرار صلح پيمان پيامبر با شد آماده خبر اين شنيدن با قريش شد/ معروف

تخليه را مكه مشركان, ديگر سال تا كه شد اين بر قرار صلح پيمان انجام از پس

/٢٧٠ صفحه ,٢ جلد طبري, و ,٣٢١ صفحه ,٣ جلد هشام, ابن سيره و ,٥٨٢ صفحه ,١ جلد كامل, /١

برود/١ آنجا به عمره براي پيامبر و كنند

دشـمنان حـضرت آن كـه شد فراهم زمينه حقيقت در پيمان اين امضاي با

شوند مسلمانان مزاحم يا كنند توطئه گاه گه بود ممكن كه ديگري كوچك و بزرگ

نيروها حديبيه از بازگشت محض به لذا سازد; تسليم را آنان يا و بردارد ميان از را

سريه اسد بني برابر در عكاشه سرية كرد/ آماده دشمنان اين به زدن ضربه براي را

القـصد, ذي سـوي بـه جـراح ابـوعبيدة سريه ثعلبه, سوي به مسلمه محمدبن

/٥٣ صفحه ,٣ جلد هشام, ابن سيره /٢

و حسمي, و طرف, و عيص, و جموح برابر در حارثه٢ بن زيد گانه شش سراياي

علي سرية الجندل, دومة به عوف بن عبدالرحمان سرية قرفه, ام و القري وادي

/٢٩٠ صفحه ,٤ جلد هشام, ابن /٣

نبردهايي همه عرينين; سوي به جابر٣ كرزبن سرية و فدك; سوي به ابيطالب بن

/٥٩٠ ـ ٥٨٨ صفحه ,١ جلد كامل, /٤

براي آمادگي كه قبايلي از بسياري و شد٤ انجام حديبيه از پس بDفاصله كه بودند

شدند/ شكسته درهم دهند انجام مؤثري كار آنكه از پيش داشتند اسDم با مبارزه

بيرون سر از را مسلمين به تهاجم فكر قبايل و گرفته pبا اسDم قدرت كنون ا

بـه را اسـDمي حكـومت كه بسته پيمان و نموده ضعف احساس مكه كردهاند

بشناسد/ رسميت
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سرانحكومتها به نامه

خـارج بـه آن دامـنة ميبايست و بود گرفته pبا اسDم قدرت هنگام اين در

اين بيرون به اسDم خورشيد شعاع نخستين و شود كشيده نيز عربستان جزيرة

بتابد/ جزيره

كسـريى بـراي نامه همراه را رسوpني متعال خداوند فرمان انجام پيامبربراي

/٢٨٨ صفحه ,٢ جلد طبري, /١

nفرمانرواي مقوقس و rحبشه nحاكم نجاشي ,١rروم nحاكم قيصر ,rايران nشاه

كرد/ دعوت اسDم به را آنان و فرستاده زمامدارن و سران از ديگري عّده و rمصر

سكوت هم بعضي و دادند مساعد پاسخ عدهاي ايران پادشاه پرويز خسرو جز

از و بود رسيده آنها به اسDمي صحيح تبليغات يا كه است آن دليل اين و كردند

آن گزارش و كرده احساس را اسDم قدرت يا و بودند يافته گاهي آ اسDم حقايق

/٥٩١ صفحه ,١ جلد كامل, /٢

نشوند/٢ روبرو آنها با نظامي نيروي با كه ميديدند اين در را صDح و داشتند را

/٣٤٢ صفحة ,٣ جلد هشام, ابن و ,٢٩٨ صفحه ,٢ جلد طبري, /٣

درهم ميبايست كه بود,٣ مانده باقي يهود مركز خيبر توطئه كانونهاي ميان از

از ديگري قبيلة و قبيله اين گرفت تصميم پيامبر هفتم سال در لذا شود; شكسته

كند/ تسليم را بودند فدك سرزمين در كه يهود

از پيروزمندانه همچنان اسDم و پيوست وقوع به متعددي سراياي آن از پس و

گذشت/ موانع اين

و گـرفته قرار باpيي بسيار مرحلة در اسDم قدرت العرب جزيرة در كنون ا
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خانه زيارت براي مسلمانان و شود استفاده حديبيه پيمان از كه است آن نوبت

هـمة بـه الحجة ذي ماه در خيبر از بازگشت از پس پيامبر بروند; عمره به خدا

آماده كه نمود اعDم بودند, حضرت آن با عمره براي ششم سال در كه مسلمانان

/١٢ صفحه ,٤ جلد هشام, ابن و ,٣٩٠ صفحه جلد٢, طبري, /١

طبق ـ كردند ترك را خانهها خبر, اين شنيدن از پس مكه مردم مكهباشند/١ سفر

اعـDم پـيامبر شدند, مكه وارد مسلمانان و شدند پناهنده كوهها به و ـ داد قرار

كه را كسي كند رحمت <خداي ةً>: ُقوَّ نَفِسه ِمن اليَوَم اُهُم اَرى امرا اللُه <َرِحَم فرمود:

دهد> نشان كّفار به قدرتي خود از امروز

و يافت تحقق خدا خانة زيارت براي مسلمانان آرزوي هم ترتيب اين به و

/٦٠٢ صفحه ,١ جلد كامل, /٢

شد/٢ انجام مكّيان منظر و مرئيى در اسDم قدرت مانور هم

سرية و داد توسعه را اسDم قدرت دايره پيامبر رسيد فرا هجري هشتم سال

طبق ـ بحرين به حضرمي بن عDء و الملوح بني سوي به ليثي عبدالله بن غالب

كـعب بن عمرو سرية و عامر بني سوي به وهب بن شجاع سرية و ـ قول يك

افتاد/ اتفاق rشام نواحي nدر اpطDع ذات سوي به غفاري

بـه دعوت براي عذره و بلي سرزمين سوي به عاص بن عمرو سال اين در

/٢٧٢ صفحه ,٤ جلد هشام, ابن سيره /٣

را عاص بن عمرو سال همين در گرفت/ نام السDسل٣ ذات غزوة كه رفت اسDم

از و آوردند ايمان كه فرستاد, عّمان در جلندي فرزندان عياز و جيفر سوي به

شد/ گرفته جزيه مجوس

سريههاي و افتاد اتفاق خبط غزوة جراح ابوعبيدة سركردگي به سال همين در
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آوري جـمع نفرات جنگ, براي خدا رسول ضد بر كه كساني برابر در ابوقتاده

/٣١٨ صفحه ,٢ جلد طبري, و ,١٥ صفحه ,٤ جلد هشام, ابن سيره /١

قراي از موته سرزمين در موته١ غزوة سال, اين در همچنين و شد انجام ميكردند

پذيرفت/ صورت نفر هزار ٣ با شام

احساس بود ممكن اسDم, سپاه فرماندهان از تعدادي شهادت و موته نبرد

بـه بـزرگ دشـمن بـراي همچنين و آورد وجود به خودي نيروهاي در ضعف

خدا رسول پيمان هم خزاعه قبيلة كه شد فراهم مكه فتح مقدمات اما آيد; حساب

از قريش و كرد تجاوز خزاعه به بكر بني و بود قريش پيمان هم بكر بني قبيلة و

خود عهد هم به بتواند خدا رسول كه شد سبب قضيه همين و نمود حمايت آن

بسـيار نـقشة طرح با و كرد صادر را مكه نبرد آمادگي دستور پيامبر كند/ كمك

آن در درگيري بدون تقريبا كه شد مسلط مكه بر آنچنان سپاه هزار ده با دقيقي

اسDم ضد بر قدرت و شرك اصلي مركز و رسيد, خود مقصود به الهي امن حرم

/٣٢٣ صفحه ,٢ جلد طبري, و ,٣١ صفحه ,٤ جلد هشام, ابن سيره و ,٦٠٩ صفحه ,١ جلد كامل, /٢

شد/٢ پاكسازي

اسـDم رشـد و عـظمت به افتاد اسDم نيروي به ابوسفيان چشم كه هنگامي

<فـرزند َعـظيما>: اَخـيَك بـِن ُملُك اَصبََح <َلَقد گفت: عباس به و كرد اعتراف

ِانَّـُه <َويـَحَك گـفت: او به عباس است>, شده نايل بزرگي سلطنت به برادرت

/٦١٤ صفحه ,١ جلد كامل, /٣

ةُ>:٣ النُّبُوَّ

كـه مـعروف شـعار و حكومت> و سلطنت نه است, نبّوت اين تو! بر <واي

و آداب از تعدادي ابطال و داد سر دعا صورت به كعبه خانه در جلو خدا رسول

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٣٢> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



شـد مكـه وارد خـدا رسول وقتي ترتيب اين به فرمود, اعDم را جاهلي رسوم

َوحَدُه, اللُّه لّا ٕاِ ِالىَه <لىا گفت: ايستاده,و كعبه در جلو و داشت سر بر سياه عمامهاي

يگـانه خـداي جـز <خدايي َوحَدُه>: اَب اَ+حزى َهَزَم َو َعبَدُه, نََصَر َو َوْعَدُه, َصَدَق

را احـزاب تـنهايي به و داد; نصرت را بندهاش و كرد; وفا وعدهاش به نيست;

عيى ُيدَّ اٍل مى اَو َمأثََرٍة اَو الجاهلية� �في َدمٍّ كُلُّ <اَ+ فرمود: اضافه بعد نمود>, منهزم

ُقَريٍْش َمْعَشَر "يىا قىاَل: ثَُم الحىاجِّ ِسقىايََة َو البَيِت انََة ُسدى ِاّ+ هىاتَيِن َقَدَميَّ تَحَت َفُهَو

فَـانتُُم "ِاذَْهبُوا قىاَل: كَريٍم" اٍَخ ابُْن َو كَريٌم اٌَخ "َخيرا الُو قى ِبكُْم" فىِاعٌل ِانّي اتََرْوَن مى

/٦٢٠ صفحه ,١ جلد كامل, /١

جاهليت, زمان ادعاي مورد قصاصهاي و خونها همة باشيد گاه <آ الطُّلَقىاُء>:١

من قدم دو اين زير rو nباطل دوران آن مالي ادعاهاي همة و امتيازات همچنين

فرمود: آنگاه حاجيان>/ سقايت و خدا خانة خدمتگزاري و داري پرده جز است;

نيكي <جز گفتند: كرد؟>, خواهم رفتاري چه شما با من ميكنيد فكر قريشيان! <اي

<برويد, فرمود: بزرگوار>, برادري فرزند و كريم برادري نميانديشيم تو دربارة

آزاديد>/ همه

قـبايل فـتنه كـردن خاموش براي را سپاهيان از هايي دسته پيامبر آن از پس

/٧٠ صفحه ,٤ جلد هشام, ابن سيرة و ,٦١٨ صفحه ,١ جلد كامل, /٢

مبارزه به اسDم نيروي با بودند گرفته تصميم كه هوازن با و فرستاد٢ مكه اطراف

/٣٤٤ صفحه ,٢ جلد طبري, و ,٨٠ صفحه ,٤ جلد هشام, ابن سيرة و ,٦٢٤ صفحه ,١ جلد كامل, /٣

آن دنبال به و داد٣ شكست نيز را آنها و شد, درگير حنين در شديدا نيز برخيزند

/١٢٢ صفحه ,٤ جلد هشام, ابن سيرة و ,٦٢٨ صفحه جلد١, كامل, /٤

شد/٤ آنها تسليم به منجر كه كرد محاصره را طائف

نصاريى و يهود و مشركين توطئه كز مرا زمان, اين در كه رسيد فرا نهم سال

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٣٣> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



هستند/ مصون آنان تعرض از مسلمين و شدهاند شكسته درهم

هم محيط سرجنبانان و قبايل و گرفته, شكل سرزمين اين در نو قدرتي كنون ا

و روم سـلطان هرقل كه رسيد خبر ميان اين در شدهاند/ تسليم يا و مسلمان يا

كشـور بـر دارند تصميم بودند پذيرفته را نصرانيت آيين كه عربها از عدهاي

روم با جنگ براي مجّهز <همه كرد: اعDم mnopq خدا رسول آورند; يورش اسDمي

آن سـيرة خDف بر ـ جنگي منطقه اعDم دليل ميگويند نويسان تاريخ شوند>/

آنچه ولي بود; آن امثال و راه دوري ـ ميداشت مكتوم را نبرد ميدان كه حضرت

بـوده دشمن ارعاب براي اعDم اين كه است اين ميرسد نظر به رابطه اين در

العسرة جيش را آن لذا ـ شد مجهز كم بسيار امكانات با و سختي به سپاه است/

/٣٧٣ صفحه ,٢ جلد طبري, و ,١٥٩ صفحه ,٤ جلد هشام, ابن سيرة و ,٦٣٥ صفحه جلد١, كامل, /١

حاكم رسيدند ايله بندر به وقتي كردند;١ حركت تبوك سوي به و نهادهاندـ نام

/٦٣٨ صفحه جلد١, كامل, /٢

گرديد;٢ قرار بر مصالحه و شد جزيه پرداخت آمادة و درآمده صلح در از آنجا

/٦٣٨ صفحه جلد١, كامل, /٣

نمود/٣ قبول را جزينه نيز او فرستاد, الجندل دومة حاكم سوي به را وليد بن خالد

لذا نشد; خبري روم سپاه از ولي ماند روز ١٥ حدود تبوك در mnopq خدا رسول

/٦٣٨ صفحه ,١ جلد كامل, /٤

بازگشت/٤

/ ٦٤٠ صفحه مدرك, همان /٥

اين در برگزيدند;٥ را اسDم و شد وارد پيامبر بر ثقيف از هيئتي سال اين در

نبردي آنجا در و گرديد بتپرستي از طي قبيلة سازي پاك cdefgمأمور علي هنگام

بن عدي آوردن اسDم آن نتيجه و شد حاتم دختر اسارت منجربه كه گرفت در
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/٦٤٠ صفحه مدرك, همان /١

گرديد/١ و/// حاتم

آيين اين حقانيت و اسDم عظمت تبوك, از فراغت و ثقيف تسليم و مكه فتح

و شدند آشنا اسDم معارف به تدريجا نيز قبايل ديگر و كرد ثابت پيش از بيش را

با مخاصمه ترك پيمان pاقل يا و كردند قبول را اسDم و رسيدند پيامبر خدمت

سوي از نمانيدگي هيئتهاي بعد به زمان اين از و نمودند امضاء mnopq خدا رسول

/٢٠٥ صفحه, ,٤ جلد هشام, ابن سيره و ,٦٤١ صفحه سابق, مدرك /٢

ناميدهاند/٢ الوفود عام را سال اين لذا آمدند; پيامبر محضر به مختلف قبايل

َرُسو}>: ِالَيْنىا ُترِسَل اَْن َقبَْل َك <اَتَيْنىا گفتند: و رسيدند خدمتش به اسد بني فد و

آمديم>/ خود بفرستي, ما سراغ به فرستادهاي كه آن از <پيش

/٦٤٢ صفحه ,١ جلد كامل, /٣

رسيدند/٣ خدمتش نيز تميم بني وفد زاريين, وفد بلي, وفد

و قـدرت پـذيرش بـر دال ِحـْميَر سـDطين و ملوك از هايي نامه همچنين

/٢٣٥ صفحه ,٤ جلد هشام, سيرهابن /٤

بن ثعلبة وفد فزاره, بني وفد البكاء, بني وفد بهراء, وفد رسيد;٤ اسDم حكومت

/٦٤٤ صفحه ,١ جلد كامل, /٥

آمدند٥/ مدينه به نيز بكر بن سعد وفد منقذ,

مراسم در شركت از مشركان ممنوعيت و پرستي بت و شرك از بيزاري اعDم

رخدادهايي از شد اعDم cdefg علي حضرت وسيله به برائت سوره آيات با كه حّج,

َعليى الْكُّفىاُر الَعَرُب َحجَِّت َو الَْحجَّ النّىاُس <َفاَقىاَم افتاد: اتّفاق سال همين در كه بود

اِم العى َبعَد يَُحجَّنَّ لىا : اَ+ضحيى يَوَم فنىادىي ائَِة ِببَرى يُؤِذُن َعِلٌي َو اِهِليَِّة الجى ِفي اَدتَِهْم عى

ِاليى َفاَُجلُُه َعهٌد اللّىِه رسوِل َوبَيَْن بَيْنَُه كىاَن َمْن َو ُعريىاٌن ِبالبَيِت يَطُوَفنَّ لىا َو ُمشِرٌك
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/١٩٠ صفحه ,٤ جلد هشام, ابن وسيره ٦٤٤ صفحه ,١ جلد كامل, /١

دوران عـادت حسب بـر نـيز عـرب كفار و داشتند پا به را حج <مردم ِتِه>:١ ُمدَّ

عيد روز در نمود; برائت اعDم cdefg علي و يافتند; حضور حج مراسم در جاهليت

حـج مـراسـم در نـبايد مشركي هيچ اين از "بعد بدانند: همه نمود اعDم قربان

بدانند همه و نمايد طواف برهنه را خدا خانه نبايد كس هيچ و كند; پيدا حضور

است">/ باقي خود قدرت به پيمان رسيد سر تا بسته پيماني خدا رسول با كس هر

براي نجران نصاراي و پيچيد, جا همه در اسDم آوازة و رسيد فرا دهم سال

كُلِّ ثََمُن ُحلٍَّة اَلَْفْي َعليى الَُحوُه صى <َو كردند: مصالحه مباهله بدون و آمدند مباهله

اليى تَعى اللّىِه َة ِذمَّ لَُهْم َجَعَل َو اللّىِه َرُسوَل ُرُسَل يَُضيُِّفوا اَْن َعليى َو ِدْرَهماً اَْربَُعوَن ُحلٍَّة

+ َو بىـا الرِّ كُلُوا يَأ + اَْن َعلَيِْهْم َشَرَط َو يُعِشرُوا + َو ديِنِهْم َعْن يُفْتِنُوا ِاّ+ى َوَعْهَدُه

/٦٤٦ صفحه ,١ جلد كامل, /٢

درهم چهل حلّه هر قيمت كه حلّه هزار دو و rپرداختn برابر <در ٢ :< ِبهى اَملُوا يَتَعى

خدا رسول فرستادگان از كه گرفت پيمان آنان از نيز و كردند مصالحه او با بود

مجبور را نجران مسيحيان كسي كه داد قرار الهي پيمان آنها براي و كنند پذيرايي

ربا كه نمود شرط آنان با و نگيرد rزكوةn عشريه آنها از و نكند آيينشان ترك به

ننمايند>/ ربوي معاملة و نخورند

وفد عامر, وفد غبشان, وفد سDمان, وفد مانند ديگري هيئتهاي سال اين در و

حنيفه بني وفد قيس, عبد وفد كرب, معدي بن عمرو با زبيد وفد مراد, وفد ازد,

وفد خوpن, وفد صدف, وفد عبس, وفد رهاويين, وفد محارب, وفد كنده, وفد

و اسDم به وفاداري اعDم براي مدينه به همه اينكه خDصه و طي, وفد عامر, بني
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هشام, ابن سيرة به حضرت, آن سراياي و غزوات, از گاهي آ براي /٦٤٩ تا ٦٤٧ صفحه ,١ جلد كامل, /١
فرماييد/ مراجعه ٤٠٤ صفحه ,٢ جلد طبري, و ٢٥٢ صفحه جلد١, كامل, ,٢٥٦ صفحات ,٤ جلد

شدند/١ وارد پيامبر

بر بنا كه كرد مDحظه الوداع حّجة در ميتوان را آن قدرت و اسDم رشد تبلور

mnopq پيامبر با خدا خانة زيارت براي نفر هزار يكصد از بيش روايات از بعضي

هـمچنين است/ عصر آن در روحاني اجتماع بزرگترين اين و كردند; حركت

و مني در چه عرفات, در چه مكه, در nچه شد خوانده سفر اين در كه هايي خطبه

به حجةالوداع در جانشينياش رسمي اعDن براي rخم غدير در راه بين در چه

است: آمده چنين تاريخ تعبير

ا مى لِلنّىاِس ا ِفيهى بَيََّن الَّتيى ُخطْبََة َخطََب َو ِهْم َحجِّ ُسنََن َعلََّمُهْم َو َمنىاِسكَُهم اُهْم <َفارى

َحمِد َبعَد َفقىاَل النّىاِس لِكَثَرِة َخلَِف بن اُميَِّة بُن َربيَعُة ِبَعَرَفَة َعنُْه يَبْلُُغ الَّذي كىاَن َو بَيََّن

اََبدا الَموِقِف َذا ِبهى ا هىذى عىامي َبعَد كُْم اَلقىا لىا َفلََعلّي َقوليى اِءْسَمُعوا النّىاُس "َأيَُّها اللّىِه:

ِربا كُـلُّ َو ا, هىـذى يَـوِمكُم كَـُحرَمِة اٌم َحرى َعلَيكُم الَكُم اَموى َو ائَكُم ِدمى ِانَّ النّىاُس اَيَُّها

َدٍم كُلُّ َو كُلَُّه َموُضوٌع َعبِدالُمطَلِِّب بِن َعبّىاِس ِربىا ِانَّ َو الِكُم اَموى ُرُؤُس لَكُم َموُضوٌع

هىِذِه ِباَرِضكُم ُيعَبَد اَن يَِئَس َقد يْطىاَن الشَّ ِانَّ النّىاُس اَيَُّها َمْوُضوٌع/// اِهليَِّة الجى ِفي كاَن

/٦٥٢ صفحه ,١ جلد كامل, /٢

الَكُْم///">:٢ اَْعمى ِمْن تَُحقِّرُوَن ا ِبمى َرِضَي َقْد َو ذىلَِك ِسويى ا فيىمى يُطىاُع لىِكنُِّه َو اََبدا َو

خطبهاي داد; تعليمشان را حج سنن و آداب و كرد ارائه آنها به را حج <مناسك

كه كسي عرفه در و داد توضيح را همه كند, بيان مردم براي بود pزم آنچه و خواند

بود جهت بدان اين و بود خلف بن امية بن ربيعة ميرساند مردم به را او صداي

پس rنميرسيد همه به خدا رسول صداي nو داشتند حضور بسياري جمعيت كه
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از بـعد شـايد بشـنويد را سخنانم مردم "اي فرمود: خداوند ستايش و حمد از

بر اموالتان و خونها مردم اي نكنم; مDقات ابد براي اينجا در را شما ديگر امسال

rربوي nمطالبات رباها همه و امروز احترام و حرمت مانند است حرام يكديگر

را اصـلي سرمايه فقط شما و ـ ندارد مطالبه حق كسي و ـ ميگردد اعDم باطل

شـما عـهده از نـيز عـبدالمـطلب بن عباس ربوي مطالبات همة و داريد طلب

ـ ميشود اعDم هدر و باطل شده ريخته جاهليت در كه خوني هر شده; برداشته

اين در ديگر چون از شيطان مردم! اي و/// ـ ندارد قصاص و تقصيب حق كسي و

از كارها ساير به نسبت ولي گشته; مأيوس نميگيرد قرار پرستش مورد سرزمين

است">/ راضي مقدار همين به هم او و ميشود اطاعت او

جمع حج, براي حركت هنگام به كه آمده صراحت با الوداع حجة تاريخ در

شايع ايام همان در بيماري يك اينكه يا و بودند, كرده اجتماع مدينه در كثيري

ميخوانيم: بازداشت, حج از را زيادي عده كه شد

اَلفا ِتسُعوَن َمُعُه َخَرَج يُقىاُل: َقْد َو اللّىُه ِا+َّ ا يَْعلَُمهى لىا ُجُموٌع َمَعُه كىاَن ذىلَِك <َوَمَع

َو اَلٍف ِماٍَة قيَل َو اَلفاً ِعشُروَن َو اَلٍف ِماَةُ قيَل َو اَلفاً َعَشَر اَربََعَة َو اَلٍف ِماَةُ يُقاُل َو

الَّذيَن ا اَمَّ َو َمَعُه َخَرَج َمن ةُ ِعدَّ هىِذِه َو ذىلَِك ِمن كثَر اَ يُقىاُل َو اَلفاً ِعشرُوَن َو اَْربََعًة

ابي َو �ع� َعِليٍّ َمَع اليََمِن ِمَن َأتَوا َوالَّذيَن ِبَمكََّة كَالُْمقيمَن ذىلَِك ِمن كثَُر َفاَ َمَعُه َحجُّوا

اطbّع براي dحتما ٩ صفحه جلد١, الغدير, از نقل به تواريخ ديگر و ٢٨٣ صفحة ,٣ جلد حلبي, سيره /١
/hاست مدارك جامع كه فرماييد مراجعه مدرك همين به سفر اين به مربوط مسائل از

:١ < ُموسيى

را آنان عّده كه بودند زيادي بسيار جمعيت حج مراسم انجام براي او <همراه

چهارده و يكصد گاه و نفر; هزار نود ميشود گفته گاه نميداند; كسي خدا جز
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بيش و نفر هزار چهار و بيست و يكصد و نفر; هزار بيست و يكصد حتّي و هزار

كه كساني امّا كردند حركت او با كه است كساني تعداد اين و شده; گفته نيز اين از

از كه كساني يا مكه, مردم قبيل از زياداست بسيار بودند حج مراسم در او همراه

بودند>/ آمده ابوموسي و cdefg علي با يمن

بـه را نـداشـتهانـد را حج زيارت توان كه باقيمانده مسلمانان ميتوانيد شما

كنيد/ مDحظه را اسDم قدرت و آوريد حساب

با نبرد براي را اسامه سپاه وفات, هنگام به خدا رسول كه مييابيد باpخره و

كردند/ تخلّف كه بود كرده آماده rبصريn شامات ديار
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قرآن در اس�م پيامبر

اشاره:

مـورخـان ديـدگاه از را اسـDم پيامبر زندگاني از فشردهاي گذشته بخش در

در عمر پايان تا كودكي از پيامبر چهرة كه است آن موقع كنون ا كرديم/ مDحظه

نبوت بحثهاي براي مقدمهاي عنوان به فشرده و دقيق بررسي مورد مجيد, قرآن

گيرد/ قرار خاّصه

در كه چرا دارد; بسيار اهميت بحثي چنين در مخصوصا قرآن آيات بررسي

زنـدگي عـيني واقعيتهاي بر منطبق گر ا و شده, ايراد معاندان و مخالفان برابر

ثـبت تـواريـخ در آنها ايراد و گرفت, قرارمي آنها ايراد مورد حتمًا نبود, پيامبر

است/ شده ثبت ديگر زمينههاي در كه همانگونه ميشد,

مطابق آن آيات همه و است, خدا كDم قرآن اينكه از نظر قطع ديگر: تعبير به

پيامبر زندگي به مربوط آيات هم باز نبود چنين كه فرض به گر ا كه است, واقع با

دستآويـز صـورت اين در كه چرا باشد; واقع خDف بر مشتمل نميتوانست

ميآمد/ شمار به دشمنان مخالفت و تكذيب براي خوبي

مختلف مقاطع به راجع قرآن كه را نكاتي و ميگرديم باز قرآن به اشاره اين با
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ميدهيم/ قرار بررسي مورد را دارد اسDم پيامبر زندگي

پيامبر محيطدعوت

َضَ�ٍل َلِفي َقْبُل ِمْن َكانُوا (َوٕاِْن معنا: پر تعبير اين با سوره دو در مجيد قرآن

گمراهـي در آن, از پيش rمDاس پيامبر معاصر جاهلي nعرب چند <هر ُمِبيٍن):

/٢ آيه جمعه, سوره و ,١٦٤ آيه عمران, آل سوره /١

ميسازد/ روشن را آنها وضع بودند/>١ آشكاري

قـوم سابقه عنوان به آيه دو اين در كه rآشكار گمراهي n مبين> <ض�ل تعبير

و ضDلت كه است جاهليت عصر چگونگي به سربستهاي اشارة شده بيان عرب

بود/ فرما حكم آنها جامعه سراسر بر گمراهي

سنگ از را بتهايي و بود يافته تجسم شرك صورت به كه عقايد در گمراهي

اجتماعي مسائل در گمراهي ميپرستيدند, و ميتراشيدند خود دست با چوب و

ماية را امر اين به و ميكردند گور به زنده خود دست با را خود دختران كه آنجا تا

طـواف مـادرزاد بـرهنة صورت به مردان و زنان كعبه گرد ميدانستند, مباهات

عنوان به غارتگري و خونريزي و جنگ ميشمردند! عبادت را آن و ميكردند,

بـراي پـدران را كـينهها كـه آنجا تا ميشد; محسوب آنها جامعه در ارزش يك

ميگذاردند/ ارث به فرزندانشان

ميكردند! قمار آن روي حتي كه بود ارزشي بي متاع آنها ميان در زن

بـن جـعفر كـه است چيزي همين مبين> <ضDل مفهوم براي ترسيم بهترين

چنين او كرد; بيان نجاشي برابر در جاهلي عرب اوضاع تشريح هنگام به ابيطالب
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الَميتََة///>: كُُل نَا َو اَ+صنىاَم َنعُبُد اِهِليٍَّة جى اَهَل َقوما كُنّىا الَمِلُك <اَيَُّها گفت:

مردار گوشت ميكرديم; پرستش را بتها بوديم; جاهل قومي ما پادشاه! <اي

و مينموديم رحم قطع ميشديم, مرتكب را زشت اعمال انواع و ميخورديم,

و پايمال را ضعيفان نيرومندان و اقويا و ميسپرديم, فراموشي به را همسايگان

سوي به ما, خود ميان از پيامبري خداوند, تا بوديم چنين ما ميكردند///آري نابود

را او عـفت و امانت و صداقت و ميشناختيم, را او نسب و اصل كه فرستاد ما

داد دستور ما به و كرد; دعوت بتها كردن رها و توحيد به را ما او بوديم, آزموده

همسايگان با آوريم, جا به رحم صلة نكنيم, خيانت امانت در و بگوييم, راست

/٩٥ صفحه ,٨ جلد ضbل, في تفسير و ٨٠ صفحة ,٢ جلد كامل, /١

بپرهيزيم///>١ خونريزي و تجاوز و گناه از و كنيم رفتار نيكي به

بيشتري توضيحات سراغ به آمده pبا آيه دو در كه سربسته اشاره اين دنبال به

است: آمده ديگر آيات در كه ميرويم

عرب عقايد در بتها /١

و مـيدهد تشكـيل را آنـها فـرهنگ از مـهمي بخش ملّت, و قوم هر عقايد

اسـاس اين بر و ميشود, محسوب آنها تمدن و فرهنگي انحطاط آن, انحطاط

بودند/ برخوردار فرهنگها منحطترين از جاهلي اعراب

سـاخته خود دست با را چه آن و ميكردند, پرستش را بتها شدت به آنها

ميپنداشتند/ زمين و آسمان بر حاكم گاه و خويش, سرنوشت بر حاكم بودند

َأَتْعُبُدوَن (ُقْل ميگويد: mnopq اسDم پيامبر به خطاب زمينه اين در مجيد قرآن
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جز "آيا <بگو: اْلَعِليُم): ِميُع السَّ ُهَو َواُ% نَْفعا َوَ' َضّرا َلُكْم َيْمِلُک 'َ َما اِ% ُدوِن ِمْن

خداوند, و نيست؟! شما براي زياني و سود مالک كه پرستيد مي را چيزي خدا

/٧٦ آيه مائده, سورة /١

است">/١ دانا و شنوا

شـهرت از كـه داشـتند معروف و بزرگ بت سه معمولي, بتهاي بر عDوه

او بـه تـقرب وسـيله و خـدا دخـتران تـمثال را آنها و بودند برخوردار خاصي

مكه و مدينه ميان در احمر, درياي كنار در محلي در منات نام به بتي ميپنداشتند;

آن نـزد و بودند قائل خاصي احترام آن براي اعراب همة و بودند, كرده نصب

ميدادند/ اهميت آن به خزرج و اوس قبيلة دو همه, بيشاز ولي ميكردند قرباني

كـه همانجا بود, طائف سرزمين در كه است ديگري معروف بت pت بت

بودند/ ثقيف طايفه از بيشتر بت اين خدمه و است برپا مسجدي امروز

منطقة نزديك عراق, سوي به مكه مسير در محلي در كه بود عّزي بت, سومين

داشتند/ خاصي عDقة آن به نسبت قريش و داشت, قرار عرق ذات

اصو� و داشت وجود خانگي حتي و فاميلي و قبيلگي بتهاي اينها از غير

اجـازه سـفر هـنگام بـه حـتي نـداشت; مفهوم بت بدون جاهلي عرب زندگي

هـمراه خـود بـا بتهـايي نيز مسافرتها در و ميگرفتند بتها از را مسافرت

داشتند/

(َأَفَرَأْيُتْم ميگويد: و كرده, اشاره نجم سوره در مسأله اين از گوشهاي به قرآن

دهيد خبر من به > :( نثَيى اْ'ُٔ َوَلُه َكُر الذَّ َأَلُكُم ـ اْ'ُْٔخَريى الثَّاِلثََة َوَمنَاَة ـ يى َواْلُعزَّ َت ال�َّ

خـدا nدخـتران است آنـها سـّومين كـه "مـنات" "عـّزي"و و "pت" بتهاي آيا
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شما زعم به كه حالي nدر دختر؟! او سهم و است پسر شما سهم آيا هستندr؟!

/٢١ و ٢٠ ,١٩ آيات نجم, سورة /١

١ /< r!تراند ارزش كم دختران

خود دست با گاهي كه بودند متنفر دختر فرزند از حدي به آنها اينكه جالب

را بتهـا اين و خدا دختران را مDئكه حال عين در ميكردند; گورش به زنده

و ميكند, برخورد آنان با خودشان, منطق همان با قرآن و ميدانستند, آنها تمثال

متنفريد؟! دختر از اينكه با ميشويد قائل دختر خدا براي چگونه ميگويد:

افكـار ايـن از شديد نكوهش و مذمت عنوان به ديگري, جاي در خداوند

ٕاِنَـاثا ِن ْحـمى الرَّ ِعـَباُد ُهـْم ـِذيَن الَّ اْلَمَ�ِئَكَة (َوَجَعُلوا ميفرمايد: خرافي و منحط

بـندگان كـه را فرشتگان آنها <و َوُيْسَأُلوَن): َشَهاَدُتُهْم َسُتْكَتُب َخْلَقُهْم َأَشِهُدوا

داشـتهانـد؟! حـضور آنها آفرينش هنگام آيا پنداشتند; مؤنث رحمانند خداوند

/١٩ آيه زخرف, سورة /٢

شد>/٢ خواهند بازخواست rآن nاز و شود مي نوشته آنان گواهي

از نـاشي را آنها و برخاست, مبارزه به سخت افكار اين با mnopq اسDم پيامبر

نجم سورة آيات ذيل در كه گونه همان كرد, اعDم نفس هواي و واهي پندارهاي

َأْسـَماٌء ـا ّلى ٕاِ ِهـَي (ٕاِْن مـيفرمايد: مـعروف, گـانة سـه بتهـاي بـه اشاره از بعد

َوَمـا ـنَّ الظَّ ٕاِ'َّ ِبُعوَن َيـتَّ ٕاِْن ُسْلَطاٍن ِمْن ِبَها اُ% َأنَزَل ا ّمَ َوآَباُؤُكْم َأنُْتْم ْيُتُموَها َسمَّ

گذاشتهايد آنها بر پدرانتان و شما كه است نامهايي فقط <اينها نُْفُس): اْ'َٔ َتْهَوي

آن بر حّجتي و دليل خداوند هرگز و ,rمسّما بي اسمهايي و محتوا بي nنامهايي

در كنند مي پيروي نفس هواي و اساس بي گمانهاي از فقط آنان نكرده; نازل
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/٢٣ آيه نجم, سورة /١

است>/١ آمده آنها براي پروردگارشان سوي از هدايت كه حالي

جـمله از ميبافتند; پرستي بت براي واهي دpيل مشركان, كه است درست

منزهتر و يابد, راه او به ما فكر و عقل كه است آن از باpتر و برتر خدا ذات اينكه:

كساني به بايد بنابراين دهيم; قرار عبادت مورد را او مستقيما ما كه است آن از

گذارده آنها عهدة بر خداوند سوي از عالم, اين تدبير و ربوبيت كه آوريم روي

دهيم/ قرار او و خود ميان واسطة را آنها و شده,

آنها بايد, كه عالماند مقدس وجودات كلي بطور و جّن, و فرشتگان همان آنها

كنند نزديك خدا به را ما تا كنيم پرستش و بپذيريم خدايان و ارباب عنوان به را

/٣ آيه زمر, سوره /٢

مقّدسات اين به دسترسي كه آنجا از و ٢ ُزْلَفي) اِ% ٕاَِلي ُبونَا لُِيَقّرِ ّلىا ٕاِ نَْعُبُدُهْم (َما
ميكنيم! پرستش را وآنان ميسازيم, آنها براي سمبلي و تمثال نداريم

اتحاد و وحدت نوعي خود, پندار در چون و بودند بتها همان تمثالها اين

خود ارباب و خدايان نيز را بتها و بودند, قائل مقّدس, موجودات و بتها ميان

ميكردند/ خطاب

او خود به انسان وجود از كه را خدايي درهم, پندارهاي و اوهام اين با آنها

خداوندي به آوردن روي جاي به و ميشمردند, دور خود از را است نزديكتر

مخلوقاتي سراغ به است ناظر و حاضر جا همه و است قدرت و فيض منبع كه

كنندگانشان عبادت مصنوع بلكه نداشتند شعوري و قدرت هيچگونه كه ميرفتند

الوهيت و ربوبيت تخت بر را ارزش بي و پست موجودات اين سرانجام و بودند,

سـراب بـه رو و كـرده فـرامـوش را خـدانـدي بـيكران اقيانوس و مينشاندند,
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ميآوردند/

بود كم حا مردم تودة بر شديد فقر /٢

شـديدي بسيار فقر با جاهلي عرب كه كرد قيام زماني در mnopq اسDم پيامبر

ايجاد باعث كه را خود پسران حتي و فرزندان كه آنجا تا بود; گريبان به دست

خـور نـان تـا مـيرساندند قتل به را, بودند اقتصادي و مادي زندگي در هزينه

َتـْقُتُلوا (َوَ' مـيخوانـيم: اسراء سورة ٣١ آيه در چنانكه باشند; داشته كمتري

قتل به فقر, ترس از را <فرزندانتان يَّاُكْم): َوٕاِ نَْرُزُقُهْم نَْحُن ْمَ�ٍق ٕاِ َخْشَيَة َأْوَ'َدُكْم

آنـها بـه حقارت نظر به كه باشد دختران كشتن همان به اشاره آيه اين كه دادهاند احتمال بعضي گرچه ا /١
به توجه با احتمال اين ولي بودند, كننده مصرف تنها كه ميشمردند پست موجودي را آنها و مينگريستند
گناه كشتنآنها يقين <به َكبيرا): ِخطْئا كاَن َقتْلَُهْم (اِءنَّ ميفرمايد: و است, آمده آيه در كه مذكر, جمع ضمير
آن از منظور كه ميشود معلوم و ميگردد, باز است آمده آيه صدر در كه او!د به ضمير اين و است!> بزرگي
به آنها مورد در مذكر جمع ضمير تغليب, عنوان به كه است; دختران و پسران حداقل يا خصوصپسران, يا

است/ رفته كار

دهيم>/١ مي روزي را شما و آنها ما نرسانيد;

به خطاب و كرده, مجسم جامع تحليل يك در را معنا همين cdefg مؤمنان امير

َعلَي اَمينا َو الَميَن لِلعى َنذيرا mnopq دا ُمَحمَّ بََعَث اللّىَه :<ِانَّ ميفرمايد چنين مسلمانان

ُخشٍن ِحجىاَرٍة بَيَن ُمنيُخوَن دىاٍر َشرِّ في َو ديِن َشرِّ َعليى الَعَرِب َمعَشَر اَنتُم َو التَّنْزيِل

را mnopq مـحمد <خـداونـد الَجِشَب>: كُـلُوَن التَا َو الَكِدَر, تَشَربُوَن , ُصمٍّ حيّىاٍت َو

ملّت شما كه حالي در باشد او آيات بر امين و دهد بيم را جهانيان كه كرد مبعوث

در مينموديد, زندگي خانهها بدترين در و داشتيد, را وآيين دين بدترين عرب,

است مـارها كتـرين خطرنا كه ـ شنوايي فاقد مارهاي و خشن سنگهاي ميان

مينوشيديد, آلوده آبهاي ميكرديد, زندگي ـ نميهراسند صدايي هيچ از چون
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/٢٦ خطبة البbغه, نهج /١

بود>/١ گوار نا غذاهايتان و

آنها عجيب عبادات /٣

ميكردند ادعا كه مشركاني برابر در قرآن و بود, عجيب بسيار نيز آنها عبادت

كنار در و داشتيم عباداتي اين از پيش نيز خود ما آورده عباداتي mnopq محمد گر ا

ُمكَـاًء ـا ّلى ٕاِ اْلَبْيِت ِعنَْد َصَ�ُتُهْم َكاَن (َوَما ميگويد: ميخوانديم, نماز كعبه خانة

كعبه, خانه نزد نمازشان r,داريم نماز هم ما بودند مّدعي كه <nآنها َوَتْصِدَيًة):

٣٥ انفال, سوره /٢

نبود>/٢ زدن كف و كشيدن سوت جز چيزي

نـماز را خـود ابـلهانة زدنهـاي كـف و احـمقانه زدنهـاي نـعره آنها آري!

ميناميدند/

جاهلي اعراب صداي تشبيه و است, پرندگان صداي معناي به اصل در مكاء

آنها گفتار كه است جهت اين از شايد پرندگان, صداي به خدا خانة اطراف در

سعيشان تمام اينكه يا و بود; محتوا بي پرندگان صداي مانند و نداشت مفهومي

بود/ خواني آواز در

بر زدن كف هنگام به كه است صدايي معناي به يا زدن كف معناي به تصدية

ميگويند/ َصْدي نيز كوه در صوت انعكاس به رو اين از و ميخيزد,

در كه گونه همان اعراب از گروهي بلكه نميشد; ختم همينجا به مطلب تازه

همان اين و ميكردند; طواف را خدا خانه مادرزاد لخت صورت به آمده تاريخ
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براي cdefg علي مأموريت و برائت سورة اول آيات نزول هنگام به كه بود چيزي

ُعرياٌن ِبالبَيِت يَطُوَفنَّ <لىا شد: اشاره آن به ديگر مسائل ضمن حج, ماه در آن ابDغ

خانة طواف براي نبايد برهنهاي هيچ اين از :<بعد ُمْشِرٌك///> البَيَت يَُحجََّن + َو

بقره/ سورة اول آيات تفسير ذيل ,٤ صفحه ,٥ جلد البيان, مجمع تفسير /١

ندارد>١ حج مراسم در شركت حق پرستي, بت هيچ و بيايد خدا

از گـروهي كـه بود اين rعريان حالت به nطواف عمل اين انگيزة ميگويند

آيـين در مـتصلب و متعصب را خود كه است كسي معناي به و احمس جمع hخمس وزن dبر حمس /٢
ميناميدند/ حمس را خود بودند پابرجا شرك آيين در قريشچون و ميبيند;

لباسهاي در طواف بايد كه بودند معتقد ميناميدند, ٢ حمس را خود كه عرب

ديگـر لباسهاي از و نداشت لباسي چنان كسي گر ا و گيرد, انجام مخصوص,

نـه افكند; دور به حتما را لباسها آن طواف پايان از پس بايد ميكرد, استفاده

بـه لقـاء, را جامهها اين دليل همين به ديگران/ نه و كند استفاده آن از خودش

فقير آنها از بسياري اينكه به توجه با و ميناميدند; افكندني دور لباسهاي معناي

لباسهاي تا كنند طواف برهنه بودند ناچار بود فرد به منحصر لباسشان و بودند

ندهند! دست از را خود

جوان, مردان و زنان و ميگرفت قرار هوسبازان استفادة مورد خرافه اين گاه

/ ٢٨٨ صفحه بشري, آراء و عقايد و اسbم /٣

ميدادند/٣ نشان بهانه اين به را خود عريان پيكر

زنان اما ميشدند, برهنه كامل بطور مردان كه است آمده هشام ابن سيرة در

از ميكرد نمايان را آنها بدن كه كدار, چا پيراهن يك جز را خود لباسهاي تمام

ميشدند/ مشغول طواف به سپس و ميآوردند بيرون تن

طواف چران چشم مردان برابر در گونه اين كه حالي در عرب, از زني روزي

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٤٨> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



است: شده ثبت تاريخ در كه خواند را شعر اين ميكرد,

اُِحـلُُّه Hَفـ َمـنُه ا َبـدى ا َفمى كُـلُُّه اَو بَعُضُه َيبدُو اَليَوَم

آشكـار آن از آنـچه و مـيشود, آشكـار آن! از قسـمتي يـا آن, تمام :<امروز

/٢١٥ صفحه اول جلد هشام, ابن سيرة /١

نميكنم>!١ حDل را آن من ميشود,

َدْومَـُة مردم جمله از دارد; مفصلي داستان نيز بتها براي آنها كردن قرباني

كـه بـود جـايي هـمان و است, العـرب جزيرة كوهستاني قسمتهاي در نجد, غربي شمال در شهري /٢
شد/ واقع آنجا در صفين حكميت داستان

خود بتهاي برابر در و كرده انتخاب تشريفاتي با را شخصي سال هر الَْجنَْدل٢

حتي مينمودند دفن قربانگاه نزديك را او خونين پيكر سپس ميكردند; قرباني

الهة به را زيبا دختران و پسران كه داشتند, مصريان كه را <كاري نوشتهاند: بعضي

مـاند, باقي سنتي صورت به عرب قبايل از بعضي براي مينمودند, تقديم نيل

/٢٧٨ صفحه بشري, آراء و عقايد و اسbم /٣

كنند>!٣ قرباني را خود فرزندان از يكي تا ميكردند نذر نيز پدران گاهي

اعرابجاهلي ميان در خرافاتديگر /٤

و زشت قـوانـين و احكـام حـرام, و حـDل گـوشتهاي مورد در جمله از

َهـِذِه (َوَقـاُلوا ميگويد: قرآن چنانكه بودند; كرده درست خود براي بيمعنايي

<و ُظُهوُرَها): َمْت ُحّرِ َوَأنَْعاٌم ِبَزْعِمِهْم نََّشاُء َمْن ٕاِ'َّ َيْطَعُمَها 'َ ِحْجٌر َوَحْرٌث َأنَْعاٌم

مـمنوع rهمه براي است, بتها مخصوص nكه زراعت و چهارپايان "اين گفتند:

rاينهاn و بخورند/ آن از نبايد rآنها گمان nبه بخواهيم ما كه كساني جز و است;
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/١٣٨ انعام: سورة /١

اينكه خاطر به ظاهرا است/">١ شده حرام آنها بر شدن سوار كه است چهارپاياني

بودند/ كرده بتها مخصوص هم را آن

َخـاِلَصٌة نْـَعاِم اْ'َٔ َهـِذِه ُبُطوِن ِفي َما (َوَقاُلوا ميخوانيم: آن از بعد آية در و

"بچه گفتند: <و ُشَرَكاُء): ِفيِه َفُهْم َمْيَتًة َيُكْن َوٕاِْن َأْزَواِجنَا َعَلي ٌم َوُمَحرَّ ّلُِذُكوِرنَا

ما همسران بر و ماست; مردان مخصوص است, حيوانات اين شكم در كه هايي

/١٣٩ آيه انعام, سورة /٢

شريكند/>٢ آن در همه شود], متولّد مرده =] باشد مرده گر ا امّا است; حرام

الهي عذاب به زشت بدعتهاي اين خاطر به را آنها آيات, اين ذيل در قرآن

ُموا َوَحرَّ ِعْلٍم ِبَغْيِر َسَفها َأْوَ'َدُهْم َقَتُلوا الَِّذيَن َخِسَر (َقْد ميگويد: و كرده, تهديد

كـه كساني يقين <به ُمْهَتِديَن): َكانُوا َوَما َضلُّوا َقْد اِ% َعَلي اْفِتَراًء اُ% َرَزَقُهُم َما

rزيراn شدند; خسران گرفتار كشتند, ناداني و سفاهت روي از را خود فرزندان

آنها بستند/ افترا خدا بر و كردند; حرام برخود بود, داده روزي آنها به خدا را آنچه

/١٤٠ آيه انعام, سورة /٣

نيافتند>٣ هدايت و شدند; گمراه

كـه ميكردند تحريف چنان را انبياء از مانده باقي سنّتهاي از بعضي حتي

ذي القعده, nذي حرام ماههاي در جنگ تحريم سنّت مانند ميشد; اثر بي عم`

بـي خـونريزي و جنگ برابر در دارندهاي باز عامل كه rرجب و محرم الحجه,

كه معنا اين به نمودند; اثر بي <نسئي> خرافي سنّت وسيلة به كه بود آنان حساب

نـدارد, مانعي ميگفتند: بشكنند, را حرام ماههاي احترام ميخواستند وقت هر

مذمت را زشت عمل اين سخت, قرآن كه مينهيم, آن جاي به را ديگر ماه يك
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به جا nو حرام ماههاي <تأخير اْلُكْفِر): ِفي ِزَياَدٌة النَِّسيُء نََّما (ٕاِ ميگويد: و كرده

/٣٧ آيه توبه, سوره /١

خدا خانه زيارت و حج است>/١ rمشركانn كفر در افزايشي فقط, rآنها كردن جا

به آلوده آنچنان بود, خدا به تقّرب و وحدت براي عاملي و cdefg ابراهيم سنن از كه

خدا از را مردم بلكه نميگشت, خدا به تقّرب مايه تنها نه كه بود شده خرافات

بت و شرك و قومي مسائل چون ميساخت; كنده پرا نيز يكديگر از و ميكرد دور

بود/ حاكم آن بر پرستي

بودند سختفاسد مسائلاخ�قي در /٥

و شديد عداوت و بود خود سطح منحطترين در آنها ميان در اخDقي مسائل

كه ميكرد حكومت آنها بر ميماند, يادگار به اخDف براي اسDف از كه هايي كينه

ميشد/ آن قرباني آنها اجتماع چيز همه بلكه اخDق, تنها نه

ميگويد: بودند, شده رها مرحله اين از كه مسلماناني به زمينه اين در قرآن

ِبـِنْعَمِتِه َفَأْصَبْحُتْم ُقُلوِبُكْم َبْيَن َفَألََّف َأْعَداًء ُكنُْتْم ٕاِْذ َعَلْيُكْم اِ% ِنْعَمَت (َواْذُكُروا
را خدا rبزرِگn <ونعمِت نَْها): ّمِ َفَأنَْقَذُكْم النَّاِر ِمْن ُحْفَرٍة َشَفا َعَليى َوُكنُْتْم ْخَوانا ٕاِ

شما, دلهاي ميان او و بوديد, يكديگر دشمن چگونه كه آريد ياد به خود, بر

از حفرهاي لِب بر شما و شديد! برادر او, نعمِت بركِت به و ساخت, برقرار الفت

آيه١٠٣/ عمران, آل سورة /٢

داد>/٢ نجات آن از را شما خدا بوديد, آتش

است چيزي بر سلطة و اشراف معناي به اصل در اللّغة, مقاييس گفتة به <شفا>

ميشود; گفته شفا آن به ميكند آن بر مشرف را انسان چيز هر كنارة كه آنجا از و
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قرار او دهان كنارة در كه آدمي لب و نهرها لب يا پرتگاه يا گودال كنارههاي مانند

بر وسلطه غلبه چون ميگويند, شفا رو اين از را بيمار بهبودي همچنين و گرفته,

ميشود/ پيدا بيماري

پرتگاه لب كه كرده تشبيه كساني به را جاهلي اعراب وضع قرآن حال هر به

را چـيزشان هـمه كه آتشي ميكنند; سقوط آن در آساني به و دارند, قرار آتش

ميكند/ خاكستر و ميسوزاند

صـراحت بـا قرآن كه بود حاكم آنها بر حّدي به اختDف و نفاق و عداوت

حاصل آنان ميان در وحدتي و اتحاد نداشت امكان عادي طرق از هرگز ميگويد

(َلْو شد: آن انجام به قادر mnopq كرم ا پيامبر كه بود الهي معجزة يك اين بلكه شود;

تمام گر <ا َبْينَُهْم): َألََّف اَ% َوَلِكنَّ ُقُلوِبِهْم َبْيَن ْفَت َألَّ َما َجِميعا اْ'َْٔرِض ِفي َما َأنَفْقَت

نمي دهي, پيوند آنان دلهاي ميان كه كردي مي صرف است زمين روي را آنچه

/٦٣ آيه انفال, سورة /١

كرد>/١ ايجاد پيوند آنها ميان در خداوند ولي توانستي;

با كه بود, حاكم چنان آنها ميان در rآزمايي بخت nنوعي ازpم و قمار و شراب

چند در شراب تحريم لذا نشد; واقع مرحله همان در آنها از جلوگيري اّول, نهي

است/ آمده مائده سورة ٩٠ آيه ذيل نمونه تفسير در آن بيشتر شرح /٢

گرفت/٢ صورت مرحله

زن حقوق شدن پايمال مسأله اجتماعي, و اخDقي مفاسد بزرگترين از يكي

عـصر در مـفسران از بعضي گفتة طبق كه آنجا تا بود; جاهلي عرب جامعة در

ميكرد حفر زمين در حفرهاي ميرسيد, فرا زن حمل وضع كه هنگامي جاهليت

و ميكرد پرتاب حفره ميان در را آن بود دختر نوزاد گر ا مينشست, آن باpي و
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مينمود! نگهداري آن از بود پسر گر ا

ميگويد: آميزي افتخار لحن با زمينه همين در آنها شعراي از يكي

ِذّمـيُت اِمٌن ضى ِصْهُر الَْقبُْر َو تَـُموُت ُوِلـَدْت ِاذْ ا َسـمَّيْتُهى

اينكه بر nتفأل گذاشتم تموت يافت تولد كه هنگامي به را دختر نوزاد آن :<نام

ادامـه و زندگي معناي به كه پسران براي گذاري نام مقابل در ميميرد زودي به

ساخته خاموش و گرفته بر در را دخترك كه است من داماد قبر و rاست حيات

/٤٤٤ صفحه ,١٠ جلد البيان, مجمع /١

است>١

اقـتصادي كـارايـي عـدم به اعتقاد و حساب بي فقر دليل به خواه عمل اين

در مـبادا كـه دخـتران, مـورد در افراطـي تعصب دليل به خواه و باشد, دختران

و كتـرين دردنـا از يكـي بـيفتند, دشـمن دست بـه و شـوند اســير جــنگها

آن به كرارا مجيد قرآن در كه بود عرب جاهليت عصر پديدههاي وحشيانهترين

ميفرمايد: جا يك در قرآن است, شده اشاره

اْلَقْوِم ِمَن َيَتَواَريى ـ َكِظيٌم َوُهَو ُمْسَوّدا َوْجُهُه ظَلَّ نثَي ِباْ'ُٔ َأَحُدُهْم َر ُبّشِ (َوٕاَِذا
َيْحُكُموَن): َما َساَء َأَ' التَُّراِب ِفي ُه َيُدسُّ َأْم ُهوٍن َعَليى َأُيْمِسُكُه ِبِه َر ُبّشِ َما ُسوِء ِمْن

nاز صورتش شده, تو نصيب دختر دهند بشارت آنها از يكي به كه هنگامي <و

بدي بشارت بخاطر ـ گردد مي خشمگين بشّدت و شود; مي سياه rناراحتي فرط

rدخترn آن آيا rداند نمي nو شود; مي پنهان خود قبيله و قوم از شده, داده او به كه

حكم بد كه باشيد گاه آ كند؟! پنهانش خاك در rزندهn يا نگهدارد, ننگ قبول با را

/٥٩ و ٥٨ آيات نحل, سورة /٢

كنند!>/٢ مي
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ميشد ناشي ناموس حفظ دربارة احمقانه تعصب نوع يك از گاه كه عمل اين

دفاع بي فرزند انسان, يك كشتن ـ ميرفت پيش جنايات بزرگترين حد سر تا و

و انساني عواطف و اخDق سقوط و العاده فوق جهل بر روشني دليل ـ را خودش

است/ جاهلي جامعة آن در زن مقام به نسبت كامل حرمتي بي

عم` خود براي را دختر وجود كه ميدهد نشان ُهون) َعلىي (اَيُْمِسكُُه تعبير:

فرار قبيله و قوم ميان از پديده, اين زشتي از كه حد آن تا ميپنداشتند ننگ يك

نبودند مادران گر ا و نبودند, مادران نبودند, دختران گر ا اينكه از غافل ميكردند;

ميگويد: زمينه اين در آنها شاعر و نميكردند, پيدا وجود آنها

ْهُر الصِّ ُحِمَد ِاذىا اٍر اَصهى ثHَثَُة ُشؤُونَهىا اعىي يُرى بِنِْت اَبىي لِكُلِّ

الَْقبُْر َخيُْرُهْم َو ا اريىهى يُوى َقبٌْر َو ا يُِكـنُّهى ِخْذٌر َو ا اعيىهى يُرى َفبَعٌل

را دخـتر آن شـئون ميخواهـد و ميشود دختر صاحب كه پدري هر <براي

دارد: وجود داماد سه كند حفظ

او كه پردهاي ديگر و كند, او از مراقبت و باشد او خور در كه شوهري نخست

و بپوشاند, خود در را او كه است قبري سومي و دارد, محفوظ خود پشت در را

/٣٧٣٤ صفحه ,٦ جلد قرطبي, تفسير /١

است>/١ قبر همين بهتر, اينها همة از

mnopq پيامبر كودكي

است/ نـيامده mnopq پيامبر طفوليت دوران دربارة زيادي بحث مجيد قرآن در

ـ َفآَوي َيـِتيما َيـِجْدَك (َأَلـْم ميخوانـيم: ضحي سورة ٨ و ٧ و ٦ آيات در تنها
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داد؟! پناه و نيافت يتيم را تو او <آيا َفَأْغنَي): iَعاِئ َوَوَجَدَك ـ َفَهَدي َضاّ'ً َوَوَجَدَك

نمود>/ نياز بي و يافت نيازمند را تو و ـ كرد, هدايت و يافت گمشده را تو و ـ

است; آمـده نيز تاريخ در كه شده mnopq پيامبر يتيمي به اشاره نخست آية در

شش و داد دست از را عبدالله پدرش بود, مادر شكم در كه هنگام آن در چون

عبدالمطلب جدش آغوش در را او خداوند و رفت دنيا از نيز مادرش كه بود ساله

كه داد پناه ابوطالب عمويش دامان در رفت, دنيا از جدش كه سالگي هشت در و

ميكرد/ محافظت و ميگرفت بر در شيرين جان همچون را او

خداوند سپس كه كرده عمر آغاز در mnopq پيامبر تهيدستي به اشاره سوم آية در

را سرشارش ثروت و كرد ازدواج او با و انداخت OPQRS خديجه قلب در را او مهر

ريخت/ او پاي در

از بـعضي كـرد> هـدايت و يافت گمشده را <تو ميفرمايد: دوم آية در امّا و

آيه مفهوم گفتهاند و كرده, تفسير حق شناخت عدم معناي به را <ضالّاً> مفّسران,

هدايت حق سوي به را تو ما و نميشناختي را حق و بودي گمراه تو كه است اين

اين از تو يعني ميدانند; غفلت معناي به را آن ديگر بعضي كه حالي در كرديم;

ضـDلت مـراد مـيگويند بعضي مقابل در بودي; غافل آسماني كتاب و احكام

گم ديگر نقاط يا مكه دّرههاي در بار, چند يا يك طفوليت در يعني است; ظاهري

و ابوطالب و عبدالمطلب مهر پر آغوش به و كرد هدايت را تو خداوند و شدي

گردانيد/ باز رضاعيت مادر سعديه حلمية

و كـرديم بيان انبياء تنزيه بحث در قرآن پيام هفتم جلد در را آيه اين شرح

تفسير و مختلف اقوال نيز آيه همين ذيل ٢٧ جلد در نمونه تفسير در همچنين
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است/ شده بيان همه از مناسبتر

ميكند/ بيان كودكي در را mnopq پيامبر زندگي از دورنمايي آيات, اين حال هر به

درس اسـتادي نـزد هـرگز كه بود اين دوران, اين در mnopq پيامبر ويژگيهاي از

شـخص مـورد در ولي ميرسد; نظر به نقص ابتداء در معنا اين گرچه نخواند,

آن بـا قـرآن آوردن از بـعد كه چرا ميرود; شمار به قوت نقطه يك mnopq پيامبر

و است خدا ناحية از قرآن كه اين در كسي ديگر عالي, معارف و محتوا و عبارات

٤٨ آيـة در چنانكه نميكرد, شك نيست نخوانده درس انسان يك فكر زاييدة

ِبَيِميِنَک َتُخطُُّه َوَ' ِكَتاٍب ِمْن َقْبِلِه ِمْن َتْتُلوا ُكنَْت (َوَما ميخوانيم: عنكبوت سورة

دست با و خواندي, نمي كتابي هيچ اين از پيش هرگز <تو اْلُمْبِطُلوَن): لَّاْرتىاَب ٕاِذا
تو سخنان ابطال rو nتكذيب صدد در كه كساني مبادا نوشتي, نمي چيزي خود

كنند>/ ترديد و شک هستند,

آن در خوانده درس افراد كه كوچك محيط آن در mnopq پيامبر گر ا شك بدون

نـميتوانست هـرگز مـييافت, حضور استادي مكتب در بودند, محدود بسيار

بودند, گاه آ خوبي به ماجرا اين از كه افرادي زيرا بگويد; آشكارا را سخني چنين

قـرار mnopq پـيامبر تكـذيب براي خوبي دستاويز را آن و ميخاستند بر مقابله به

ميدادند/

كه بود مسلّم هم باز بود, آموخته كتابت و رفته مكتب mnopqبه پيامبر كه فرض به

بر آشكار و قوي قرينهاي او بودن امّي لكن و نيست; بشر مغز ساخته قرآن اين

است/ معنا اين

خداوند و شده اطDق mnopq پيامبر بر ُامّي عنوان صريحا نيز قرآن از آيه دو در
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/١٥٨ و ١٥٧ آيات اعراف, سورة /١

ضمني طور به نيز آيه يك در همچنين ميآورد/١ تعبير اُ+ّمّي> <النّبيُّ به پيامبر از

يَن ـّيِ ّمِ اْ'ُٔ ِفي َبَعَث الَِّذي (ُهَو ميفرمايد: اينگونه و شده, ذكر او براي عنوان اين

از پـيامبري نخوانـده درس جمعيّت ميان در كه است كسي <او نُْهْم): ّمِ lَرُسو

/٢ آيه جمعه, سورة /٢

برانگيخت>/٢ خودشان

است; بـودن نخوانده درس همان امّي براي تفسير معروفترين ميدانيم و

از كه حالت همان به كه ميشود گفته كسي به امّي و است مادر معناي به ُاّم كه چرا

به را آن بعضي چند هر نكرده; درك را استادي و مكتب و مانده, شده متولد مادر

جباران, و اشراف ميان از نه برخاسته, مردم تودة و امت ميان از كه كسي معناي

از يا شده متولد مكه در كه كسي معناي به را آن ديگر بعضي و كردهاند, تفسير

در نيز روايات است/ الُقريى اّم مكّه نامهاي از يكي كه چرا ميدانند; برخاسته مكه

مفهوم سه هر به اشاره <ُامّي> واژة كه ندارد مانعي ولي است; متفاوت زمينه اين

يافته/ تولد مكه شهر در و برخاسته, امت ميان از نخوانده, درس باشد:

از را امـتياز ايـن كه كردهاند تDش مخالف, شناسان شرق از بعضي چه گر ا

اين برابر در ولي شوند; قائل تحصيلي سابقه او براي و بگيرند mnopq اسDم پيامبر

مخفي كس هيچ بر محيط آن در قضيه اين بود, خوانده درسي او گر ا كه سخن

ندارند/ پاسخي نداشت, صراحت اين با را آن انكار توانايي هرگز و نميماند

بعثت دوران آغاز

بعثت از قبل mnopq اسDم پيامبر حيات مورد در قرآن كه بود اشاراتي همه اينها
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بـه مربوط بحثهاي وارد وقتي كه حالي در است; گذرا و كوتاه بسيار كه دارد

ميشود/ گسترده بسيار بحثها ميشود, بعثت

اول آية پنج در جمله از دارد; مختلفي اشارات قرآن mnopq پيامبر بعثت مورد در

نازل mnopq كرم ا پيامبر بعثت و وحي آغاز در مفسران, همة اتفاق به كه علق سورة

hصd پيامبر بر شده نازل آيات اولين كه كردهاند نقل ضعيفي قرطبي,قول مانند مفسران از بعضي چه گر ا /١
است, علق سورة تمام مورد در باشد اختbفي گر ا البيان, روح مفّسر گفتة به ولي بوده; مدثر يا حمد سورة

/h٤٧٠ صفحه ,١٠ dجلد است شده نازل آيات اولين كه نيست اختbفي نخست آية پنج در اما

َوَربَُّک اْقَرْأ ـ َعَلٍق ِمْن نَساَن اْ'ِٕ َخَلَق ـ الَِّذيَخَلَق َک َرّبِ ِبnْسِم (اْقَرْأ ميخوانيم: شده١

َيْعَلْم)/ َلْم َما نَساَن اْ'ِٕ َم َعلَّ ـ ِباْلَقَلِم َم َعلَّ الَِّذي ـ ْكَرُم اْ'َٔ

دستور او به گرديد, نازل mnopq پيامبر بر حرا غار در مشهور مطابق كه آيات اين

از را انسان كه خدايي همان كند; آغاز را قرآن آيات تDوت خدا نام به كه ميدهد

اين كه دارد قدرت خداوند آن آري آفريد, بسته خون همچون ناچيزي موجود

تربيتي دروس و قوانين و معارف عاليترين گيرندة بر در كه آسماني بزرگ كتاب

بيافريند! الفبا حروف مانند كوچكي وسائل از را است

سپس بزرگ, پروردگار نام با آميخته قراءت ميكند قرائت بر كيد تأ ديگر بار

خـداونـد را آن آموزگار و ميكند, نيز نوشن به اشاره خواندن, مسأله بر عDوه

او به را نميدانست آنچه و بود بشر معلم نخستين كه خداوندي ميكند; معّرفي

را ديگري بخش و آفريد, نهادش در فطري علوم صورت به را nبخشي آموخت

او به انبياء وسيلة به را سومي بخش و آفرينش عالم در تدبير و عقل وسيلة به

/rداد تعليم

كنده آ و معنوي بسيار فضاي يك در بعثت كه ميدهد نشان آيات اين محتواي
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آيات نخستين كر ذ بدون بعثت اصل به اشاره نيز جمعه سورة دوم آيه و عمران آل سوره ١٦٤ آيات در /١
است/ شده

شد/١ آغاز دانش و علم نور از

گذاشـته mnopq پيامبر دوش بر كه بزرگي رسالت و سو, يك از وحي سنگيني

با قاطع برخورد مسألة در كه آوري رعب نماي دور و ديگر, سوي از بود شده

پس mnopq پيامبر كه شد سبب سوم, سوي از بود نمايان متعصب و لجوج مشركان

كند/ العادهاي فوق خستگي احساس نخستين, وحي از

و شد نازل قرآني آيات از بخش دومين گهان نا آرميد/ بستر در و آمد خانه به

و برخيز ـ !rآرميده بستر در nو پيچيده خود به خواب جامه <اي زد: صدا را او

ُر ثِّ اْلُمدَّ َها َأيُّ (َيا بشمار>: بزرگ را پروردگارت و ـ rده بيم را جهانيان nو كن, انذار

/٣ ـ ٢ ـ ١ آيات مدثر, سورة /٢

ْر)/٢ َفَكّبِ َک َوَربَّ # َفَأنِذْر ُقْم #
را آن بعضي و است گفتگو مفسران ميان در آيات اين نزول شأن در گرچه ا

بودند شده جمع حج موسم آستانه در عرب مشركان كه ميدانند زماني به مربوط

روايات در ولي بودند, پرداخته مشورت به mnopq اسDم پيامبر با مقابله دربارة و

نازل بعثت و حرا واقعة از بعد سوره اين آغاز آيات حداقل كه است آمده متعدد

است, آمده آيات اين ذيل ,٢٥ جلد نمونه, تفسير در آن شرح كه گفتهاند تفسير پنج مّدثّر, براي مفّسران /٣
شد/ نازل آيات اين كه بود آرميده بستر در و بود ناراحت hصd پيامبر كه است آن مناسبتر همه از و

باشد/٣ بعد سالهاي به مربوط بعد آيات چند هر شده,

mnopq پيامبر كه ميدهد نشان است مّزمّل سورة آغازين آيات كه آيات, اين نظير

آيات اين كه بود آرميده بستر در و پيچيده خود به جامه ناراحتي شدت اثر بر

ِمنُْه َاِوانُْقْص ْصَفُه نِّ ـ iَقِلي ٕاِ'َّ ْيَل اللَّ ُقِم ـ ُل ّمِ اْلُمزَّ َها َأيُّ (َيا گفت: او به و شد نازل
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به جامه <اي :(iثَِقي lَقْو َعَلْيَک َسنُْلِقي نَّا ٕاِ ـ iَتْرِتي اْلُقْرآَن ِل َوَرّتِ َعَلْيِه ِزْد َأْو ـ iَقِلي

كن, كم آن از كمي يا را, شب از نيمي ـ پاخيز/ به كمي, جز را, شب ـ پيچيده! خود

سخني بزودي ما كه چرا ـ بخوان/ دقت و تامّل با را وقرآن بيفزا, آن نصف بر يا ـ

كرد/> خواهيم القا تو به سنگين

است; شده نازل mnopq پيامبر دعوت اوايل در كه ميدهد نشان آيات اين لحن

پيامبر بر كه ميكند مجيد قرآن به اشاره ,rسنگين nسخن ثقيل قول القاء كه چرا

شبانه بود ناچار بودند آورده ايمان او به قليلي عدة كه زماني چون شد; القاء mnopq
معارف محتوي كه قرآن آيات دشمنان, چشم از دور و كند جمع خود دور را آنها

بخواند/ آنها بر است, اسDمي قوانين و

و شده نازل بعد سالهاي در ميرسد نظر به سوره اين آيات از بخشي البته

آمـده خدا راه در پيكار از سخن آن در كه سوره آخر طوpني آية احتما� حتي

نـزديك آيـندة از خبر زيرا ـ باشد مكه دوران اواخر يا مدينه, دوران به مربوط

نيست بعثت اوايل در نخستين آيات نزول از مانع معنا اين حال هر به ـ/ ميدهد

كردهاند/ اشاره آن به نيز مفسران از بسياري اينكه خصوص به

با جز و مينمود مخفي را خود دعوت بعثت, آغاز در mnopq پيامبر كه ميدانيم

تـماس داشت اسـDم پـذيرش بـراي آنـها نسـبي آمادگي به اطمينان كه افرادي

ايمان او به معدودي عدة مدت اين در و نميكرد اسDم به دعوت و نميگرفت,

آوردند/

الّدار يوم داستان
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را خود دعوت شد, مأمور ـ بود بعثت سوم باسال مصادف كه ـ هنگام اين در

خـويشاوندان rنـخستn <و ْقـَرِبيَن): اْ'َٔ َعِشـيَرَتَک (َوَأنـِذْر آية: و كند, آشكار

/٢١٤ آيه شعراء, سورة /١

َعـِن َوَأْعـِرْض ُتـْؤَمُر ِبـَما (َفـاْصَدْع آيـة هـمچنين و كـن>!١ انذار را نزديكت

nو گردان روي مشركان از و ساز; آشكار داري, مأموريت را <آنچه اْلُمْشِرِكيَن):

/٩٤ آيه حجر, سورة /٢

و پرداخت علني دعوت به mnopq پيامبر ترتيب اين به شد, نازل ٢<rنكن اعتنا آنها به

بخش در و است معروف داستانش كه كرد شروع خود خويشاوندان از را كار اين

شد/ بيان گذشته

به سو هر از دشمنان و شد mnopq كرم ا پيامبر متوجه فشارها انواع هنگام اين در

آمدند/ در حركت

چـند بـه و مـرحـله چـند در mnopq پيامبر با دشمن برخورد اينكه توّجه قابل

:rاست بوده الهي انقDبهاي تمام در مراحل اين ظاهرا nو بود مختلف صورت

آيين هنوز كه گرفت صورت زماني در اين و بود استهزاء مرحلة اول, مرحله

اين تصورشان و نميكردند خطر احساس آن از و نميگرفتند, جّدي را جديد

آن از بـيش بـه نـيازي و ميشود يكسره كار استهزاء و كردن مسخره با كه بود

ٕاِْن َكَفُروا الَِّذيَن َرَءاَك (َوٕاَِذا است: مرحله اين به ناظر انبياء سورة ٣٦ آية نيست,

كَـاِفُروَن): ُهـْم ِن ْحـمى الرَّ ِبِذْكِر َوُهْم آِلَهَتُكْم َيْذُكُر الَِّذي َذا َأهى ُهُزوا ٕاِ'َّ َيتَِّخُذونََک

مـي nو نـدارنـد; تـو كردن استهزا جز كاري بينند, مي را تو كافران كه <هنگامي

در كـند؟! مـي نكوهش را شما معبودهاي كه است كسي همان اين آيا r:گويند
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الَِّذيى َأهََذا هُُزوا َّ! ٕاِ َيتَِّخُذونََک ْن ٕاِ َرَأْوَك َذا (َوٕاِ است: آمده نيز فرقان سوره ٤١ آية در مطلب همين نظير /١
َرُسو�)/ اُ� بََعَث

كنند/>١ مي انكار را رحمان خداوند ذكر خودشان كه حالي

صراحت با قرآن نبود, mnopq اسDم پيامبر مخالفان به منحصر مواجهه نوع اين

مـي مسـخره را او كـه ايـن مگر آمد نمي آنها سراغ به پيامبري <هيچ ميگويد:

/١١ آيه حجر, سورة /٢

َيْسَتْهِزُءوَن)/٢ ِبِه َكانُوا ٕاِ'َّ ُسوٍل ّرَ ْن ّمِ َيْأِتيِهْم (َوَما كردند/>

خود پيشرفت به همچنان اسDم و نكرد, اثر سخريه و استهزاء كه هنگامي ولي

پـيغمبر كـردند فكر كه گرفتند تصميم دوم مرحله در نشد, متوقّف و داد ادامه

و بودن شاعر و ساحر يا و جنون و ديوانگي همچون برچسبهاي با را mnopq كرم ا

بيرون ميدان از گرفته پيشينيان افسانههاي يا آن, و اين از را خود مطالب كه كسي

كنند/

ذكر كه كسي <اي َلَمْجنُوٌن): نََّک ٕاِ ْكُر الّذِ َعَلْيِه َل نُّزِ الَِّذي َها َأيُّ (َيا ميگفتند: گاه

/٦ آيه حجر, سورة /٣

(َأِئنَّا ميگفتند: يكديگر به گاه و اي!>,٣ ديوانه يقين به تو شده, نازل تو بر rقرآنn

شاعر خاطر به را خود rبتهايn خدايان ما <آيا ْجنُوٍن): ّمَ ِلَشاِعٍر آِلَهِتنَا َلَتاِرُكوا

/٣٦ آيه صافات, سورة /٤

كنيم>,٤ رها ديوانهاي

به نسبت ما و است, سحر <اين َكاِفُروَن): ِبِه نَّا َوٕاِ ِسْحٌر (َهَذا ميگفتند: گاه و

/٣٠ آيه زخرف, سورة /٥

كافريم>/٥ آن

پيامبر به برچسب كه نبودند عرب مشركان تنها كه ميكند اضافه اينجا در قرآن

ِلَک (َكذى داشتند: تاريخ طول در انبياء تمام را مشكل اين بلكه ميزدند; mnopq اسDم
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كه است گونه <اين َمْجنُوٌن): َأْو َساِحٌر َقاُلوا ٕاِ'َّ ُسوٍل ّرَ ْن ّمِ َقْبِلِهْم ِمْن الَِّذيَن َأَتي َما

گفتند: كه اين مگر نشد فرستاده بودند آنها از قبل كه كساني سوي به پيامبري هيچ

/٥٢ آيه ذاريات, سوره /١

ديوانه!>١ يا است ساحر او

نََّما ٕاِ َيُقوُلوَن َأنَُّهْم ْعَلُم نَ (َوَلَقْد ميفرمايد: خداوند كه ميخوانيم ديگر جاي در

مـي <ما ِبيٌن): ّمُ َعَرِبيٌّ ِلَساٌن َوَهَذا َأْعَجِميٌّ َلْيِه ٕاِ ُيْلِحُدوَن الَِّذي ّلَِساُن َبَشٌر ُيَعّلُِمُه

كه حالي در دهد"/ مي تعليم او به انساني rرا آيات "nاين گويند: مي آنها كه دانيم

زبان ,rقرآنn اين ولي است; عجمي دهند مي نسبت او به را اينها كه كسي زبان

رومي غbم يك اصالتًا كه بود مكه در بلعام نام به مردي كه است آمده تفاسير در /١٠٣ آيه نحل, سوره /٢
از سخن نيز بعضي و ميآموزد او از را قرآن hصdمحمد ميگفتند مشركان و بود حضرم بني طايفة به متعلق
در نبودند; زبان عرب كدام هيچ كه آوردهاند; ميان به فارسي سلمان يا و جبر و يسا نام به نصراني غbم دو

است/ معجزه بbغت و فصاحت در قرآن كه حالي

است/>٢ آشكار عربي

را آن او كـه است پـيشنيان دروغين افسانههاي همان "اين <ميگفتند: گاه و

/٥ آيه فرقان, سورة /٣

ِليَن وَّ اْ'َٔ َأَساِطيُر َقاُلوا (َو ميشود">/٣ Dام او بر شام و صبح هر و كرده, رونويس

/(iَوَأِصي ُبْكَرًة َعَلْيِه ُتْمَليى َفِهَي اْكَتَتَبَها

اين به است/ دروغين افسانههاي معناي به و اسطوره جمع اساطير ميدانيم

پيغمبر به ميرسيد ذهنشان به كه را هايي برچسب و تهمتها انواع آنها ترتيب

بـه همچنان اسDم و نگذاشت اثر آنها از كدام هيچ ولي دادند; نسبت mnopq كرم ا

داد/ ادامه قشرها ميان در تمام سرعت با خود پيشروي

چرا اقتصادي; و اجتماعي مختلف تضييقات مرحله شد, شروع سوم مرحلة

اندكي گروه و mnopq كرم ا پيامبر راه اين از بايد و است جدي خطر كردند فكرمي كه
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آورند/ در پاي از آوردهاند ايمان او به كه را

آن در مسلمانان ماندن محصور و بعثت ششم سال در طالب ابي شعب داستان

و مسلمان كودكان مير و مرگ به منتهي كه سال, سه مدت در سوزان و خشك دّره

حبشه سوي به جمعي هجرت داستان همچنين و شد, بزرگساpن از بعضي حتي

پـنجم سال در كه آنها به نسبت مشركان آزار و اذيت و العاده فوق فشار اثر بر

است/ معروف افتاد, اتّفاق بعثت

تاريخ در بلكه دادند; قرار فشار تحت را مسلمانان فقط نه آنها اينكه عجيب

غير و مسلمان از اعم مطلب بني و هاشم بني تمام با بستند پيمان كه است آمده

از چيزي نه بدهند زن آنها به نه بگيرند, آنها از زني نه كنند رابطه قطع مسلمان

شود/ شديدتر مسلمين بر فشار تا بفروشند; آنها به چيزي نه و بخرند آنها

از ولي نـميشود, ديـده مسـئله اين به روشني اشارة قرآن آيات در چه گر ا

ميتوان ميكردند, مدينه در يكديگر به منافقان و كّفار و مشركين كه هايي توصيه

َحتَّي اِ% َرُسوِل ِعنَْد َمْن َعَلي ُتنِْفُقوا 'َ َيُقوُلوَن الَِّذيَن (ُهْم دريافت: را مكه وضع

mnopq خدا رسول نزد كه افرادي "به ميگويند: كه هستند كساني <آنها وا): َينَْفضُّ

/٧ آيه منافقون, سورة /١

شوند">/١ كنده پرا تا نكنيد انفاق هستند

بـه پـيش از بـيش را هـمگان تـوجه بـلكه نگـذاشت; اثري نيز فشارها اين

چهرة مسلمانان ضمنا افتاد; زبانها سر بر اسDم آوازة و كرد معطوف مسلمانان

جلب آنها سوي به را عظيمي گروه عواطف كه گرفتند خود به مظلومانهاي كام`

نمود/
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را دشمن امان بي مبارزة و گرفت خود به حادتري شكل دشمنان نظر از مسأله

را mnopq كرم ا پيغمبر خون كه گرفتند تصميم آنها يعني كرد; مرحله چهارمين وارد

مكه سرزمين از را او pاقل يا و كنند راحت را خود فكر هميشه براي و بريزند

نمايند/ تبعيد

نقشة و شدند جمع بود, آنها مشورت محل و اجتماع مركز كه دارالندوه در

(َوٕاِْذ مـيگويد: قـرآن كه گونه همان كردند; طرح كار اين براي دقيقي شيطاني

َواُ% اُ% َوَيْمُكُر َوَيْمُكُروَن ُيْخِرُجوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو لُِيثِْبُتوَك َكَفُروا الَِّذيَن ِبَک َيْمُكُر

كشيدند مي نقشه تو براي كافران كه را هنگامي rبياور خاطر <nبه اْلَماِكِريَن): َخْيُر
توطئه آنها كنند; بيرون rمكّه nاز يا و برسانند, قتل به يا بيفكنند, زندان به را تو كه

/٣٠ آيه انفال, سورة /١

است/>١ تدبيركنندگان بهترين خدا و كرد; مي تدبير هم خداوند و كردند, مي

بر نقش را آنها شيطاني نقشههاي عجيبي نحو به خداوند ميدانيم چنانكه و

سالم دشمن, كشان شمشير محاصرة حلقة از توانست mnopq كرم ا پيغمبر و كرد آب

آغـاز سـر كه را خود بزرگ هجرت و گيرد, پيش در را مدينه راه و آيد, بيرون

كند/ شروع را بود بشريت جهان و اسDم در بزرگ تحولي

نََصَرُه َفَقْد َتنُصُروُه (ٕاِ'َّ ميفرمايد: كه ميگرديم باز قرآن به زمينه اين در باز

َتْحَزْن 'َ ِلَصاِحِبِه َيُقوُل ٕاِْذ اْلَغاِر ِفي ُهَما ٕاِْذ اثْنَْيِن ثَاِنَي َكَفُروا الَِّذيَن َأْخَرَجُه ٕاِْذ اُ%

ـِذيَن الَّ َكـِلَمَة َوَجَعَل َتَرْوَها ْم ّلَ ِبُجنُوٍد َوَأيََّدُه َعَلْيِه َسِكينََتُه اُ% َفَأنَزَل َمَعنَا اَ% ٕاِنَّ

ياري را rپيامبرn او گر <ا َحِكيٌم): َعِزيٌز َواُ% اْلُعْلَيا ِهَي اِ% َوَكِلَمُة ْفَلي السُّ َكَفُروا

او كافران كه هنگام آن كرد; ياري rلحظات ترين سخت nدر را او خداوند نكنيد,
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همراه بيشتر نفر يک nو بود نفر دو از يكي كه حالي در كردند, بيرون rمكّه nاز را

"غم ميگفت: خود همسفر به او و بودند, غار در دو آن كه هنگام آن در ;rنداشت

بـا و فـرستاد; او بـر را خـود آرامش خـداونـد, آنگـاه است"/ ما با خدا مخور,

را كافران rخواسته nو گفتار و نمود; تأييد را او نميكرديد, مشاهده كه لشكرهايي

آيين nو خدا سخن تنها و r;ساخت مواجه شكست با را آنها nو داد, قرار پايينتر

/٤٠ آيه توبه, سورة /١

است/>١ حكيم و توانا خداوند و است; rپيروز nو برتر ,rاو

به بود كرده احاطه را او كه گوني گونا خطرات ميان از mnopq پيامبر ترتيب اين به

اسDم و نمود آغاز را خود هجرت آرامش, و سكينه با و ماند امان در الهي لطف

مرحله اين در دشمنان و شد خود حيات از سازي سرنوشت و نوين مرحلة وارد

خوردند/ شكست نيز

همراه و كرد, پيدا زيادي پيروان و يافت گسترش سرعت به مدينه در اسDم

داراي مسلمانان و شد ريخته mnopq اعظم پيامبر سوي از اسDمي حكومت طرح آن

شدند/ بود حكومت يك نياز آنچه و المال بيت و ارتش

مبارزه مينمود جّديتري خطر احساس كه دشمن اسDم, توسعة موازات به

كرد, شروع اسDم با را مسلحانه پنجمينمرحلهمبارزة در و داد, گسترش را خود

از بعد يكي و/// حنين و خيبر و ُأحد و صغريى و كبريى بدر اسDمي غزوات و

شـاهد مسـلمين مـورد, يك در جـز جـا هـمه در و پـيوست وقوع به ديگري

بودند/ پي در پي و چشمگير پيروزيهاي

mnopq پـيامبر زنـدگاني از مـرحـله ايـن به اشاره فراواني آيات در مجيد قرآن
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سـخت لحظات آن در خود كمك و ياري ياد به همواره را مسلمانان و ميكند

بيشترين اسDم تاريخ به اشاره در قرآن كه گفت ميتوان اختصارًا بلكه مياندازد

اشـارة يك تـوبه, سورة ٢٥ آيه در دليل همين به دارد, مسئله اين به را عنايت

َكِثيَرٍة َمَواِطَن ِفي اُ% نََصَرُكْم (َلَقْد ميفرمايد: و ميكند غزوات اين به اجمالي

پيروز دشمن بر nو كرد ياري بسياري مواضع در را شما <خداوند ُحنَْيٍن): َوَيْوَم

/<rنمود ياري nنيز حنين روز در و ;rشديد

اسـتعمال دائـمي اقـامت مـحل و وطـن مـعناي به گاه موطن, جمع مواطن

كثيرة>, <مواطن از منظور اينجا در ميآيد جنگ ميدان معناي به گاه و ميشود,

ذكر ميدان هشتاد بر بالغ را آن عدد كه است, اسDمي جنگهاي متعدد ميدانهاي

كرده نذر عباسي خلفاي از يكي كه هنگامي ميخوانيم; حديثي در لذا و كردهاند;

بهبودي, از بعد بدهد, فقها به كثيري مال يابد, رهايي مسموميت از گر ا كه بود,

حضرت نهم امام اين و كنند, تعيين را كثير مال مقدار نتوانستند او, اطراف فقهاي

هزار هشتاد nاحتما� كرد تفسير هشتاد به را آن كه بود cdefg التقي علي بن محّمد

بر بالغ كه اسDمي غزوات تعداد بر اطDق كثيره مواطن فوق آية در زيرا ;rدرهم

/١٩٧ ٢,ص ج الثقلين, نور /١

است/١ شده بوده, غزوه هشتاد

را دشمن قدرت آخرين مسلمين و رسيد فرا مكه فتح و المبين فتح انجام سر

شد/ حاكم عرب جزيرة بر اسDم و شكستند, هم در

يك صـورت بـه نـاچار بـه و ننشست, پاي از خورده شكست دشمن ولي

انواع مشغول باطنا و ميكردند اسDم ابراز ظاهرا كه منافقاني ـ مخفي جمعيت
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مـبارزة نـهايي nمرحلة ششم مرحلة ترتيب اين به و آمد, در ـ بودند توطئهها

رسيد/ فرا rدشمن

آن موازات به و شد شروع اسDم پيروزيهاي نخستين با منافقان ظهور البته

دارد! ادامه نيز امروز تا امر اين و يافت, گسترش

يكي آنان توطئههاي و شدند مواجه قطعي شكست با نيز مرحله اين در آنها

از قسمتي چند هر گشت; آب بر نقش هايشان نقشه و شد, آشكار ديگري از بعد

بـه شـروع mnopq كـرم ا پيغمبر رحلت از بعد و ماند باقي خاكستر زير آتش, اين

نمود/ فعاليت

بـخشهاي از كـه ميكند اشاره موضوع اين به مجيد قرآن از فراواني آيات

ميشود/ محسوب قرآن آموزندة بسيار

كـوبندهاي و زنـده بسـيار بـحثهاي منافقون و توبه احزاب, سورههاي در

جمله از ميكند; حكايت منافقان توطئههاي عمق از كه ميشود, ديده آنها دربارة

و گريها فتنه و كارشكنيها و گروه اين دربارة بحث از بعد توبه سورة ٤٨ آية در

َحتَّي ُموَر اْ'ُٔ َلَک ُبوا َوَقلَّ َقْبُل ِمْن اْلِفْتنََة اْبَتَغُوا (َلَقِد ميفرمايد: آنها جاسوسيهاي

فـتنه پـي در rنـيزn ايـن از پيش <آنها َكاِرُهوَن): َوُهْم اِ% َأْمُر َوظََهَر اْلَحقُّ َجاَء

فـرا حـق كه آن تا ساختند; rآشفته nو دگرگون تو بر را كارها و بودند, انگيزي

نـاخشنود آنها كه حالي در ,rشديد پيروز nو گشت آشكار خدا وفرمان رسيد,

بودند>/

بلكه نبود; mnopq كرم ا پيغمبر اسDمي انقDب مقابل در تنها ششگانه مراحل اين

مـوضوع خـود كـه دارد و داشـته وجود الهي انقDبهاي از بسياري مقابل در
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است/ آموزندهاي و مفصل داستان

گشت بارورتر اسDم درخت و نبخشيد سودي تDشها اين از هيچكدام ولي

بـه و سـاخت; گسـترده عـرب جـزيرة شـبه تـمام در را خـود بـرگ و شـاخ و

اِ% ِديـِن ِفـي َيـْدُخُلوَن النَّـاَس َوَرَأْيَت ـ َواْلـَفْتُح اِ% نَْصُر َجاَء (ٕاَِذا مـضمونآية:

و٢/ ١ آيات نصر, سورة /١

ببيني و ـ رسد, فرا rمكه مشركان nبر پيروزي و خدا ياري كه <هنگامي َأْفَواجا)١:
شوند>/ مي خدا دين وارد گروه گروه مردم

پيامبر مبارك عمر ماههايآخر

كه بود سال همان در و رسيد; فرا mnopq پيامبر مبارك عمر پايان سال سرانجام

سورة يعني قرآن سورههاي آخرين موقع همان در و آورد, جا به را حجةالوداع

دسـتور شـد مأمـور mnopq پيامبر كه بود اينجا و شد, نازل پيامها آخرين با مائده

كند, ابDغ cdefg علي حضرت خود, وصي و خليفه و جانشين مورد در را خداوند

َلْيَک ٕاِ ُأنِزَل َما َبّلِْغ ُسوُل الرَّ َها َأيُّ (َيا ميخوانيم: سوره اين ٦٧ آية در كه گونه همان

َيْهِدي 'َ اَ% ٕاِنَّ النَّاِس ِمْن َيْعِصُمَک َواُ% ِرَساَلَتُه ْغَت َبلَّ َفَما َتْفَعْل ْم ّلَ ْن َوٕاِ َک ّبِ ّرَ ِمْن

به است, شده نازل برتو پروردگارت طرف از آنچه پيامبر! <اي اْلَكاِفِريَن): اْلَقْوَم
اي/ نداده انجام را او رسالت نكني, چنين گر ا و كن; ابDغ rمردم nبه كامل طور

كافران گروه خداوند, و ميكند; حفظ مردم, rاحتمالي nخطرات از را تو خداوند

كند>/ نمي هدايت را rلجوجn

هـمراه كه مختلفي گروههاي كه بزرگي گذرگاه آن در خم, غدير در امر اين
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مجمع يك در و شد انجام ميشدند, جدا هم از بودند الوداع حجة در mnopq پيامبر

را آن nشـرح گشت ادا رسـالت ايـن حـق جـمعيت, عظيم انبوه برابر در بزرگ

/rكنيد مطالعه نمونه تفسير پنجم جلد آغاز در ميتوانيد

اين اما رسيد فرا mnopq پيامبر رحلت يعني گوار, نا و بزرگ حادثة آن سرانجام

آن پيشرفت زمينة و شده, محكم نظر هر از اسDم پايههاي كه بود حالي در ضايعه

فكـر كـه دشـمنان آرزوهـاي لذا و بـود; گشـته فراهم جهان كناف ا و اقطار در

مصداق به و رفت باد بر ميشود, منحل فرو او mnopqآيين پيامبر رحلت با ميكردند

rنيزn تو از پيش <و اْلَخالُِدوَن): َفُهُم تَّ ّمِ ْيْن َأَفٕاِ اْلُخْلَد َقْبِلَک ْن ّمِ لَِبَشٍر َجَعْلنَا (َوَما
مرگ انتظار nكه آنان بميري, تو گر ا آيا نداديم; قرار جاودانگي بشري هيچ براي

/٣٤ آيه انبياء, سورة /١

ُتوَن): ّيِ ّمَ نَُّهم َوٕاِ ٌت َمّيِ نََّک (ٕاِ مصداق به و بود؟!>,١ خواهند جاويد rكشند مي را تو

/٣å آيه زمر, سورة /٢

<هـر اْلَمْوِت): َذاِئَقُة نَْفٍس (ُكلُّ مُرد>٢ خواهند نيز آنها و ميري مي تو يقين <به

/٣٥ آيه انبياء, سورة /٣

و يافت تحقق آفرينش عالم عمومي قانون اين ميچشد>٣ را مرگ طعم انساني

شدند/ كام نا دشمنان

نُوَرُه ُيِتمَّ َأْن ٕاِ'َّ اُ% َوَيْأَبي ِبَأْفَواِهِهْم اِ% نُوَر ُيْطِفُئوا َأْن (ُيِريُدوَن مصداق به و

كـنند; خاموش خود دهان با را خدا نور ميخواهند <آنها اْلَكاِفُروَن): َكِرَه َوَلْو
كافران خوشايند چند هر كند, كامل را خود نور كه نميخواهد اين جز خدا ولي

/٣٢ آيه توبه, سورة /٤

از عظيمي قسمت كه امروز تا شد درخشانتر روز به روز الهي نور اين نباشد>,٤

جديدي مناطق سال هر كه ميرود و داده قرار خود پوشش زير را بشريت جهان
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بيفزايد/ خود گسترة بر را

كـه مجيد قرآن در mnopq پيامبر عمر مختلف دورانهاي از دورنمايي بود اين

را مسـتقلي كـتاب شـده نازل مرحله هر در كه آياتي ذكر با نيز آنها همة شرح

ميطلبد/
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اس�م پيامبر ادعاي د�يلصدق

�قرآن �اعجاز

اشاره:

نميتوان دليل بدون موضوعي هيچ دربارة را مدعي هيچ ادعاي ترديد بدون

و وحي ادعاي و انبياء نبّوت مانند: مهمي بسيار موضوع به رسد چه تا پذيرفت

خويش/ از پيروي به مردم دعوت و خدا, با ارتباط

روبـرو آن بـا mnopq اسـDم پـيغمبر مـورد در كـه مسألهاي نـخستين بنابرايـن

است/ نبوت دpيل مسألة ميشويم,

بـيان عـنوان چـهار كـه مـيباشد, مـتنوع ميدانيم اجما� چنانكه دpيل اين

ميگردد:

معجزات /١

محتوايدعوت /٢

گذشته كتبآسماني و پيشين انبياء اخبار /٣

پيشبرد وسايل اصحاب, و اطرافيان او, زندگي سوابق از كه مختلف, قرائن /٤

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٧٢> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



خويش هدف برابر در او كاري فدا و اعتقاد ميزان محيط, در او تأثير ميزان هدف,

سازد/ گاه آ ادعا اين در او صداقت از را ما ميتواند كه ديگري صفات و اخDق و

و بـرترين و نـخستين و ميرويم mnopq پيامبر معجزات سراغ به اشاره اين با

چيز هر از قبل البتّه ميدهيم قرار بررسي مورد را قرآن يعني او معجزة پايدارترين

ميكنيم/ توّجه خودش دربارة قرآن منطق به

َيْأُتـوَن 'َ اْلُقْرآِن َهَذا ِبِمثِْل َيْأُتوا َأْن َعَلي َواْلِجنُّ نُس اْ'ِٕ اْجَتَمَعِت َلِئِن (ُقْل /١

/٨٨ آيه اسراء, سورة /١

ظَِهيرا)/١ ِلَبْعٍض َبْعُضُهْم َكاَن َوَلْو ِبِمثِْلِه

َمـْن َواْدُعـوا ُمـْفَتَرَياٍت ِمـثِْلِه ُسـَوٍر ِبـَعْشِر َفْأُتوا ُقْل اْفَتَراُه َيُقوُلوَن (َأْم /٢

/١٣ آيه هود, سورة /٢

َصاِدِقيَن)/٢ ُكنُتْم ٕاِْن اِ% ُدوِن ْن ّمِ اْسَتَطْعُتْم

َواْدُعـوا ِمثِْلِه ِمْن ِبُسوَرٍة َفْأُتوا َعْبِدنَا َعَليى ْلنَا نَزَّ ا ِممَّ َرْيٍب ِفي ُكنُتْم (َوٕاِْن /٣

النَّاَر ُقوا َفاتَّ َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا ْم لَّ ْن َفٕاِ ـ َصاِدِقيَن ُكنُتْم ٕاِْن اِ% ُدوِن ْن مِّ ُشَهَداَءُكْم

/٢٤ و ٢٣ آيات بقره, سورة /٣

ِلْلَكاِفِريَن)/٣ ْت ُأِعدَّ َواْلِحَجاَرُة النَّاُس َوُقوُدَها ِتي الَّ

اِ% ُدوِن ْن ّمِ اْسَتَطْعُتْم َمِن َواْدُعوا ثِْلِه ّمِ ِبُسوَرٍة َفْأُتوا ُقْل اْفَتَراُه َيُقوُلوَن (َأْم /٤

/٣٨ آيه يونس, سورة /٤

َصاِدِقيَن)/٤ ُكنُْتْم ٕاِْن

َكـانُوا ٕاِْن ـثِْلِه ّمِ ِبـَحِديٍث َفـْلَيْأُتوا ـ ُيـْؤِمنُوَن َ'ّ َبـل َلُه َتــَقوَّ َيــُقوُلوَن (َأْم /٥

/٣٤ ـ ٣٣ آيات طور, سورة /٥

َصاِدِقيَن)/٥
ْن َفٕاِ ـ َصاِدِقيَن ُكنُتْم ٕاِْن ِبْعُه َأتَّ ِمنُْهَما َأْهَديى ُهَو اِ% ِعنِْد ْن ّمِ ِبِكَتاٍب َفْأُتوا (ُقْل /٦
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ِبـَغْيِر َهـَواُه اتََّبَع ِن ِممَّ َأَضلُّ َوَمْن َأْهَواَءُهْم ِبُعوَن َيتَّ َأنََّما َفاْعَلْم َلَک َيْسَتِجيُبوا ْم ّلَ

/٥٠ تا ٤٩ آيات قصص, سورة /١

الظَّاِلِميَن)/١ اْلَقْوَم َيْهِدي 'َ اَ% ٕاِنَّ اِ% َن ّمِ ُهًدي
نَِذيٌر َأنَا نََّما َوٕاِ اِ% ِعنَْد َياُت اْ'| نََّما ٕاِ ُقْل ِه ّبِ ّرَ ْن ّمِ آَياٌت َعَلْيِه ُأنِْزَل َلْوَ' (َوَقاُلوا /٧

َوِذْكَري َلَرْحَمًة َذِلَک ِفي ٕاِنَّ َعَلْيِهْم ُيْتَليى اْلِكَتاَب َعَلْيَک َأنَْزْلنَا َأنَّا َيْكِفِهْم َأَوَلْم ـ ِبيٌن ّمُ

/٥١ تا ٥٠ عنكبوت: سورة /٢

ُيْؤِمنُوَن)/٢ ِلَقْوٍم

ترجمه

رابـياورند, قـرآن اين كههمانند بهدستهمدهند "اگرانسوجندست ١/<بگو:

هرچند,دراينكار+پشتيبانيكديگرباشند"> رانخواهندآورد; آن همانند

,وساختگياست+!بگو: ,بهخدا+نسبتداده" را قرآن بهدروغ "او ميگويند: ٢/<آيا

وهركسرا دهسورهساختگيهماننداينقرآنبياوريد; هم راستميگوييد,شما "اگر

,براياينكار+دعوتكنيد!"> ـ ازخدا ـغير كهميتوانيد

آن يکسورههمانند ايمترديدداريد, بربندهخودنازلكرده اگردربارهآنچه ٣/<و

ـ راستميگوييد! اگر فراخوانيد ,براياينكار+ ـغيرخداـ را وگواهانخود بياوريد;

و ,گنهكـار+ كهمردِم ازآتشيبترسيد ـ كههرگزنخواهيدكرد ـ اگرچنيننكنيد پس

برايكافران,آمادهشدهاست!> و آنهستند; سنگها,بتها+هيزم

راست "اگر بهخدانسبتدادهاست؟!"بگو: بهدروغ را "اوقرآن ٤/<آياآنهاميگويند:

,بـهيـاري+ رامـيتوانـيد هركس ازخدا وغير آنبياوريد ميگوييديكسورههمانند

طلبيد">/
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راست اگـر ـ وليآنـانايـماننـدارنـد افترابسته" بهخدا را "قرآن <ياميگويند: /٥

آنبيارويد>/ ميگوئيدسخنيهمانند

ازسويخدانيست+كتابيهدايت قرآن كهتوراتو , راستميگوييد "اگر ٦/<بگو:

را تو اينپيشنهاد اگر ـ آنپيرويكنم" از من تا نزدخدابياوريد از دو اين از بخشتر

آنكسكه از گمراهتر آيا و ازهوسهايخودپيرويميكنند تنها كهآنها نپذيرندبدان

رانپذيرفتهكسيپيداميشود؟!مسلما وهيچهدايتالهي پيرويهواينفسخويشكرده

راهدايتنميكند/ خداوندقومستمگر

اونازلنشده؟!"بگـو:"مـعجزات بر ازسويپروردگارش "چرامعجزاتي <گفتند: /٧

بيم منتنها كه وشما+ بهميلمن نه و اونازلميشود بهفرمان نزدخدااست,و همه

كـه تـونـازلكـرديم بـر را اينكـتاب برايآنانكافينيستكه آيا ـ دهندهايآشكارم"

كـهايـمان وتذكرياستبـرايكسـاني رحمت دراين, برآنهات^وتميشود؟! پيوسته

,واينمعجزةبسيارواضحياست+>/ ميآورند

بندي جمع و تفسير

nدعوت تحدي مسألة روي مجيد, قرآن واقع در هفتگانه آيات اين تمام در

بـا گـاه و صراحت با گاه كرده; تكيه است اعجاز اركان از يكي كه rمعارضه به

و شك گـر ا و است خـدا سـوي از آسماني كتاب اين ميگويد: التزامي دpلت

چيزي و گيريد كار به را خود نيروهاي تمام و شويد جمع داريد آن در ترديدي

هم شما باشد بشر فكر زاييدة گر ا زيرا بياوريد; را آن از بخشي يا و آن همانند

اعجاز روشن عقلي منطق يك با حقيقت در و هوش, و فكر داراي و هستيد بشر
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است/ كرده تثبيت اجمال بطور را قرآن

جـويان بـهانه برابـر <nدر ميفرمايد: rبحث مورد nدر آيه نخستين در قرآن

را قـرآن ايـن هـمانند كـه كنند اجتماع پريان و انسانها همة گر "ا بگو: rلجوج

َلِئِن (ُقْل كنند>: پشتيباني كار اين در را يكديگر چند هر و آورد نخواهند بياورند

َكـاَن َوَلْو ِبِمثِْلِه َيْأُتوَن 'َ اْلُقْرآِن َهَذا ِبِمثِْل َيْأُتوا َأْن َعَلي َواْلِجنُّ نُس اْ'ِٕ اْجَتَمَعِت

ظَِهيرا) ِلَبْعٍض َبْعُضُهْم

با ديگر سوي از و كرده انسانها همة از عامي دعوت يكسو از كه آيه اين

ديگـر اعـصار و ما عصر در كه را انسانهايي قرآن دعوت جاودانگي به توجه

جملة و <اِْجتََمَعِت> به تعبير با سوم سوي از و ميشود شامل را ميكنند زندگي

مقابله در تعاون و همفكري و همكاري به دعوت را آنها ظهيرا> لبعض <بعضهم

غيرت سر بر اصطDح به و تحريكات انواع با چهارم سوي از و ميكند مثل به

ترسيم را تحّدي شكل قويترين كه است, همراه معارضه اين در طرف, آوردن

را آن همانند nهرگز < بِِمثِْلهى يَأْتُوَن <+ى ميگويد: قاطعيت با كه هنگامي و ميكند;

ميسازد/ روشن انسانيت جهان ماوراي با را آن پيوند و ارتباط rنميآورند

عصر در اسDم دشمنان انگيزة و داشته عمومي جنبة رسا فرياد اين اينكه با

گر ا مسلما بوده, قوي آن كوبيدن و مبارزه براي ديگر زمان و عصر هر در و نبوت

تـاريخ ايـنكه و نـميپوشيدند چشم آن از هرگز داشتند كاري چنين بر قدرت

بـاشند كرده كار اين به اقدام جماعتي يا شخص نميدهد نشان جهان و اسDم

است/ قرآن حقانيت نتيجه در و آنها ناتواني و ضعف و عجز دليل

ظـهير بلكه نيست; مراد اجتماع صرف كه ميشود استفاده آيه اين از ضمنا
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است/ مطرح تّحي در نمودن, يكديگر كمك و كردن پشتيباني يعني بودن

رسا و بيان شيريني و بDغت مسألة به تحّدي تنها خداوند اينكه توّجه قابل

در شباهت rآن nهمانند مثله تعبير بردن كار به با بلكه نميكند; قرآن معني بودن

مـطرح آن شـئون هـمه و احكام و معارف, محتوا, عبارات, در را جهات تمام

ميكند/

��

و ميآورد پايينتر را مثل به معارضه به دعوت و تحّدي سطح آيه دومين در

گر "ا بگو: بسته افترا خدا به را قرآن ميگويند اسDم مخالفان يعني آنها ميگويد:<

(َأْم بـيارويد>: دروغين سورههاي اين مانند سوره ده هم شما ميگوييد راست

ُمْفَتَرَياٍت) ثِْلِه ّمِ ُسَوٍر ِبَعْشِر َفْأُتوا ُقْل اْفَتَراُه َيُقوُلوَن

از غير ميتوانيد كه را كساني <تمام ميافزايد: بلكه نميكند قناعت هم اين به

َمـْن (َواْدُعوا ميگوييد>: راست گر ا طلبيد ياري به r امر اين انجام nبراي خدا

َصاِدِقيَن)/ ُكنُتْم ٕاِْن اِ% ُدوِن ْن ّمِ اْسَتَطْعُتْم

است قرآن كل دهم يك از كمتر كه سوره ده به را خود تحّدي قرآن واقع در

ميدهد/ تنزل

��

دربارة گر <ا ميفرمايد: و ميدهد تنزل صدم يك از كمتر به آيه سومين در و

يك rاقلpn دارديد ترديد و شك كردهايم نازل rmnopq nمحمد خود بندة بر آنچه

ِبُسوَرٍة َفْأُتوا َعْبِدنَا َعَليى ْلنَا نَزَّ ا مَّ مِّ ِفيَرْيٍب ُكنُتْم (َوٕاِْن بياوريد>: را آن مانند سوره
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ثِْلِه)/ مِّ ْن مِّ
راست گـر ا كـنيد دعـوت خـدا جـز را خـود گواهان <تمام ميافزايد: سپس

َصاِدِقيَن)/ ُكنُتْم ٕاِْن اِ% ُدوِن ْن مِّ ُشَهَداَءُكْم (َواْدُعوا ميگوئيد>:

هسـتند; آنها ياوران و همفكران خدا, جز گواهان از منظور كه است روشن

گـواهـي آنـها نـفع بـه پـيامبر رسالت نفي در كه هستند كساني همان اينها زيرا

بياورند; قرآن همانند سورهاي تا كنند كمك آنان به بايد اينجا در طبعا و ميدادند

هر از قبل بايد باشد قرآن با سوره آن همانندي بر دادن گواهي منظور گر ا pا و

نـخستين البـيان مـجمع در طـبرسي مرحوم لذا بخواهند; گواهي خدا از كس,

و اعوان <منظور, كه: است اين ميكند نقل عباس ابن از اينجا در كه را تفسيري

كه شدهاند ناميده شهداء انصار, و اعوان جهت اين از ميگويد و است آنها انصار

دارند>/ همكاري هنگام به شهود و حضور

ميكند ذكر شهداء براي معنا دو كه آن از بعد خود تفسير در نيز رازي فخر

/١١٩ صفحه ,٢ جلد رازي, فخر تفسير /١

ميدهد/١ ترجيح را دوم معناي rانصار و اعوان و nبتها

پذيرفتهاند/ را معنا همين نيز مفّسران از ديگري جمع

از قبل و شروع اللّىه> <ِبْسِم با كه است قرآن آيات از بخشي معناي به <سورة>

ميباشد برائت سورة كه قرآن از مورد يك در جز ـ مييابد پايان ديگر اللّىه> <ِبْسِم

مجموع گويي است, شهر ديوار معناي به و مدينه سور از سوره كه شده گفته ـ

هستند, آيات شهرهاي آن سورههاي و پهناور, و عظيم كشور يك منزلة به قرآن

رابطهاي و پيوند همواره سوره, يك آيات ميان در كه معتقديم ما دليل همين به و
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در كه همانگونه نباشد; آشكار رابطه اين ظاهر در گاهي چند هر است; قرار بر

وجـود ارتباط و انسجام نوع يك شهر هر جادههاي و عمارات و خانهها ميان

قرار خود جاي در كدام هر مسكوني مناطق و بازارها و مدارس و مساجد و دارد,

است/ گرفته

نـا از بعضي پندار خDف بر سورهها كه ميشود استفاده تعبير اين از ضمنا

از بعضي گاهي چند nهر است بوده شكل همين به قرآن نزول هنگام به گاهان آ

/rميگرفت جاي خاصي سورة در پيامبر دستور به ميشد نازل كه آيات

فصاحت از اعم اوصاف, تمام در كه است چيزي معناي به ِمثِْلِه> <ِمْن به تعبير

بيانيه/ يا است زائده يا <مِْن> بنابراين /١

آية سخن اين شاهد باشد/١ قرآن همانند عالي معارف و محتوا با الفاظ, بDغت و

سـورهاي <بـياوريد ِمـثِْلِه): ِبُسوَرٍة (َفأْتُوا ميفرمايد: كه است يونس سورة ٣٨

ِمـثِْلِه): ِبـَحِديٍث (َفـلْيَأْتُوا مـيخوانـيم: طـور سورة ٣٤ آية در و قرآن> همانند

قرآن>/ همانند سخني <بياوريد

چـنين ايـن مـفهومش كـه پـيامبر به <مثله> ضمير بازگشت احتمال بنابراين

mnopq محمد همانند كسي داريد ترديد آسماني آيات اين اصالت در گر ا كه ميشود

بسيار بياوريد, را آن همانند آياتي و باشد نخوانده درسي هرگز كه كنيد پيدا را

به يا احتمال يك عنوان به را آن مفّسران از جمعي چند هر ميرسد; نظر به بعيد

كردهاند/ ذكر قبولي مورد تفسير عنوان

مفهومش و شود جمع معنا اين در تعبير دو هر كه دارد وجود نيز احتمال اين

نـخوانـدهاي درس شـخص از قـرآن, سـورههاي همانند سورهاي كه باشد اين
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بياوريد/ mnopq محمد همانند

شـده جمع عبارت يك در معنا دو هر آمده, برهان تفسير در كه حديثي در

/١ حديث ,٦٧ صفحه ,١ جلد برهان, تفسير /١

است/١

هـرگز كـه ـ نكـنيد چنين گر ا <پس ميافزايد: آيه اين تعقيب در حال هر به

هستند; آن هيزم rبتهاn سنگها و rگنهكار n مردِم كه بترسيد آتشي از ـ كرد نخواهيد

ْم لَّ ْن (َفٕاِ نكنيد: مخالفت قرآن اين با و بترسيد است!>, شده آماده كافران, براي و

/٢٤ آيه بقره, سوره /٢

ِلْلَكاِفِريَن)/٢ ْت ُأِعدَّ َواْلِحَجاَرُة النَّاُس َوُقوُدَها ِتي الَّ النَّاَر ُقوا َفاتَّ َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا

��

و است شـده قـرآن هـمانند سورهاي آوردن به تحّدي نيز آيه چهارمين در

؟!" است داده نسبت rخدا nبه دروغ به را قرآن "او گويند: مي آنها <آيا ميفرمايد:

كس هر خدا, از غير و بياوريد; آن همانند سوره يک گوييد, مي راست گر "ا بگو:

ثِْلِه ّمِ ِبُسوَرٍة َفْأُتوا ُقْل اْفَتَراُه َيُقوُلوَن (َأْم فراخوانيد!">: rياري nبه توانيد مي را

َصاِدِقيَن)/ ُكنُْتْم ٕاِْن اِ% ُدوِن ْن ّمِ اْسَتَطْعُتْم َمِن َواْدُعوا

بـه تـعبير و مـيشود قـرآن كـوچك و بزرگ سورههاي شامل <ُسورة>, واژة

َمـْن (َواْدُعـوا جـملة: و است; جـهات تـمام از بـودن هـمانند بـه <ِمثِْلِه>اشاره

ميشود/ شامل را الله سوي ما تمام َصاِدِقيَن), ُكنُتْم ٕاِْن اِ% ُدوِن ْن ّمِ اْسَتَطْعُتْم

همانند ميتوانست نيز ديگري انسان بود, بشر فكر زاييدة قرآن گر ا بنابراين

به گيرد; كمك نيز شماري بي افراد از بخواهد اينكه به رسد چه تا بياورد, را آن

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٨٠> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



بودند/ فراوان بلغاء و فصحاء جاهلي, عرب ميان در اينكه خصوص

براي طريق بهترين كه ميشود استفاده خوبي به قبل آيات و آيه اين از ضمنا

در قـرآن را سـخن ايـن است, گروهي افكار از استفاده مهم, اهداف به وصول

حـقايق به وصول براي كنگرهها و سمينارها برگزاري مسألة كه ميگويد زماني

شخصي و فردي جنبة دانشمندان تDشهاي حتي و نبود, مطرح هرگز مسائل

داشت/

��

<يا ميفرمايد: و ميكند ذكر ديگري صورت به را معنا همين آيه پنجمين در

nو ندارند ايمان آنان بلكه نيست, چنين بسته؟! افترا خدا به را "قرآن گويند: مي

(َأْم بـياورند!">: آن هـمانند سـخني گـويند مـي راست گر ا ـ /rاست بهانه اينها

/٣٤ و ٣٣ آيه طور, سوره /١

َصاِدِقيَن)/١ َكانُوا ٕاِْن ثِْلِه ّمِ ِبَحِديٍث َفْلَيْأُتوا # ُيْؤِمنُوَن َ'ّ َبل َلُه َتَقوَّ َيُقوُلوَن

سخني معناي به البيان مجمع در طبرسي مرحوم گفتة به ْل> <تََقوُّ از َل> <تقوَّ

كـار به دروغ و كذب در معمو� و ميشود ساخته تكلف و زحمت با كه است

/١٦٨ صفحة ,٩ جلد البيان, مجمع /٢

مـثله> <بحديث تعبير است/٢ تكلّف به محتاج و ندارد واقعيتي كه چرا ميرود;

و قرآن, از سوره يك يا سوره چند يا تمام به اشاره ميتواند rآن همانند nسخني

در راغب ميشود/ اطDق اينها همة به <حديث> كه چرا باشد; آن از كمتر حتي يا

يا بيداري در وحي يا گوش طريق از انسان به كه سخني <هر ميگويد: مفردات

ميشود>/ گفته حديث آن به شود, منتقل خواب
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��

همانند كتابي آوردن از سخن شده, وارد قصص سورة در كه آيه ششمين در

از قرآن و تورات nكه گوييد مي راست گر "ا <بگو: ميفرمايد: پس است, كتاب اين

آن از تا بياوريد, خدا نزد از دو اين از تر بخش هدايت كتابي ,rنيست خدا سوي

ُكـنُتْم ٕاِْن ـِبْعُه َأتَّ ِمـنُْهَما َأْهـَديى ُهـَو اِ% ِعـنِْد ْن ّمِ ِبِكَتاٍب َفْأُتوا (ُقْل كنم!>: پيروي

/٤٩ آيه قصص, سورة /١

َصاِدِقيَن)/١
ميافزايـد: مجيد قرآن اعجاز بيان و آنان آلودة باطن كردن افشا براي سپس

ميكنند> پيروي خود هوسهاي از تنها آنان كه بدان نپذيرفتند, را تو پيشنهاد گر <ا

امـتناع آن پـذيرش از بـاز ولي است; الهـي مـعجزة يك قـرآن ايـن ميدانند و

ْم ّلَ ْن (َفٕاِ نيست هماهنگ آنها, نفس هواي و نامشروع منافع با كه چرا ميدارند;

/٥٠ آيه قصص, سوره /٢

َأْهَواَءُهْم)/٢ ِبُعوَن َيتَّ َأنََّما َفاْعَلْم َلَک َيْسَتِجيُبوا

زاييدة كتاب اين ميشود معلوم شدند, عاجز آن مثل آوردن از آنها گر ا يعني

اين براي كه كوششي و تDش همه آن با كه نداشت دليل وگرنه نيست, بشر فكر

شوند/ ناتوان بودند, گرفته اختيار در كه وبليغاني فصيحان و داشتند كار

تمام شامل بنابراين است; شده نوشته و مكتوب چيز هر معناي به كتاب واژة

در آيه اين اينكه به توجه با مخصوصا ميشود; آن مختلف قسمتهاي يا و قرآن,

تمام زمان آن در مسلما و شده نازل مكه در قصص سورة و است قصص سورة

است مـعجزه آن تمام هم مجيد قرآن كه ميشود روشن بود, نگشته نازل قرآن
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آن/ مختلف بخشهاي وهم

��

چرا گفتند: > كه جوياني بهانه پاسخ در بحث مورد آية آخرين و هفتمين در

آَيٌة َعَلْيِه َل نُّزِ َلْوَ' (َوَقاُلوا نشده؟!">: نازل او بر پروردگارش سوي از معجزاتي

مي نازل او فرمان به nو است خدا نزد فقط "معجزات <بگو: ميفرمايد: ِه), ّبِ ّرَ ِمْن
نَِذيٌر َأنَا نََّما َوٕاِ اِ% ِعنَْد َياُت اْ'| نََّما ٕاِ (ُقْل آشكـارم">: دهندهاي بيم تنها من ;r,شود

ِبيٌن)/ ّمُ
كرديم نازل تو بر را كتاب اين كه نيست كافي آنان براي <آيا ميافزايد: سپس

ُيْتَليى اْلِكَتاَب َعَلْيَک َأنَْزْلنَا َأنَّا َيْكِفِهْم (َأَوَلْم ميشود؟!>: تDوت آنها بر پيوسته كه

/٥١ و ٥٠ آيات عنكبوت, سورة /١

١ َعَلْيِهْم)/
مـعجزات انتظار چرا الهي, مانند بي و بزرگ معجزة اين وجود با آنها يعني

با و ميدهد خبر قرآن اعجاز از صراحت با ترتيب اين به ميكشند؟ را ديگري

ميطلبد/ معارضه به را مخالفان و ميكند تحدي التزامي, دpلت

دpلت آيات اين <در ميگويد: البيان مجمع در طبرسي مرحوم بزرگ مفّسر

Dاع در اينكه حتّيى و است, كافي معجزه براي مجيد قرآن اينكه بر است روشني

معجزات جميع از كننده كفايت را آن خداوند كه چرا دارد; قرار اعجاز درجات

باقي آن غير به نيازي ديگر كه است حدي به رسيدن معناي به كفايت و برشمرده

/hبحث مورد آية dذيل ٢٨٩ صفحه ,٨ و ٧ جلد البيان, مجمع /٢

نماند/٢
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اين اهميت آمده, ضDل في تفسير و قرطبي تفسير در كه نكته دو به توجه با

كساني براي بيشتر جسماني عادات خوارق اينكه نخست ميشود/ روشن مطلب

آغـاز دوران بـا مـتناسب مـطلب ايـن و هسـتند حسـي مسائل گرفتار كه است

دارد, مـعنوي جـنبة كـه روحـاني معجزة چنين امّا و است; بشري انديشههاي

خارق و معجزات اينكه ديگر و است; بشري دانش شكوفائي دوران با هماهنگ

مخالفت مورد سحر برچسب با غالبا عيسي و موسي معجزة مانند انبياء عادات

تشكيل الفاظي از است, كDم جنس از كه اعجازي كه حالي در ميگرفت, قرار

/hبحث مورد آيات dذيل ٥٠٧١ صفحه ,٧ جلد قرطبي, تفسير و ٤٢٢ صفحه ,٦ جلد ضbل, في تفسير /١

دارند/١ آن بر قدرت هستند زبان آن اهل كه افرادي همة كه شده

��

قرآن مختلف, سورههاي از آيه هفت در حداقل مجيد قرآن كه شد اين نتيجه

مـختلف طـرق به را منكران و كرده قلمداد الهي بزرگ معجزة يك عنوان به را

و داد انـجام عـادتي خـارق كسـي هرگاه ميدانيم و ميدهد; قرار تحدي مورد

است/ آن اعجاز بر دليل ماندند عاجز آن از و كرد دعوت معارضه به را همگان

معتقديد گر ا كه ميكند گوشزد آنها به خود, تعبيرات در قرآن ديگر عبارت به

فكـر قـدرت و داريد مغز و بشريد هم شما و است بشر مغز ساختة آيات اين

در گر ا نيستند; كم شما ميان در سنجان نكته و سرايان سخن و گويندگان و داريد

عبارات انواع با و بياوريد; آيات اين همانند آياتي هم شما هستيد صادق ادعا اين

ميكند/ دعوت مبارزه اين در شركت به را آنها تحريكآميز
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تمام حتما شوند پيروز مبارزهاي چنين در ميتوانستند آنها گر ا ديگر, سوي از

آنـها بـراي مـبارزه ايـن در شكست زيـرا مـيكردند; آوري جمع را خود قواي

بود/ چيز همه دادن دست از با مساوي

تمام در و بود بتخانه و بت و شرك فرهنگ كه آنها, فرهنگ اساس با قرآن

خـتم ايـنجا بـه تـنها و داشت جنگ سر داشت, عميق نفوذ آنها زندگي شؤون

را آنان مغرور و ظالم ثروتمندان و زمامداران و شيوخ مبارزه اين بلكه نميشد;

آنـها از را سـاختگي و مـوهوم امتيازات تمام و ميكشيد; زير به قدرت اوج از

ميگرفت/

انگيزههاي كرد; خواهيم اشاره آن به كه تاريخي شواهد از نظر قطع بنابراين

از را mnopq محمد حضرت ميتوانستند واقعا گر ا و بود; فراوان بسيار مثل به مقابله

مـبارزات و خـونين جـنگهاي همه آن به نيازي چه كنند, سDح خلع راه اين

آياتي آوردن سراغ به اما دادند, چيز همه به تن آنها ميبينيم اينكه و بود, سخت

است/ مبارزه اين در آنها شكست بر دليل بهترين نرفتند قرآن همانند

��
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توضيحات

قرآن بينظير جاذبة و نفوذ /١

ميكنيم خورد بر مستندي و شگفتانگيز حوادث به تاريخ, مطالعه هنگام در

از بيگانگان nحتي شنوندگان قلوب در قرآن چشمگير نفوذ بيانگر سو يك از كه

به مقابله از مخالفان عجز بر روشني دليل ديگر سوي از و است; rقرآن و اسDم

انسـان بـه را زيـادي مسائل تاريخي حوادث اين بررسي ميآيد, شمار به مثل

در آنـچه صدق و آسماني كتاب اين عظمت به پيش از بيش را ما و ميآموزد,

ميخوانيد: زير در را آن نمونههاي كه ميكند واقف آمده, آن آيات

مخزومي مغيرة بن وليد داستان

مبارزه فكر به كه ميآورد ميان به كسي از سخن كه خوبي به ثِّر مُدَّ سورة آيات

نزول شأن در را ماجرا ميشود/ شوم سرنوشتي گرفتار و بود ميافتد مجيد قرآن با

غـير و رازي فخر مراغي, قرطبي, طبرسي, مانند: مفسران از بسياري آيات اين

كردهاند: نقل شرح اين به آنها

به الحرام مسجد در mnopq اسDم پيامبر شد; نازل غافر سورة آيات كه هنگامي

كـه مكـه سرشناس و معروف مرد ـ مخزومي مغيره بن وليد بود, ايستاده نماز
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شـور بـه او با مهم مسائل در و داشتند اعتقاد او درايت و عقل به قريش سران

كه هنگامي ميداد/ گوش را آيات تDوت و بود حضرت نزديك ـ ميپرداختند

بـن وليـد سخت آيات اين كرد, تكرار را آيات شد, معنا اين متوجه mnopq پيامبر

بازگشت; rمخزوم بني nطايفة قومش مجلس به كه هنگامي و داد تكان را مغيره

سخن به شباهت نه كه شنيدم mnopq محمد از كDمي كنون ا هم قسم! خدا <به گفت:

ِانَّ َو لَـطHَوةً َعلَيِه ِانَّ َو لََحHَوةً لَُه ِانَّ <و پريان>, سخنان به نه و دارد; انسانها

زيبايي و شيريني او گفتار > :< يُعليى ا مى َو لَيَْعلُوا اَنَُّه َو َلُمْغِدٌق اَْسَفلَُه ِانَّ َو لَُمثِْمٌر اَعHُه

و مـايه; پـر هـايش ريشه و ميوه پر شاخههايش دارد; العادهاي فوق طراوت و

بـرتري آن بـر سـخني هيچ و ميرود باpتر ديگر سخن هر از كه است سخني

بازگشت/ منزلش به و گفت را اين نمييابد/

كتاب و mnopq محمد آيين فريفتة او كه سوگند! خدا به گفتند: يكديگر به قريش

كرد; خواهد منحرف را قريش تمام سرانجام او و رفته بيرون ما آيين از و شده او

ميگفتند/ rقريش قبيلة سبد سر گل n قريش ريحانة وليد, به آنها و

چـهرة وبـا آمـد و كرد حركت ميكنم>! را كار اين چارة <من گفت: ابوجهل

گـفت: بـرادر!> فـرزند غمگيني <چرا گفت: وليد نشست; وليد كنار در غمگين

mnopq محمد سخن تو ميكنند گمان و مينهند عيب سال و سن اين در تو بر قريش

و درآمـد قريش مجلس وبه برخاست ابوجهل همراه وليد بخشيدي>, زينت را

او در جنون آثار هرگز آيا است؟!, ديوانه mnopq محمد ميكنيد گمان <شما گفت:

او در كـهانت آثار آيا است; كاهن او ميكنيد <فكر گفت: <نه> گفتند: ديدهايد؟>

لب ديدهايد هرگز آيا است شاعر او ميكنيد گمان > گفت: <نه>, گفتند: ديدهايد؟>
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آيـا است؟ دروغگـو او ميكنيد فكر <پس گفت: <نه>, گفتند: بگشايد؟> شعر به

صادق عنوان به ما نزد هميشه او <نه گفتند: داريد؟> او دربارة دروغي سابقة هرگز

ميشد>/ شناخته امين, و

وليد بگوييم؟> چه او دربارة تو عقيدة به <پس گفتند: وليد به قريش اينجا در

است; ساحري مرد فقط <او گفت: و كشيد درهم چهره و نمود نگاهي و كرد فكر

ميافكند؟ جدايي ما دوستان و فرزندان و خانواده و مردان ميان نديدهايد مگر

قـرطبي, مـراغـي, رازي, فـخر مانند: مفسران از ديگر بسياري و ,٣٨٦ صفحه ,١٠ جلد البيان, مجمع /١
كردهاند/ نقل تفاوتهائي با را حديث اين ضbل, في و الميزان نويسندة

جالب>/١ است سحري ميگويد چه هر و است ساحر او بنابراين

قرآن قريشبه گوشدادنسران

ابوجهل و nابوسفيان قريش سران از نفر سه كه ميخوانيم هشام ابن سيرة در

مخفيانه صورت به قرآن آيات شنيدن براي شبها از شبي rشريق بن اخنس و

را قرآن آيات و ميخواند نماز حضرت كه حالي در آمدند mnopq پيامبر خانة نزد

تا و شود خبر با ديگري آنكه بي شدند, پنهان گوشهاي در كدام هر ميكرد تDوت

بـه ولي شدند; متفرق فجر طلوع هنگام و سپردند قرآن تDوت به گوش صبح

كرد: سرزنش را ديگري نحوي, به كدام هر و ديدند را يكديگر جاده, در زودي

ببينند; را منظره اين شما سفيهان از بعضي گر ا كه نكنيد تكرار را كار اين <ديگر

صـبح و كـردند تكرار را كار همين ديگر شب ميشود>! پيدا آنها براي افكاري

سرزنشها همان و قبل شب سخنان همان كردند مشاهده را يكديگر كه هنگامي
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رفـتند; خـود خانههاي به و كردند, مطرح را كاري چنين تكرار عدم قرارداد و

يكديگررا كه هنگامي صبح و شد, تكرار دقيقا مسأله همين نيز سوم شب اتفاقا

و عـهد تا نميخوريم تكان اينجا از <ما گفتند: بعضي كردند, مDقات ديگر بار

متفرق و بستند پيمان سرانجام كنيم>, ترك را كار اين هميشه براي و ببنديم پيمان

/٣٣٧ صفحة ,١ جلد هشام, ابن سيرة /١

شدند/١

زانو آن مقابل در سخت سر دشمنان حتي كه بود زياد آنقدر قران جاذبة آري

كنار شخصي, منافع حفظ به عDقه و لجاجت و تعصب پردههاي گر ا و ميزدند;

ميآوردند/ ايمان يقينا ميرفت

دوستانش و العوجاء ابي ابن داستان

از كـه مـعروفي دانشـمند حكـم, بـن هشـام از احتجاج در طبرسي مرحوم

و ديصاني, كر ابوشا و العوجاء, ابي ابن كه: ميگويد بود cdefg صادق امام گردان شا

ـ بودند ايمان بي افراد و مDحده از همگي كه ـ مقفع ابن و بصري, عبدالملك

قرآن بر و ميگرفتند مسخره باد به را حاجيان اعمال و شده جمع كعبه خانة كنار

ميزدند/ طعنه

nو كنيم نقض را قرآن چهارم يك ما از كدام هر بياييد گفت: العوجاء ابي ابن

حالي در بود خواهد جا همين در آينده سال ما ميعاد و rبياوريم آن همانند چيزي
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و , mnopq محّمد نبّوت ابطال سبب قرآن نقض زيرا كردهايم; نقض را قرآن تمام كه

مسأله اين بر آنها است/ ما ادعاي حقانيت اثبات و اسDم, ابطال او نبّوت ابطال

شدند/ كنده پرا و كردند توافق

العوجاء ابي ابن كردند, اجتماع كعبه خانة كنار در روز همان در آينده سال در

فكر آيه اين در شدم جدا شما از من كه روز آن از گفت: و گشود سخن به لب

او از rيوسف nبرادران كه <هنگامي نَِجيّا): َخلَُصوا ِمنُْه اْستَيْئَُسوا ا (َفلَمَّ ميكردم:

/٨٠ آيه يوسف, سورة /١

و فصيح قدر آن ديدم پرداختند>١ نجوي به هم با و رفتند كناري به شدند, مأيوس

غير از مرا فكر آيه اين پيوسته و بيفزايم آن به را چيزي نميتوانم كه است معنا پر

داشت/ مشغول خود به آن

ميانـديشيدم: آيه اين در شدم جدا كه وقت آن از نيز من گفت: عبدالملك

َيْخُلُقوا َلْن اِ% ُدوِن ِمْن َتْدُعوَن الَِّذيَن ٕاِنَّ َلُه َفاْسَتِمُعوا َمثٌَل ُضِرَب النَّاُس َها (َياَأيُّ
الطَّاِلُب َضُعَف ِمنُْه َيْسَتنِقُذوُه 'َ َشْيئا َباُب الذُّ َيْسُلْبُهْم َوٕاِْن َلُه اْجَتَمُعوا َوَلْو ُذَبابا

كه را كساني دهيد: فرا گوش آن به است, شده زده مَثَلي مردم! <اي َواْلَمْطُلوُب):
بيافرينند, مگسي توانند هرگزنمي ,rكنيد مي پرستش nو ميخوانيد خدا از غير

آنـها از چـيزي مگس هرگاه و دهند; هم دست به دست كار اين براي چند هر

طلب هم و است, ناتوان كننده طلب هم گيرند/ بازپس را آن توانند نمي بربايد,

/٧٣ آيه حج, سوره /٢

٢/<rمعبودان هم و عابدان, nهم شونده

بياورم/ آن همانند كه ديدم عاجز را خود من

(َلْو ميانديشيدم: آيه اين در شدم جدا شما از كه زمان آن از گفت: ابوشاكر و
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جـز زمـين, و آسـمان در گـر ا rكـه حالي <nدر َلَفَسَدَتا): اُ% ٕاِ'َّ آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن

/٢٢ آيه انبياء, سوره /١

خورد>/١ مي هم به جهان نظام بود, ديگري خدايان يگانه, خداوند

بياورم! را آن همانند كه نديدم قادر را خود و

آن از كه چرا نيست; بشر كDم جنس از قرآن اين قوم! <اي افزود: مقفع ابن و

َماَءِك اْبَلِعي َأْرُض َيا (َوِقيَل ميانديشيدم: آيه اين در شدم جدا شما از كه لحظه

ُبـْعدا َوِقيَل اْلُجوِدّيِ َعَلي َواْسَتَوْت اْ'َْٔمُر َوُقِضَي اْلَماُء َوِغيَض َأْقِلِعي َسَماُء َوَيا

rبارش nاز آسمان, اي و فروبر! را آبت زمين, "اي شد: گفته <و الظَّاِلِميَن): ّلِْلَقْوِم
rكوه nدامنه بر rكشتيn و يافت پايان كار و نشست فرو آب و كن!" خودداري

"nاز ستمكاران گروه باد دور شد: گفته rهنگام اين nدر و گرفت; پهلو جودي,

/٤٤ آيه هود, سوره /٢

٢<r!خدا رحمت

ديدم/ عاجز آن همانند آوردن از را خود من و

آنها كنار از cdefg الصادق محمد بن جعفر اثناء اين در ميگويد: حكم بن هشام

َيْأُتوا َأْن َعَلي َواْلِجنُّ نُس اْ'ِٕ اْجَتَمَعِت َلِئِن (ُقْل فرمود: تDوت را آيه اين و گذشت

انس گر ا <بگو: ِلَبْعٍضظَِهيرا): َبْعُضُهْم َكاَن َوَلْو ِبِمثِْلِه َيْأُتوَن 'َ اْلُقْرآِن َهَذا ِبِمثِْل

را آن هـمانند بـياورند, را قـرآن اين همانند كه دهند هم دست به دست جن و

/٨٨ آيه اسراء, سوره /٣

باشند">/٣ يكديگر پشتيبان rكار اين nدر چند هر آورد; نخواهند

حقيقتي اسDم گر <ا گفتند: و كردند نگاه يكديگر به نفر چهار آن هنگام اين در

خدا به بود, نخواهد cdefg محمد بن جعفر جز كسي mnopq محمد حتي و باشد داشته
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هيبتش از و ميگيرد, فرا را ما او ابهت اينكه مگر نميبينيم را او هرگز ما سوگند!

كـنده پرا خود ناتواني به اعتراف با و گفتند را اين ميشود>; راست ما تن بر مو

شدند/

بنمظعون عثمان داستان

آغـاز در من ميگويد: است mnopq اسDم پيامبر معروف صحابة از يكي كه او

كه بود اين هم آن دليل دل; و قلب با نه بودم پذيرفته ظاهري صورت به را اسDم

پذيرفتم/ حياء روي از هم من و كرد اسDم پيشنهاد من به كرارا mnopq پيامبر

در سخت ديدم بودم خدمتش روزي اينكه تا يافت ادامه همچنان وضع اين

را پيامي گويي دوخت, آسمان طرف به را خود چشم گهان نا است, رفته فرو فكر

هنگامي فرمود: پرسيدم, ماجرا از بازگشت عادي حال به وقتي ميدارد, دريافت

من براي را آيه اين و شد, نازل من بر جبرئيل گهان نا ميگفتم سخن شما با كه

اْلـَفْحَشاِء َعـِن َوَينَْهيى اْلُقْرَبيى ِذي يَتاِء َوٕاِ ْحَساِن َوإ'ِ ِباْلَعْدِل َيْأُمُر اَ% (ٕاِنَّ آورد:

مي فرمان احسان و عدل به <خداوند َتَذكَُّروَن): ُكْم َلَعلَّ َيِعُظُكْم َواْلَبْغِي َواْلُمنَكِر
كند; مي نهي ستم و منكر و فحشا از و نزديكان; به بخشش به rهمچنينn و دهد

/٩٠ آيه نحل, سوره /١

شويد>/١ متذكّر شايد ميدهد, اندرز شما به خداوند

بر آن عالي محتواي خواند من براي آخر به تا را آيه اين mnopq پيامبر كه هنگامي

فـرو مـن جـان اعماق در اسDم ساعت, همان در كه گذاشت اثر چنان من دل

دادم خـبر او به را جريان و رفتم, mnopq پيامبر عموي ابوطالب سراغ به نشست/
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او زيرا شد; خواهيد هدايت كه كنيد mnopqپيروي محمد از قريش! طايفة <اي گفت:

نميكند>/ دعوت اخDقي فضايل به جز را شما

سـران از يكـي و عـرب مـعروف دانشـمند ـ مغيره بن وليد سراغ به سپس

محمد خود از سخن اين گر <ا گفت: خواندم, او بر را آيه همين و رفتم ـ مشركان

نحل/ سورة ٩٠ آية ذيل ,٣٨١ صفحة ,٦ و ٥ جلد البيان مجمع /١

است>/١ خوب بسيار باز باشد او پروردگار از گر ا و گفته, خوب بسيار باشد mnopq

زراه بن اسعد داستان

فوق تأثير و جاذبه از ديگري گذشت سر اُراpَنْوار, بِحى و الْوريى َاْعDىُم كتاب در

به اpنوار بحار نقل طبق جريان است/ آمده شنوندگان نفوس در قرآن آيات العادة

است: چنين فشرده طور

آمده مكه به عبدقيس بن ذكوان و زراره بن اسعد نام به خزرج طايفة از نفر دو

سخت سر دشمنان و رقيبان از كه اوس طايفة ضد بر پيماني آنجا مردم از تا بودند

منظور و شدند وارد ربيعه بن عتبة خانة به آنها بگيرند; بودند, مدينه در خزرج

دادند/ توضيح او براي مكه به سفر از را خود

اين در مخصوصا است, دور شما شهر از ما <شهر گفت: آنها پاسخ در عتبه

بنابراين داشته, مشغول خود به سخت را ما كه كردهايم پيدا تازهاي گرفتاري ايام

نداريم>/ را شما ياري توان

داريد؟> گرفتاري چه ميكنيد, زندگي امن حرم در <شما پرسيد: اسعد
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mnopqهستم!" خدا "رسول ميگويد: كه كرده ظهور ما ميان در <مردي گفت: عتبه

كنده پرا را ما اجتماع ميگويد, بد ما بتهاي و خدايان به ميداند, ناچيز را ما عقل

است>/ نموده فاسد را ما جوانان و

زادة فرزند و عبدالله, <فرزند گفت: است؟>, خانواده كدام از <او پرسيد: اسعد

است>/ شريفي خانوادة از اتفاقا و است عبدالمطلب

مدينه يهود از كه آمد خاطرشان به و رفتند, فرو فكر در ذكوان و اسعد اينجا در

مدينه به و كرد, خواهد ظهور مكه در پيامبري زودي همين به كه بودند شنيده

يهود كه باشد كسي همان اين نكند گفت; خود پيش اسعد نمود; خواهد هجرت

ميدادند/ خبر او از

هم پيروانش و <او گفت: است؟> كجا ا�pن <او پرسيد: و كرد عتبه به رو سپس

رجب, ماه عمرة و حج موسم در تنها و شدهاند محاصره كوه, از درهاي در كنون ا

به ا�pن او شوند, ظاهر راحتي به جمعيت ميان در و الحرام مسجد در ميتوانند

مده, فرا گوش او سخنان به بروي, آنجا به ميخواهي گر ا اما آمده, الحرام مسجد

كه بود ايامي در اين nو است غريبي ساحر او كه نزن, حرف او با كلمه يك حتي و

/<rبودند محاصره در ابيطالب شعب در مسلمانان

كعبه خانة طواف بايد و شدهام مُحِرم ندارم چارهاي <من گفت: عتبه به اسعد

نشوم, نزديك او به من ميگويي من به تو است, نشسته آنجا در كه هم او كنم,

او سخنان تا ده, قرار خود گوشهاي در پنبه <مقداري گفت: عتبه كنم؟> چه پس

پنبه با را خود گوش دو هر كه حالي در شد الحرام مسجد وارد اسعد نشنوي!> را

جمعي با mnopq پيامبر كه حالي در شد, كعبه خانة طواف مشغول و بود بسته سخت
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بـه نگاهي او بودند, نشسته كعبه خانة كنار در اسماعيل حجر در هاشم بني از

گذشت/ سرعت به و انداخت mnopq پيامبر

ميشود آيا نيست, من از احمقتر كس <هيچ گفت: خود با طواف دوم دور در

قوم و نگيرم, خبر آن از من و باشد زبانها سر بر مكه در مهمي داستان چنين يك

دور و آورد بـيرون گوش از را پنبهها و كرد دست نگذارم!> جريان در را خود

دعوت چيز چه به را ما تو پرسيد: و گرفت قرار mnopq كرم ا پيامبر جلو در و افكند,

مـن ايـنكه و خدا يگانگي بر شهادت <به فرمود: آرامي به mnopq پيامبر ميكني؟!

تا ١٥١ آيات سپس ميكنم///> دعوت كارها اين به را شما نيز و هستم, او فرستادة

َشـْيئا ِبـِه ُتْشـِرُكوا َأ'َّ َعـَلْيُكْم ُكـْم َربُّ َم َحـرَّ َما َأْتُل َتَعاَلْوا (ُقْل انعام سورة ١٥٣

اسDمي عالي معارف از است مجموعهاي كه آيات آخر تا ْحَسانا///) ٕاِ َوِباْلَوالَِدْيِن

او براي را ـ است دستور ده مجموعا كه ـ اخDقي مسائل و اجتماعي دستورات و

بود, آشنا فطرتش با كه را پرور روح آيات اين اسعد كه هنگامي فرمود/ تDوت

محّمدا انَّ اشهد و اللّه ِاّ+ اله + ان <اشهد زد: فرياد و شد منقلب كلي به شنيد

اللّه>/ رسول

طايفة از و يثرب اهل من باد/ فدايت مادرم و پدر خدا! رسول اي افزود: سپس

به طوpني جنگهاي اثر بر اوس طايفة از برادرانمان با ما روابط هستم, خزرج

سازد/ قرار بر را گسسته پيوند آن تو كمك به خداوند شايد و گسسته, هم از كلي

بشـارتها تو ظهور از كه بوديم شنيده مدينه يهود طايفة از را تو وصف ما

آسماني كتب از يهود زيرا گردد, تو هجرتگاه ما شهر كه اميدواريم و ميدادند,

آمده دشمنان ضد بر جنگي پيمان بستن براي من دادهاند; خبر ما به چنين خود
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كرد/ نايل بزرگتري پيروزي به مرا خداوند ولي بودم,

كـردند تـقاضا mnopq خدا رسول از دو هر و شد; مسلمان نيز ذكوان او رفيق

اسDم سوي به و دهد تعليم قرآن مردم به تا بفرستد مدينه به آنان همراه مُبلّغي

گردد/ خاموش جنگها آتش و نمايد, دعوت

زمان, آن از و فرستاد مدينه به آنان همراه را عمير بن مصعب mnopq كرم ا پيامبر

/١å تا ٨ صفحة ,١٩ جلد ا!نوار, بحار /١

گشت/١ دگرگون مدينه چهرة و شد, گذارده مدينه در اسDم پايههاي

اصمعي تكاندهندة داستان

از وسيعي اطbعات و عجيب حافظه ميزيست, الرشيد هارون ايام در و بود قريب بن عبدالملك او نام /٢
/h٣٧ صفحه ٢ جلد ا!لقاب, و dالكني كرد وفات بصره در ٢١٦ سال در و داشت عرب ادبيات و تاريخ

بيرون بصره مسجد از كه ميكند نقل اصمعي٢ از كشاف تفسير در زمخشري

من با وقتي بود, سوار مركبش بر كه افتاد بياباني عرب يك به چشمم گهان نا آمدم

مـيآيي؟ كجا از گفت: اصمع, بني از گفتم: قبيلهاي؟! كدام از گفت: شد روبرو

هم من براي گفت: ميخوانند, را rقرآنn رحمان خداوند سخن كه آنجا از گفتم:

بخوان!

َماِء السَّ (َوِفيى آيـة به تا كردم تDوت او براي را الّذاريات سورة از آياتي من

/٢٢ آيه ذاريات, سوره /٣

! است كافي گفت: رسيدم, ٣( ُتوَعُدوَن َوَما ِرْزُقكُْم

مـيان در را آن گـوشت و كـرد, نحر داشت خود با كه را شتري و برخاست

رفت, و انداخت كنار و شكست نيز را كمانش و شمشير نمود, تقسيم نيازمندان
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گذشت/ داستان اين و

و رفـتم, خـدا خـانة زيـارت بـه الرشيد هارون با rاصمعيn من كه هنگامي

نگاه ميخواند, فرا مرا آهسته صداي با كسي ديدم گهان نا بودم, طواف مشغول

پيدا ـ است پريده صورتش رنگ و شده pغر است, عرب مرد همان ديدم كردم,

ديد مرا وقتي - است ساخته قرار بي را او و گشته چيره او بر آتشين عشقي كه بود

به كه هنگامي بخوان! برايم را ذاريات سورة همان ديگر بار گفت: و كرد سDم

يافتيم, خوبي به را خود خداي وعدة ما گفت: و كشيد فريادي رسيدم آيه همان

(َفـَوَرّبِ خوانـدم را بعد آية من هست؟ آيهاي هم اين از بعد آيا گفت: سپس

َمـْن اللِّه اَن ُسبْحى <يىا گفت: و زد صيحهاي ديگر بار :( لََحقٌّ ٕاِنَُّه َواْ+َْٔرِض َماِء السَّ

كسي چه است, عجيب راستي <به الْيَميِن>: ِاليى اَلَْجئُوُه َحتّىي الَْجليَل اَْغَضَب ذَاالّذي

را او سخن آيا ميكند, ياد سوگند گونه اين كه آورده خشم به را جليل خداوند

افتاد زمين بر و كرد تكرار بار سه را جمله اين شده!> قسم از ناچار كه نكردند باور

/٤å صفحة ٤ جلد كشاف تفسير /١

كرد!١ پرواز ملكوت آشيان سوي به روحش مرغ و

قرآن از يكآيه برابر در بياياني, عرب واكنشمرد

و آمـد mnopq پـيامبر خـدمت عـربي مرد است آمده اسDمي مختلف منابع در

بياموز>/ من به آموخته تو به خدا آنچه <از اللّه>: علّمك مّما <علِّمني كرد: عرض

سورة او دهد, تعليم او به را قرآن آيات تا سپرد يارانش از يكي به را او mnopq پيامبر
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گفت: و برخاست جا از مرد آن داد, تعليم او به آخر تا را اْ+َْٔرُض) ُزلِْزلَْت (ٕاِذَا
است>! كافي مرا <همين

آية همين <يعني يَُة>: Ð+ا هىذه <تَكْفيىنىي گفت: كه است آمده ديگري روايت در و

عـرب nمـرد ميكند> كفايت مرا يََره///) َخيْرا ٍة ذَرَّ ِمثَْقاَل يَْعَمْل (َفَمْن سورة آخر

/rرفت و كرد خداحافظي

و شـد> فـقيهي مرد كه گذاريد وا خود حال به را <او فرمود: mnopq كرم ا پيامبر

و شد فقيه <او فقيىٌه>: ُهَو و ُجُل الرَّ <ِانَْصَرَف فرمود: كه است آمده ديگري روايت

قرء, مادة البحار, سفينة و ٦٥٠ صفحة ,٥ جلد الثقلين, نور و ٤٩٥ صفحة ,١٠ جلد البيان, روح تفسير /١
/hزلزال سورة آيات dذيل ٢٣١ صفحة ٢٧ جلد نمونه, تفسير و ٤١٤ صفحة ,٢ جلد

بازگشت>!١

قطب جالبسّيد داستان

َفأْتُوا ُقْل افْتََراُه َيُقولُوَن (َأْم يونس: سورة ٣٨ آية ذيل در ضDل, في تفسير در

ميگويد: او ميكند, نقل خود زندگي از عجيبي ماجراي ِمثِْلِه///) ِبُسوَرٍة

را حادثهاي تنها نميگويم, سخني شده واقع ديگران براي كه حوادثي از <من

نفر شش ما بودند/ آن ناظر نفر شش و افتاد, اتفاق من خود براي كه ميكنم بيان

طي نيويورك سوي به را اطلس اقيانوس مصري, كشتي يك با كه بوديم مسلمان

مـيان در مسـلمان تـنها و بـودند زن و مرد نفر ١٢å كشتي مسافران ميكرديم,

قـلب در را جـمعه نـماز كـه افتاديم فكر اين به جمعه روز بوديم; ما مسافران

مـايل مـذهبي, فريضة اقامة بر عDوه و داريم, پا بر كشتي روي بر و اقيانوس,
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نيز, كشتي داخل در كه مسيحي مبلّغ يك مقابل در اسDمي حماسة يك بوديم

او اينكه خصوص به بيافرينيم, نميداشت بر خود تبليغاتي برنامههاي از دست

كند! تبليغ مسيحيت به را ما حتي بود مايل

عرشة در را جمعه نماز كرد موافقت بود, انگليسي نفر يك كه كشتي ناخداي

اجازه نيز بودند آفريقا مسلمانان از همه كه كشتي كاركنان به و آوريم, بهجا كشتي

زيرا شدند; خوشحال بسيار جريان اين از آنها و بخوانند نماز ما با كه شد داده

ميگرفت/ انجام كشتي عرشة بر آنان برابر در جمعه نماز كه بود بار نخستين

و پرداختم, نماز سپسامامت و جمعه, نماز خطبة خواندن به rقطب nسيد من

انـجام دقت با و بودند زده حلقه ما اطراف مسلمان غير مسافران اينكه جالب

مينگريستند/ را مذهبي فريضة

تبريك را موفقيت اين و آمدند ما نزد آنها از زيادي گروه نماز, پايان از پس

اهـل مسـيحي زن يك فـهميديم بعدا كه بود خانمي گروه اين ميان در گفتند;

العـاده فـوق او است; كرده فرار كمونيسم و تيتو جهنم از كه است يوگسDوي

و بود سرازير چشمانش از اشك كه حدي به بود, گرفته قرار ما نماز تأثير تحت

كند/ كنترل را خود نميتوانست

خاصي خشوع و خضوع و شديد تأثر با آميخته و ساده انگليسي زبان به او

چه با شما كشيش ببينم <بگوييد بود: اين سخنانش جمله از و ميگفت, سخن

صـحبت عـربي لغت بـه مـا كـه گـفتم او بـه سرانجام ميگفت///؟> سخن لغتي

به اما نفهميدم, را شما مطالب از كلمه يك چند هر من گفت: او ولي ميكرديم;

مرا نظر كه چيزي مهمتر اين از و داشت, عجيبي آهنگ كلمات, كه ديدم وضوح
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هايي جمله شما, امام خطبة pبهpي در كه بود اين كرد جلب خود به العاده فوق

و مؤثر العاده فوق آهنگ داراي جملهها اين بود; ممتاز بقيه از كه داشت وجود

ديگري مطالب اينها گويا ميانداخت, من اندام بر لرزه كه چنان آن بود, عميقي

روح از مـملو ميكرد, ادا را جملهها اين شما امام كه هنگامي ميكنم فكر بود,

ميشد! القدس

در من كه بود قرآن آيات همان جملهها اين شدم متوجه و كردم فكر كمي

ميخواندم/ را آنها نماز, ضمن و خطبه pبهpي

مـخصوص آهنگ كه ساخت نكته اين متوجه و داد, تكان را ما جريان اين

نميفهمد را آن معناي از كلمه يك كه را بانويي حتي كه است مؤثر آنچنان قرآن

/٤٢٢ صفحه ,٤ جلد ضbل, في تفسير /١

ميدهد/١ قرار خود شديد تأثير تحت

علمايمسيحيحبشه و نجاشي داستان

مكه مشركان فشار كه بود هنگامي آن و حبشه به مسلمانان, هجرت نخستين

اذن بـا آنـها از كثيري گروه ناچار به بود; گذشته حد از مسلمين بر آنان آزار و

امنيت نهايت در و داد پناه آنها به حبشه سلطان و شدند, حبشه راهي mnopq پيامبر

و حبشه در اسDم تدريجي نفوذ سبب سو, يك از امر همين و ميزيستند آنجا در

ايمان ميتوانستند نيز ديگران زيرا شد; مكه در اسDم نفوذ سبب ديگر, سوي از
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شوند/ حبشه راهي مشركان, فشار صورت در و بياورند

كردند مشاهده قريش كه هنگامي مينويسد: خود معروف تاريخ در هشام ابن

را آن ـ ميكنند زندگي امان و امن در حبشه سرزمين در mnopq خدا رسول ياران كه

اين بر قرار و پرداختند مشورت به و ـ كردند احساس خود آيندة براي خطري

تـا بفرستند نجاشي نزد و كنند انتخاب را فعال و زيرك افراد از نفر دو كه شد

وارد آنان بر بيشتري فشارهاي مكّه در و گردانند, باز مكه به حبشه از را مسلمانان

و نـجاشي بـراي هـدايـايي بـا را عاص بن عمرو و ربيعه ابي بن عبدالله كنند/

سـخن نجاشي با آنكه از قبل كه دادند دستور و فرستادند لشگرش فرماندهان

نزد مخصوص هداياي با سپس برسانند, آنها به را فرماندهان هداياي بگويند,

آنها به سؤال و جو و پرس بدون را مسلمانان كنند تقاضا و يابند حضور نجاشي

به كه كردند پر مسأله اين از را فرماندهان ذهن قب` و كردند چنين آنها بسپارند,

آيين از دست كه شدهاند پناهنده ما مغر سبك جوانان عدهاي شما سلطان كشور

گذاردند بدعت ساختگي دين يك نشدند, وارد نيز شما آيين در و برداشته خود

سلطان سوي به را ما ما, قوم اشراف و نيست, آشنا شما براي نه و ما براي نه كه

اين شما گفت, سخن شما با سلطان گاه هر بازگرداند; را آنها تا فرستادند شما

كـه چرا بسپارند; ما به را آنها مسلمانان زدن حرف از قبل كه كنيد تأييد را نظر

را پـيشنهاد ايـن نـجاشي لشكـر فـرماندهان آشـناترند/ آنـها وضـع به ما طايفة

پذيرفتند/

گفتند, را مطالب آن و آمدند حبشه سلطان نزد قريش فرستادة دو آن سپس

را خود افراد آنها ميگويند <راست گفتند: كرده تصديق را دو آن نيز فرماندهان
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ميشناسند>/ ما از بهتر

پناه من كشور به كه را گروهي ندارد <امكان گفت: و شد خشمگين نجاشي

بسـپارم, دشمنانشان دست به دادهاند, ترجيح ديگر مناطق بر را آن و آوردهاند

گونه آن مطلب گر ا كنم, تحقيق ايشان مورد در و بخوانم فرا را آنها اينكه مگر

را آنها باشد آن از غير گر ا و ميدهم, تحويلشان آنها به ميگويند, دو اين كه باشد

ميگيرم>/ خود پناه در خوشرفتاري با

علماي و اسقفها نجاشي آورند/ عمل به دعوت مسلمانان از تا داد دستور

خواند/ فرا مجلس اين براي مذهبي كتابهاي با نيز را مسيحيت بزرگ

از غير شما كه ديني <اين پرسيد: مسلمانان از نجاشي بزرگ, مجلس آن در

چيست؟> است جهان اديان همة و ما دين با مغاير كه پذيرفتهايد خود قوم آيين

اهـل قـومي مـا زمـامدار! <اي گفت: و گشود سخن به لب طالب ابي بن جعفر

و مـيخورديم, را مـردار گـوشت ميكرديم, پرستش را بتها بوديم, جاهليت

پناهندگي و قطع, را خويشاوندي پيوند و ميداديم انجام قبيحي و زشت كارهاي

ميكردند/ نابود و ميخوردند را ضعيفان نيرومندان و ميسپرديم, فراموشي به را

او نسب كه فرستاد ما سوي به ما از پيامبري خداوند اينكه تا بوديم حال اين بر ما

به را ما او داشتيم; ايمان او پاكدامني و امانت و صدق به و ميشناختيم خوبي به را

آيـين كـه را بتها و سنگها پرستش داد دستور و كرد; دعوت يگانه خداوند

صله كنيم; امانت اداي بگوييم, راست داد دستور ما به و كنيم; رها بود ما نيكان

سخنان و زشت گناهان از را ما و نماييم نيكي همسايگان به و آوريم جا به رحم

داد دسـتور مـا به كرد/ نهي پاكدامن افراد به تهمت و يتيم مال خوردن و باطل
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نـماز داد دسـتور مـا به ندهيم, قرار او براي شريكي و بپرستيم را يگانه خداي

بر را اسDم دستورات ساير بگيريم///nهمچنين روزه و بدهيم زكات و بخوانيم

نموديم پيروي او از و آورديم ايمان او به و كرديم تصديق را او سخن ما /rشمرد

آيـين از را ما داشتند اصرار و دادند شكنجهها و كردند تعّدي ما بر ما قوم ولي

آلودگـيهاي همان كه داشتند اصرار نيز و گردانند; باز بتها عبادت به توحيد

ما بر و دادند قرار ستم مورد و مقهور را ما كه هنگامي بشمريم; حDل را سابق

را شما و شويم, پناهنده شما كشور به كه نديديم اين جز چارهاي ما گرفتند, تنگ

نشويم>/ واقع ستم مورد شما پناه در كه بود اين ما اميد و دهيم ترجيح ديگران بر

گفت: جعفر هست؟> تو با او آسماني كتاب از چيزي <آيا گفت: او به نجاشي

<بخوان>/ گفت: نجاشي <آري>,

َرْحَمِت ِذْكُر # (ك|هيع|ص| كرد: تDوت او بر را مريم سوره آغاز آيات جعفر

َزَكِريَّا///) َعْبَدُه َک َرّبِ

كه را cdefg مسيح تولد و مريم داستان خاصي بDغت و فصاحت با كه آيات اين

دل در ميكند, بيان وجهي زيباترين به rبود حبشه اهل و نجاشي عDقة nمورد

شد, تر او محاسن كه قدري به كرد, گريه نجاشي كه آنجا تا كرد, اثر بسيار نجاشي

آنها دست در كه آسماني كتب كه گريستند آنچنان نيز مسيحي علماي و اسقفها

شد! تر چشمشان اشك از بود

بـر كـه است چـيزي همان خدا, به <اين گفت: و كرد حضار به رو نجاشي

<به گفت: نفر دو آن به سپس است/> واحدي نور از دو هر شد, نازل cdefg عيسي

نميسپارم>/ شما دست به هرگز را آنها سوگند! خدا
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و شـيطاني نـقشههاي هـمه آن از بـعد قـريش نـمايندگان ترتيب, اين به و

/hتلخيص dبا ٣٦٠ تا ٣٥٦ صفحه ,١ جلد هشام, ابن سيرة /١

برگشتند/١ كام نا و خوردند شكست هزينهها,

بيگانه دانشمندان ميان قرآندر جاذبة

مـا عصر در بلكه نيست; گذشته اعصار و عرب قوم به منحصر قرآن جاذبة

و عجيب آن جاذبة ندارند, عرب ادبيات دقائق از اطDعاتي كه كساني براي حتّي

به زبان اختيار بي غرب دانشمندان از گروهي دليل همين به است, العاده فوق

است/ جالب ما براي كه كردهاند حقايقي به اعتراف و گشوده قرآن تمجيد

nپيشرفت خود معروف كتاب در ناپل دانشگاه استاد گليري وا دكتر جمله از

كتابي قرآن است; اعجاز از نمونهاي اسDم آسماني كتاب > ميگويد: rمDاس سريع

كـتاب ايـن كـه است مـمكن چـطور پس كـرد; تـقليد آن از نميتوان كه است

نـخوانـده درس عـرب يك او كه صورتي در باشد, mnopq محمد كار اعجازآموز

و اسـتعداد فـوق ما كه ميبينيم دانش از ذخايري و خزائن كتاب اين در بود/ما

سياست رجال قويترين و فيلسوفان بزرگترين و بشر افراد باهوشترين ظرفيت

تلخيص/ كمي با ٤٩ صفحه سعيدي, مرحوم ترجمة اسbم, سريع پيشرفت كتاب /٢

است>/٢

به بار يك گر <ا ميگويد: چنين قرآن دربارة انگليسي معروف دانشمند كارpيل

اسـرار خـصائص و برجسته حقايق كه ميبينيم بيفكنيم, نظر مقدس كتاب اين

قرآن حقيقت و عظمت كه يافته پرورش آن جوهري مضامين در طوري وجود,
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قرآن مخصوص كه است بزرگي مزيت خود اين و است; نمايان آن از خوبي به

نـميشود/ ديـده ديگري اقتصادي و سياسي و علمي كتاب هيچ در و ميباشد

هرگز ولي ميگذارد; انسان ذهن در عميقي تأثير كتابها از بعضي آري!خواندن

نيست>/ مقايسه قابل قرآن تأثير با

قـرآن, و mnopq مـحمد پـيشگاه بـه تـقصير عـذر كـتاب در پـورت ديون جان

كوچكترين نيازمند كه است منزه و مبّرا نقائص از اندازهاي به <قرآن مينويسد:

خدا از كشيشان درازي <ساليان ميكند: اضافه سپس نيست>; اصDحي و تصحيح

mnopq محمد آن آورندة عظمت و مقدس قرآن حقايق به بردن پي از را ما بيخبر,

جهل پردههاي بگذاريم گام دانش و علم جادة در كه قدر هر امّا داشتند, نگه دور

خود به را عالم توصيفناپذير, كتاب اين زودي به و ميرود ميان از تعصب و

مـحور عـاقبت و ميگذارد جهان دانش و علم در عميقي تأثير و ميكند جلب

/١١١ صفحة فارسي, ترجمة قرآن, و محّمد پيشگاه به تفصير عذر /١

ميشود>/١ دنيا مردم افكار

امـا بـوديم, گـردان روي قرآن از ابتدا ميگويد:<ما آلماني بزرگ شاعر گوته

حـيرت دچار را ما و كرد جلب خود به را ما توجه كتاب اين كه نكشيد طولي

فـرود تسـليم سـر آن بـزرگ و علمي قوانين اصول برابر در كه آنجا تا ساخت

آورديم>!

علم و <دانش ميگويد: يات �pا تفصيل كتاب در فرانسوي دانشمند pبن ژول

درياي كه قرآن از را علوم مسلمين و آمد دست به مسلمانان سوي از جهانيان

المعجزةالخالدة/ /٢

ساختند>/٢ جاري جهان در بشريت براي آن از نهرها و گرفتند است دانش
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كنيم اعتراف است <واجب مينويسد: غربي دانشمندان از ديگر يكي دينورت

از عموما يافت, رواج اروپا در كه رياضيات و فلسفه و فلكي و طبيعي علوم كه

جـهت ايـن از اروپـا بلكه مسلمانانيم, مديون ما و است قرآن تعليمات بركت

الخالدة/ المعجزة /١

است>١ اسDم در شهري

دور از كه كساني دلهاي بر همواره <قرآن ميگويد: مشهور خاورشناس نولدكه

mnopq كـرم ا رسـول دانشگـاه انـتشارات از بشـريت> اسوة زندگي <ابعاد كتاب از فوق, سخنان مجموعة /٢
است/ شده نقل ,١٣٩ صفحة

ميدهد>/٢ پيوند خود به را آنها و يافته تسلط ميورزند مخالفت آن با

��

برخاستند معارضه به كه آنها

آن برابر در همه و كند دعوت معارضه به را ديگران كه است آن معجزه گفتيم

سؤال اين كرده دعوت معارضه به را جهانيان همة قرآن كه آنجا از و گردند; عاجز

باشد؟! نياورده را آن همانند كسي تاريخ طول در معلوم كجا از كه ميآيد پيش

كـه نـيست كـوچكي مسألة موضوع اين زيرا است; روشن سؤال اين پاسخ

و بـزرگ مـذهب يك سرنوشت با مسئله اين كند; فراموش را آن بتواند تاريخ

هنگفتي بسيار مبالغ ساليانه و دارند زيادي قدرت دنيا در كه آن رقباي سرنوشت

جا همه ميافتاد اتفاقي چنين گر ا دارد/ ميكنند اسDم با معارضه و مبارزه خرج را

تـبليغاتي گسـتردة برداري بهره و ميدادند مانور آن روي و كرده, آشكار را آن

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <١٠٦> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



چـنين گر <ا لَبىاَن>: كىان <لَْو معروف المثل ضرب مصداق به بنابراين ميكردند;

قـرآن بـا واقعي معارضه و مبارزه نوع هر بايد ميشد> آشكار حتما بود چيزي

باشد/ داشته جلوه

كار اين به را نبودند قرآن با معارضه فكر به هرگز شايد كه افراد از پارهاي لذا

مخالفان مجموع در كه ميدهد نشان اين ميكردند/ تبليغ آن روي و نمودند متهم

وسيلة هر به دليل همين به و داشتهاند مسألهاي چنين تحقق براي فراواني اصرار

ميشدند/ متشبث خود مقصد به وصول براي ممكني

در كه است rكّذاب به nمشهور مسيلمة شده ثبت تاريخ در او نام كه كسي تنها

و كـرد قـيام rحـجاز شرق نواحي nاز يمامه سرزمين در mnopq پيامبر عصر همان

نمود/ پيامبري اّدعاي

nدر mnopq كرم ا پيامبر عمر اواخر در و بود مسيلمةبنحبيب اصليش نام كه او

تا و چيز همه در داشت سعي و كرد, آشكار را خود دعوي rهجرت دهم سال

نام به فرشتهاي كه بود مدعي او كند/ تقليد mnopq خدا رسول از ميتواند كه آنجا

ميآورد/ او براي قرآن همانند آياتي و ميشود, نازل او بر رحمن

پـيامبري در را وي كـه نـمود درخـواست mnopq اسـDم پيامبر از او ميگويند:

گردد, او جانشين mnopq حضرت آن رحلت از پس كه نمايد وصيت و سازد شريك

دارد/ بر مخالفت از دست تا

بود مسيلمه سر پشت قبيلهاي تعصبهاي دست كه ميآيد بر چنين قرائن از

برتري وسيله اين به ميخواستند نيز يمامه مردم ميكرد/ تأييد كار اين در را او و

به mnopq اسDم پيامبر نبوت مقام ساية در كه را مدينه و مكّه مردم و قريش سيادت و
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و طلب جاه جو, حادثه مردي دنبال به رو اين از ببرند/ بين از را بود آمده وجود

يافتند/ مسيلمه در را صفات اين و ميگشتند ماّدي

كـه مـيدهد نشان شده نقل قرآن با معارضة عنوان به او از كه سخناني ولي

بينديشد سخن محتواي به آنكه بي و بود, مغز سبك مردي او اينها, همة از گذشته

بود/ كلمات در سجع دنبال به

تقليد اصطDح به و شده نقل زمينه اين در وي از كه مضحكي عبارات جمله از

است: كلمات اين است, قرآن از

احنىاِت الطّـى و َقـْمحا, اريـاِت الّذى و َحـْصدا, اِت الحىاصدى و بذرا, المبّذرات <و

لَـْقما, اِت ِقمى الHّى َو ِثردا, الثّىاِردىاِت و َخبْزا, اِت اِبزى الخى َو َعجنا, العىاِجنىاِت و طَْحنا,

القـرآن اعـجاز و ٣٦١ صـفحة ,٢ جـلد اثـير, تاريخابـن و hتقاوت مختصر dبا سلم ماده البحار, سفينة /١
/١٢٧ صفحة hترجمهd الرافعي,

جدا به قسم دروكنندگان! به قسم كشاورزان! و دهقانان به <قسم : وِسمنا>١ ِاهىالة

تريد به قسم پزندگان! نان به قسم كنندگان! خمير به قسم كاه! از گندم كنندگان

روغن>! و چربي با بردارن لقمه به قسم و كنندگان

سـورة آيـات مـقابلة بـه مـضحك جملههاي اين با است ميخواسته گويي

ميگويد: قرآن برود, ذاريات يا عاديات

ـ نَْقعا ِبِه َفَأثَْرَن ـ ُصْبحا َفاْلُمِغيَراِت َقْدحاـ َفاْلُموِرَياِت ـ َضْبحا (َواْلَعاِدَياِت
دونـده اسـبان بـه <سـوگند َلَكـنُوٌد///): ِه ـَرّبِ لِ نَسـاَن اْ'ِٕ ٕاِنَّ ـ َجـْمعا ِبـِه َفَوَسْطَن

افروزندگان به سوگند و ـ تاختند, مي پيش به زنان نفس كه حالي در rمجاهدانn

هـجوم به سوگند و ـ ,rبيابان سنگهاي nبا سمهايشان برخورد در آتش جرقه

جمع ميان در rگهان nنا و ـ كندند, پرا سو هر به غبار و گرد كه ـ دم, سپيده در آوران
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ناسپاس بسيار پروردگارش نعمتهاي برابر در انسان كه ـ شدند, ظاهر rدشمنn

است>/ بخيل و

است! كجا تا كجا از ره تفاوت ببين

كرده نازل خود بر را آيات گونه اين كه ميكنند نقل او از ديگري عبارت در

ِفـي اَسَفلَك َو اِء المى ِفي اَْعHَك تَنَّقيىَن ا مى نىّقيى َعيِْن, ِضْفِد بِنَْت ِضْفِدُع <يىا است!:

دخـتر اي مـاده, قـوباغة <اي تَـمنَعيىَن>: ـاِرَب الّشى + َو ريَن ُتَكـدِّ اَء �لمى + الطّيىِن

در آن پايين نيم و آب در بدنت باpي از نيمي كن! صدا ميخواهي آنچه قورباغه!

جـلوگيري آب نـوشيدن از را كسـي نه و ميكني, آلود گِل را آب نه است! گِل

hترجمهd رافعي القرآن اعجاز و ٣٦١ صفحه ,٢ جلد اثير, ابن تاريخ و سلم ماده اول, جلد البحار, سفينة /١
/١٢٨ صفحة

مينمايي>/١

گـونه همين نيز شده نقل او از كه ديگري آيات اصطDح به و سخنان ساير

ذكر از كردن نظر صرف كه است ركيك حتي بعضي و بدتر بعضي بلكه است;

است/ اولي آنها

سجع به تنها او كه ميشود استفاده خوبي به شده نقل وي از كه عباراتي از

هـمانند درست مـيدانست; كـافي را بـودن مسـجع و مـيداد, اهميت عبارات

گاه و مبتذل و ارزش بي مطالب كه ميسازند كودكان براي ما زمان در كه اشعاري

ميكنند/ كتفا ا آن قافية به تنها و ميريزند شعري الفاظ در را نامربوط و معنا بي

در كه بود rتباه وزن nبر سجاح نام به زني او عصر در كه نوشتهاند موّرخان

ِمـْن ْكـَذُب اَ <ُفـHٌن ميگفت: عرب و ميشد شمرده المثل ضرب گفتن, دروغ

بود تميم بني طايفة از كه او است>/ دروغگوتر هم سجاح از كس <فDن َسجىاح>:
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الفاظ نيز او كردند, متابعت او از گروهي و داشت, وحي نزول و نبوت دعوي نيز

ميبافت/ هم به مسيلمه مانند مسجعي

با جنگ آمادة ميكردند, زندگي هم نزديكي در كه دو اين پيروان ميگويند

كرد, خلوت سجاح وبا شد, وارد مكر و حيله در از مسيلمه ولي شدند; يكديگر

هم دست به دست من, طايفة و تو طايفة و كنم ازدواج تو با كه مايلي <آيا گفت: و

كـه هنگامي و ماند او نزد روز سه و داد رضايت او بخوريم!> را عرب و دهند

مسيلمه نزد او بود؟> چه مهريه ازدواج اين <در گفتند: او به طايفهاش بازگشت,

زند فرياد طايفه دو آن بين در كه كرد مأمور را كسي مسيلمه كرد; مهر مطالبة و آمد

آيين در كه است شام و صبح نمازهاي حذف و بخشيدن سجاح, مهر بگويد و

است/ آمده mnopq محمد

وحشي, دست به mnopq اسDم پيامبر از بعد يمامه جنگ nدر مسيلمه كه هنگامي

/١٧٦ صفحة شهرستاني, مرحوم التنزيل تنزية نقل طبق وجدي, فريد بيستم قرن المعارف دايرة /١

به چنان دو اين و نمود١ اسDم اظهار زن اين شد كشته rcdefg حمزه معروف قاتل

ميگويد: آنها حق در شاعري كه شدند معروف دروغگويي

اٌب َكـّذى َو نْيىا الدُّ بَنِي ِمْن ابٌَة َكذى ُمَسيْلََمٌة ا+ىهىا وى َو َسجىاح الَْت وى

زن ـ داشت دوست را سـجاح هم او و داشت, دوست را مسيلمه :<سجاح,

سجاح/ ماده دهخدا, المعارف دايرة /٢

گرفت>!٢ قرار دروغگوئي مرد كنار در دنيا ابناء از دروغگويي

قرآن با معارضة به mnopq پيامبر عمر اواخر در كه بود كساني از عنسي اسود /٢

كلمات است كافي قرآن با معارضه براي كه ميپنداشت چنين نيز او برخاست,

باشد/ نداشته محتوايي چند هر كند تلفيق هم به را مسجعي
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عمر اواخر nدر الوداع حجة ايام در و بود مذحج بني طايفة از عنسي اسود

از بـيش نـبوتش دعوي دوران و برخاست پيامبري ادعاي به rmnopq پيامبر مبارك

سواحـل و يمن بDد از پارهاي و نجران و بحرين بر او نكشيد, طول ماه چهار

با ايراني فيروز دست به يمن در سرانجام و يافت; دست آن غير و فارس خليج

مدينه به mnopq خدا رسول حيات هنگام قتلش مژدة و شد كشته همسرش كمك

/١٨٦ صفحة شهرستاني الدين هبة سيد التنزيل, تنزية نقل به بنا بستاني, المعارف دايرة /١

رسيد/١

آلودگـي و فكـري انحطاط داراي كه ميزيست مناطقي در او ميشود گفته

او كردند, پيروي او از بارها و بند بي از گروهي دليل همين به و بودند اخDقي

مسيلمه از pبا در آنچه نظير ميانديشيد كلمات سجع به قرآن با معارضه در تنها

وي پيروي از دست و بردند پي او عقيدة فساد به پيروانش زودي به ولي شد; نقل

كشيدند/

چند هر ساختهاند متّهم قرآن با معارضه به را افرادي نيز mnopq پيامبر از بعد /٣

از پارهاي مDحظة شايد نيست/ مسلم تاريخي نظر از آنها به كار اين دادن نسبت

به را معنا اين گاهي آ نا افراد كه شده سبب عرب, ادباي از بعضي مسجع كلمات

برداري بهره بخواهند احتمال اين طرح با گاه آ دشمنان يا و بدهند, نسبت آنها

كنند/

قرن معروف ادباي و نويسندگان nاز مقفع بن عبدالله ميتوان آنها جمله از

آغاز در او ميگويند برد/ نام ميزيسته cdefg صادق امام عصر در كه rهجري دوم

بعضي و داشت فارسي زبان به كاملي احاطه ولي آورد اسDم بعد و بود مسيحي
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است/ دمنه و كليله كتاب جمله آن از كه نمود; ترجمه عربي به را فارسي كتب از

ولي مـيكند; اسـDم اظـهار وضـوح بـه نوشته كتاب اين بر كه مقدمهاي در

به سرانجام همانها واسطة به و شده شنيده او از زنندهاي كلمات گاه ميگويند:

داشت او بـا اخـتDفهايي ظاهرا كه بصره امير مهلبي معاويه بن سفيان دست

به بيفكند, آتش تنور در را او ميخواست سفيان كه هنگامي ميگويند شد/ كشته

عقايد و زنديقي تو چون نيست; من بر ايرادي هيچ و ميكشم را تو من گفت او

كردهاي! خراب را مردم

است مسـلم آنچه ولي نيست; روشن ما براي دقيقا او اعتقادات حال هر به

معروف كتاب كه ميگويند بعضي اما است; نداشته قرآن با معارضه داعية او اينكه

است/ نوشته منظور اين به را اليتيمُة ُة رَّ الدُّ

و شـده چـاپ بـار چـندين و است ما دسترس در مزبور كتاب خوشبختانه

معلوم و نميشود, ديده قرآن با معارضه مسألة به كتاب اين در اشارهاي كمترين

دادهاند/ كتابش و او به نسبتي چنين چرا نيست

دست در بـاشد قرآن با او معارضة بر گواه كه تاريخي سند هيچ حال هر به

با معارضه قابل كه چيزي امّا شده, نوشته اديبانه چند هر مزبور كتاب و نيست

ندارد/ وجود آن در باشد قرآن

داده او بـه نسبتي چنين كه ميرود شمار به كساني از نيز معري ابوالعDء /٤

ملحد فردي و هجري پنجم قرن معروف شعراي و نويسندگان از او است/ شده

عبدالله با مقايسه قابل او وضع حتي است/ شده نقل او از زنندهاي سخنان و بود

با معارضه, فكر در او دهد نشان كه تاريخي سند حال هر به ولي نيست; مقفع بن
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اتهامش خاطر به او به نسبتي چنين انتساب ظاهرا و نداريم, دست در بوده قرآن

ديگر سوي از بودنش شاعر و نويسنده و اديب و سو, يك از الحاد و بيديني به

است/

سخريه باد به التاج كتاب در را راوندي ابن مسجع عبارتپردازيهاي حتي او

صراحت با نگاشته, التاج پاسخ در الغفران نام به كه رسالهاي در و است, گرفته

آنـچه مـانند جـز چيزي راوندي, ابن وسجعهاي قافيهپردازيها كه > ميگويد:

/١٣٧ صفحه ,hترجمهd رافعي القرآن اعجاز /١

نميباشد>١/ ," ُخفٍّ و َجْوَرٌب و تُفٍّ و "اُفٍّ گفتند: مي كه ميبافتند هم با كاهنان

بيمحتوا مسجع عبارات بافتن كه ميكند كيد تأ نكته اين بر نيز او ترتيب اين به

ندارد/ ارزشي كمترين

نشان كه دارد قرآن دربارة جالبي گفتار الغفران رسالة همان در اينكه جالب

آسماني وحي را آن چند هر ـ بود معترف آن, محتواي و قرآن عظمت به ميدهد,

ميان در قرآن از آيه يك كه <هنگامي ميگويد: صراحت با او ـ است نميدانسته

تـاريك شب در كـه است درخشـاني سـتارة مـانند شـود, واقـع ديگـر سخنان

ميدرخشد>!

است پيدا نامش از چنانكه متنبي, به معروف شاعر كوفي حسين بن احمد /٥

بـهرة شـعري ذوق از و بود; هجري چهارم قرن ادباي از او كرد, نبوت ادعاي

نبوت دعوي بعدا ميگويند: ولي كرد; اسDم قبول آغاز در وي داشت; فراواني

بود/ سالگي هفده سن در او دعوي اينكه جالب و نمود,

نبوت ادعاي ٣٢٠ سال در است آمده رافعي القرآن اعجاز كتاب حواشي در
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انداخت زندان به را او ِحْمص امير كردند; پيروي او از كلب بني از جمعي و كرد

اين منكر كلّي به بعدا و شد آزاد و نمود توبه كار اين از و شدند متفرق او ياران و

از نامي او مجلس در هرگاه و بود مقّرب الدوله, سيف نزد مدتي او گرديد; امر

ابي بن فاتك دست به ٣٥٤ سال در سرانجام و ميكرد, انكار ميآمد نبوت دعوي

/١٣٧ صفحة پاورقي ,hترجمهd رافعي القرآن اعجاز از اقتباس /١

شد/١ كشته كرد, پيدا ديلمي الدولة عضد اطرافيان با كه اختDفي سبب به جهل

معروف يحيي بن احمد بود, قرآن معارضة فكر به كه كساني از ديگر يكي /٦

اسDم مخالفان و ملحدان با مDزم و معتزله متكلمان از كه است راوندي ابن به

دست بـه را آنـها عقايد <ميخواهم ميگفت: ميكردند, مDمت را او چون بود/

است آمده تاريخ در مينمود/ منازعه مردم با و كرد الحاد تظاهربه سپس آورم>,

مسلمين از بعضي به يهود از بعضي لذا آورد, اسDم بعدًا و بود يهودي او پدر كه:

را يهود كتاب پدرش كه گونه آن ميكند تباه را شما كتاب راوندي ابن ميگفتند:

يهود براي و نميكرد پيدا استقرار مذهبي بر او كه نوشتهاند همچنين و كرد تباه

اتمام از پس و نوشت; درهم چهارصد برابر در البصيره نام به اسDم رّد در كتابي

كرد/ خودداري آن از و گرفت درهم يكصد امّا آمد بر ردش مقام در آن

زد التاج نام به كتابي تأليف به دست قرآن, با معارضه مقام در او ميگويند:

كـه است كـتابي همان اين و نيامده, دست به كتاب آن از نمونهاي كنون تا ولي

الَِت قى ا كَمى ِاّ+ تىاُجُه َهْل َو نَع�! َفلَيَْس تىاُجُه ا <أّمى ميگويد: آن دربارة معري ابوالعDء

نـهاده, نـام تاج كتاب او را آنچه <يعني :<" ُخفٍّ َو َجْوَرٍب و تُفٍّ و اُفٍّ الكََهنَُة":

جز چيزي راوندي ابن سجعهاي و قافيهپردازيها آيا ندارد; هم را كفش ارزش
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/١٣٧ تا ١٣٣ صفحة رافعي, القرآن اعجاز بر الدين ابن مرحوم ترجمة حاشيه و متن از اقتباس /١

است؟">١ خف و جورب و تف و "اف ميگفتند: كه بافتند هم به كاهنان آنچه

��

به مثبتي پاسخ كس هيچ كه ميشود استفاده خوبي به شد گفته آنچه مجموع از

تَـَوفّر اصـطDح بـه اينكه با است نداده تحّدي مسألة و مبارزه به قرآن دعوت

به تا جاهليت اهل و عرب مشركان زمان از يعني است; بوده آن نقل بر دواعي

بـزرگترين قـرآن و اسDم كوبيدن درهم براي استكباري, دستگاههاي كه امروز

غير علماي و عرب, ادباي ميتوانستند گر ا قاعدتا و ميكنند را گذاري سرمايه

نميكردند/ فروگذار حتما كنند, بسيج قرآن همانند چيزي آوردن براي را عرب

آن بـا سـجاح و مسـيلمه امـثال جز افرادي تاريخ طول در ميبينيم اينكه و

امـر ايـن كـه مـييابيم در خـوبي بـه نگذاردهانـد ميدان اين به قدم رسواييها,

سخت سر دشمنان دست به را مستمسك بهترين گرنه و است, نبوده امكانپذير

عجز معناي همان اين و ميكردند, فراوان تبيلغ جا همه آن روي و است, ميداده

است/ قرآن برابر در معارضه از ناتواني و
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قرآن اعجاز شاخههاي

اشاره

يعني بDغت, و فصاحت دريچة از تنها قرآن اعجاز كه باورند اين بر گروهي

گاهان آ و محققان غالب امروز كه حالي در است; معاني بودن رسا و الفاظ زيبايي

جـنبههاي و نيست, بDغت و فصاحت از جامعي تعريف معنا اين كه ميدانند

بـه زمـان گذشت با است ممكن حتي است; متعدد و متنوع بسيار قرآن اعجاز

نبوده روشن ما براي گذشته در كه كنيم برخورد قرآن اعجاز از تازهاي جنبههاي

است/

كـه بـرشمرد مـيتوان قـرآن اعـجاز زمينة در را زير جهات حاضر, حال در

است: قرآن خود در آنها همة شواهد

و بـاطن, عـمق و ظـاهر, زيـبايي يعني بDغت و فصاحت نظر از اعجاز /١

لفظ هماهنگي و مفاهيم, گستردگي و قاطعيت و صراحت و بيان, عفت و متانت

معنا/ و

عقيدتي/ مسائل طرح و معارف نظر از اعجاز /٢

تاريخي/ مسائل طرح نظر از اعجاز /٣

قوانين/ وضع نظر از اعجاز /٤

قرآن/ عصر در علمي ناشناختة مسائل و روز علوم نظر از اعجاز /٥

غيبي/ اخبار و پيشگوييها نظر از اعجاز /٦

در كه قرآن آيات ميان در اختDف وجود عدم و يكپارچگي نظر از اعجاز /٧
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است/ شده نازل مكاني و زماني شرايط دگرگونيهاي تمام با سال ٢٣ طول

مورد گانه جدا را pبا شاخههاي از يك هر و ميگرديم, باز قرآن به اشاره اين با

ميدهيم: قرار بررسي

��

ب�غت فصاحتو نظر از قرآن اعجاز /١

گـاهي كـه <فـصاحت ميگويند: بDغت و فصاحت تفسير در معاني علماي

از است عبارت ميشود, دانسته كDم براي توصيفي گاه و كلمه, براي توصيفي

و بـدآهنگ و نـامأنوس و سنگين و ثقيل كلمات و حروف از كDم بودن خالي

و گـوشخراش و نـفرتانگـيز و سبك و ركيك تعبيرات همچنين و ناموزون

بـا كDم تناسب از است عبارت بDغت و مبهم/ و گنگ و پيچيده و ناهماهنگ

ميشود>/ گفته آن خاطر به سخن كه هدفي با كامل هماهنگي و حال, مقتضاي

بـه ناظر بDغت و ميكند, الفاظ كيفيت به بازگشت فصاحت ديگر تعبير به

و صـوري جـنبههاي به فصاحت ديگر تعبير به يا است محتوي و معنا كيفيت

محتوايي/ و معنوي جنبههاي به بDغت و مينگرد, كDم ظاهري

جنبة باشد داشته دستوري و علمي جنبة آنكه از بيش دو اين كه نيست شكّي

و تربيت و تعليم ساية در نيز استعداد و ذوق همان ولي دارد; استعدادي و ذوقي

ايـن به و شده گرفته بلغاء و فصحاء كلمات از غالبا كه است قواعدي به توّجه
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استعداد يا شعر ذوق همانند درست ميشود; منظمتر و كاملتر و شكوفاتر وسيله

مييابد/ تكامل آموزش طريق از و استاد وسيلة به كه خوشنويسي

آيات در كه معارضه به دعوت و قرآن اعجاز كه معتقدند بعضي حال هر به

بر گواه ميتوان را زير امور و است, معنا همين به ناظر عمدتا است آمده مختلف

گرفت: آن

و فصاحت قسمت در تنها زمان و عصر آن در او هنرنمايي و عرب امتياز /١

هر و داشت قرار فصاحت اوج در جاهلي اشعار كه آنجا تا است, بوده بDغت

ميشد, تشكيل طائف نزديكي در عكاظ بازار در كه اقتصادي اجتماع در سال

و بود سال آن سرودة اشعار زيباترين خواندن آنها, برنامههاي مهمترين از يكي

اثـر يك عـنوان بـه را آن مـيكردند, انتخاب را بهترين آنها ميان از كه هنگامي

قطعة هفت سالها, گذشت وبا ميكردند آويزان كعبه خانة كنار در ادبي برجستة

شد/ گردآوري يافت, شهرت سبع معلقات نام به كه معروف

در بايد كند معارضه به دعوت و تحّدي را آنها ميخواهد, قرآن گر ا بنابراين

/ باشد جنبه اين

و سحر را قرآن كه داشتند, mnopq پيامبر و قرآن از عرب مشركان كه تعبيري /٢

باشد قرآن العادة فوق جذبة به اشاره است ممكن نيز ميناميدند ساحر را پيامبر

ميشود/ شامل را فصاحت و كDم زيبايي جنبههاي مسلما كه

معجزات تناسب مورد در كه cdefg الرضا موسي بن علي امام از حديثي در /٣

مـيخوانـيم: است شـده وارد خـود عـصر پيشرفتة هنرهاي و علوم با پيامبران

آن اهـل بـر سـاحري و سـحر كرد, مبعوث را cdefg موسي خداوند كه <هنگامي
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كه فرستاد, آنها براي خود سوي از چيزي خداوند لذا داشت; غلبه عصر سامان

cdefg عيسي و نمود, تمام را حّجت و كرد باطل را سحرشان و نبود آنها قدرت در

مـردم و بود شده آشكار العDج, صعب بيماريهاي كه كرد مبعوث هنگامي را

كه فرستاد چيزي خود جانب از خداوند دليل همين به بودند; طبيب به نيازمند

به مبتDيان و مادرزاد كور و ميكرد, زنده آنها براي را مردگان كه نبود; آنها نزد

به را حّجت و ميبخشيد, بهبودي خدا فرمان به را پيسي عDج قابل غير بيماري

آن در كه كرد مبعوث وقتي در را mnopq محمد خداوند و كرد, تمام آنها بر آن وسيلة

ـ بود غالب عصر آن اهل بر rبليغ و فصيح و nدلنشين سخنان و خطبهها عصر

خود سوي از خداوند ـ كرد اشاره نيز شعر به امام ميكنم گمان ميگويد راوي

سخنان كه فرستاد, rغتDب و فصاحت حّد باpترين nدر حكمتهايي و مواعظ

و كافي, در كليني مرحوم را حديث اين h٤٣ صفحه ,١ جلد الثقلين, نور تفسير نقل dطبق ا!خبار عيون /١
كردهاند/ نقل نيز ا!نوار بحار در مجلسي عbمة

نمود>/١ تمام آن با را حّجت و كرد باطل را آنها

و بوده بDغت و فصاحت نظر از قرآن اعجاز كه ميدهد نشان همه قرائن اين

كه نميشود استفاده بيشتر چيزي قرائن, اين از كه است اين انصاف ولي هست;

به منحصر آنكه نه بوده, توجه مورد عميقا بDغت و فصاحت نظر از اعجاز مسألة

و آشكار كام` مجيد قرآن اعجاز ديگر جبنههاي آنكه خصوص به باشد, بوده آن

است/ نمايان

pزم زيـر نكـات به توّجه قرآن اعجاز از زمينه اين در افزونتر گاهي آ براي

است:

و فـصاحت از حـدي در جـاهلي عرب شد اشاره pبا در كه گونه همان /١
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عنوان به هم هنوز سبع معلّقات جمله از عصر آن ماندة باقي اشعار كه بود بDغت

همة آنها قرآن نزول از بعد ميدانيم ولي ميشود; شناخته عرب برگزيدة اشعار

تـمام با و زدند, زانو قرآن نظير بي فصاحت مقابل در و چيدند بر را اشعار آن

نشدند/ چيزي ارائة به قادر داشتند, قرآن با مبارزه و معارضه براي كه انگيزههايي

تأثير از روشني و زنده نمونههاي آورديم قب` كه قرآن جاذبههاي بحث در

كرديم/ مشاهده جنبه اين در قرآن

نامشروعشان منافع كه گروهي حق, مردان برابر در هميشه تاريخ طول در /٢

ايـن كـه مـيزدند; آنـها بـر چسبهـايي بر و ميخاستند پا به ميافتاد خطر به

در كه بوده واقعيات از پارهاي از حاكي بودن, تهمت و دروغ عين در برچسبها

اسDم پيامبر به كه برچسبهايي جمله از مثال براي است/ داشته وجود محيط آن

ميرفت/ كار به وسيعي بسيار مقياس در كه بود ساحري و سحر مسألة زدند mnopq
َهَذا ٕاِْن ـ يُْؤثَُر ِسْحٌر ٕاِ+َّ َهَذا ٕاِْن (َفَقاَل ميخوانيم: مّدثّر سوره ٢٥ و ٢٤ آيات در

جز چيزي rقرآنn "اين گفت: rمشركان بزرگ nوليد, <سرانجام :( الْبََشِر َقْوُل ٕاِ+َّ

بشـر سـخن جـز ايـن rنـيست پـيشينيان سحرهاي nهمچون جالب سحر يك

شد/ بيان مشروحا گذشته, مباحث در قرآن جاذبة مورد در او گفتار و مغيره بن وليد جالب داستان /١

نميباشد>/١

آيات العادة خارق و عجيب نفوذ mnopq پيامبر به ناروا نسبت اين اصلي علّت

ميكرد, جذب خود سوي به را دلها عجيبش بDغت و فصاحت با كه بود قرآن

آن بـراي و كـنند, تـلقي عادي امر يك را نفوذ اين نميتوانستند كه گونهاي به

كه است العادهاي خارق و نافذ كار هر معناي به لغت در كه سحر واژة جز واژهاي
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كنند/ انتخاب آن براي نباشد, آشكار آن منشأ

و بشكند آشكار حقيقت يك روي پرده ميخواستند نسبت اين با آنها چه گر ا

قـرآن عـظمت بـه گـاهانه ناآ خود, سخن اين با ولي كنند; انكار را الهي اعجاز

دارد! آسايي سحر جاذبة كه ميكردند اعتراف

دو بـه مـعمو� آنها كه ميدهد نشان اديبان, و نويسندگان آثار در مطالعه /٣

حتّيى و ميدهند, اهّميّت الفاظ زيبايي به آنان بيشتر ميشوند: تقسيم متمايز گروه

الفـاظ به زيادي اهّميّت گروهي عكس به و ميكنند, لفظ فداي را معاني گاهي

ميگيرند/ كار به معاني عمق براي را خود نبوغ و قدرت تمام و نميدهند

يك nاز را بـزرگ شـعراي آثـار مـا, ادبيات تاريخ نويسندگان دليل همين به

هندي/ سبك و عراقي سبك كردهاند, تقسيم مختلف سبك دو نظرrبه

در بيشتر را خود استعداد و ذوق گفتهاند, شعر اّول سبك به كه بزرگي شعراي

معاني دقايق به غالبا دوم سبك طرفداران حاليكه در بردهاند, كار به الفاظ زيبايي

كردهاند/ توّجه آن مخصوص ظرافتهاي و

ميدادند اهّميّت جنبه دو هر به كه بودند كساني معدود كه كرد نميتوان انكار

تا خود كار در نيز آنها اينكه در ولي ميگذاردند; جاي به خود از دلنشيني آثار و

است/ بسيار سخن بودند, موفق حد چه

بـر هـميشه جالب, و دار آهنگ و زيبا الفاظ زيرا است, روشن هم آن دليل

مـنعكس را آن كـاريهاي ريزه تمام و نمييابد, راست نظر مورد معناي قامت

زيبايي و لفظ زيبايي دوراهي سر بر خطيب, و گوينده و شاعر غالبا لذا نميسازد;

در لذا و گـزيند; بر را دو اين از يكي باpخره است ناچار و ميگيرد, قرار معنا
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شدهاند/ قافيه و سجع فداي معاني نثرها, و نظم از بسياري

اين ميبينند گردند, آشنا قرآن با و باشند گاه آ عرب ادبيات از كه كساني ولي

در الفاظ هم كه كرده حفظ اعجاز سرّحد در را مهم امتياز اين الهي, بزرگ كتاب

و ظـرافت كمال در آن بنديهاي جمله هم و شيريني, و عذوبت نهايت در آن

كاريها ريزه تمام با معاني حّق هم و است, موزون و دار آهنگ كلمات و زيبايي,

و فـصاحت جـنبة در قرآن اعجاز ابعاد از يكي واين است, شده ادا دقايقش و

است/ بDغت

بيان وضوح به را خود مقصود و ندارد, تكلفي گونه هيچ معاني اداي در قرآن

اعDي حّد در شده پوشانده معاني آن بر الفاظ از كه لباسي حال, عين در ميكند

است/ زيبائي

از بسياري در كه است معروف نكته اين پردازان, سخن و شعرا ميان در /٤

گرد خاطر به مث` و كرد استفاده دروغ مبالغههاي از بايد بيان زيبائي براي موارد,

را زمين هفتگانة طبقات ميشود, برپا بيابان در لشكر, ستوران سّم از كه غباري و

پـاي زير را فلك كرسي نه يا و كرد! هشت را آسمان هفتگانة طبقات و شش,

چشم اشك و خون, درياي را دل و رسيد! ارسDن قزل ركاب بلنداي به تا گذارد,

گفتهاند: كه آنجا تا ساخت, جيحون رود را

! او احسن است او كذب ا از كه او فــن در و مــپيچ شــــعر در

است/ آنها آميزترين دروغ شعرها, زيباترين ترتيب اين به و

<آيا يَِهيُموَن): َواٍد كُّلِ ِفيى َأنَُّهْم تََر (َألَْم ميگويد: كه شعرا دربارة قرآن تعبير

غالبا كه است معنا همين به اشاره ظاهرًا سرگردانند؟> وادي هر در آنها نديدي
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/٢٢٥ آيه شعرا, سوره /١

خويشاند!١ شاعرانة تشبيهات و پندارها غرق

دروغآميز مبالغة موردي هيچ در ميكنيم, مراجعه قرآن به ما كه هنگامي ولي

هـمگي دارد وجـود معاني و الفاظ در كه ظرافتي و زيبايي تمام با و نميبينيم,

تـهمت مـتعّددي آيـات در قرآن ميكنيم مشاهده اينكه و است; حقايق بيانگر

بـه نـيز ميكند نفي قرآن از را شعر تهمت و mnopq اسDم پيامبر از را بودن شاعر

آيـه صافات, سوره ,٥ آيه , انبياء dسوره است شده نقل مشركان از ناروا نسبت اين قرآن, از آيه سه در /٢
آيه يس, dسوره ميكند نهي پيامبرش از را معنا اين صراحت با خداوند آيه, دو در h٣٠و آيه طور, سوره ,٣٦

h٤١ آيه حاقه, سوره و ٦٩

است/٢ دليل همين

دور اغراقهاي و مبالغهها و شاعرانه تخيّلهاي از عاري قرآن اينكه با آري!

حقايق بيان جز چيزي و است خيالي استعارات و تشبيهات و شعري, حقيقت از

است جّذاب و شيرين آنچنان حال عين در ندارد, rقطعي و جدي بطور هم nآن

ميكرد جذب خود به را mnopq پيامبر مخالفان بلكه اسDم از افتادگان دور حتّي كه

گذشت/ قرآن جاذبة دربحث آن از نمونههايي كه

خود كه هنگامي عرب نامدار شعراي از بسياري ميگويد: تاريخ اينكه جالب

شدند/ پذيرا را اسDم دل و جان از ديدند, قرآن فصاحت برابر در را

كـه بود لبيد شد مسلمان قرآن جاذبة قلمرو در كه توانمندي شاعر جمله از

شـعر قـطعه nهـفت سـبع معلّقات از يكي عنوان به جاهليت زمان در شعرش

شده آويزان كعبه ديوار بر و انتخاب عرب برگزيده اشعار عنوان به كه معروفي

شد/ مسلمان ميآمد, شمار به rبود

مسلمان قرآن جاذبه خاطر به كه بود ثروتمندي شعراي از نيز ثابت بن حسان
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شد/

گرايش اسDم به كه بودند نظيري كم ادباي اعشي و عرب, نّقاد شاعره خنساء

/٧٧ صفحة قرآن, اعجاز شيوههاي /١

گرفتند/١ بهرهها قرآن جاذبة از و كردند, پيدا

كه است مخصوصي آهنگ قرآن, بDغت و فصاحت مظاهر از ديگر يكي /٥

دارد/ وجود او خود در

امّا ميكند پيدا ظهور نثر صورت به يا و شعر صورت به يا معمو� ادبا, سخنان

كـه است نثري بلكه متعارف; و معمولي نثر يك حتّيى نه و است شعر نه قرآن

كام` قرآن, قاريان تDوت هنگام كه نثري همان دارد, خودرا به مخصوص آهنگ

ميگيرد/ قرار آهنگي غالب در

مـنفي مفاهيم به آلوده ما عرف در كه را موسيقي تعبير نميتوانيم ما گرچه ا

مانند عرب, معروف نويسندگان از بعضي ولي بريم; كار به قرآن مورد در است

قرآن, طريقه و <اسلوب ميگويد: چنين القرآن اعجاز كتاب در رافعي مصطفي

ميكند استماع به وادار را شنوندهاي هر كه ميآورد, وجود به هايي لهجه و آهنگ

آن تا ديگر موزون كلمات در كه است, مخصوص موسيقي نوع يك خود اين و

عرب طبع كه بود وسيلهاي قرآن, در ترتيب و نظم اين است, نداشته سابقه زمان

كه ميساخت آشنا سخن, اسلوب و نظم از جديدي طرز به و ميآورد وجد به را

بود>/ سابقه بي

مشكل <بسيار ميگويد: زمينه اين در بوpتيتلر نام به غربي دانشمندان از يكي

مانند كه دارد را آن توانايي انسان, يك فصاحت قدرت كه كند فكر انسان است
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آن در ضـعفي بـيآنكه مـيگيرد, اوج مرتبا آنكه ويژه به باشد گذار تأثير قرآن

كه است معجزهاي آري! ميكند/ فتح را تازهاي قلههاي زمان هر و شود, مشاهده

/٢٢٣ صفحة اول جلد الهداة, اثبات پاورقيهاي /١

ناتواناند/١ آسمان فرشتگان و زمين روي مردان آن برابر در

از غير قرآن در گر <ا ميافزايد: كستري دي هنري كنت نام به ديگري دانشمند

قلوب تمام و شود مسلط افكار بر كه بود كافي نبود, مباني زيبايي و معاني شكوه

/٢٢٢ صفحه مدرك, همان /٢

كند>/٢ جذب خود سوي به را

كننده خسته تكرار با سخني هر معمو� كه است اهميت حائز نيز نكته اين /٦

آور مDل تنها نه باز تDوت بار صدها با كه است شيرين چنان قرآن امّا ميشود

مـيان در تـنها نـه معنا اين ميكند/ حفظ را خود شيريني و جاذبه بلكه نيست;

دارد/ شهرت نيز ديگران ميان در بلكه است مشهور قرآن به عDقهمندان

cdefg الرضا موسي بن علي امام از معروفي حديث در كه است چيزي همان اين

النَّشِر َعلَي اُد يَزدى + الُقرآُن بىاُل ا <مى پرسيد: cdefg صادق امام از مردي كه ميخوانيم

كهنه تDوت و درس و انتشار كثرت اثر بر قرآن <چرا اَضًة؟>: َغضى ِاّ+ رِس الدَّ َو

است؟> شادابتر روز هر بلكه نميشود

دِوَن +لِنىاٍس و اٍن َزمى دُوَن اٍن لََزمى يَْجَعلُْه لَْم الىي تَعى َو َك تَبىاَر اللَّه <لِاَنَّ فـرمود:

<زيـرا القـيىاَمِة>: يَـوِم ِالىـي َعـضٌّ َقوٍم كُلِّ ِعنَد َو َجديٌد, اٍن َزمى كُلِّ فيى َفُهَو ناٍس,

هـر در لذا و نداده; قرار خاصي گروه يا معين زمان براي را آن متعال, خداوند

/٧٠ صفحة ٨ جلد الحكمة, ميزان /٣

قيامت>/٣ روز تا طراوت با قومي هر نزد و است, تازه زمان
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ِد الرَّ كَثَرةُ تُخِلُقُه <َو+ ميفرمايد: گويايي و كوتاه جملة در نيز cdefg علي حضرت

/١٥٦ خطبة البbغه, نهج /١

نميكند>/١ كهنه را آن هرگز پي, در پي شنيدن و تكرار, <كثرت مِع>: السَّ ُولُوُج َو

رعـايت و الفاظ فزوني از پرهيز بDغت, و فصاحت ازظرافتهاي يكي /٧

اصـطDح به و است; مقصود تمام بيان و عبارات بودن مفهوم عين در اختصار

شود/ ترك مُمل> <اطناب و مُخل> <ايجاز بايد فصيح فراز يك در معروف

را بزرگ داستان يك گاهي و شده, رعايت قرآن آيات در Dاع حد در معنا اين

بـيان ـ است داسـتان آن از وسيعي فراز گوياي آن از جمله هر كه ـ آيه يك در

ميخورد/ چشم به آن از قرآن, در زيادي نمونههاي كه ميكند

اْلـَماُء َوِغـيَض َأْقـِلِعي َسـَماُء َوَيـا َماَءِك اْبَلِعي َأْرُض َيا (َوِقيَل معروف آية

شد: گفته <و الظَّاِلِميَن): ّلِْلَقْوِم ُبْعدا َوِقيَل اْلُجوِدّيِ َعَلي َواْسَتَوْت اْ'َْٔمُر َوُقِضَي

فـرو آب و كـن!" خودداري rبارش nاز آسمان, اي و فروبر! را آبت زمين, "اي

اين nدر و گرفت; پهلو جودي, rكوه nدامنه بر rكشتيn و يافت پايان كار و نشست

/٤٤ آيه هود, سوره /٢

٢/<r!خدا رحمت nاز ستمكاران" گروه باد "دور شد: گفته r,هنگام

ميآورد, در زانو به را عرب معروف اديب مقفع ابن كه است آيه همين آري!

امّا برخيزد/ قرآن چهارم يك معارضه به ميخواست دوستانش با مواعده طبق كه

زيرا ديد; ناتوان و عاجز كام` را خود و داشت نگه دست رسيد آيه اين به وقتي

تعبيرات با را آن سرانجام و جزئيات و cdefg نوح طوفان ماجراي اختصار عين در

صنايع از نكته ٢٣ محققان از بعضي گفتة به و ميدهد, شرح معنا پر بسيار و كوتاه

مـوازنـه, اشاره, حذف, مجاز طباق, استعاره, قبيل: nاز است جمع آن در ادبي
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/٥٢ صفحة قرآن, اعجاز شيوههاي /١

١/r///و ارداف تمثيل, تقسيم, ارسال, يا تسهيم جناس,

و ظـرافت عـين در كـه است اين ادبي, نظر از قرآن ويژگيهاي از ديگر /٨

دارد/ العادهاي فوق قاطعيت و صراحت عبارات, لطافت

را حقايق كه چرا ميبرند; لّذت گوينده يك لهجة صراحت از همه ميدانيم

انسـان براي چيزي و ميكند, بيان پيرايه هرگونه بدون و كنده پوست و عريان

پـهلو چند و گذاشتن حرف روي دندان نيست/ حقيقت درك از بخشتر لذت

اعتماد عدم نشانة ـ كند ايجاب شرايط كه استثنايي موارد در جز ـ گفتن سخن

است, شنوندگان قضاوت از او وحشت و ترس يا و خويش, گفتههاي به گوينده

ميكند/ حكايت گوينده ناتواني و ضعف از صورت دو هر در و

آن مهم است/ خشونت با آميخته موارد, از بسياري در قاطعيت و صراحت

بـه معنا اين و بندد كار به نيز را بيان لطافت صراحت, عين در گوينده كه است

است/ مشهود قرآن آيات در خوبي

بـيشترين قـرآن و است شـرك و توحيد جبهة اسDم مبارزة جبهة مهمترين

دارد زمينه اين در را قاطعيت و صراحت

َلُه اْجَتَمُعوا َوَلْو ُذَبابا َيْخُلُقوا َلْن اِ% ُدوِن ِمْن َتْدُعوَن الَِّذيَن (ٕاِنَّ ميگويد: گاه

كساني > َواْلَمْطُلوُب): الطَّاِلُب َضُعَف ِمنُْه َيْسَتنِقُذوُه لىا َشْيئا َباُب الذُّ َيْسُلْبُهُم َوٕاِْن

مگسـي تـوانـند هـرگزنمي ,rكنيد مي پرستش nو خوانيد مي خدا از غير كه را

از چيزي مگس هرگاه و دهند; هم دست به دست كار اين براي چند هر بيافرينند,

هم و است, ناتوان كننده طلب هم گيرند/ بازپس را آن توانند نمي بربايد, آنها
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/٧٣ آيه حج, سورة /١

١/<rمعبودان هم و عابدان, nهم شونده طلب

چـتر زير را خود قرآن, كوبندة منطق از فرار براي پرستان بت كه هنگامي و

آنچه از <ما :( آَباَءنَا َعَلْيِه َأْلَفْينَا َما نَتَِّبُع (َبْل ميگفتند: و ميكشيدند كان نيا و پدران

َكاَن (َأَوَلْو ميگويد: قاطعيت با نماييم>, مي پيروي يافتيم, آن بر را خود پدران

و فهميدند نمي چيزي آنها, پدران گر ا <آيا َيْهَتُدوَن): َوَ' َشْيئا َيْعِقُلوَن 'َ آَباُؤُهْم

/١٧٠ آيه بقره, سورة /٢

كنندr؟!>٢ پيروي آنها از بايد هم nباز يافتند نمي هدايت

از كان نيا رسوم و آداب به تكيه برابر در قاطعانهتر اين از ديگر, جاي در و

و شما يقين <به ِبيٍن): ّمُ َضَ�ٍل ِفيى َوآَباُؤُكْم َأنُْتْم ُكنُتْم (َلَقْد ميگويد: ابراهيم زبان

/٥٤ آيه انبياء, سورة /٣

ايد>/٣ بوده آشكاري گمراهي در پدرانتان,

َحـتَّي ُيْؤِمنُوَن 'َ َک َوَرّبِ (َفَ� ميگويد: mnopq اسDم پيامبر به ايمان مورد در و

َوُيَسّلُِموا َقَضْيَت ا مَّ ّمِ َحَرجا َأنُفِسِهْم ِفي َيِجُدوا 'َ ثُمَّ َبْينَُهْم َشَجَر ِفيَما ُموَك ُيَحّكِ

در كـه اين مگر آورد, نخواهند ايمان آنها كه سوگند پروردگارت <به َتْسلِيما):

خـود دل در تـو, داوري از سـپس و طـلبند; داوري بـه را تـو خود, اختDفات

/٦٥ آيه نساء, سورة /٤

باشند>/٤ تسليم ًDكام و نكنند; ناراحتي احساس

و دل هماهنگي حتي و آشكار, و پنهان و باطن و ظاهر تسليم ترتيب اين به

هـمه ايـن با و ميشمرد, صادقانه ايمان شرط mnopq پيامبر فرمان با را خواستهها

است/ مشهود كام` تعبيرات لطافت باز قاطعيت, و صراحت

يا اجتماعي قوانين يا و معاد يا مبدء به مربوط آنچه از اعم ديگر مباحث در
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به قاطعيت اين نيز است اخDقي بحثهاي يا صلح, و جنگ به مربوط مسائل

است/ گانه جدا كتاب يك خور در آن كامل شرح كه ميخورد چشم به وضوح

خود تعبيرات به توّجهي معمو� نخوانده درس افراد بيان: عفت و متانت /٩

از دور جملههاي و كلمات از خود مقصود اداي براي كه ميشود بسيار و ندارند,

گشت آشكار مردمي چنين ميان در قرآن اينكه با و ميگيرند كمك ادب و نزاكت

عفّت و متانت نهايت خود تعبيرات در و نگرفت خود به را محيط آن رنگ هرگز

بخشيده خاّصي رنگ قرآن بDغت و فصاحت به موضوع اين و نمود, رعات را

است/

مسـائل يـا عشقي صحنههاي به كه هنگامي بزرگ, نويسندگان و گويندگان

واقعي چهره ترسيم براي ميشوند ناچار يا ميكنند, برخورد قبيل اين از ديگري

اصـطDح به و نمايند رها را قلم يا زبان متانت و ادب داستان, اصلي قهرمانان

برند/ كار به زننده يا تحريكآميز تعبيرات گونه هزار سخن حق اداي براي

را صحنهها از پارهاي قلم, و بيان عفت و نزاكت حفظ براي ميشوند مجبور يا

اين ميان جمع و بگويند سخن بسته سر حريفان با و بپوشانند, ابهام از پردهاي در

بر آنچه با زبان و قلم آلودگي عدم و كامل بطور واقعيت ترسيم و بيان يعني دو,

آن عهدة از كسي كمتر كه است دشواري بسيار كاري است, عفت و نزاكت خDف

ميآيد/ بر

بسيار محيط يك از برخاسته و نخوانده درس فردي كرد باور ميتوان چگونه

هـم و كـند ازمسـائل كـاملي و دقـيق تـرسيم هـم وحشـي, نيمه و مانده عقب

باشد/ نداشته كتي نزا از دور تعبير كوچكترين
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زن و cdefg يوسف داستان حساس صحنههاي قرآن كه هنگامي مثال عنوان به

بپوشد, چشم وقايع ذكر از آنكه بدون ميكند, ترسيم را آلودي, هوس زيباروي

به نيز را عفت و اخDق اصول تمام كند, بيان اجمال و ابهام پردة در را مطالب و

عفّت اصول از انحرافي كوچكترين امّا ميگويد; را گفتنيها همة و ميبرد كار

ميگويد: چنين زليخا خلوتگاه ماجراي شرح در مث` نميكند; پيدا بيان

قَـاَل َلَک َهْيَت َوَقاَلْت ْبَواَب اْ'َٔ َقِت َوَغلَّ نَْفِسِه َعْن َبْيِتَها ِفيى ُهَو ِتيى الَّ َوَراَوَدْتُه )
در يوسف كه زن آن <و الظَّاِلُموَن): ُيْفِلُح 'َ نَُّه ٕاِ َمثَْواَي َأْحَسَن يى َرّبِ نَُّه ٕاِ اِ% َمَعاَذ

آنچه سوي به "بيا گفت: و بست را درها كرد; كامجويي تمنّاي او از بود, او خانه

صاحب rمصر nعزيز او خدا! به برم مي "پناه گفت: rيوسفn است!" مهيّا تو براي

خـيانت و ظـلم او به است ممكن nآيا داشته; گرامي مرا مقام است; من نعمت

/٢٣ آيه يوسف, سوره /١

شوند">/١ نمي رستگار ستمكاران يقين به r!كنم؟

گفته جايي در اين و كرده استفاده اَوَد> <رى واژة از اينجا در قرآن كه اين جالب

انسـان از را چـيزي مـDيمت, و نـرمش بـه آمـيخته اصرار با كسي كه ميشود

است/ هماهنگ مقصود اداي با كام` واژه اين و بخواهد,

مـيگويد: بـلكه نميبرد, مصر عزيز همسر يا زليخا از نامي ديگر, سوي از

را يوسف حقشناسي تا rبود او خانة در يوسف كه nبانويي بَيِْتَها> ِفيى ُهَو <الَِّتيى

كه كسي چنين برابر در كه دهد نشان را او تقواي مقام حال عين در و سازد مجسم

كرد/ مقاومت داشت, قرار وي پنجة در زندگياش

مصدر كه rبست محكم را درها nهمه بَْواَب> اْ+َٔ <ََغلََّقِت جملة سوم, سوي از
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چه در صحنه آن كه ميدهد نشان ميرساند, را مبالغه معني و است تفعيل باب

است/ گرفته صورت سختي شرايط

مهيا تو براي آنچه سوي به nبشتاب لََک> َهيَْت <َقالَْت جملة چهارم, سوي از

شـرح گـفت يـوسف وصال به رسيدن براي زليخا كه را سخني آخرين rاست

هرگونه از خالي و بيان, عفت با آميخته و متانت پر و سنگين چقدر ولي ميدهد;

آموزي! بد

پـاسخ در كـه َمثَْواَي> َأْحَسَن َربِّيى ٕاِنَُّه اِ� <َمَعاذَ يوسف: كDم پنجم سوي از

در من يعني ميشود, محسوب زليخا به هشداري كه ميكند بيان را گفت زليخا

نمك و نان او با كه خانه صاحب به خيانت بودهام, خانه اين در كه صباحي چند

چرا؟! بودهاي اينجا در عمر يك كه تو نميكنم خوردهام

شـرح را داستان اين زيبا قدري به ميانجامد طول به آن شرح كه بعد آيات

در را خدا به خويشتن سپردن و هوس برابر در مقاومت نيك سرانجام و ميدهد

ميكند/ ترسيم جالبي بسيار طرز به صحنهها

زليخا سوي از كه مصر زنان احساسات ميخواهد كه هنگامي ديگر آيه در

كوتاه جملة يك در را بودند شده خويش تبرئه منظور به ميهماني يك به دعوت

ٕاِْن َبَشـرا َهَذا َما ِ%ِ َحاَش َوُقْلَن َأْيِدَيُهنَّ ْعَن َوَقطَّ َأْكَبْرنَُه َرَأْينَُه ا (َفَلمَّ ميكند: بيان

سراغشان به شنيد, را آنها نيرنگ rعزيز nهمسر كه <هنگامي َكِريٌم): َمَلٌک ٕاِ'َّ َهَذا

بـه و ساخت; فراهم rباشكوهي مجلس و گرانبها, n پشتي آنها براي و فرستاد;

وارد آنان "بر گفت: rيوسف nبه و داد; rميوه بريدن nبراي كاردي كدام, هر دست

nبي و يافتند; rزيبا nو شكوه با بسيار را او افتاد, او به چشمشان كه هنگامي شو!"
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اين باشد; نمي بشر اين خدا! است "منّزه گفتند: و بريدند; را خود دستهاي rتوجه

/٣١ آيه يوسف, سورة /١

نيست!">/١ بزرگوار فرشته يک جز

را يوسف العادة فوق زيبايي اينكه عين در rبزرگوار nفرشتة كريٌم> <ملٌك تعبير

در كـه گـونه هـمان ميدهد; نشان حد باpترين در را او پاكدامني ميكند, بيان

است/ فرشته او ميگوييم: فرد يك پاكي ستودن هنگام به معمولي تعبيرات

مـوقعيت كـه است زيـبايي و گـويا بسيار جملههاي ماجرا اين دنبال به باز

فرماييد/ مراجعه دهم و نهم جلد نمونه, تفسير به نكات, اين از بيشتر گاهي آ براي /٢

ميدهد٢ نشان كام` ماجرا اين در را عفت و پاكدامني اسطوره آن يوسف,

فـراوانـي مـثالهاي از حـقايق, بـيان بـراي مـجيد قـرآن قرآن: مثالهاي /١٠

ايـن بDغت و فصاحت بارز مظاهر از آنها مجموعة كه است كرده گيري بهره

نكـات و رفـته كار به امثله اين در كه كاريهايي ريزه است, الهي بزرگ كتاب

راسـتي به ميخورد چشم به آنها از يك هر در كه دلنشيني و باريك و ظريف

ميدارد/ وا اعجاب به را انسان

به و است ناپذيري انكار نقش مباحث, تفسير و توضيح در مثال نقش اصو�

نزديك و حقايق ساختن روشن براي مثال ذكر از مهّمي بحث هيچ در دليل همين

هماهنگ و شده حساب مثال يك گاه كه چرا نيستيم; نياز بي ذهن به آنها نمودن

ميآورد زمين به آسمان از را پيچيده مطالب و ميكند را كتاب يك كار مقصود, با

بليغان و فصيحان هنرنماييهاي از يكي لذا ميسازد, فهم قابل همه براي را آن و

است/ تمثيل همين جهان شعراي و ادبا و
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معناي به عرب كDم اصل در <مَثَل ميگويد: مَثَل دربارة كشاف در زمخشري

نظاير, و امثال به علماء تكلم و آنان نزد المثل ضرب و است/// نظير يعني مِثْل

را تاريك نكات و ميدارد, بر مخفي معناي روي از پرده كه چرا دارد; رفيع شأني

شئي و ميرسد, محقَّق امر چون نظر به مخيّل امر كه حّدي تابه ميسازد روشن

از و ميشود گر جلوه شاهد مانند غايب و ميگيرد, قرار متيقن محل در متوهّم,

ايـراد بسيار امثال خداوند الهي, كتب ساير و مبين قرآن كتاب در جهت همين

/١٢٠ صفحة القرآن, امثال /١

است>١/ كرده

را دور راههـاي مـيكند, حسـي را عـقلي مسائل دارد: فايده چندين مثالها

درجـة ميآورد, در فهم همه و همگاني صورت به را مطالب ميسازد, نزديك

لجوج افراد حتّىي مناسب, المثل ضرب باpخره و ميبرد, pبا را مسائل به اطمينان

در كـتاب يك صورت به را قرآن امثال محققان از بعضي ميسازد/ خاموش را

دادهاند/ قرار تحليل و تجزيه مورد را قرآن مثال يكصد از وبيش آوردهاند

ذيل در حقيقت اين به رسيدن براي لذا است, معجزه قرآن مثالهاي راستي به

ميدهيم/ قرار بررسي مورد دقيقا را آنها از تعدادي

قرآن اعجازآميز مثالهاي از هايي نمونه

ميفرمايد: كند, باطل و حق منظرة از دقيقي ترسيم ميخواهد قرآن كه هنگامي

ا َوِمـمَّ َراِبـيا َزَبـدا ـْيُل السَّ َفاْحَتَمَل ِبَقَدِرَها َأْوِدَيٌة َفَساَلْت َماًء َماِء السَّ ِمْن (َأنَزَل
اْلـَحقَّ اُ% َيـْضِرُب َكـَذِلَک ِمـثُْلُه َزْبٌد َمَتاٍع َأْو ِحْلَيٍة اْبِتَغاَء النَّاِر ِفيى َعَلْيِه ُيوِقُدوَن
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َكـَذِلَک اْ'َْٔرِض ِفـيى َفَيْمُكُث النَّاَس َينَفُع َما ا َوَأمَّ ُجَفاًء َفَيْذَهُب َبُد الزَّ ا َفَأمَّ َواْلَباِطَل

و دّره هـر از و فـرستاد; فـرو آبـي آسـمان از rخداوندn> ْمثَاَل): اْ'َٔ اُ% َيْضِرُب

كفي خود روي بر سيDب سپس شد; جاري سيDبي آنها اندازه به اي رودخانه

آpت زينت آوردن دست به براي r,ها كوره nدر آنچه از و rهمچنينn كرد; حمل

ـ آيد مي وجود به آن مانند كفهايي افروزند, مي آن بر آتش زندگي, وسايل يا

پرتاب بيرون به كفها سرانجام ـ زند مي مثالي چنين باطل و حق براي, خداوند

زمـين در rخـالص فـلّز يـا nآب رساند مي سود مردم به آنچه ولي شوند, مي

/١٧ آيه رعد, سوره /١

زند!>١ مي مثال اينچنين خداوند ميماند;

باطل و حق منظره شده, ادا موزوني عبارات و الفاظ با كه معنا پر مثال اين در

به كه است نهفته آن در مهّمي حقايق و گرديده ترسيم آن در صورتي بهترين به

ميشود: اشاره ذي` آن از قسمتي

حـتما كه ميشود پيچيده قدر آن گاهي يكديگر از باطل و حق شناخت /١

رفت/ نشانهها سراغ به بايد

و حـيات مـاية كـه زpل آب هـمچون است سودمند و مفيد هميشه حق /٢

حيات/ ابزار يا و است زينت يا كه خالص, فلزات ويا است زندگي

و ميگيرد كمك حق آبروي از باطل اما است خويش به متّكي هميشه حق /٣

كه گونه همان كند استفاده او حيثيت از و آورد در او لباس به را خود ميكند سعي

دروغ كسي نبود جهان در راستي سخن گر ا كه ميگيرد فروغ راست از دورغ هر

نبود/ جوpني را باطل نداشت وجود حقي گر ا و نميكرد, باور را
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به دّرهاي هر كه گونه همان است, او ظرفيت اندازه به موجودي هر بهرة /٤

ميگيرد/ بهره باران آب از خود گنجايش اندازة

هنگام به سيDب كه گونه همان ميگردد, آشفته بازار دنبال هميشه باطل /٥

خود دوش بر را كفها است, خروش و جوش داراي كه كوه از شدن سرازير

فرو خروش و جوش و ميرسد صاف جلگههاي به كه هنگامي امّا ميكند حمل

ميشود/ نابود كفها و مينشيند

در ديگري لباس به لحظه هر و نميشود, ظاهر لباس يك در تنها باطل /٦

در فلزات روي هم و ميشوند ظاهر آبها روي هم كفها, كه گونه همان ميآيد

بـاطل و حق هر بر پس خورد, را آنها تنوع فريب نبايد هرگز بنابراين كورهها;

بشناسد/ لباسي هر در را آنها كه است pزم شناسي

و شـيرين آب اين است رگ <رگ و است, هميشگي باطل و حق مبارزة /٧

آسمان از بارانها ريزش كه گونه همان صور> نفخ تا ميرود خDيق بر شور, آب

دارد/ ادامه همواره نيز امر اين هست, هميشه كورهها در فلزات ذوب و

و است متواضع حق امّا خالي, تو و پركن چشم و است نشين pبا باطل /٨

هنرنما/ و خاموش

كنار و گوشه از مختلف جنبههاي در مثال اين در دقت با كه ديگري نكات و

ميآيد/ دست به آيه اين

بود/ قرآن مثالهاي از نمونه يك اين

و دانهها به آن تشبيه و الله سبيل في انفاق دربارة آنچه مانند ديگري مثالهاي

به آن تشبيه و ريايي اعمال درباره آنچه و ,r٢٦١ آيه بقره, nسوره شده خوشهها
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و مـيريزد است آن روي بـر خـاك مـختصري كـه خارايي سنگ بر كه باراني

بر كه است باراني همچون خالصانه اعمال كه حالي در ميرود, بين از و ميشويد

ميكند پيدا ريزش است آزاد هواي و آفتاب تابش معرض در كه پرباري زمين سر

به آن تشبيه و كّفار اعمال مورد در آنچه و ,r٢٦٥ و ٢٦٤ آيههاي بقره, nسوره

آيه نور, nسوره سراب به تشبيه يا r١٨ آيه ابراهيم, nسوره باد برابر در خاكستر

فرا را آسمان ابر كه حالي در شب هنگام و دريا در كه كمي مترا ظلمتهاي يا r٣٩

كه كسي به آنها تشبيه و منافقان اعمال مورد در آنچه و ,r٤å آيه نور, nسوره گرفته

به را او برقها و رعد و كرده, گم را راه خالي بيابان يك در ظلماني شب يك در

تـا و مـيبيند روشـن را جـا هـمه برق تابش پرتو در لحظهاي ميآورد, در لرزه

ميشود ظلماني او نظر در جا همه مجددا بگيرد, حركت به تصميم ميخواهد

پرستان بت كردن تكيه چگونگي مورد در آنچه و ,r٢å و ١٩ آيههاي بقره, nسوره

آيه عنكبوت, nسوره عنكبوت خانة به آن تشبيه و قدرت, و شعور فاقد بتهاي بر

دست از برادر گوشت كه كساني به كنندگان غيبت تشبيه مورد در آنچه و ,r٤١

پاك ذات دربارة آنچه باpخره و ,r١٢ حجرات,آيه nسوره ميخورند را خود رفتة

مشخصات با چراغي به نور آن تشبيه و است, زمين و آسمانها نور كه خداوند,

ذكر كه ديگري زياد موارد و r٣٥ آيه نور, nسوره آمده ظرافتها انواع با توأم ويژه,

قـرآن بDغت و فصاحت از بخش اين از ميتواند ميانجامد, طول به آنها همة

حيات در كه ارزشهايي ضد و ارزشها از وسيعي دنياي به را ما و دارد بر پرده

زيبا مثالهاي قالب در را معارف از جهاني و سازد, آشنا هستيم روبرو آن با خود

كند/ تبيين

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <١٣٦> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <١٣٧> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



الهي معارف نظر از قرآن اعجاز /٢

ايـن در مـيرسد/ مـحتوا بـه نوبت بگذريم كه بDغت و فصاحت مسألة از

عقايد و معاد و مبدء به مربوط مسائل بيان و معارف مسألة چيز, هر از قبل قسمت

ميشود/ مطرح مذهبي

بياني و توضيح باطل, اديان از حق اديان آزمايش محكهاي از يكي اصو�

مسائل زيرا دارند; امامت و نبوت و معاد و مبدء به مربوط مسائل دربارة كه است

ميگردد, باز او صفات و اسماء و خدا پاك ذات به آنچه مخصوصا قسمت اين

تـوحيد و شـرك مـيان فـاصلة گـاهي و است, پـيچيده و دقيق و ظريف بسيار

ميشود/ مو از باريكتر

دليـلي گر ا كه است دقيق و عميق جالب, قدري به قرآن آيات از بخش اين

ميكند بيان مهم مسائل اين در كه دقيقي توضيحات همان جز آن, اعجاز براي

محيطي در قرآن اينكه خصوص به بود, كافي آن به بردن پي براي نداشت, وجود

و قبيلهاي بتهاي تا گرفته خانگي بتهاي از بود; بتكده و بت از پر كه شد ظاهر

بود/ ديار و شهر هر توجه مورد و داشت عمومي جنبة كه بزرگ بتهاي

اينكه با ميساختند خود دست با فلز, و سنگ يا چوب قطعه يك از بتهايي

يك خاطر به صرفا ندارند, بينشي و حركت شعور, حس, كمترين ميدانستند
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به را خود مقّدارات و ميدانستند, عظيم قدرت صاحب را آنها تخيDت مشت

سجده و نياز و راز و ميزدند زانو عاجزانه آنها برابر در و ميسپردند آنها دست

جايي به كار باشند/ خداوند درگاه بر شفيع و فيض واسطة تا ميكردند قرباني و

از پس سالي قحط يك در اتفاقا و ميساختند, خرما از بتهايي گاه كه بود رسيده

خود خداي خدا, اين بندگان و شدند ور حمله آن به آذوقه انبارهاي شدن خالي

جاهليت دوران اشعار pبDي در هنوز كه شعر اين و خوردند جسارت كمال با را

: است داستان همان يادگار ميخورد چشم به عرب

اَعِة الَْـَمجى و التَّـُقحَُّم عىـاَم َربَّـها َحنيىَفُة كَلَْت اَ

التِّبىاَعِة َو اِقِب الَْعوى ُسوَء َربِِّهمى ِمن َيْحَذُروا لَْم

عواقب از و خوردند, گرسنگي و قحطي سال در را خود خداي حنيفه بني <طايفة

نترسيدند>/ خود خداي از عمل اين شوم

مـغز بـه است مـمكن كه است خرافي فكر مضحكترين و منحطترين اين

خرما يا بخواه را خدا <يا فارسي: معروف المثل ضرب شايد و كند خطور انساني

خداي از ميبايست يا خرافي گروه آن كه باشد داستان همين به اشارهاي نيز را>

خرما/ از يا بپوشند چشم خود

كه حالي در ميدانستند, خدا دختران را فرشتگان جاهلي, اعراب از بسياري

تنفر rمحيط آن در زن تحقير شدت واسطة nبه دختر نام شنيدن از حتي خودشان

ِبـَما َأَحـُدُهْم ـَر ُبّشِ (َوٕاَِذا ميخوانـيم: زخرف سورة ١٧ آية در چنانكه داشتند,

از يكي گاه هر كه حالي <در َكِظيٌم): َوُهَو ُمْسَوّدا َوْجُهُه َمثiَظَلَّ ْحَماِن لِلرَّ َضَرَب

rدخـتر تولّد nبه داده قرار شبيه رحمان خداوند براي كه چيزي همان به را آنها
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گردد>/ مي خشمگين و شود مي سياه rناراحتي فرط nاز صورتش دهند, بشارت

معاد بحث در چه و خداشناسي بحث در چه ديگري فراوان خرافي مسائل و

ميانجامد/ طول به آن شرح كه آن غير و

و خـالص تـوحيد كـه برخـاسته كسي محيطي چنين از ميبينيم كه هنگامي

ميزنند زانو آن برابر در نيز فDسفه بزرگان كه بيان دقيقترين با را ناب معارف

است/ خدا سوي از تنها معارفي چنين بيان كه كرد نخواهيم شك ميدهد ارائه

حقيقت اين به بردن پي براي و ندارد وجود مبالغهاي كمترين گفتار اين در

هـمين سـوم و دوم جـلد بـه گر ا و نيست, درازي و دور راه پيمودن به نيازي

دربـارة دومي و خداجويي دربارة اولي nكه بيندازيم نگاهي قرآن پيام مجمومة

برد/ خواهيم قرآن معارف عمق و وسعت به پي ,rاست قرآن در خداشناسي

قـرآن پـيام ششم و پنجم جلد در كه مجيد قرآن در معاد مورد در همچنين

است/ گرفته قرار بررسي مورد وسعت تمام با و مشروحا

ميگذريم كوتاه اشارهاي با و ميكنيم قناعت اجمالي بحث يك به اينجا در لذا

ميدهيم/ ارجاع قبل مجلّدات به را عزيز خوانندگان و

سخني كس هيچ كه بود مسلط محيط آن بر چنان پرستي بت بحث اينكه با

بي قاطعيت با قرآن نميكرد; جاري زبان بر عقيده اين نكوهش در گل از نازكتر

زبـان از گـاه اسـاس هـمين بر و پرداخت خرافي عقيدة اين كوبيدن به نظيري

ميكند: نقل چنين خليل ابراهيم

َوِلـَما َلُكْم ُأّفٍ ـ ُكْم َيُضرُّ َوَ' َشْيئا َينَفُعُكْم 'َ َما اِ% ُدوِن ِمْن َأَفَتْعُبُدوَن (َقاَل
مي را چيزي خدا جز "آيا گفت: rابراهيمn> َتْعِقُلوَن): َأَفَ� اِ% ُدوِن ِمْن َتْعُبُدوَن
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اف ـ رساند؟! مي شما به زياني نه و دارد, شما براي سودي كمترين نه كه پرستيد

/٦٧ تا ٦٦ آيات انبياء, سورة /١

انديشيد؟!">/١ نمي آيا پرستيد! مي خدا جز آنچه بر و شما بر

اسـرائـيل بـني جهال از جمعي كه سامري گوسالة داستان به ديگر جاي در

(َأَفَ� ميفرمايد: و ميكند اشاره بودند, گرويده آن به و بسته, دل آن به سخت

nاين كه ديدند نمي <آيا نَْفعا): َوَ' َضّرا َلُهْم َيْمِلُک َوَ' lَقْو َلْيِهْم ٕاِ َيْرِجُع َأ'َّ َيَرْوَن

آنها براي زياني و سود گونه هيچ مالک و دهد, نمي آنان به پاسخي هيچ rگوساله

/٨٩ آيه طه, سورة /٢

نيست؟!>/٢

همة كه ميشمرد مذموم را پرستي بت و شرك چنان قرآن كه اين سخن كوتاه

َأْن َيْغِفُر 'َ اَ% (ٕاِنَّ ميفرمايد: و ميداند, بخشش و عفو قابل شرك جز را گناهان

َعِظيما): ٕاِثْما اْفَتَري َفَقْد ِباِ% ُيْشِرْك َوَمْن َيَشاُء ِلَمْن َذِلَک ُدوَن َما َوَيْغِفُر ِبِه ُيْشَرَك

بخواهد كس هر براي را آن از كمتر و بخشد; نمي را او به شرك rهرگزn <خداوند

گـناه دهـد, قـرار همتايي خدا, براي كه كس آن و ميبخشد/ rبداند شايسته nو

/٤٨ آيه نساء, سوره /٣

است/>٣/ شده مرتكب بزرگي

و كان نيا شدة شناخته سنّت كه ـ پرستي بت مسألة با شديد, و قاطع برخود اين

غير و ميكردند تعّجب آن غير از كه بطوري بود, محيط آن سراسر رايج فرهنگ

در امروز ما است! عجيب راستي به ـ ميدانستند مذمّت هرگونه خور در را آن

اينكه از غافل ميشمريم, سادهاي امر را آن و مينگريم آيات اين به خود محيط

است/ بوده حاكم ديگري وضع كام` محيط آن در
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آنچنان ميشود توحيد بحث وارد كه هنگامي ديگر سوي از سو, يك از اين

ممكن كه ميكند مطرح را صديقين برهان و نظم برهان و منطقي و فطري دpيل

شود/ تصوير آن از زيباتر نيست

اشكـال به آنها همة زندگي در كه مسألهاي به فطري توحيد از بحث هنگام

اَ% َدَعْوا اْلُفْلِک ِفيى َرِكُبوا َذا َفٕاِ ) ميفرمايد: و ميكند اشاره ميداده روي مختلف

بر سوار كه <هنگامي ُيْشِرُكوَن): ُهْم ٕاَِذا اْلَبّرِ َلي ٕاِ اُهْم نَجَّ ا َفَلمَّ يَن الّدِ َلُه ُمْخِلِصيَن

امّا ;rكنند مي فراموش را او غير nو ميخوانند اخDص با را خدا شوند, كشتي

/٦٥ آيه عنكبوت, سورة /١

شوند>/١ مي مشرك باز داد, نجات و رساند خشكي به را آنان خدا كه هنگامي

قرار وجودشان اعماق در توحيد نور چگونه ميدهد نشان ترتيب اين به و

نهفته جاهليت و جهل خاكسترهاي زير كه را آتشي اين حوادث, طوفان و دارد

ميسازد/ آشكار را است

ميگويد: كوتاه جملة يك در ميرود, استدpلي توحيد سراغ به كه هنگامي و

را زمين و آسمانها كه خدايي در <آيا َواْ+َْٔرِض): َمَواِت السَّ َفاِطِر َشكٌّ اِ� (َأِفيى

/١å آيه ابراهيم, سورة /٢

است>/٢ ترديدي و شک آفريده,

عـالم ايـن جـاي جاي در و گرفته را انسانها دست كلّي, بيان اين از بعد و

گاه ميدهد, نشان آنها به نكته نكته را, انفسي و آفاقي آيات و ميرود پهناور

در <و تُـبِْصُروَن): Hََأَفـ َأنُفِسكُْم َوِفيى ـ لِلُْموقِِنيَن آيَاٌت اْ+َْٔرِض (َوِفيى ميگويد:

آيا ;rاست آياتي nنيز شما وجود در و ـ است, يقين جويندگان براي آياتي زمين
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/٢١ و ٢å آيات ذاريات, سورة /١

را خدا حكمت و قدرت و عظمت نشانههاي ديگر, آيات در بعد و بينيد؟!>١ نمي

بطور و/// باران و باد روز, و شب پرندگان, و گياهان زمين, و ستارگان آسمان, در

سـرور و وجد به و ميشود لّذت غرق آنها بررسي از انسان كه آورده مشروح

آوردهايم/ hقرآن dپيام كتاب همين دوم جلد در عنوان بيست تحت را آيات اين شرح ما /٢

ميآيد/٢

و است, عقيدتي مباحث پيچيدهترين از كه خدا صفات بحث به كه هنگامي و

ورود ميشود محسوب دانشمندان از بسياري براي فكري مهم لغزشگاههاي از

ميدهد/ ارائه را سخن شيواترين و بهترين باز ميكند,

آميخته و امكاني محدود صفات گونه هر از را او كوتاه جملة يك با جا يك در

همانند چيز <هيچ َشْيٌء): كَِمثِْلِه (لَيَْس ميگويد: و ميشمرد منزه و پاك نقص, با

/١١ آيه شوري, سوره /٣

نيست>/٣ او

بـودن نـظير بي و ميكند نفي او از را امكاني اوصاف تمام ترتيب, اين به و

ميكند/ ثابت را او كمال و جمال صفات

َهاَدِة َوالشَّ اْلَغْيِب َعاِلُم ُهَو ٕاِ'َّ َلَه ٕاِ 'َ الَِّذيى اُ% (ُهَو ميگويد: مشروح بطور گاه و

اْلـُمْؤِمُن ـَ�ُم السَّ وُس اْلـُقدُّ اْلَمِلُک ُهَو ٕاِ'َّ َلَه ٕاِ 'َ الَِّذيى اُ% ُهَو ـ ِحيم الرَّ ْحَمُن الرَّ ُهَو

اْلَباِرُء اْلَخاِلُق اُ% ُهَو ـ ُيْشِرُكوَن ا َعمَّ اِ% ُسْبَحاَن ُر اْلُمَتَكّبِ اْلَجبَّاُر اْلَعِزيُز اْلُمَهْيِمُن

اْلـَعِزيُز َوُهـَو َواْ'َْٔرِض َمَواِت السَّ ِفيى َما َلُه ُح ُيَسّبِ اْلُحْسنَي اْ'َْٔسَماُء َلُه ُر اْلُمَصّوِ

پيروزند/ و رستگار بهشتيان نيستند; يكسان بهشتيان و دوزخيان <هرگز اْلَحِكيُم):
مي خاشع آن برابر در كه ميديدي كرديم, مي نازل كوهي بر را قرآن اين گر ا ـ
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شايد زنيم, مي مردم براي كه است مثالهايي اينها شكافد! مي خدا خوف از و شود

داناي نيست, او جز معبودي كه است اي يگانه خداوند او ـ بينديشند/ rآن nدر

كه است اي يگانه خداوند او ـ مهربان/ و بخشنده اوست و است, نهان و آشكار

ستم كسي به است, منّزه عيب هر از است, او مالک و حاكم نيست, او جز معبودي

nبـا كه ناپذيري شكست است, چيز همه مراقب است, بخش امنيّت كند, نمي

است; عـظمت و كـبريا داراي و كـند, مـي اصDح را امري هر rخود نافذ اراده

هستي است خداوندي او ـ دهند! مي قرار او همتاي آنچه از است منّزه خداوند

نامها; بهترين است او آن از ;rنظير nبي صورتگر و گر ابداع آفرينندهاي بخش,

/٢٤ تا ٢٢ آيات حشر, سورة /١

است>/١ حكيم و توانا او و گويند; مي او تسبيح است زمين و آسمانها در آنچه

ميكند جهان آفريدگار از آيه, چند اين در قرآن كه را توصيفي اين گر ا راستي

داشتند, خدا درباره قرآن ظهور محيط كلي طور به و پرستان, بت كه توصيفي با

آن زاييدة نوراني, العاده فوق بيان اين كه داد احتمال نميتوان هرگز كنيم مقايسه

باشد/ خرافي و تاريك محيط

��

ترسيمي چنان آن, بودن پايان بي و خداوند علم توصيف در ديگر جاي در

َشَجَرٍة ِمْن اْ'َْٔرِض ِفيى َأنََّما (َوَلْو ميگويد: و نميشود تصّور آن از باpتر كه دارد

درختان همه گر ا <و اِ%): َكِلَماُت نَِفَدْت َما َأْبُحٍر َسْبَعُة َبْعِدِه ِمْن ُه َيُمدُّ َواْلَبْحُر َأْقَ�ٌم

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <١٤٤> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



شود, افزوده آن به دريا هفت و گردد, مركّب آن براي دريا و شود, قلم زمين روي

/٢٧ آيه لقمان, سورة /١

گيرد>/١ نمي پايان خدا كلمات rولي شود مي تمام همه nاينها

به گاهي نهايت بي عدد زيرا است; نهايت بي از زندهاي تصوير اين واقع در

اسـتفاده فلسفي بيانات و رياضي عDئم از آن براي و ميشود ادا مرده صورت

كه بود, آمده آن از فوق آيه در كه ترسيمي شبيه زنده; صورت به گاه و ميكنند

ميكشاند/ نهايت بي سوي به و ميبرد, اوج به و گرفته خود با را انسان فكر

مسـائل غـامضترين زمـينة در اسـDم معارف عمق به ميتوانيم هنگامي ما

اين از را مجيد قرآن تمام دوره يك كه ببريم پي خدا صفات و اسماء و توحيدي

زمينه اين در شده تنظيم صورت به گستردهاي اطbعات ميتوانيد نيز قرآن پيام سوم جلد به مراجعه با /٢
دستآوريد/ به

دهيم/٢ قرار بررسي مورد منظر

��

تـمام گاه مينهد, گام مرگ از پس زندگي و معاد مسألة در كه هنگامي قرآن

ميگويد: و ميشكند هم در كلي به كوتاهي جملة با را مخالفان انكارهاي و دpئل

در ديگـر nبـار آفـريد, را شـما آغاز در كه گونه <همان تَُعوُدوَن): كُْم َبَدَأ (كََما

/٢٩ آيه اعراف, سورة /٣

گرديد>/٣ مي باز rرستاخيز

َواْ'َْٔرَض ماَواِت السَّ َخَلَق الَِّذي (َأَوَلْيَس ميفرمايد: مشروحتري بيان در گاه و

َأْن َشـْيئا َأَراَد ٕاَِذا َأْمُرُه نََّما ٕاِ ـ اْلَعِليُم اْلَخلَّاُق َوُهَو َبَلي ِمثَْلُهْم َيْخُلَق َأْن َعَلي ِبَقاِدٍر

همانند نيست قادر آفريده, را زمين و آسمانها كه كسي <آيا َفَيُكوُن): ُكْن َلُه َيُقوَل
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چـنين او فرمان ـ است/ گاه آ آفريدگار او و ,rتواند nمي آري بيافريند؟! را آنان

بي نيز آن باش!" "موجود گويد: مي آن به تنها كند, اراده را چيزي هرگاه كه است

/٨٢ و ٨١ آيات يس, سورة /١

شود/>١ مي موجود درنگ

ارائه آنها به كرده, مجسم زنده تابلو يك در را رستاخيز و معاد صحنة گاه و

و كـنند هـموار خـود فكـر بـر را اسـتدpل زحـمت بخواهند آنكه بي ميدهد,

ميگويد:

نُّْطَفٍة ِمْن ثُمَّ ُتَراٍب ْن ّمِ َخَلْقنَاُكْم نَّا َفٕاِ اْلَبْعِث َن ّمِ َرْيٍب ِفي ُكنُْتْم ٕاِْن النَّاُس َها َأيُّ (َيا
َمـا اْ'َْٔرَحـاِم ِفي َونُِقرُّ َلُكْم َن ِلنَُبّيِ َقٍة ُمَخلَّ َوَغْيِر َقٍة َخلَّ ّمُ ُمْضَغٍة ِمْن ثُمَّ َعَلَقٍة ِمْن ثُمَّ

ُيـَتَوفَّي ـْن ّمَ َوِمنُْكْم ُكْم َأُشدَّ ِلَتْبُلُغوا ثُمَّ iِطْف نُْخِرُجُكْم ثُمَّ َسّمًي ّمُ َأَجٍل َلي ٕاِ نََشاُء

َهاِمَدًة اْ'َْٔرَض َوَتَري َشْيئا ِعْلٍم َبْعِد ِمْن َيْعَلَم ِلَكْيَ� اْلُعُمِر َأْرَذِل َلي ٕاِ ُيَردُّ ْن ّمَ َوِمنُْكْم

ُهَو اَ% ِبَأنَّ َذِلَک ـ َبِهيٍج َزْوٍج ُكّلِ ِمْن َوَأنَْبَتْت َوَرَبْت ْت اْهَتزَّ اْلَماَء َعَلْيَها َأنَزْلنَا َذا َفٕاِ

رستاخيز در گر ا مردم! <اي َقِديٌر): َشْيٍء ُكّلِ َعَلي َوَأنَُّه اْلَمْوَتي ُيْحِي َوَأنَُّه اْلَحقُّ

از سپس آفريديم, خاك از را شما ما r:كه كنيد توّجه نكته اين nبه داريد, شكي

جويده گوشت شبيه nچيزي <مضغه> از سپس شده, بسته خون از بعد و نطفه,

شما براي تا شكل; بدون بعضي و است خلقت و شكل داراي بعضي كه ,rشده

معيّني مّدت تا بخواهيم كه را هايي جنين و /rقادريم چيز هر بر nكه سازيم روشن

شما بعد r;كنيم مي ساقط بخواهيم را آنچه nو داريم; مي نگاه rمادرانn رحم در

بلوغ و كمال حّد به كه است اين هدف سپس آوريم; مي بيرون طفلي بصورت را

بـه شـما از بـعضي و شـوند; مـي روح قبض شما از بعضي و برسيد/ خويش
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نمي چيزي گاهي, آ و علم از بعد كه آنچنان رسند; مي عمر مرحله ترين نامطلوب

هنگامي و بيني, مي مرده و خشک rزمستان فصل nدر را زمين همچنين و دانند/

هر از و كند; مي رويش و آيد مي در جنبش به فرستيم, مي فرو آن بر باران آب كه

خداوند rبدانيدn كه است آن بخاطر اين ـ روياند/ مي انگيز بهجت گياهان نوع

/٦ ـ ٥ آيات حج, سورة /١

به و است/>١ توانا چيزي هر بر و كند; مي زنده را مردگان كه اوست و است; حق

كه جنيني مختلف مراحل در انسان سير در هم را, رستاخيز نمايش ترتيب اين

گياهان جهان در هم و ميدهد نشان است, بزرگي رستاخيز خود نوبه به كدام هر

را نباتات و گياهان رستاخيز و حيات و مرگ منظرة بهار, و زمستان در سال هر كه

ميبينيم/ خود چشم با

و منازل همچنين و آن, مختلف دpيل و مرگ از پس حيات دربارة كه آياتي

تجّسم چگونگي و ميدهد رخ آنجا در كه حوادثي و آخرت گون گونا صحنههاي

و نكتهها چنان داراي است, قيامت روز شهود و ميزان و كتاب و حساب و اعمال

تـعّجب در غـرق را انساني هر آنها بررسي و مطالعه كه است كاريهايي ريزه

در مـفّصل, صورت به را مسائل اين از بخشي حّداقل ميتوانيد شما و ميكند;

فرماييد/ مطالعه كتاب همين ششم و پنجم جلد
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كتشافاتعلمي ا و روز علوم نظر از قرآن اعجاز /٣

سـوء هـرگونه بـه دادن پايان براي نكته دو ذكر بحث, اين در ورود از قبل

: است pزم بحث اين از برداشت

و اسرار و طبيعي علوم مسائل تمام مجيد قرآن كه داشت انتظار نبايد هرگز /١

است/ نشده بيان مقصود اين براي قرآن اينكه چه كند/ بيان را اشياء همة خواص

فيزيولوژي و گياهشناسي و زمينشناسي كتاب يك يا المعارف دايرة يك قرآن

كه شده نازل اين براي و است, هدايت و تربيت براي كتابي قرآن بلكه نيست;

و صدق كه ـ فضيلت و سعادت با آميخته و پاك زندگي يك سوي به را انسانها

ـ برساند خدا قرب به را او سرانجام و باشد كم حا آن بر رحمت و نظم و امانت

الِْكتَاَب َعلَيَْک لْنَا (َونَزَّ ميفرمايد: قرآن دربارة خداوند ميبينيم گر ا و كند رهبري

و رحمت و هدايت مايه و چيز, همه بيانگر كه را كتاب اين <و ٍء): َشيىْ لِكُّلِ ِتبْيَانا

/٨٩ آيه نحل, سورة ـ ١

است اموري كلّيه بيان منظور كرديم>١ نازل تو بر است, مسلمانان براي بشارت

جمله اين دنبال به لذا و دارد; ارتباط انسان, نوع تربيت و سعادت و نجات با كه

و رحـمت و هـدايت مـايه <و لِلُْمْسِلِميَن): َوبُْشَري َوَرْحَمًة (َوُهدًي ميفرمايد:

/٨٩ آيه نحل, سوره /٢

است>/٢ مسلمانان براي بشارت

در و جهان سرار در آفرينش اسرار و الهي آيات از پارهاي ذكر كه آنجا از ولي
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فعل كه آفرينش عالم عظمت شناخت و اللّه معرفة به كمك انسان, خود وجود

پرده و شده اشاره مسائل اين به قرآن, آيات pي pبه در گهگاه ميكند, است خدا

برداشته بوده, پنهان و مخفي عالم دانشمندان همة از زمان آن تا كه اموري روي از

است/

قرآن در هستي عالم حقايق و علوم اسرار از بخشي گر ا اينكه سخن كوتاه

يك سـبك بـه آن مـانند و طـبيعي عـلوم كـردن عـرضه عـنوان بـه شده, نازل

تـعليم و اخـDقي و تـربيتي اهداف تبيين منظور به بلكه نيست; دايرةالمعارف

گوشهاي به شدن آشنا يا و حق صفات و اسماء فهم و خداشناسي و توحيد درس

است/ آن مانند و معاد اسرار از

كـتشافات ا بر را قرآن آيات و رفتن بحثها گونه اين سراغ به اصو� آيا /٢

عـلوم مـختلف مسـائل داريـم حق ما آيا است؟ درستي كار دادن تطبيق علمي

نظرات كه حالي در آنها؟ بر را آيات يا و سازيم منطبق قرآن آيات با را طبيعي

و ثابت امر يك ساختن منطبق و است تغيير و دگرگوني حال در دائما دانشمندان

نميرسد/ نظر به منطقي كار شونده, دگرگون و متغيّر امر يك بر ما نظر از پايدار

بعضي دارد: وجود مختلف نظر سه اينجا در گفت بايد سؤال اين پاسخ در

كمترين با را قرآني آيات كه گرفتهاند پيش در قسمت اين در را افراط راه چنان

گمان به و كرده تطبيق rعلوم قطعي و مسلم حقايق nنه علمي فرضيات بر تناسب

نمودهاند/ قرآن شناسايي به خدمتي راه اين از خود

به خدمتي تنها نه و است بزرگي اشتباه كار اين ميدانيم ما امروز كه حالي در

فرضيات زيرا است; قرآن نمودن اعتبار بي مايه بلكه نميشود; محسوب قرآن
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تـطبيق و است تـغيير و دگرگوني حال در پيوسته rآن مسلم قوانين nنه علمي

مظنون, يا مشكوك و متغيّر و متحّول امور سلسله يك بر قرآن ثابت واقعيتهاي

مذهب/ به خدمتي نه و علم به خدمتي نه است, منطقي نه

مورد هيچ در معتقدند و پيمودهاند را تفريط راه كه هستند كساني دوم دستة

نبايد باشد, هماهنگ قرآن صريح تعبيرهاي با چند هر علمي مسلّمات در حتّي

از خالي و منطق از دور نيز جمود و تعصب اين ولي گيرد; صورت تطبيقي چنين

است/ دليل

از گر ا ما است/ انحرافي نظرية دو اين ميان وسطي حّد اينجا در صحيح راه

دpيـل بـا كه علمي قوانين جريان در و بگذاريم بيرون به قدم فرضيهها محيط

در قرآن آيات دpلت و شويم, وارد است شده ثابت مسلم مشاهدات يا قطعي

امتناع قرآن, آيات بر مسائل اين تطبيق از چرا باشد روشن و صريح امور, اين

وحشت است آسـماني كـتاب اين عظمت نشانة كه توافق اين از چرا و كنيم؟

باشيم؟ داشته

تربيتي, مسائل و خداشناسي و توحيدي بحثهاي در قرآن كه دارد مانعي چه

وضوح به بوده ناشناخته كام` زمان آن در كه علمي حقايق سلسله يك روي از

و توحيدي نتايج بر عDوه كه بگذارد آن جريان در را خود پيروان و بردارد, پرده

باشد؟ دانشها و علوم راهگشاي هم و قرآن, حقانيت بر نشانهاي اخDقي,

در دقيق طور به نكته دو ميپردازيم, آن به كنون ا هم كه بحثي در اساس اين بر

گرفت: خواهيم نظر

مسـلم و ثـابت درصد صد كه ميكنيم انتخاب را طبيعي علوم از مسائلي /١
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حـركت و زمـين, حـركت گـياهان, عالم در زوجيت جاذبه, قانون مانند باشد;

است/ شده ثابت امروز حسي دpيل با كه آن مانند و شمسي منظومة

تـوجيهات و تكـلف به نياز بدون كه ميگزينيم بر زمينه اين در را آياتي /٢

آيات دpلت ديگر تعبير به يا باشد; امروز علمي مسلّم قواعد بر منطبق ساختگي,

قبول قابل است رايج كلمات, و جملهها از معاني استفادة در كه ادبي قواعد طبق

باشد/

كـتشافات ا و طـبيعي عـلوم منظر از را قرآن اعجاز كه آياتي به اساس براين

ميكنيم: اشاره ميكند اثبات علمي

عمومي جاذبة و قرآن /١

َتَرْونََها َعَمٍد ِبَغْيِر ماَواِت السَّ الَِّذيَرَفَع (اُ% ميخوانيم: رعد سوره دوم آيه در

كـه است كسـي هـمان <خدا َواْلَقَمَر): ْمَس الشَّ َر َوَسخَّ اْلَعْرِش َعَلي اْسَتَوي ثُمَّ

عرش بر سپس برافراشت, ببينيد, را آنها بتوانيد كه ستونهايي بدون را, آسمانها

مسـّخر را ماه و خورشيد و ;rپرداخت جهان تدبير به nو گرفت; قرار rقدرتn

آيات كند; مي تدبير او را كارها دارند/ حركت معيّني زمان تا كدام هر كه ساخت,

كنيد>/ پيدا يقين پروردگارتان لقاي به شايد نمايد; مي تشريح rشما nبراي را

مـيگويد: بـلكه است, سـتون بـي آسمان نميگويد قرآن كه اين توجه قابل

ستون كه ميرساند خوبي به تعبير اين ببينيد>/ را آنها بتوانيد كه ستونهايي <بدونه

كه است اين آيه مفهوم گفتهاند بعضي اينكه و باشد, <َعَمٍد> براي وصف <تََرونَها> كه است اين آيه ظاهر /١
اليه مضاف و مجرور و جار عمد", "بغير بنابراين ـ ميبيني ستون بدون را آسمانها يعني عمد, بغير ترونها
شـما كـه ميدهد نشان نيز تعبير اين ثانيا و است ظاهر خbف او� ـ ميباشد "ترونها" به متعلق كه است

است/ ستون داراي واقعا كه حالي در ميبيني ستون بي را آسمان

است/١ داشته پا به را آسمانها نامرئي, ستوني بلكه ندارد وجود مرئي

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <١٥١> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



نام به يارانش از يكي كه ميخوانيم cdefg الرضا موسي بن علي امام از حديثي در

الُحبُِك): ذُاِت َماِء (َوالسَّ فـرمود: خداوند اينكه ميكند: سؤال خالد بن حسين

/٧ آيه ذاريات, سوره /١

چه؟ يعني است>١ راهها داراي كه آسمان به <سوگند

كـرد: عـرض راوي دارد>, زمـين سـوي به راههايي آسمان <اين فرمود: امام

خداوند كه حالي در باشد, داشته زمين با ارتباطي راه آسمان ميتواند <چگونه

است"؟> ستون بي "آسمانها ميفرمايد:

َفقىاَل: " "بَليى ُقلُت: تََرونَهىا� َعَمٍد �ِبَغيِر يَُقوُل اللُّه اَلَيَس اللِّه اَن <ُسبحى فرمود: امام

ستوني "بدون نميفرمايد خداوند آيا است <عجيب ا">: تََرونَهى + لىِكن َو عمٌد "ثُّم

آنـجا در "پس فـرمود: امـام "آري" كـردم: عرض باشد"؟ شما مشاهدة قابل كه

تفسير طريق از شده, نقل طريق دو از مزبور, تفسير در حديث اين ,٢٧٨ صفحه ,٢ جلد تفسيربرهان, /٢
عياشي/ تفسير همچنين و ابراهيم, بن علي

نميبينيد">/٢ را آن شما ولي هست ستونهايي

را آن نـام امـروز ما كه ستوني از غير سخن, اين براي تفسيري و توجيه آيا

؟ دارد وجود ميناميم, دافعه و جاذبه قّوة توازن

افكـار بـر كـه فـرضيههاي تـنها قـرآن, آيـات نزول زمان در اينكه: توضيح

هيأت فريضه بود حاكم آن, از قبل و آن از بعد قرنهاي و عصر, آن دانشمندان

طبق و ميكرد حكومت جهان علمي محافل بر قدرت تمام با كه بود بطلميوس

داشت, قرار هم روي پياز طبقات همانند تو در تو كراتي صورت به آسمانها آن,

ولي بود; ديگري آسمان به متكي آسماني هر طبعا و بود, آنها مركز در زمين و

شد, ثابت قطعي دpيل با عقيده اين بطDن قرآن, نزول از سال هزار حدود از بعد
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از يك هر كه شد مسلم معنا اين و رفت كنار كلّي به پيازي پوست افDك نظريه و

و مجموعهها چند هر است; ثابت و معلّق خود جايگاه و مدار در آسماني كرات

ميدارد, نگه خود جاي در را آنها كه چيزي تنها و حركتاند, داراي منظومهها

جسـم, دو هـر مـيگويد كه ـ جاذبه قوه است/ دافعه و جاذبه قوة تعادل همان

جذب فاصلهها محذور معكوس نسبت به و جرمها مستقيم نسبت به را يكديگر

حـركت هـم سوي به سرعت با آسماني كرات همة كه ميشود سبب ـ ميكنند

يـا و سيارات در كه دوراني حركت ولي شوند; جمع واحدي مركز در و كنند,

از گـريز نـيروي همان دوراني, خاصيت كه ميدانيم و ـ دارد, وجود منظومهها

شوند, دور هم از سرعت به منظومهها, و كرات اين كه ميشود سبب ـ است مركز

قطع آن سيم گر ا كه است, چرخيدن حال در كه هنگامي گردان آتش مانند درست

قوه گر ا حال ميشود/ پرتاب دستي دور نقطة به آتش قطعات از يك هر شود

اين در باشد, مساوي rبيشتر ذرهاي نه و كمتر ذرهاي nنه دافعه قوه با دقيقا جاذبه

ثابت خود جاي در را آنها كه ميآيد وجود به نامرئي و نيرومند ستوني صورت

برگرد معيني مدار در كه است سال ميليونها زمين كرة كه گونه همان ميدارد; نگه

از اين و ميگردد, دور آن از نه و ميشود آن جذب نه ميكند, حركت خورشيد

است/ قرآن اعجاز نشانههاي از و خدا, عظمت نشانههاي

ولي بـودند شده نكته اين متوّجه pًاجما پيشين مفّسران اينكه: توّجه جالب

نقل طبق عباس ابن كه طوري به نداشتند, خدا قدرت مسأله جز آن از تعبيري

ايـن آيـه <مـعناي ميگويد: المعاني روح در آلوسي و البيان مجمع در طبرسي

آن ستون بنابراين باشد, مشاهده قابل كه است ستوني بدون آسمان كه ميشود

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <١٥٣> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



/٧٨ صفحة ,١٣ جلد المعاني, روح و ٢٧٤ صفحة ,٥ جلد البيان, مجمع /١

است>١/ بزرگ خداوند قدرت

آفرينشجهان و قرآن /٢

دارد: گوني گونا تعبيرات جهان, پيدايش دربارة مجيد قرآن

ْرِض َوِلْ�َٔ َلَها َفَقاَل ُدَخاٌن َوِهيىَ َماِء السَّ ٕاَِلي اْسَتَوي (ثُمَّ ميفرمايد: جا يك در

در پرداخت, آسمان آفرينش به <سپس َطاِئِعيَن): َأَتْينَا َقاَلَتا َكْرها َأْو َطْوعا اْئِتَيا

شكل nو آييد, وجود "به داد: دستور زمين به و آن به بود; دود بصورت كه حالي

/١١ آيه فّصلت, سوره /٢

آمديم">,٢ طاعت روي از ما گفتند: آنها كراه! ا خواه و روياطاعت از خواه rگيريد

َكـانََتا َواْ'َْٔرَض ـماَواِت السَّ َأنَّ َكَفُروا الَِّذيَن َيَر (َأَوَلْم ميفرمايد: ديگر جاي در

نديدند كافران <آيا ُيْؤِمنُوَن): َأَفَ� َحّيٍ َشْيٍء ُكلَّ اْلَماِء ِمَن َوَجَعْلنَا َفَفَتْقنَاُهَما َرْتقا

و ساختيم; جدا يكديگر از را آنها ما و بودند, پيوسته هم به زمين و آسمانها كه

/٣å آيه انبياء, سوره /٣

آورند؟!>/٣ نمي ايمان آيا آفريديم؟! آب از را اي زنده چيز هر

اشاره زنده موجودات و جهان آفرينش دربارة مهم نكته سه به آيه دو اين در

است: شده

است/ بوده دود و گاز صورت به آغاز در جهان /١

شدند/ جدا هم از آسماني كرات سپس بوده, پيوسته هم به آغاز در جهان /٢

است/ بوده آب از زنده موجودات آفرينش آغاز /٣

شناخته علمي مسلم نظريات عنوان به امروزه كه است چيزهايي همان اينها و
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ميشود/

فـرضيات آن نـحوه و جـهان پـيدايش كـيفيت دربارة گرچه ا اينكه توضيح

مطالعاتي به توّجه با ولي نميكند; تجاوز فرضيه حدود از كه دارد وجود مختلفي

به هستند شكلگيري و پيدايش حال در كه هايي منظومه و كهكشانها روي كه

فشردهاي مانند ابر گازي تودة صورت به آغاز در جهان كه است مسلم آمده, عمل

كنده پرا اطراف به و شده جدا آن از قطعاتي خود, دور به گردش اثر بر كه بوده

زيادي موارد در و مايع صورت به و شده سرد تدريجا قطعات اين و است; گشته

است/ داده شكل را مسكوني غير و مسكوني كرات و آمده, در جامد صورت به

جهانهاي و سحابيها مورد در فلكي دانشمندان مشاهدات ديگر عبارت به

تودة صورت به آغاز در دنيا كه را مسأله اين است, تكميل حال در كه دست دور

نظرية يك عنوان به و ساخته خارج فرضيه يك صورت از بوده مانندي دود گاز

پذيرفتهاند/ را آن جهان علمي محافل كه است چيزي اين ميكند; معرفي قطعي

در rآسماني nكرات آسمانها كه ميخوانيم صريحا نيز فوق آية نخستين در

از چندان كه دانشمندان كتشافات ا با آيه اين هماهنگي بودند/ دود صورت به آغاز

كه مطلبي روي از پرده كه است قرآن علمي اعجاز از نشانهاي نميگذرد آنها عمر

ميدارد/ بر بوده ناشناخته كام` قرآن نزول عصر در

اجزاي شدن جدا سپس و امر آغاز در جهان پيوستگي هم به از نيز آية دومين

مورد اصل, يك عنون به امروز هم مطلب اين كه ميگويد, سخن يكديگر از آن

است/ علمي محافل قبول

آب از بـار نخستين در rحيواني و گياهي از nاعم زنده موجودات پيدايش
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و تحول چگونگي در چند هر است; علمي معروف نظرية يك امروز نيز درياها

گـفتگو دانشـمندان مـيان در جانداران و گياهان مختلف انواع پيدايش و تطور

آب از را زنـده مـوجودات هـمة پـيدايش فـوق, آية دومين در نيز قرآن است/

تصريح ميدهد, نسبت خاك به را انسان آفرينش كه آياتي حتي ميكند/ تعريف

بود/ rگل n طين صورت به و بود آميخته آب با خاك اين كه دارد

خداوند <و َماٍء): ِمْن َدابٍَّة كُلَّ َخلََق (َواُ� ميخوانيم: نيز نور سوره ٤٥ آيه در

آفريد>/ آبي از را اي جنبنده هر

مـعناي به اصل در و ـ رفته كار به آيه دومين در كه <فتق> و <رتق> مورد در

دارند: بسياري سخنان مفسران ـ, است جدايي و پيوستگي

بـه خلقت آغاز در وآسمان زمين كه برگزيدهاند, را pبا معناي همان بعضي

دروني انفجارات اثر بر كه بوده سوزان گاز و بخار از عظيمي واحد تودة صورت

منظومة جمله از ستارگان و كواكب و شده تجزيه تدريجا خود دور به حركت و

است/ آمده وجود به شمسي

در چنان كه ميدانند جهان مواد بودن يكنواخت به اشاره را آن ديگر بعضي

بـا امـا ميكرد; خودنمايي واحدي مادة صورت به كه بود رفته فرو درهم آغاز

گشت/ آشكار تازهاي تركيبات و شدند جدا هم از مواد زمان گذشت

يعني ميدانند زمين از گياه رويش و باران نزول عدم به اشاره را آن نيز جمعي

پيوسته هم به نيز زمين و نميشد نازل باراني و بود پيوسته هم به آسمان آغاز در

و گشت نازل باران و شد باز آسمان خدا فرمان به سپس نميروييد گياهي و بود

روييدند/ گياهان و شد باز زمين
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طرق از روايات از پارهاي همچنين و rstuv بيت اهل طرق از متعددي روايات

٣١٧ صفحة ,٤ جلد المنثور, ر الدُّ و ٥٥ و ٥٤ و ٥٣ و ٥٢ حديث ,٤٢٤ صفحة ,٣ جلد الثقلين, نور به /١
شود/ مراجعه

به اشارهاي روايات از ديگر بعضي كه حالي در ميكند١ اشاره اخير معناي به عامه

مدرك/ همان /٢

ديده پيوستگي اين به اشارهاي نيز البDغه نهج اول خطبة در دارد/٢ اول تفسير

ميان جمع چند هر است, سازگارتر اول تفسير با آيه ظاهر حال هر به ميشود

قابل آيه جامع مفهوم در معنا سه هر است ممكن و ندارد مشكلي نيز فوق تفاسير

باشد/ جمع

َأم َخْلقا َأَشدُّ (َأنُْتْم كه: آمده اينچنين نازعات ٣٢ تا ٢٧ آية در اينكه توجه قابل

َواْ'َْٔرَض ـ ُضَحاَها َوَأْخَرَج َلْيَلَها َوَأْغَطَش ـ اَها َفَسوَّ َسْمَكَها َرَفَع ـ َبنَاَها َماُء السَّ

آفرينش <آيا َأْرَساَها): َواْلِجَباَل ـ َوَمْرَعاَها َماَءَها ِمنَْها َأْخَرَج ـ َدَحاَها َذِلَک َبْعَد

ـ نهاد؟! بنا را آن خداوند كه آسمان آفرينش يا است مشكلتر rمرگ از nبعد شما

را روزش و تـاريک را شـبش و ـ بـخشيد, نـظام را آن و رابرافراشت آن سقف

بيرون را گياهش و آب آن از و ـ داد, گسترش آن از بعد را زمين و ـ نمود/ آشكار

ساخت>/ استوار را كوهها و ـ آورد,

و بوده زمين از قبل آسمان آفرينش كه ميدهد نشان خوبي به نيز آيات اين

است/ گرفته انجام آن از بعد كوهها و گياهان و آب پيدايش

كـه دارد كـيد تأ آن بـر امروز علم كه است چيزي همان درست ترتيب, اين

گياهان سپس و زمين سطح در آب پيدايش و بوده خورشيد از بعد زمين پيدايش

ميشمرد/ بر زمين خلقت از بعد را كوهها پيدايش همچنين و
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حركتزمين و قرآن /٣

َمرَّ َتُمرُّ َوِهَي َجاِمَدًة َتْحَسُبَها اْلِجَباَل (َوَتَري ميخوانيم: نمل سورة ٨٨ آية در

بيني, مي را <كوهها َتْفَعُلوَن): ِبَما َخِبيٌر نَُّه ٕاِ َشْيٍء ُكلَّ الَِّذيَأْتَقَن اِ% ُصنَْع َحاِب السَّ

اين حركتند; در ابرها مانند كه حالي در پنداري, مي حركت بي و ساكن را آنها و

او يقين به آفريده; استوار و متقن را چيز همه كه است خداوندي آفرينش و صنع

است>/ گاه آ دهيد مي انجام شما كه كارهايي از

ساكن شما نظر در كه كوهها اينكه نخست ميشود: ديده نكته چند آيه اين در

باشيد داشته nتوجه ميباشد/ حركت در ابرها سرعت همچون سرعتي با است

ابـرها سريع حركت عDوه به ميكنند, تشبيه ابر سرعت به را زياد سرعتهاي

/rاست صدا و سر و تزلزل از خالي

آفريده حساب روي را چيز همه كه است خداوندي صنع اين اينكه, ديگر

است/

است/ گاه آ شما اعمال از او اينكه سوم

از بعضي كه گونه آن آيه, كه ميشود روشن گانه سه جملههاي اين در دقّت با

است, دنـيا هـمين به مربوط بلكه; نيست قيامت به مربوط پنداشتهاند مفسران

در نيستند; چنين كه حالي در ميكني خيال چنين و ميبيني چنين را آنها ميگويد:

و مـخفي كه نيست چيزي قيامت آستانة در يا قيامت در كوهها حركت حاليكه

را آن مشاهدة تحمل و تاب كسي كه است وحشتناك و آشكار چنان و باشد, ناپيدا
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وضع به اشاره آن, در حساب و نظم حاكميت و آفرينش اتقان عDوه به ندارد/

بر تا ميريزد هم در جهان نظام قيامت آستانة در كه زماني نه است آنها كنوني

شود/ پا بر نويني نظام آن ويرانة

به مربوط ميدهيم انجام ما كه اعمالي به نسبت خداوند گاهي آ گذشته اين از

اين با عمل, روز نه است حساب روز قيامت گرنه و است, دنيا اين در ما اعمال

بـر تـطبيق قابل وجه هيچ به آيه اين كه ميشود معلوم خوبي به گانه سه قرائن

مـفسران از جـمعي منتها نيست/ قيامت آستانة و جهان پايان در كوهها حركت

در ظاهر خDف قبول جز چارهاي يابند راه آيه مفهوم عمق به نتوانستهاند چون

نديدهاند/ قيامت مسألة به آن تفسير و آيه

يك همه و ندارند زمين از جداي حركتي كوهها كه است روشن نيز مسأله اين

كـرة كـه است اين مفهومش ميكنند حركت كوهها گر ا پيوستهاند; هم به واحد

است/ حركت در زمين

نگفته و است گذاشته كوهها روي انگشت چرا كه ميآيد پيش سؤال اين منتها

حركت سرعت به كه حالي در است ساكن كه ميكني گمان و ميبيني را زمين

ميكند؟

زمين روي موجودات عظيمترين كوهها چون است; روشن سؤال اين پاسخ

ضرب عنوان به حتّيى ـ هستند پابرجايي و استحكام و صDبت مظهر و ميباشند

آن با كوهها حركت لذا است; پابرجا و استوار كوه مانند فDنكس ميگوييم المثل

بـاشد; حق پايان بي قدرت از نشانهاي ميتواند پابرجايي و صDبت و عظمت

نيست/ زمين حركت جز چيزي كوهها حركت كه است مسلم ولي
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در مـيدانـيم زيرا است; قرآن علمي معجزات از يكي فوق, آية حال هر به

و زمـين بودن ثابت عقيدة آن, از بعد سال هزار يك حدود و قرآن نزول عصر

و رايج عقيده ميگرفت, نشأت بطلميوس هيأت از كه آن دور به كرات حركت

نـخستين بـعد سال هزار يك حدود و بود, جهان علمي محافل تمام بر كم حا

لهستاني كپرنيك و ايتاليايي گاليله كردند كشف را زمين حركت كه دانشمنداني

ابراز را عقيده اين ميDدي هفدهم قرن اوايل و شانزدهم قرن اواخر در كه بودند

كشتن آستانة تا و كرده محكوم شديدا را آنها كليسا, ارباب بDفاصله و داشتند

حقيقت اين روي از پرده آن, از پيش قرن ده مجيد قرآن كه حالي در بردند پيش

توحيد از نشانهاي عنوان به فوق, زيباي عبارات با را زمين حركت و بود; برداشته

بود/ كرده مطرح خدا عظمت و

حركت ديگر تعبير nوبه كوهها حركت از آيه اين كه نيست شك حال هر به

چنان قيامت, آستانة در كوهها حركت زيرا ميگويد; سخن دنيا همين در rزمين

شيرده, زنان و كرده حمل وضع باردار زنان كه ميكند ايجاد زمين كرة در زلزلهاي

جـملة بـا هرگز اين و ميپرد; سرها از هوش و ميكنند فراموش را خود نوزاد

نيست/ سازگار ميپنداري>, حركت وبي ساكن را <آنها :( اِمَدةً جى (تَحَسبُهىا
شود گفته تا نميماند; باقي شر و خير اعمال براي جايي لحظه آن در عDوه به

است/ گاه آ ميدهيد انجام كه اعمالي به نسبت خداوند

بر قطعي دليل فوق آية بعد ما يا قبل ما در قيامت به مربوط آيات داشتن قرار

كه نيست كم مطلب اين نظير قرآن در زيرا نيست; قيامت به آيه اين مفهوم ارتباط

ديگـري مطلب به راجع آن بعد و قبل و ميگويد سخن مطلبي دربارة آيه يك
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ميكند/ بحث

مDحظات از آن در موجود قرائن و آيه خود محتواي مDحظة ديگر تعبير به

است/ برتر و مهمتر ديگر

بـطور ايـنكه بر عDوه ابرها, حركت به تشبيه كه است توجه قابل نكته اين

زمين گر ا كه است سؤال اين به پاسخ ميدهد نشان را آن العادة فوق سرعت اشاره

و نرم و آرام آنچنان است اين جوابش نميكنيم؟ احساس ما چرا دارد, حركت

المثل في گر ا كه گونه همان نيست; تشخيص قابل كه ميكند حركت صدا سرو بي

نميداد/ تشخيص را آن حركت بود, ابر بر سوار كسي

مـرسDت سـورة ٢٦ و ٢٥ آيـة در قـرآن كـه است توجه قابل نيز نكته اين

اجتماع مركز را زمين <آيا َوَأْمَواتا): َأْحيَاًء ـ ِكَفاتا اْ+َْٔرَض نَْجَعْل (َألَْم ميگويد:

nشماr؟!>/ مردگان و زندگان براي ـ نداديم, قرار rشماn

واژه براي كه ميبينيم العين كتاب و راغب مفردات در جمله از لغت منابع در

پـرواز و كـردن جـمع شـده; ذكـر مـعنا دو rرفت وزن nبر كَفْت مادة از كفات

سريع/

اجـتماع وسيلة را زمين كه است آن آيه مفهوم باشد, منظور اول معناي گر ا

و داديم; قرار مرگ از بعد اجتماعشان مركز را زمين زير و حيات حال در انسانها

سـريع پـرواز داراي زمـين كه است اين مفهومش باشد, منظور دوم معناي گر ا

هر nدر زيادي سرعت با كه خورشيد دور به زمين انتقالي حركت با اين و است;

و ميرود, پيش خورشيد گرد به خود مسير در rكيلومتر ١٢åå دقيقه در و ٢å ثانيه

است/ مناسب ميگرداند, آفتاب اطراف به خود با را زندگان و مردگان
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هنگامي پرندگان كه است نظر اين از ظاهرا سريع, پرواز بر كَفْت واژة اطDق

را خود بالهاي متناوب بطور كنند, پرواز آسمان در زياد سرعت با ميخواهند كه

ميروند/ شيرجه فضا در اصطDح وبه ميكنند جمع

يك عنوان به را آيه اين ما دارد معنا دو تاب كفات, و كفت واژة كه آنجا از ولي

نكرديم/ ذكر زمين گردش مسألة بر قطعي دليل

شمسي حركتمنظومة و قرآن /٤

لُِمْسَتَقّرٍ َتْجِري ْمُس (َوالشَّ ميفرمايد: يس سورة ٤å و ٣٨ آية در مجيد قرآن

َساِبُق اللَّْيُل َوَ' اْلَقَمَر ُتْدِرَك َأْن َلَها َينَْبِغي ْمُس الشَّ 'َ ـ اْلَعِليِم اْلَعِزيِز َتْقِديُر َذِلَک َها ّلَ

پيوسته كه rاست آيتي آنها براي nنيز خورشيد <و َيْسَبُحوَن): َفَلٍک ِفي َوُكلٌّ النََّهاِر

نه ـ است/ دانا و توانا خداوند تقدير اين است; حركت در قرارگاهش سوي به

يک هر و گيرد; مي پيشي روز بر شب نه و رسد, ماه به كه است سزا را خورشيد

شناورند>/ خود مسير در

بعد و قبل قرنهاي و قرآن نزول عصر در آنچه شد اشاره سابقا كه گونه همان

بطلميوس هيأت نظرية بود; حاكم زمين و آسمان مورد در علمي محافل بر آن از

فلكهايي دل در را خورشيد و ستارگان و ميشمرد جهان مركز را زمين كه بود

مـحاسبه گـردش در زمين اطراف در را فلكها و ميدانست, ميخكوب بلورين

ميكرد/

خـورشيد pًاّو مـيكند: رد را مـذكور تظريه دليل دو به فوق, آيات در قرآن

در خـود قرارگـاه در خورشيد nيا است حركت در قرارگاهش سوي به پيوسته
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بـه بـلكه خودش, نه هم آن زمين, دور به خورشيد اينكه نه rميباشد حركت

است/ حركت در بلورينش فلك دنبال

شناورند/ خود مسير در كدام هر ماه, و خورشيد ثانيا:

و اخير, قرون كشفيات پرتو در بطلميوس فرضية پايههاي ريختن فرو از بعد

كه گرفت قوت نظريه اين بروني, افDك بند و قيد از آسماني, اجرام شدن آزاد

شمسي منظومة تمام و است حركت بي و ثابت شمسي منظومه مركز در خورشيد

ميگردند/ او دور به وار پروانه

دور بـه يا خاصي قرارگاه سوي به خورشيد, حركت از خبري نيز اينجا در

نبود/ خود

از اسـتفاده بـا كـه نـجومي مشـاهدات و كـرد بيشتري پيشرفت علم هم باز

دو داراي خورشيد حداقل كرد ثابت گرفت صورت نيرومند بسيار تلسكوپهاي

تـمام اتـفاق به انتقالي حركت و خودش, دور به وضعي حركت است: حركت

سـوي بـه ديگر, تعبير به يا آسمان از مشخصي نقطه سوي به شمسي منظومة

آسـمان در را صـورتي كه ميشود گفته ستارگان از مجموعهاي به كبتيه> ُر علي <الجاثي فلكي صورت /١
مجموعه اين جزء وگا ستارة و است, برخاستن آمادة و نشسته زانو سر بر كه كسي شبيه ميدهند تشكيل

ميباشد/ حركت در آن سوي به خورشيد همراه شمسي منظومة كه است

ميباشد١/ كْبَتَيَْه> ُر َعليى اثي <َالْجى فلكي صورت ستارگان از كه وگا ستارة

ظاهري, حركات بر عDوه خورشيد است: آمده المعارفها دايرة از يكي در

حدود سرعت با را خورشيد كه دارد, rكهكشان دوراني nحركت واقعي حركت

داخل اما ميگرداند; فضا در ساعت در كيلومتر هزار سي و يكصد و ميليون يك

در كيلومتر هزار ٧٢ به قريب سرعت با بلكه نيست; ثابت خورشيد هم كهكشان
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حركت اين از ما اينكه و ميكند حركت <الجاثي> فلكي صورت جانب به ساعت

است/ فلكي اجرام دوري سبب به خبريم, بي فضا در خورشيد سريع

nدورة دارد نيز وضعي دوراني حركت خود دور به خورشيد ميافزايد: سپس

خورشيد/ مادة ,٢٢ جلد دهخدا, لغتنامة /١

/١rميباشد روز شبانه ٢٥ حدود آن استواي در خورشيد وضعي حركت

در rماه و خورشيد nاز يك <هر يَْسبَُحوَن): َفلٍَك فيى (كُلُّ جملة شك بدون

را كرات از يك هر كه بطلميوسي بلورين افDك با شناوراند> خود rمدار nو مسير

از پرده امروز علم آنچه با دقيقا و نيست سازگار ميكرد, ميخكوب خود جاي در

rقرارگاهn <مستقر> سوي به حركت همچنين ميباشد; هماهنگ است برداشته آن

و دارد; كهكشان از يكسويي به خورشيد كه است حركتي به ديگري اشارة نيز

است/ معجزه راستي به مطلب اين بيان

��

گسترشجهان و قرآن /٥

:( َلُموِسُعوَن َوٕاِنَّا ِبأَْييٍد بَنَيْنَاَها َماَء (َوالسَّ ميخوانيم: ذاريات سورة ٤٧ آية در

بخشيم>/ مي وسعت را آن همواره و كرديم, بنا قدرت با را آسمان ما <و

ديگر در كه گونه همان است قوت و قدرت معناي به rصيد وزن nبر <اَْيد>

آنچه بر عDوه َايْد براي مفسران, از بعضي است/ آمده معنا اين به نيز قرآن آيات
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مـعناي بـه گاهي <يَد> كه حالي در كردهاند; ذكر نيز را نعمت معناي شد, گفته

است/ َايادي جمعش جمع و َايْدي جمعش كه ميآيد نعمت

بـه ميبخشيم> وسعت را آن همواره <ما َلموسعون): (انّىا جملة: حال هر به

و است آفريده كاملهاش قدرت با كه را آسمانها خداوند, كه ميرساند وضوح

و دانشـمندان بـر گـذشته در مطلب اين كه آنجا از و ميدهد; گسترش پيوسته

خداوند سوي از رزق توسعة معناي به را جمله اين بسياري نبود, روشن مفسران

را آن بعضي و كردهاند تفسير مختلف طرق از يا باران, نزول طريق از بندگان, بر

او خزائن كند عطا و بخشش قدر هر كه ميدانند خداوند بينيازي و غنا معناي به

نميگيرد/ كاستي

كرات كه ميدهد نشان تلسكوپها وسيلة به نجومي مشاهدات امروزه ولي

گسترش حال در جهان و ميشوند; دور هم از سرعت به ها كهكشان و آسماني

ميشود/ آشكار ما براي كام` جمله اين مفهوم پس است,

ميخوانيم: الدر جان نوشتة جهان انجام و آغاز كتاب در

پخش ستارگان از كه امواجي طول در گيريها اندازه دقيقترين و <جديدترين

نشـان و مـيدارد بـر آور حـيرت و عجيب حقيقت اين روي از پرده ميشود,

سـرعت با پيوسته شده تشكيل آنها از جهان كه ستارگاني مجموعة كه ميدهد

بـيشتر مـركز ايـن از آنها فاصلة قدر هر و ميشوند دور جهان مركز از زيادي,

تـمام زمـاني كه ميرسد نظر به و ميشود افزوده آنها سير سرعت بر ميگردد;

مـجموعة و پـاشيده هـم از آن از بـعد و بودهاند مجتمع مركز اين در ستارگان

ضمنا ميشوند/ روانه طرف هر به سرعت به و شده جدا آنها از بزرگي ستارگان
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شروعي نقطة داراي جهان كه كردهاند استفاده چنين موضوع اين از دانشمندان

/hتلخيص dبا ٧٧ تا ٧٤ صفحة جهان, انجام و آغاز /١

است>١/ بوده

شـده: نـقل چـنين جهان آفرينش كتاب در گاموف جرج از كتاب همان در

سـريع گسـترش حـال در يافته تشكيل كهكشان ميلياردها از كه جهان <فضاي

انبساط حال در بلكه نيست; سكون حال در ما جهان كه است اين حقيقت است/

اصلي كليد است گسترش و انبساط حال در ما جهان اينكه به بردن پي و است

انبساط حال در جهان pحا گر ا زيرا ميدهد; نشان را جهانشناسي معماي گنجينة

مدرك/ همان /٢

است>٢/ بوده شديد بسيار انقباض حال در زماني كه ميآيد pزم باشد

گسترش و انبساط و سرعت دربارة هويل فرد نوشتة نجوم مرزهاي كتاب در

ميخوانيم: جهان

به نزديك شده گيري اندازه كنون تا كه كرات نشيني عقب سرعت <تندترين

بـه مـا نظر در دورتر كهكشانهاي است/ ثانيه در كيلومتر هزار شش و شصت

دشـوار كافي نور عدم سبب به آنها سرعت گيري اندازه كه نوراند كم اندازهاي

نشـان را مـهم كشف اين آشكارا شده برداشته آسمان از كه تصويرهايي است/

افزايش نزديك كهكشانهاي از سريعتر بسيار كهكشانها اين فاصلة كه ميدهد

/٣٣٨ صفحه اقصي, رضا ترجمة نجوم, مرزهاي /٣

مييابد>٣/

پـي آسـمانها گسـترش و فوق آيه زمينة در روشني تفسير با ترتيب اين به

ميدارد/ بر قرآن علمي معجزات از يكي راز از پرده آيه اين كه ميبريم
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جـملة از آن در كـه َلُموِسُعوَن) (انّىا تعبير: كه است توجه قابل نيز نكته اين

كه ميدهد نشان و است استمرار و تداوم بر دليل شده استفاده فاعل اسم و اسميه

دارد/ ادامه مرتّب و منظّم صورت به گسترش اين

��

كراتديگر! زندگيدر و قرآن /٦

َوَما َواْ'َْٔرِض ماَواِت السَّ َخْلُق آَياِتِه (َوِمْن است: آمده شوريى سوره ٢٩ آيه در

آفرينش اوست آيات از <و َقِديٌر): َيَشاُء ٕاَِذا َجْمِعِهْم َعَليى َوُهَو َدابٍَّة ِمْن ِفيِهَما َبثَّ

بر بخواهد هرگاه او و نموده; منتشر آنها در جنبندگان از آنچه و زمين و آسمانها

است>/ توانا آنها گردآوري

مسكوني مطلقا ديگر كرات و است زمين كرة مخصوص زندگي و حيات آيا

دنـبال مـنفي نظري يا ترديد با را مسأله اين همواره پيشين دانشمندان نيستند؟

زنـدگي و حـيات مـيگويد مـا بـه دانشـمندان اخـير تـحقيقات ولي ميكردند

نيست/ زمين كرة مخصوص

<بطوري ميخوانيم: چنين pيف مجلة انتشارات از جهان در حيات كتاب در

ستاره ميليونها است ممكن ما كهكشان در تنها كردهاند حساب دانشمندان كه

باشند>/ مسكوني آنها تابع سيارات كه باشد داشته وجود

كـرات از بـعضي در كـه دارنـد عقيده و نهادهاند فراتر اين از را قدم بعضي

پـيامهاي و دارنـد وجـود انسـان از پـيشرفتهتر بسيار زندة موجودات آسماني
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بـراي و نـيستيم آن مـثل بـه قـادر هـرگز مـا و مـيكنند پخش فضا از راديويي

نميفهميم/ و نميدانيم را آن زبان چند هر است درك قابل كام` ما گيرندههاي

در را زندهاي موجودات <خداوند ميگويد: صراحت با كه فوق آيه حال هر به

خبر ديگر موجودات زندگي از خوبي به است>, ساخته منتشر آسمانها و زمين

باشد فرشتگان آسمانها, زندة موجودات از منظور كنيم تصور كه اين و ميدهد

جسماني موجودات معناي به تنها rجنبندهn دابَّة واژة كه چرا است; اشتباه كام`

از مـيخواهـد كـه آنـجا مـجيد قـرآن لذا نميشود; اطDق فرشتگان بر و است

در چنانكه ميگويد; سخن مDئكه از گانه جدا دابَّة ذكر از بعد ببرد نام فرشتگان

ِمْن اْ'َْٔرِض ِفي َوَما ماَواِت السَّ ِفي َما َيْسُجُد (َوِ%ِ ميخوانيم: نحل سوره ٤٩ آية

در آنـچه تـمام rبـلكه هـا, سايه تنها <nنه َيْسَتْكِبُروَن): 'َ َوُهْم َواْلَمَ�ِئَكُة َدابٍَّة

سجده خدا براي فرشتگان, همچنين و دارد, وجود جنبندگان از زمين و آسمانها

نميورزند>/ تكبّر كه حالي در كنند, مي

اين بر دليل مطلب اين و گرفته قرار دابَّة مقابل در مDئكه ميبينيم كه طوري به

نميشود/ شامل را فرشتگان بحث مورد آية در دابَّة كه است

گفته نيست <بعيد ميگويد: بحث مورد آية تفسير در رازي فخر اينكه جالب

راه كـه است آفـريده زنـده مـوجودات از انواعي آسمانها در خداوند كه شود

/١٧١ صفحة ,٢٧ جلد رازي, فخر تفسير /١

زمين>١/ روي بر انسانها همانند ميروند,

ميخوانيم: cdefg علي مؤمنان امير از جالبي حديث در

كُلُّ َمربوطٌَة ا+رِض فِي الّتي ائِن الَمدى ِمثُل اِئُن َمدى اِء الّسمى في الّتي النُّجوُم <هِذِه
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همچون است شهرهائي است آسمان در كه <ستارگاني نُوٍر>: ِمن َعموٍد اليى َمدينٍة

ستوني با rديگر ستارة با ستارهاي nهر ديگر شهر با شهري هر و زمين; شهرهاي

/٥٧٤ صفحة ,٢ جلد نجم, مادة البحار, سفينة /١

است>١/ مرتبط نور از

فرماييد/ مراجعه ا!سbم و الهيئة كتاب به ميتوانيد بيشتر اطbع براي /٢

است٢/ آمده اسDمي منابع در زمينه اين در نيز ديگري روايات

از مجيد قرآن كه ميجوشد منبعي همان از معلومات, اين كه است پيدا گفته نا

مسـائل اين بر گاهي آ كس هيچ زمان, و عصر آن در گرنه و است جوشيده آن

نداشت/

��

آفرينشكوهها و قرآن /٧

ديـده مـعنايي پـر و مختلف تعبيرات كوهها, آفرينش دربارة مجيد قرآن در

ميشود/

iَوُسُب َوَأنَْهارا ِبُكْم َتِميَد َأْن َرَواِسَي اْ'َْٔرِض ِفي (َوَأْلَقيى ميفرمايد: جا يك در

و نـلرزانـد; را شما تا داد قرار استواري كوههاي زمين, در <و َتْهَتُدوَن): ُكْم َعلَّ لَّ

/١٥ آيه نحل, سورة /٣

يابيد>٣/ راه rمقصدتان nبه تا كرد, ايجاد راههايي و نهرها

<آيـا َأْوَتادا): َواْلِجَباَل ـ ِمَهادا اْ'َْٔرَض نَْجَعِل (َأَلْم ميفرمايد: ديگر جاي در

nبـراي مـيخهايي را كـوهها و ـ نـداديـم؟! قـرار rشـماn آرامش مـحل را زمـين

/٧ و ٦ آيه نبأ, سوره /٤

زمينr؟!>٤/
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اًء ّمَ َوَأْسَقْينَاُكْم َشاِمَخاٍت َرَواِسَي ِفيَها (َوَجَعْلنَا ميخوانيم: ديگر آيه در و

شـما بـه گـوارا آبـي و داديـم, قـرار بلندي و استوار كوههاي آن در <و ُفَراتا):

/٢٧ آيه مرسbت, سورة /١

نوشانديم>١/

ُكّلِ ِمْن ِفيَها َوَبثَّ ِبُكْم َتِميَد َأْن َرَواِسَي اْ'َْٔرِض ِفي (َوَأْلَقي ميفرمايد: نيز و

از را آرامش nو بلرزاند را شما مبادا داد قرار استواري كوههاي زمين در <و ٍة): َدابَّ

/١å آيه لقمان, سوره /٢

ساخت>٢/ منتشر آن روي اي جنبنده هرگونه از و rبگيرد شما

ديـده مـجيد قرآن در آن به نزديك يا مضمون همين به نيز ديگري آيات و

ميشود/

در كوهها وجود تأثير ميكنيم برخورد آن به آيات اين در كه چيزي نخستين

معمو� كه است شده تعبير rميخهاn <اوتاد> به آن از گاه كه است زمين آرامش

آن, مانند و كشتيها و صندوقها و درها مختلف قسمتهاي كردن محكم براي

گاه و ميگيرد, قرار استفاده مورد بادها, وزش برابر در چادرها نگهداشتن براي يا

گرفته rاضطراب و لرزش معناي nبه مَيَدان مادة از كه ِبكُم> َتميَد <اَْن آن تعبير

است/ زمين لرزش و اضطراب مانع كوهها يعني شده,

امّا نداشت گاهي آ آن از كس هيچ زمان, و عصر آن در كه است مطلبي اين

در كوهها او� زيرا: چيست; نظر اين از كوهها نقش كه ميدانيم خوبي به امروزه

با و كرده احاطه را زمين دور تا دور كه دارند را فوpدين زره يك حكم حقيقت

نـيرومند شبكة يك دارند, هم به زمين اعماق در كه پيوندي و ارتباط به توجه

نرم خاكهاي را زمين سطح و نبود, چنين گر ا و ميدهند تشكيل را سرتاسري
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مد و جزر و ميگرفت قرار ماه نيرومند جاذبه تأثير تحت آساني به و بود پوشانده

و مـيآورد در لرزه بـه را چـيز هـمه درياها, در مد و جزر مانند خشكيها در

و بود; فرما حكم زمين سطح بر روز شبانه طول در لرزش و حركت و اضطراب

كند/ ويران بود ممكن را ساختماني هر

كنون ا هم ميرساند/ حداقل به را مد و جزر اين محكم, زرة اين وجود ولي

پـايين و pبـا سـانتيمتر سـي مقدار به روز شبانه هر در زمين محكم پوستة نيز

پـايين و pبـا مـتر چـندين مـد و جزر اثر بر گاهي كه درياها خDف به ميآيد;

ميشود/

گر ا و ميآورد; وجود به خفيفتر چند هر مدي و جزر نيز, خورشيد جاذبة

جهت يك در جاذبه دو اين و شوند واقع يكسو در خود مسير در خورشيد و ماه

است/ شديدتر و قويتر حركات اين گيرند, قرار

حـفظ لرزشهـا از را آن زمـينانـد, ميخهاي كه <كوهها ميگويد: قرآن ولي

ميكنند>/

صـورت به آن العادة فوق مركزي حرارت اثر بر كه زمين دروني فشار ثانيا:

مداوم اضطراب سرچشمه نبودند, كوهها گر ا ميگذارد; اثر زمين قشر بر مداوم

ميشدند/ محسوب زمين

نرم اثر بر دروني, فشار و مدي و جزر حركت نوسان اين گر ا كنيد فكر حال

ميكنيم احساس امروز كه آرامشي هرگز آيا مييافت; شدت زمين پوستة بودن

ميشد؟ پيدا استراحت براي قرارگاهي, و pنه و خانه آيا داشت؟ وجود

زمين اطراف هواي خود نيرومند پنجههاي با كوهها كه شده ثابت امروزه ثالثا:
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ـ دارد كه سرعتي همين با زمين كره گر ا كنيم فرض حال ميچرخانند/ خود با را

اثر بر و ميكرد; حركت ـ ميكند گردش خود دور به كيلومتر سي تقريبا دقيقه هر

شـديد بـرخـورد از نـداشت, گـردشي چـنين آن اطـراف هـواي كـوهها نبودن

بـر شـديدي غـبارهاي و گرد و طوفانها دائما زمين سطح با هوا مولكولهاي

ميسوزاند را چيز همه كه ميشد توليد حرارتي چنان گذشته اين از و ميخاست

چنان كنند; سير هوا پايين طبقات در السير سريع هواپيماهاي گر ا كه گونه همان n

مجبوراند لذا كند; ايجاد مهمي خطرات است ممكن كه ميشود داغ آنها بالهاي

با تماس تا نمايند حركت است رقيق بسيار هوا كه pبا طبقات در و بگيرند اوج

/rشود كمتر است حرارت ايجاد منشأ كه هوا

قشـر و كـرده حل را مشكل اين زمين, كوههاي و بلنديها و پستيها آري!

دنـدانـههاي مـانند درست مـيچرخـاند; زمـين حـركت همراه به را جّو عظيم

ميآورد/ در گردش به را ديگر اشياء خود همراه كه دار دنده چرخهاي

و خورشيد و ماه جاذبه برابر در آن كنان سا و زمين آرامش ماية كوهها بنابراين

تـحّمل قـابل غير حرارت توليد هم و شديد دائمي طوفانهاي و دروني فشار

است/

باران نزول و كوهها ميان رابطه وجود به اشارهاي فوق آيات در ديگر, سوي از

است, شـده rگـوارا nآب فـرات مـاء آمدن دست به و زمينها, شدن سيراب و

شـما بـه گـوارا آبي و داديم قرار بلندي و استوار كوههاي زمين <در ميفرمايد:

نوشانديم>/

ايـن در ولي نـبود; شده شناخته گذشته در هم با دو اين دقيق رابطة مسلما
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ثانيا و ابرها كم ترا يعني آب, بخار شدن جمع سبب كوهها او�: ميدانيم; عصر

نـزوpت از مـهمي قسمت ثالثا و ميشود; آن مجاور هواي قشر برودت سبب

جريان براي دائمي منبع و ميدارد نگه خود در يخ و برف صورت به را آسماني

كوهها, دامنة عDوه به ميگردد/ آسماني نزوpت نرفتن هدر و زمين سطح در آب

ميدهد قرار سالم هواي معرض در و ـ زيرورو را آب امواج خود, ناصاف قشر با

ميدهد/ تحويل rگوارا nآب فرات ماء و ميكند تصفيه و ـ

در دانشمندان از بعضي توجه مورد كه ديگري جالب نكتة گذشته اينها همه از

فشار نوسانات برابر در كوهها كه: است اين گرفته, قرار زمين كوههاي با رابطه

ميگيرد/ را سرعت تغيير جلو كه دارد را لنگر چرخ حكم زمين,

كه وسايلي كلية در كه است چيزي همان لنگر چرخ از منظور اينكه: توضيح

چرخ يا طيار چرخ نام به سنگيني چرخ صورت به دارند مشابه دوراني حركت

گـر ا المـثل في كند/ تنظيم را آن سرعت تا ميكنند نصب آن محور روي لنگر,

گهان نا و شود وارد دارد دوراني حركت كه وسيله آن روي بر خارج, از فشاري

دستگاه آن بر ضربهاي و ميپرد جلو به جهش, يك با وسيله آن گردد, قطع فشار

ذخـيره خود در را فشار آن گردد, نصب آن بر لنگر چرخ گر ا اما ميكند/ وارد

nدقت شود وارد دستگاه آن بر ضربهاي آنكه بي ميگرداند باز تدريجا و ميكند;

/rكنيد

يا مخالف جهت در گاه وحشتناك, طوفانهاي ديگر سوي از سو, يك از اين

طوفان فشار وقتي بگذارد; اثر آن حركت روي ميتواند و ميوزد زمين موافق

موجودات همة بر سخت ضربهاي كه ميشود شتاب يك به تبديل نشست, فرو
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ميريزد/ هم در را چيز همه و ميسازد, وارد زمين روي

و مـثبت فشـارهاي اين تمام است لنگر چرخ منزلة به كه كوهها وجود ولي

حـركت و مـيكند جلوگيري ضربهها, ورود از و كرده ذخيره خود در را منفي

خوردن هم به و لرزشها مانع قرآن تعبير به و مينمايد; حفظ را زمين متوازن

ميگردد/ آرامش

در آن آثار و لنگر چرخ مسائل دربارة بحثي آيات, اين نزول تاريخ در گر ا

با ولي نبود; شگفتآور و عجيب آيات اين تعبيرات داشت; وجود روز آن دنياي

محيط در مخصوصا نداشت, سابقه ابدا مسائلي چنين زمان آن در اينكه به توجه

اقرار بايد پيچيده, مسائل اين به رسد چه تا نبود فيزيك از نامي العرب جزيرة

آرامشزمين در كوهها اثر عنوان تحت كه محققانهاي مقالة از فشردهاي بسيار خbصة آمد, با! در آنچه /١
بود h٧٣ تا ٦٨ dصفحة ١٣ سال ,٨ شمارة اسbم مكتب علمي و ديني مجله در hقرآن در لنگر چرخ dمسألة
مقالة به ميتوانيد آن فرمولهاي از گاهي آ و زمينه اين در بيشتر توضيح براي است/ ٥١ سال به مربوط و

فرماييد/ مراجعه پيوستآن و مزبور

ميشود١/ محسوب علمي بزرگ معجزة آياتي چنين بيان كه كرد

اْ+َْٔرِض ِفيى (َوَألَْقي ميگويد: گاه كوهها, ايجاد مورد در قرآن كه اين ديگر نكته

/١٥ آيه نحل, سوره /٢

داد>/٢ قرار استوار كوههاي زمين <در َرَواِسَي):

<آيا َرَواِسَي): لََها َوَجَعَل َقَرارا/// اْ+َْٔرَض َجَعَل ْن (َأمَّ ميفرمايد: ديگر جاي در

قـرار پـابرجـا و ثابت كوههاي آن براي و نمود/// قرار قرارگاه را زمين كه كسي

/٦١ آيه نمل, سورة /٣

داد>/٣

ميدهد نشان وضوح به آمده مجيد قرآن در مكرر كه آن مانند و تعبيرات اين

اين روشني به نيز امروز علم است/ بوده زمين خلقت از بعد كوهها آفرينش كه
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بر قسمتي و زمين, خوردگي چين نتيجه در كوهها از بسياري كه كرده ثابت را معنا

از سست مواد شستشوي خاطر به ديگري قسمت و آتشفشاني, مذاب مواد اثر

از بـعد ايـنها تمام و شده; بارانهاحادث نزول اثر بر زمين سخت مواد اطراف

است/ گرفته صورت زمين آفرينش و خلقت

شناخته مسائل اين از هيچيك شد نازل قرآن از آيات اين كه هنگامي مسلما

نبود/ شده

قرآن زوجيتگياهاندر /٨

آيه در است, شده گياهان عالم در زوجيت به اشاره مجيد قرآن از آيه پنج در

َزْوٍج ُكـّلِ ِمْن ِفيَها َفَأنَْبْتنَا َماًء َماِء السَّ ِمَن (َوَأنَزْلنَا ميخوانـيم: لقمان سوره ١å

گوني گونا انواع زمين روي در آن وسيلة به و كرديم نازل آبي آسمان <از َكِريٍم):
رويانيديم>/ ارزش پر گياهان از

است/ آمده ق سورة ٧ آيه در و شعراء سورة ٧ آية در مضمون همين

اْلَماَء َعَلْيَها َأنَزْلنَا َذا َفٕاِ َهاِمَدًة اْ'َْٔرَض (َوَتَري ميفرمايد: حج سوره ٥ آية در و

فـصل nدر را زمـين هـمچنين <و َبـِهيٍج): َزْوٍج ُكـّلِ ِمـْن َوَأنَْبَتْت َوَرَبْت ْت اْهَتزَّ

به فرستيم, مي فرو آن بر باران آب كه هنگامي و بيني, مي مرده و خشک rزمستان

روياند>/ مي انگيز بهجت گياهان نوع هر از و كند; مي رويش و آيد مي در جنبش

ِبـِه َفَأْخـَرْجنَا َمـاًء ـَماِء السَّ ِمَن (َوَأنَزَل ميخوانيم: نيز طه سوره ٥٣ آية در

گياهان گون گونا انواع آن, با كه فرستاد آبي آسمان, از <و َشتَّي): نََّباٍت ْن ّمِ َأْزَواجا

برآورديم>/ rتيره خاك nاز را
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مـعناي به را زوج رسيدهاند, آيات اين به كه هنگامي پيشين, مفسران غالب

چرا گرفتهاند; گياهان مختلف اصناف و انواع معناي به را ازواج و صنف, و نوع

شناخته كامل بطور زمان آن در گياهان, مورد در معروفش معناي به زوجيت كه

نبود/ شده

انواع از بعضي كه بودند فهميده وبيش كم انسانها گذشته در كه است درست

تـلقيح طريق از آنها ساختن بارور وبراي است; ماده و نر نوعي داراي گياهان

قـديم از آن در ماده و نر وجود كه نخل درخت مخصوصا ـ ميكردند استفاده

در بار نخستين ولي ـ ميكردند بارور را آنها تلقيح, طريق از و بوده, معلوم اpيام

نام به سوئدي معروف شناس گياه و دانشمند يك ميDدي هيجدهم قرن اواسط

يك تقريبا گياهان دنياي در rماده و nنر زوجيت كه كرد اعDم را مسأله اين لينه

نطفة آميزش طريق از حيوانات غالب همچون نيز گياهان و است; عمومي مسأله

ميدهند/ ميوه سپس و ميشوند بارور ماده و نر

روي از پرده دانشمند, اين از قبل قرن دوازده مجيد قرآن ديديم, چنانكه امّا

را زوجيت و نداشتند ا ر حقيقت اين ابراز جرأت آنها ولي بود; برداشته راز اين

ميكردند/ تفسير بود آن ظاهر خDف بر كه ديگري معناي به

يك بر ماده و نر آنها از بسياري در مختلفاند, نظر اين از گياهان اينكه جالب

است/ جدا ماده درخت از نر درخت ديگر, بعضي در و دارند قرار پايه

دقّت گل وسط در درست بزنيد, كنار را گلبرگها بگيريد, دست به را گل يك

بي اما است برپا آنجا در باشكوه بزم يك واقع در است; غوغايي پر جهان كنيد;

و ظريف ميلههاي خDف, اعمال و جنجال و جار گونه هر از خالي و صدا و سر
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همراه و گرفته قرار اطراف در ميكنند حمل خود با را گرده كيسههاي كه لطيفي

گرده دانههاي ميپاشند/ گل طَبَق بر را گرده ذرات و آمده در حركت به باد, وزش

از پس و دوانده ريشه سرعت به هستند; كوچكي بسيار گياه تنهايي به كدام هر كه

آمـيزش ماده نطفه با است نهفته گل بُِن در كه خلوتگاهي در گل ازطَبَق عبور

آرايشي گل, زيباي برگهاي گويي ميدهد, تشكيل را ميوه يا گل تخم و كرده

گـاه/ حـجله ايـن بـراي هـايي پـرده يا و عجيب; وصلت بزم اين براي هستند

و ميشوند; خوانده فرا بزم اين به نيز عسل زنبوران و زيبا پروانههاي و حشرات

ـ است سـهل ـ ميخورند شده تهيه پيش از گلها بن در كه خاصي شيريني از

مـيبينيم مخلتف ظروف در كه هايي عسل اين و ميآورند سهمي هم ما براي

كردهاند/ فراهم بزم آن از عسل زنبوران كه است ما سهميّة همان

در زوجيت مسألة عموميت بر مختلف, آيات در قرآن تصريح با حال هر به

كلي قانون درهر و ـ است ناچيز و كم باشد, داشته هم استثنايي گر ا كه گياهان

از بعد قرنها و عصر آن در كه مهم راز اين روي از پرده ـ دارد وجود استثناهايي

معجرة يك خود اين و است; برداشته بوده نهان دانشمندان تيزبين چشم از آن

است/ علمي جالب

زوجيتعمومي و قرآن /٩

ُكْم َلـَعلَّ َزْوَجْيِن َخَلْقنَا َشْيٍء ُكّلِ (َوِمْن ميخوانـيم: ذاريات سوره ٤٩ آية در

rكـه است آن براي همه اينها nو آفريديم, جفت يک چيز هر از <و َتَذكَُّروَن):
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شويد>/ متذكّر شايد

ُتنِْبُت ا ِممَّ َها ُكلَّ اْ'َْٔزَواَج َخَلَق الَِّذي (ُسْبَحاَن ميفرمايد: يس سوره ٣٦ آية در

را زوجـها تـمام كـه كسي است <منّزه َيْعَلُموَن): 'َ ا َوِممَّ َأنُفِسِهْم َوِمْن اْ'َْٔرُض

با آيه اين دانند> نمي آنچه از و خودشان, از و روياند, مي زمين آنچه از آفريد,

از كـه اشـيايي و انسـانها و گـياهان در را زوجيت گستردگي بيشتري, وضوح

ميكند/ بيان است بيرون بشر علم محدودة

و نر جنس nدو آن حقيقي معناي به زوجيت براي چون مفسران, از بسياري

جهان موجودات مختلف اصناف معناي به را آن نيافتهاند; مفهومي اينجا در rماده

و نور شب, و روز مانند است, آمده در زوج زوج صورت به كه كردهاند تفسير

اينها/ غير و صلح و جنگ ماه, و خورشيد صحرا, و دريا ظلمت,

تـحقيقات كـه چرا مييابيم; آيه دو اين براي دقيقتري تفسير ما امروز ولي

اجزاي از ماده, جهان موجودات تمام كه كرده اثبات خوبي به را حقيت اين علمي

موجود عنوان به گذشته در كه اجزاء اين و شده, تشكيل اتم نام به كوچكي بسيار

معناي nبه اتم نام دليل همين به و بود شده شناخته را rتَتََجزيp nاجزاء نشكن

شده شكسته بشر, دانش و علم پنجة سر با بودند; كرده انتخاب آن براي rنشكن

گرفت/ نشأت اينجا از آن به مربوط صنايع و اتمي انرژي و

ـ الكـترونها عـمدتا كـه اجزايي از مركب را آن شكافتند, را اتم كه هنگامي

اتم هستة ـ پروتونها و ـ هستند الكتريسيته منفي بار داراي كه اتم گردندة ذرات

از دقيقتري معناي ترتيب اين به و يافتند; ـ است مثبت الكتريسته بار داراي كه

منفي, و مثبت ماده, و شٔينر دو وجود يعني هستي, عالم ذرات تمام در زوجيت
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كه درحالي ندارد; وجود آن براي نيز استثنايي هيچ كه آمد دست به قابل و فاعل

سازگار چندان زوجيت مفهوم با تنها نه ميگفتند, پيشين دانشمندان كه تفسيري

ميكرد/ پيدا نيز زيادي استثنائات بلكه نبود,

جريان دو با جسم دو ميان در همچنين و حقيقي زوج دو ميان در حال هر به

حالي در است/ شبيه بسيار جنسي جاذبة به كه منفي, و مثبت مختلف الكتريسيتة

گـونه هـيچ اينها مانند و صحرا, و دريا ظلمت, و نور روز, و شب ميان در كه

ندارد/ وجود جاذبهاي

بـا فـوق آيات از گرفتن الهام با قديم بسيار مفسران از بعضي اينكه جالب

است ماده و نر جنس همان فوق آيات در زوجين از منظور كه گفتهاند صراحت

خلقنا شٔيٍ كّل من (َو آية: تفسير در كه ميكند نقل زيد ابن نام به قديم مفسران از يكي از البيان مجمع /١
در قـتاده از معنا همين ـ h١٦٠ ص ,٩ جلد البيان, dمجمع ا!نثي و كر الّذ الّزوجين است: گفته زوجين)
/h٥٤٧٠ صفحة ,٨ جلد قرطبي, dتفسير است شده نقل ( كلّها/// ا!زواج خلق الَّذي (سبحان آية تفسير

ندادهاند/١ مطلب اين براي بيشتري توضيح چند هر

ميدارد بر پرده رويتطوراتجنين از قرآن /١å

دpيل همچنين و توحيد نشانههاي به مربوط آيات pبهpي در مجيد قرآن در

تطورات سپس و نطفه از انسان آفرينش مسألة به معنايي پر بسيار اشارت معاد

قـرآن عـلمي مـعجزات زمرة در ميتوان را آنها از بعضي كه است, آمده جنين

نُّْطَفٍة ِمْن نَساَن اْ'ِٕ َخَلْقنَا نَّا (ٕاِ ميخوانيم: انسان سورة دوم آية در جمله از شمرد/

اي آمـيخته هم به نطفه از را انسان <ما َبِصيرا): َسِميعا َفَجَعْلنَاُه نَّْبَتِليِه َأْمَشاٍج
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داديم>/ قرار بينا و شنوا را او rجهت nبدين آزماييم; مي را او و آفريديم,

است/ شده اشاره دوم معناي به العرب لسان در و اول, معناي به مفردات و مقاييس معجم در /١

است/١ كم آب معناي به يا صاف, آب معناي به لغت در نطفه

شٔي معناي به شيج جمع يا rسبب وزن بر يا نسج وزن nبر مشج جمع اج َامْشى

احتماpت مفسران است مخلوط چيز چه از نطفه اين اينكه در است; مخلوط

rاوول و اسـپرم nاز انسـان نـطفة تـركيب به اشاره را آن گاه دادهاند, گوني گونا

و جسـماني نـظر nاز مـختلف استعدادهاي از تركيبي به اشاره گاه و دانستهاند

بـه اشاره گاه و كردهاند; ذكر r///و هوش كم و باهوش زيبا, و زشت روحاني,

دانستهاند/ فلزات شبيه و فلزات از مختلفي مواد از انسان نطفة تركيب

ولي بوده, تفسير بهترين خود زمان براي شايد و است, خوب اينها همة البته

دو بر آن اطDق و است جمع امشاج او� زيرا نيست; آيه معناي بر منطبق دقيقا

در مختلف استعدادهاي وجود ثانيا و است ظاهر خDف rاوول و nاسپرم چيز

انواع از نطفه تركيب همچنين و ندارد تناسب امشاج معناي با گانه جدا اشخاص

نطفه به منحصر امر اين زيرا نميرسد; نظر به مناسب نيز فلزات شبه و فلزات

اين از تركيبي غذاها, انواع و گياه و انسان از اعم آلي موجودات تمام و نيست

مرد نطفة خصوص به ازقرآن متعددي آيات در نطفه واژة عDوه به هستند/ مواد

يُْمنَي َمِنّيٍ ِمْن نُطَْفًة يَُک (َألَْم ميخوانيم: قيامت سوره ٣٧ آية در مث` شده; اطDق

نبود؟!> شود مي ريخته رحم در كه مني از اي نطفه او <آيا :(
اثبات معنا اين امروز دانشمندان, تحقيقات گسترش و علم پيشرفت با ولي

آبهاي از rاست نطفه ديگرش تعبير nكه مني ناچيز قطرات اين كه است شده
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پنج ترشحات و است; شده تركيب ميكنند ترشح بدن مختلف غدد كه متعددي

كيسههاي در كه بيضه نام به غده دو از: عبارتند آنها و ميكنند; درست را مني غده

است, پروستات غدة خود ديگري و دارند, قرار پروستات غدة نزديك كه تخمي

مـهندس تـرجـمه بوكاي, دكتر نوشته علم> و قرآن و انجيل و تورات ميان <مقايسهاي كتاب از اقتباس /١
را كتابها اين ميگيرد تصميم كه هنگامي فرانسوي, دكتر اين اينكه توجه قابل /٢٧١ صفحة دبير الله ذبيح
سراغ به نميكند اشباع را او قرآن ترجمههاي چون و ميشود, عbقهمند قرآن به سخت كند, مقايسه هم با
از مستقيما را !زم مطالب ترجمهها, واسطة بدون بتواند تا ميگيرد فرا را آن خوب و ميرود, عربي ادبيات

بگيرد/ قرآن

دارند/١ قرار ادرار مجاري كنار در كه ليتره و كوپر غدههاي همچنين و

مادة و ميآميزند هم به شدهاي حساب و دقيق نسبت با پنجگانه آبهاي اين

ميدهند/ تشكيل را نطفه آفرين حيات

شـده; وارد قرآن در كه اشماج به تعبير است معتقد فرانسوي, دانشمند اين

و جـهانيان چشم از قرآن آيات نزول هنگام كه دارد دقيق نكتة همين به اشاره

است/ بوده پنهان و پوشيده عصر, آن دانشمندان

بينا و شنوا را او rجهت <nبدين ميفرمايد: فوق, آيه ذيل در اينكه توجه قابل

چشم نعمت از قبل گوش, نعمت اينجا در بصيرا) سميعا (فجعلناه داديم>: قرار

اولين دانشمندان, گفته به كه باشد دليل اين به شايد تقديم اين است, شده بيان

اول روزهاي همان در كه است; شنوايي حس همان ميافتد, كار به كه نوزاد حس

محدودي فعاليت نيز جنين عالم در آن از قبل بلكه ميشود; صداها دريافت آمادة

ميكند; پيدا ديدن آمادگي rبعد هفته دو nشايد آن از بعد مدتي چشم ولي دارد/

امواج مشاهدة براي آمادگي گونه هيچ رحم تاريك محيط در بسته چشمان زيرا

تـا است بسـته نيز ازتولد بعد مدتي نوزاد, چشم دليل همين وبه ندارد; را نور
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كند/ عادت نور به تدريجا

ْن ّمِ نَْخُلْقُكْم (َأَلْم ميفرمايد: مرسDت سورة ٢٣ تا ٢å آية در ديگر سوي از

اْلَقاِدُروَن): َفِنْعَم َفَقَدْرنَا ـ ْعُلوٍم ّمَ َقَدٍر َلي ٕاِ ـ ِكيٍن ّمَ َقَراٍر ِفي َفَجَعْلنَاُه ـ َمِهيٍن اٍء ّمَ
و مطمئن قرارگاهي در را آن سپس ـ نيافريديم, ناچيز و پست آبي از را شما <آيا

ما پس داشتيم, كار اين بر توانايي ما ـ معيّن؟! مّدتي تا ـ داديم, قرار rرحمn آماده

/<rاست آسان ما براي معاد امر nو هستيم خوبي تواناي چه

طريق از كه دقيقي مشاهدات و مطالعات با امروزه جنينشناسي, دانشمندان

كه رسيدهاند نكته اين به آمده عمل به جنين تحوpت از زنده فيلمبرداريهاي

و ميگيرد; صورت آن به منتهي دهليزهاي و رحم بيرون در اوول با اسپرم تركيب

بـر و مـيرود پيش است رحم كه اصلي قرارگاه سوي به شده منعقد نطفة بعد

ميچسبد/ آن ديوارة

انسان آفرينش از نخست ميشود; ديده معنا اين وضوح به نيز فوق آيه در

كه باشيد داشته توجه ـ رحم قرارگاه در او گرفتن قرار از سپس ميگويد; سخن

كار به زماني فاصله و ترتيب با همراه عطف براي معمو� عرب لغت در ثُمَّ واژه

عـصر آن در دانشـمندان هـمة چشـم از كـه چـيزي تـرتيب اين به و ـ ميرود

است/ آمده قرآن در وضوح به بوده مستور بعد وقرنهاي

كه است, معنايي پر بسيار تعبير نيز rامان و امن nجايگاه مكيٍن> <قراٍر به تعبير

ما دانش و علم پيشرفت با امروزه و بوده ناشناخته زمان آن در ابعادش مسلما

به را آن كه است شده گرفته كار به رحم آفرينش در مهمي نكات چه كه ميدانيم

است/ آورده در جنين براي جايگاه مطمئنترين صورت
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شكم nپوست كرده احاطه را جنين سو هر از كه گانهاي سه پردههاي از گذشته

جنيني هر rدارد قرار آن درون جنين كه مخصوصي كيسة رحم, ساختمان مادر,

تقريبا و است; شناور گرفته فرا لزجي آب را آن داخل اطراف كه كيسهاي ميان در

از بسياري و دارد; قرار آنجا در چيزي بر اتكاء بدون وزني, بي حالت يك در

چرا است; تحّمل قابل او براي ميشود وارد مادر بدن بر اطراف از كه هايي ضربه

و جنين خود بر مستقيما نه ميشود, وارد آب كيسة همان بر ضربهها واقع در كه

مانند كه ناميد ضربه ضد دستگاه يك ميتوان را آن محتواي و كيسه ديگر تعبير به

خنثي را جاده اندازهاي دست و موجها سنگين ضربههاي اتومبيل نرم فنرهاي

زيرا بياورد فشار هم روي جنين بدن اعضاي نميگذارد گذشته اين از و ميكند

است/ آور زيان مسلما لطيف, جسم آن براي فشار اين

ناچار زيرا نميشود; منتقل جنين به آساني به خارج گرماي و سرما عDوه به

و ميرسد, جنين به و ميشود تعديل طبعا و بگذرد آب از مملو كيسه آن از است

كلي به جنين وضع گرم, يا سرد آب با مادر گرفتن حمام يك با بود ممكن گرنه

شود/ مختل

ما بر rآرام و مطمئن nجايگاه َمكيٍن> اٍر <َقرى مفهوم كه است امور اين به توجه با

اين بلكه دارد; رحم در مناسبي و امن جايگاه جنين تنها نه ميگردد/ آشكار كام`

مادة آن مفسران از بعضي گفتة به دارد/ ادامه نيز تولد مراحل در ايمني و امنيت

دهانة توسعة سبب تولد, هنگام به است, شناور آن در جنين كه مخصوصي سيال

در و راحـتي بـه تا ميشود جنين عبور مجراي كردن عفوني ضد حتي و رحم

سالم و بگذرد است ميكربها انواع به آلوده معمو� كه مجرايي از امنيت نهايت
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/١١ صفحة ,١٨ جلد مراغي, تفسير از اقتباس /١

آيد/١ دنيا به

مراحـل سلسله كه هنگامي مجيد قرآن كه است, اهميت شايان نيز نكته اين

(ثُمَّ ميفرمايد: اينچنين ميكند, بازگو مؤمنون سوره ١٤ آية در را جنين تكاملي

اْلِعَظاَم َفَكَسْونَا ِعظَاما اْلُمْضَغَة َفَخَلْقنَا ُمْضَغًة اْلَعَلَقَة َفَخَلْقنَا َعَلَقًة النُّْطَفَة َخَلْقنَا

بـه را نـطفه <سـپس اْلـَخاِلِقيَن): َأْحَسُن اُ% َفَتَباَرَك آَخَر َخْلقا َأنَشْأنَاُه ثُمَّ َلْحما

گـوشت شـبيه nچيزي مضغه صورت به را علقه و ,rبسته nخون علقه صورت

استخوانها بر و درآورديم; استخوانهايي صورت به را مضغه و ,rشده جويده

بركت پر و بزرگ پس بخشيديم; اي تازه آفرينش را آن سپس پوشانديم; گوشت

است!> آفرينندگان بهترين كه خدايي است

مرحلة جنين وقتي كه كرده ثابت امروز جنينشناسي, علم كه است اين جالب

سـلولهاي بـه تـبديل آن سلولهاي تمام گذاشت, سر پشت را مضغه و علقه

ميپوشاند را آن روي گوشت و عضDت تدريجا آن از بعد و ميشود; استخواني

عمل به جنين مراحل تمام از كه هزينهاي پر و دقيق فيلمبرداريهاي با معنا اين ـ

فوق آية در كه است چيزي همان دقيقا اين و ـ است رسيده اثبات به نيز آمده,

استخوانها بر و درآورديم; استخوانهايي صورت به را <مضغه ميفرمايد: كه آمده

آن در كه چرا است; مجيد قرآن علمي معجزات از يكي اين و پوشانديم> گوشت

جزيره محيط در مخصوصا نداشت; وجود جنين تشريح علم نام به چيزي روز

مسـتند فـيلم در و است كـرده مـطلب اين به اشاره نيز ١٦ صفحة ظbل في ششم جلد در قطب سيد چ/
ميشود/ مشاهده خوبي به مطلب اين نيز كرديم, مشاهده جنين تكامل مراحل مورد در اخيرا ما كه عجيبي

نبود/چ خبري نيز علمي مسائل سادهترين از كه عربستان
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ميگويد زمينسخن اثراتمهمجّو از قرآن /١١

َعـْن ُهْم َو َمْحُفوظا َسْقفا اَء مى السَّ َجَعلْنا (و ميخوانيم: انبياء سوره ٣٢ آية در

آنها ولي داديم; قرار محفوظي rو nمحكم سقف را آسمان <و ُمْعِرُضوَن): ا آيىاِتهى

گردانند>/ روي rخدا عظمت nبر آن هاي نشانه از

نـظرهاي است, مـحفوظي سـقف آسـمان چگونه اينكه در پيشين مفسران

از مـحفوظ يـا است, شـياطين نـفوذ از محفوظ ميگفتند: گاه دادهاند, متفاوتي

ديگر/ تفاسير و ١٦٥ صفحة ,٢٢ جلد رازي, فخر كبير تفسير و ٤٦ صفحة ,٧ جلد البيان, مجمع /١

است/١ زمان گذشت با ويراني از محفوظ يا زمين, بر سقوط

بشر براي دقيقا زمان آن در آسمان كه بود اين خاطر به مبهم تفسيرهاي اين

كـرات شـد ثابت و آمد وجود به جديد هيأت كه هنگامي و نبود شده شناخته

آيه اين مفهوم ندارد, وجود سقفي اصو� و شناورند, كران بي فضاي در همگي

اين منظور گفتند بعضي كه آنجا تا شد; پيچيدهتر جديد مفسران از بعضي براي

نـظام در اخـتDل هـرگونه از كه است محفوظي سقف همانند آسمان كه است

و گرفت خود به مجازي معناي سقف ترتيب اين به و ميكند جلوگيري آفرينش

آمد/ در كنايه و تشبيه صورت به

گاهيهاي آ با و داد ادامه خود پيشرفت به همچنان بشري دانش و علم ولي

بسـيار آيـه, مـفهوم كـردند, پـيدا زمـين جـّو مجموعة از دانشمندان كه تازهاي
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به سقف دارد; وجود محفوظي سقف اينجا در واقعا شد معلوم و گرديد روشنتر

آن/ واقعي معناي به محفوظ و حقيقياش, معناي

جـّو را آن كه گرفته فرا را زمين گرد گردا هوا از عظيمي قشر اينكه: توضيح

كه لطيف ظاهرا قشر اين ميرسد/ كيلومتر صدها به آن ضخامت و مينامند زمين

قدري به دارد كه ضخامتي خاطر به شده تشكيل ديگر گازهاي بعضي و هوا از

يك حّد در مقاومتي دانشمندان از بعضي گفتة به كه است مقاومت پر و محكم

انواع از را زمين كرة محكم, سقف اين و دارد, متر ده ضخامت به فوpدين سقف

ميكند/ حفظ خطرات

سنگها, شهاب شهاب روزي شبانه بمباران جلو ضخيم pيه اين سو يك از

جا هر به و ميشوند جذب زمين سوي به آوري سرسام سرعت با كه ميگيرد را

ايـنكه بـه تـوّجه بـا مسألة ايـن اهّميت ميگيرد/ است خطرناك بسيار بخورند

زمـين سـوي بـه سنگ شهاب ميليونها روز شبانه هر در ميگويند دانشمندان

مقاومت با وقتي دارند, كه سرعتي اثر بر سنگها اين ميگردد/ روشنتر ميآيند,

خـاكسـتر بـه مـبدل و شـده مشتعل و سوزان و داغ ميشوند روبرو زمين جّو

سنگها اين از بعضي گهگاه و مينشيند زمين روي آرام كه خاكستري ميگردند;

عبور ـ سوخت آن از قسمتي آنكه از بعد ـ زمين جو از كه است بزرگ قدري به

ميآورد بار به مهيبي ويرانيهاي و ميكند اصابت زمين كرة از نقطهاي به و كرده,

افـراد بـراي هشـداري گـويي است, شـده ثبت تاريخ در آن از هايي نمونه كه

در روز شبانه شما همة بود نيافريده را محفوظ سقف اين خدا گر ا كه غافلاند

نداشت/ وجود آرامشي شما زندگي در و بوديد, خطرناك بمباران اين معرض
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ـ بنفش ماوراء اشعة نام به اشعهاي خورشيد از دائما دانيم مي ديگر سوي از

ما چشم با و دارد قرار بنفش رنگ باpي در نور تجزية هنگام به كه اشعهاي همان

نـيست; آور زيان تنها نه آن كم مقدار كه ميشود, پخش ـ نيست مشاهده قابل

مـيكربها كشتن در عميقي تأثير مخصوصا است, سودمند و مفيد بسيار بلكه

كند, حرارت احساس انسان آنكه بي ميسوزاند را بدن باشد, زياد گر ا ولي دارد;

و سـر پـوست در اسـتوا, خط نزديك مناطق در تابستان در كه سوختگيهايي

از و ميتابد عمودي آفتاب كه است همين خاطر به ميشود, ظاهر بدن و صورت

نميشود/ تصفيه كامل بطور و ميكند عبور هوا از كمتري قشر

حتي انساني هيچ نداشت وجود زمين جّو يعني محفوظ سقف اين گر ا حال

كند/ مقاومت آفتاب نور مقابل در نميتوانست لحظه يك

مـنظومة مـاوراي از كـيهاني اشـعة نـام به مرگباري پرتوهاي سوم سوي از

تخلية هنگام به و است شديدتر كسيژن ا از آن اثر و نافذ بوي با ثبات, بي رنگ, آبي است گازي اوزن: /١
المعارف dدايرة ميرود كار به هوا و آب تصفية براي و رنگزدا عنوان به و ميشود تشكيل كسيژن ا در برق

/hدهخدا

دارد, نام اوزن١ pية كه زمين جّو از بخشي و است; روان زمين سوي به شمسي

آن بـرابـر در مـحفوظي, سـقف هـمچون و است مـرگبار اشعه اين نفوذ مانع

ميكند/ مقاومت

بـه اوزن pيـة شدن سوراخ اثر بر دانشمندان براي زيادي نگرانيهاي اخيرا

آسيب آن به و ميشود متصاعد هوا در ماشينها از كه زيانبخشي گازهاي خاطر

است/ شده پيدا ميرساند

فكر به جهان دانشمندان و دولتمردان كه است جّدي قدري به نگرانيها اين
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افتادهاند/ آسيبهاي اين از جلوگيري براي المللي بين مقّررات تنظيم

عـظيم قشر nيعني محفوظ سقف اين عجيب آثار دربارة امروز به تا ما علم

زمينه اين در مهمتري و بيشتر حقايق آينده در است ممكن و رسيده اينجا به rهوا

شود/ كشف

آسمان را زمين جّو ميتوان آيا كه شود, مطرح سؤال اين است ممكن اينجا در

آسماني كرات معناي به سماء آيا است؟ صادق آن دربارة سماء واژة آيا و ناميد؟

نيست؟ كهكشانها و منظومهها و

جّو منطقة بر را واژه اين كرارا مجيد قرآن اتفاقا ميگوييم سؤال اين پاسخ در

ِمْن (َوَأنَْزَل ميخوانيم: بقره سورة ٢٢ آية در جمله از است, كرده اطDق زمين

و فـرستاد; فرو آبي آسمان از <و ُكْم): لَّ ِرْزقا ِت الثََّمَرى ِمَن ِبِه َفَأْخَرَج َماًء َما|ِء السَّ

روياند>/ شما روزي براي را rتpمحصو انواع nو ها ميوه آن, بوسيله

سـوره ٩٦ آيه انعام, سوره ٩٩ آيه بقره, سورة ١٦٤ آية در معنا همين شبيه

آيـات و رعـد سوره ١٧ آيه و هود سوره ٤٤ آيه يونس, سوره ٢٤ آيه اعراف,

است/ آمده ديگر متعدد

كه ميشود ديده معنا اين از ديگري روشن نمونة نيز نحل سورة ٧٩ آيه در

پرندگاني به آنها <آيا َماِء): السَّ َجّوِ ِفي َراٍت ُمَسخَّ الطَّْيِر ٕاَِلي َيَرْوا (َأَلْم ميفرمايد:

نيفكندند؟> نظر اند, شده داشته نگه آسمان فراز بر كه

زمين جّو و قرآن هم باز /١٢
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َصـْدَرُه َيْشـَرْح َيـهِدَيُه َأْن اُ% ُيـِرِد (َفَمْن ميخوانيم: انعام سورة ٢٥ آيه در

َماِء السَّ ِفي ُد عَّ َيصَّ َكَأنََّما َحَرجا قا َضّيِ َصْدَرُه َيْجَعْل ُيِضلَُّه َأْن ُيِرْد َوَمْن ْسَ�ِم ِلْ�ِٕ

بـخواهـد خـدا كه را كس <آن ُيْؤِمنُوَن): 'َ الَِّذيَن َعَلي ْجَس الّرِ اُ% َيْجَعُل َكَذِلَک

كه را كس آن و سازد; مي گشاده اسDم, rپذيرشn براي را اش سينه كند, هدايت

كه كند مي تنگ آنچنان را اش سينه سازد, گمراه بخواهد rفشDخ اعمال nبخاطر

كـه افـرادي بر را پليدي خداوند گونه اين برود; pبا آسمان به خواهد مي گويا

دهد>/ مي قرار نميآورند ايمان

است؟ سينه تنگي و آسمان به صعود ميان در رابطهاي چه

نكردهاند/ ذكر آن براي دقيقي پاسخ پيشين, مفسران كه است سؤالي اين

يا مشكل كار آسمان به صعود كه گونه همان است اين منظور گفتهاند بسياري

نيز متعّصب جاهل و لجوج كافران براي آوردن ايمان ميشود شمرده ممكني غير

بحث/ مورد آية ذيل ديگر, تفاسير و قرطبي البيان, روح البيان, مجمع /١

نيازي و است فراوان زمين روي در محال و مشكل كار كه حالي در است١ چنين

آوردن ايمان اينكه آن و دارد, تقدير به نياز تفسير اين عDوه به ندارد/ تشبيه به

آنچنان را اش <سينه ميگويد: قرآن كه حالي در است, آسمان به صعود همانند

برود>/ pبا آسمان به ميخواهد گويا كه كند مي تنگ

مانند ميشوند دور ايمان از كفار از گروه اين كه است اين منظور گفتهاند گاه

/١ صفحة ,٣ جلد البيان, روح /٢

ميرود/٢ آسمان به و ميشود دور زمين كرة از كه كسي

نيست/ پوشيده چندان نيز آيه محتواي با تفسير اين تناسب عدم

جهت هر از كه دارد ديگري تفسير فوق آية اخير, كتشافات ا به توّجه با امّا
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در زمـين كـرة اطراف هواي كه شده ثابت امروزه اينكه توضيح است, مناسب

زيـرا است; مـناسب انسان تنفس براي و فشرده كام` زمين سطح مجاور نقاط

مـيشود رقـيقتر هـوا شويم, دور زمين سطح از قدر هر و دارد كافي كسيژن ا

كسيژن, ا ماسك بدون كردن تنفس زمين, باpي كيلومتري ده در مث` كه بطوري

دست او به العادهاي فوق نفس تنگي حالت و است; مشكل بسيار انسان براي

كه ميرسد جايي به و ميشود بيشتر نفس تنگي اين رود باpتر چه هر و ميدهد

سينه تنگي ميان در نزديكي رابطة بنابراين ميگردد; بيهوش كسيژن ا كمبود اثر بر

كس هيچ بر روز آن در كه است حقيقتي اين و دارد, وجود آسمان به صعود و

ا!يام قديم از معنا اين و ميشود نفس تنگي گرفتار انسان گاه كوه, از رفتن با! هنگام كه است درست /١
حالت اين نيز دويدن هنگام به صاف جاده در لذا و است بدني شديد فعاليت خاطر به اين ولي بوده واضح
شديد فعاليت خاطر به نه ميشود, پيدا آسمان به صعود خاطر به سينه تنگي ميگويد: قرآن ميدهد دست

بدن/

شـدن سـوار هـنگام بـارها و است واضـح ما همة بر امروزه ولي نبود١ روشن

با هواپيما داخل هواي كه شنيدهايم هواپيما مهماندران از را سخن اين هواپيما,

كسيژن ا ماسك از بايد دهد رخ آن در اختDلي گر ا و ميشود تنظيم خاصي سيستم

است فشردهتر كه جو پايين طبقات به را خود سرعت به هواپيما تا كرد استفاده

برساند/

معقول تشبيه قبيل از واقع در و است روشن آيه تفسير با معنا اين رابطة ضمنا

گمراهان نظري تنگ و لجاجت و تعّصب و فكري جمود زيرا است; محسوس به

براي كسيژن ا كمبود از حاصل نفس تنگي به تشبيه اسDم, پذيرش در را لجوج

است/ كرده ميكند صعود آسمان به كه كسي

او مـيبريم; پـايان بـه آيـه ايـن تـفسير در مراغي از گفتاري با را بحث اين
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را آن سّر كه كرده بيان را مسألهاي كريمت قرآن تو, منزهي <خداوندا! ميگويد:

قـرن چـهارده حـدود ايـنكه تا بود نرسيده آن كنه به هرگز و نميدانست بشر

خـود تـجربههاي با خلبانان, و نمود, پيشرفت آسمان در پرواز فن و گذشت,

كـه كرد ثابت طبيعي علوم و دريافتند است شده نازل تو كتاب در آنچه صدق

در كـه شـده معلوم امروزه و است, متفاوت هوا, مختلف طبقات در جو فشار

نياز احساس برود باpتري طبقة به انسان قدر هر و است, رقيقتر هوا ,pبا طبقات

در است او نياز مورد كه هوا كسيژن ا كه چرا ميكند; نفس تنگي و هوا به بيشتري

تا ميكنند پيدا تنفس تجهيزات از استفاده به نياز گاهي كه آنجا تا است; كمتر آنجا

توان در آن مانند و آيات اين تفسير كند/ كمك طبقات آن به پرواز براي را آنها

جديد كتشافات ا پرتو در و نبودند, گاه آ آن اسرار از كه چرا نبوده, گذشته مفسران

بـايد اينجا و است شده ثابت ما براي آنها محتواي حقيقت علوم, پيشرفت و

يافتهاند/ پرورش ريشه يك از كه هستند, صميمي برادر دو علم و دين كه گفت

و علماء بر كه ميسازد روشن ما براي را مسائلي كند, پيشرفت علم قدر هر آري!

/٢٥ صفحة ,٨ جلد مراغي, تفسير /١

است/١ بوده مخفي گذشته مفسران

تگرگ و باران نزول علل و قرآن /١٣

ثُمَّ َبْينَُه ُيَؤّلُِف ثُمَّ َسَحابا ُيْزِجي اَ% َأنَّ َتَر (َأَلْم ميخوانيم: نور سورة ٤٣ آيه در

ِمْن ِفيَها ِجَباٍل ِمْن َماِء السَّ ِمَن ُل َوُينَّزِ ِخَ�ِلِه ِمْن َيْخُرُج اْلَوْدَق َفَتَري ُرَكاما َيْجَعُلُه
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َيـْذَهُب َبـْرِقِه َسـنَا َيَكـاُد يََشـاُء َمـْن َعـْن َوَيـْصِرُفُه يََشـاُء َمـْن ِبِه َفُيِصيُب َبَرٍد

آنها ميان سپس راند, مي آرامي به را ابرهايي خداوند كه نديدي <آيا ْبَصاِر): ِباْ'َٔ

rهاي nدانه كه بيني مي حال, اين در سازد؟! مي كم مترا را آن بعد و دهد, مي پيوند

به nابرهايي آن در كوههايي از ـ آسمان از و شود; مي خارج آن pي pبه از باران

زيان آن بوسيله بخواهد را كس هر و كند, مي نازل تگرگ هاي دانه ـ rكوه شكل

است نـزديک كـند; مـي بـرطرف را زيان اين بخواهد كس هر از و رساند, مي

ببرد!>/ را چشمها rبينايي nابرها, آن برق درخشندگي

است/ نبوده معلوم دقيقا گذشته در كه دارد وجود مختلفي تعبيرات آيه اين در

است/ آرام و مDيم راندن يا دادن هُل معناي به اصل در ازجاء مادة از <يُْزجي>

ساختن رديف و مرتب براي راندن معناي به <تِْزِجيَه ميگويد: مفردات در راغب

را واژه اين دريا در بادها وسيلة به كشتيها حركت مورد در مجيد قرآن و است,

/٦٦ آيه اسراء, سورة /١

است>١/ برده كار به

است/ شده كم مترا هم روي كه است اشيايي معناي به rمDغ وزن nبر كىام> <ُر

به و باران دانههاي معناي به مفسران از جمعي عقيدة به rشرق وزن nبر <َوْدق>

است/ برق معناي به ديگر, بعضي عقيدة

مادة از اصل در و است باران بستة يخ دانههاي و تگرگ rسبد وزن nبر <بََرد>

هم تگرگ دانههاي چون و است, برودت و سردي معناي به و rسرد وزن nبر بَرد

آن بـر واژه اين ميشود, زمين سردي و برودت مايه هم و است سرد خودش

البـرد>: له فـيقال ا!نـجماد حـّد يـصل ان الي يـبرد ان الماء في <البرودة است: آمده التحقيق كتاب در /٢

است/٢ شده اطDق
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ميگويند/ <بََرد> آن به و برسد انجماد حد به كه شود سرد قدري به كه است آن آب در <برودت

با توأم شٔي تجمع معناي به اللّغة مقاييس معجم گفتة به َجبَل, جمع <ِجبىال>

معناي به تنها َجبَل بنابراين است/ آمده نيز التحقيق در معنا همين است ارتفاع

زبان در را مرتفع انباشته هم به عظيم تودة هر بلكه نيست; شن و سنگ كوههاي

ميگويند/ َجبَل عرب,

از <خداوند ميگويد: فوق آيه ميگرديم, باز آيه به شد گفته آنچه به توجه با

ميكند>/ نازل تگرگ دانههاي است آسمان در كه كوههايي

بـه آسـمان در ابـرها كـه نـميدانست دقت به زمان و عصر آن در هيچكس

تمام زيرا ميبينيم; را آن قاعدة ما كه است متفاوت ارتفاعات با كوههايي, صورت

كه هنگامي اما ميكنيم مشاهده آسمان در گسترده صفحة يك صورت به را ابرها

و پسـتيها و دّرههـا و كوهها صورت به را ابرها برويم, ابرها فراز به هواپيما با

ديگر تعبير به و مينماييم مشاهده است زمين سطح در آنچه مانند بلنديهايي

ناهمواريهاي داراي زمين سطح همانند و نيست صاف هرگز ابرها باpي سطح

است/ شده انباشته هم روي كوه صورت به موارد از بسياري در حتّي و فراوان,

اين بر ميتوان نيز رسيده اثبات به علوم پيشرفت اثر بر كه را دقيق نكتة اين

شود/ روشنتر آيه در rكوههاn جبال مفهوم تا افزود معنا

در است: اين خDصهاش كه دارد سخني خود, تحليل در دانشمندان از يكي

در دانشـمندان زيرا شده; تعبير يخ از كوههايي به بلند ابرهاي بحث, مورد آية

از مسـتور و مـتشكل كـه كـردهانـد برخـورد ابرهايي به خود هوايي پروازهاي

عجب است صادق آنها بر يخ از كوههائي عنوان درست كه است يخ سوزنهاي
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رگـباري ابـرهاي از بعضي تشريح در سابق شوروي دانشمندان از يكي اينكه

است/ كرده ياد ابر كوههاي يا برف, از كوههايي عنوان به آنها از بار چندين

توليد چگونگي دربارة معاصر دانشمندان ديگر سوي از يكسو, از همه اينها

قسمت در و ميشود, جدا ابر از باران دانههاي ميگويند: چنين آسمان در تگرگ

بسيار حال آن در ولي ميزند; يخ و ميكند برخورد سردي جبهة به هوا فوقاني

اين است, حكمفرما منطقه آن در كه شديدي طوفانهاي سپس است; كوچك

فرو ابرها داخل به دانهها اين ديگر بار و ميكند پرتاب pبا به مجددا را دانهها

ابـر از شدن جدا هنگام به كه مينشيند آن, روي به آب از ديگر pية و ميرود

كـه زمـاني تا ميشود, تكرار بار چندين موضوع اين گاه و ميبندد, يخ مجددا

يا كند پرتاب pبا به را آن نتواند طوفان ديگر كه شود درشت اندازهاي به تگرگ

بدون و ميگيرد پيش را زمين راه كه است اينجا گيرد; آرام موقتا طوفان اينكه

كه است سنگين و درشت اندازهاي به گاه و ميكند, حركت زمين طرف به مانع

تگرگ/ مادة ـ است المعارففارسي دايرة يك نام ـ نامه فرهنگ /١

ميسازد/١ وارد انسانها حتي و حيوانات و باغها و مزارع به خساراتي

سـنگين و درشت تگـرگهاي آمـدن وجـود بـه كه ميشود روشن اينجا از

كه هنگامي تا گردند كم مترا آن, فراز بر ابر كوههاي كه است امكانپذير درصورتي

آب بيشتري مقدار ميكنند پرتاب آن ميان به را تگرگ زده يخ دانة شديد بادهاي

قـابل مـنبع ابـر, كـوههاي تـرتيب ايـن بـه شـود/ سنگين و كند جذب خود به

محسوب شده اشاره آن به آيه در كه درشت تگرگهاي تكّون براي مDحظهاي

روشـنتر مسأله بـاشد يـخ ذّرات تـودههاي هـمان كـوهها ايـن گر ا و ميشود
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نـحوه از كـه شدهانـد قائل تفسير دو ( برٍد من فيها جبال من الّسماء من ينّزل (و جملة براي مفسران /١
حكم در و است <يُنّزُل> به متعلق برٍد> <مَن در مجرور و جار كه شده گفته گاه ميگيرد, سرچشمه تركيبآيه
به كوهها اينجا در ـ ميكند نازل است آسمان در كه كوههايي از را دانههايتگرگ خداوند يعني است مفعول
براي توصيف و است محذوف فعل به متعلق مجرور و جار اين كه گفتهاند گاه و ـ شده كر ذ مطلق صورت
است آسـمان در كـه يخ كوههاي از خداوند ميشود: چنين آيه معناي بنابراين ميشود محسوب <hجبال>
هر در و ـ ميشود فهميده كbم از و است محذوف <ينّزل> مفعول تفسير اين طبق ـ ميفرستد فرو تگرگها
كوههاي از سخن يكي در كه چرا است روشن داديم با! در كه شرحي طبق قران علمي اعجاز تفسير, دو

است/ بوده ناشناخته زمان آن در دو هر كه است, ابر كوههاي از سخن ديگري در و يخ,

ميگردد/١

سخن روي مجيد قرآن چرا كه است اين ميماند, باقي اينجا در كه سؤالي تنها

كـه حالي در نديدي؟> <آيا :( تََر (اَلَْم ميگويد: و كرده mnopq پيامبر به اينجا در را

طريق از ما عصر در تنها و نبود رؤيت قابل هرگز زمان آن در مطلب اين ميدانيم

است/ رؤيت قابل هواپيما با پرواز

بـه آن, بـه شـبيه هاي جمله و تََر) (َالَْم زيرا است; روشن سؤال اين پاسخ

الفيل عام در mnopq پيامبر اينكه با لذا ميباشد; rنميداني؟ nآيا تَْعلَم> <َالَْم معناي

قرآن نداشت, حضور صحنه آن در و شد متولد rمكّه به ابرهه لشگر هجوم nسال

با پروردگارت نديدي <آيا الِْفيِل): ِبأَْصَحاِب َربَُّک َفَعَل كَيَْف تََري (َألَْم ميگويد:

/١ آيه فيل, سورة /٢

كرد؟!>٢ چه rبودند آمده كعبه نابودي براي كه ابرهه nلشكر سواران فيل

باران و برق و رعد رابطة و قرآن /١٤

به آن از بعد بDفاصله و آمده ميان به برق و رعد از سخن كرارا مجيد قرآن در

است/ شده اشاره بارآنها ريزش
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َوطَـَمعا َخـْوفا اْلـَبْرَق ُيِريُكْم آَياِتِه (َوِمْن ميخوانيم: روم سورة ٢٤ آية در

ِلـَقْوٍم َ'|َيـاٍت َذِلَک ِفـيى ٕاِنَّ َمـْوِتَها َبـْعَد اْ'َْٔرَض ِبِه َفُيْحيي َماًء َماِء السَّ ِمْن ُل َوُينَّزِ

دهد مي نشان شما به را rآسمانيn برق كه است اين او هاي نشانه از <و َيْعِقُلوَن):
فرو آبي آسمان از و ,rباران نزول به اميد و صاعقه, از nبيم است اميد و بيم مايه كه

هايي نشانه اين در كند; مي زنده آن بوسيله مردنش از بعد را زمين كه فرستد مي

انديشند/> مي كه گروهي براي است

َوطَـَمعا َخـْوفا اْلـَبْرَق ُيـِريُكْم ـِذي الَّ (ُهَو ميخوانيم: رعد سورة ١٢ آية در

مي نشان شما به را rصاعقه nو برق كه است كسي <او َقاَل): الثِّ َحاَب السَّ َوُينِْشٔيُ

كند>/ مي ايجاد بار سنگين ابرهاي و اميد; مايه هم و است بيم مايه هم كه دهد,

هر لذا است, كجا از برق و رعد پيدايش كه نميدانست دقيقا كسي گذشته در

افسـانهها و اسطورهها با را آن گاه و ميكرد, درست خود براي فرضيهاي كس

بـه مـربوط بـرق و رعـد جـريان كـه است شده مسلم امروزه ولي ميآميخت/

nيكي مختلف الكتريسيتههاي با ابر قطعه دو بين كه است الكتريكي تخليههاي

سيم دو وقتي كه طور همان واقع در و ميشود; حاصل rمنفي ديگري و مثبت

است; حرارت هم و صدا داراي هم كه ميزند جرقهاي شود, نزديك هم به برق

آن صداي رعد و است آن عظيم جرقة برق ميدهد, رخ ابرها ميان در معنا همين

جرقه/

و است مثبت الكتريسيتة داراي كه ابري قطعات بين الكتريكي تخلية اين گاه

در جرقه هنگام, اين در و ميگيرد صورت دارد منفي الكتريستة معمو� كه زمين

سـوزيهاي آتش سبب كه مينامند صاعقه را آن و ميشود, ظاهر زمين سطح
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گله يك است ممكن و ميشود ساختمانها در گاه و جنگلها و بيابانها در مهيب

بـخورد كوه به گر ا يا و كند; خاكستر به تبديل لحظه يك در را عظيم گوسفند

يك در را دريا جانداران كند اصابت دريا سطح به گر ا يا و شود; متDشي سنگها

جـرقه آن از حاصله حرارت كه است آن خاطر به اينها همة سازد/ نابود منطقه

بـرابـر دو تقريبا يعني سانتيگراد درجه هزار پانزده حدود در ـ است pبا بسيار

ميكند/ خاكستر و دود به مبدل را چيز همه كه حرارتي ـ خورشيد سطح حرارت

اين با ولي است طبيعت جهان وحشتناك مظاهر از رعد, و برق گرچه بنابراين

دارد/ بر در نيز زيادي بركات و فوايد حال

از ناشي حرارت زيرا است/ سنگين بارانهاي نزول آن, آثار مهمترين از يكي

و مـيشود كـم هـوا فشـار و ميسوزاند; را اطراف هواي از زيادي مقدار برق,

از بعد شديد رگبارهاي دليل همين به و ميبارند ابرها كم فشار در كه ميدانيم

ميشود/ ظاهر برقها و رعد

تـا كـم مـترا ابـرهاي كـه حـال هـمان در كه است توجه جالب نيز نكته اين

و رعد غرش صداي و ميشود, تاريك هوا و ميپوشانند را زمين نزديكيهاي

ابرها, كه ميگردد سبب باpتر تندبادهاي و ميشوند; ديده و شنيده برق روشنايي

/١٣٨ صفحة باران, و باد كتاب از اقتباس /١

گردند/١ سنگين و ثقيل بسيار و شوند فراوان و درشت دانههاي حامل

به اشاره از بعد كه خوانديم فوق آيات در كه است چيزي همان درست اين و

ميگويد/ سنگين ابرهاي از سخن برق مسألة

مـقدار بـا بـاران قطرات كه ميشود سبب برق شديد حرارت گذشته اين از
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حاصل گفتهاند نيز سنگين آب كه كسيژنه ا آب و شده تركيب كسيژن ا از بيشتري

از بسـياري كشـتن در العـادهاي فـوق اثـر سـنگين, آب ايـن و شود (H 2 o2)
كمتر برق و رعد سال هر گفتهاند دانشمندان لذا دارد; نباتي آفات و ميكروبها

/rاست سنگين ابرهاي دربارة ديگري تفسير nاين است/ بيشتر نباتي آفات باشد

بـرق شـديد حـرارت واسطة به هوا كربن با كه باران قطرات اينها بر اضافه

زمينها بر شدن پاشيده از بعد كه ميكند پيدا كربنيك اسيد حالت ميشود آميخته

بـراي كـودها بـهترين از كه ميآورد وجود به تركيباتي ديگر, مواد با تركيب و

مقدار ميگويند دانشمندان از بعضي كه آنجا تا ميشود/ محسوب گياهان پرورش

در تن ميليون ده بر بالغ ميآيد وجود به زمين كرة در برقها و رعد از كه كودي

است/ باpيي بسيار رقم كه است زمين كرة سراسر

و مـيدهيم قـرار فـوق آيـات بـرابـر در را علمي كتشافات ا اين كه هنگامي

عربستان محيط در ويژه به و زمان و عصر آن در كه اين به توجه با مخصوصا

ميبريم/ پي قرآن علمي عظمت به نداشت وجود علوم اين از اثري كمترين

تشخيصهويتانسان راه و قرآن /١٥

ـ ِعَظاَمُه نَّْجَمَع َألَّْن نَساُن اْ'ِٕ (َأَيْحَسُب ميخوانيم: قيامت سورة ٤ و ٣ آيات در

او استخوانهاي هرگز كه پندارد مي انسان <آيا :( َبنَانَُه َي نَُّسّوِ َأْن َعَلي َقاِدِريَن َبَلي

موزون را او انگشتان rسر خطوط nحتي كه قادريم آري ـ كرد؟! نخواهيم جمع را

كنيم>/ مرتب و
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كه ربيعه, ابي بن َعدي نام به عرب مشركان از يكي ميخوانيم, روايات در

و قـيامت روز از و آمـد mnopq پـيامبر نـزد بـود, مـتعصب و لجـوج بسيار مردي

تو باز ببينم خودم چشم با را روز آن گر <ا گفت: و كرد; سؤال آن زمان و چگونگي

خداوند كه كرد باور ميتوان چگونه نميآورم/ ايمان تو به و نميكنم تصديق را

/٦٨٨٥ صفحة ,١å جلد قرطبي, و ٢١٧ صفحة ,٣ جلد كبير, تفسير /١

نيست>/١ كردني باور اين كند, آوري گرد را پوسيده استخوانهاي اين

از است/ آمده انگشتان سر معناي به گاه و انگشتان معناي به لغت در <بَنىان>

احوال اصDح ماية انگشتان كه آنجا از و شده, گرفته اقامت معناي به و , بَنَّ مادة

بََن/ مادة اللغه مقاييس, معجم و البحرين مجمع و راغب مفردات /٢

است/٢ شده ناميده نام اين به شده, دانسته جهان در انسان اقامت

خـلقت عـجايب از و دارنـد انسـان زنـدگي در مهمي بسيار نقش انگشتان

آن اسرار از است, ما اختيار در دائما اينكه واسطة به چند هر ميشوند; محسوب

نميتواند را ظريفي كار گونه هيچ شود; قطع كسي دست انگشتان گر ا غافليم/

باز كردن, تلفن راحت, بطور خوردن غذا كتاب, زدن ورق نوشتن, دهد/ انجام

مانند ديگر صنايع حتي و دقيق و ظريف صنايع انواع و كليد وسيلة به درها كردن

او براي نيز دست با سنگين اشياي گرفتن بلكه ماشينها, به مربوط كارهاي انواع

از بسياري به ضربهاي ميتواند انگشتان از يكي شدن كم حتي است, ممكن غير

انگشت نداشتن خاطر به پايان چهار دليل همين به بزند/ انسان روزمرة كارهاي

ميدهند/ انجام سر, يا دهان با را كارها از بسياري

عوامـل از يكي انسان, بدن در انگشتان وجود گفت: ميتوان ديگر تعبير به

به لطيفي اشارة دوام, و اقامت مادة از بَنان به تعبير و است; او تمدن پيشرفت مهم
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است/ مشكل او براي جهان در اقامت آنها بدون كه چرا است; حقيقت همين

و ريـز اسـتخوانهـاي بـلكه بـزرگ استخوانهاي تنها نه ميگويد: فوق آيه

كنيم/ منظم قيامت در ميتوانيم نيز را او ظريف

ساختن متصل بنان تسوية از منظور كه دادهاند احتمال نيز مفسران از جمعي

تفسير اين ولي است; آوردن در پايان چهار ُسّم صورت به و يكديگر, به آنها

ندارد/ سوره آيات با مناسبتي گونه هيچ

است مهمي كشف باشد آن به اشاره ميتواند آيه, اين كه نكاتي از حال هر به

شده مسلم معنا اين زيرا است/ شده انگشتان سر خطوط به نسبت ما عصر در كه

امـضايي هـر از و است; او شـخصيت معّرف كس هر انگشتان سر خطوط كه

كند, جعل را آن نميتواند كس هيچ كه امضايي است; دقيقتر و بخشتر اطمينان

مسألة ما عصر در دليل همين به است/ جعل قابل امضاها پيچيدهترين كه حالي در

مخصوصي دايره انتظامي كز مرا در و آمده در علمي صورت به نگاري انگشت

كافي ميشوند, شناخته مجرمان از بسياري آن طريق از و دارد; وجود آن براي

بر را خود دست ميشود, منزلي يا اطاق وارد كه هنگامي سارق, يك كه است

انگشت اثر و بگذارد صندلي و صندوق و قفل يا و اطاق شيشه يا در دستگيرة

اثـر كه شود كشف سDحي قتل, ماجراي يك در اينكه يا بماند; آن روي وي,

از سوابقي با و كرده برداري نمونه آن از فورا باشد, اسلحه آن بر كسي انگشت

تـطبيق مـيرسند نـظر بـه مظنون حادثه آن در كه افرادي يا مجرمان, و سارقان

ميكنند/ پيدا را مجرم و ميدهند

كوچك و بزرگ استخوانهاي ميتوانيم ما تنها نه ميگويد: آيه تفسير بنابراين
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با را كس هر انگشتان سر و انگشتان داريم توانايي حتي بلكه كنيم; آوري جمع را

به و كنيم تنظيم است, او بدن خصوصيات ظريفترين از كه ويژگيهايش تمام

بازگردانيم اول حال

منظم تسويه كه نكينم فراموش ـ آن تنظيم و بنان گرداندن باز ديگر تعبير به

جمله از و جزئيات, و خصوصيات تمام شامل ـ است نمودن مرتب و ساختن

ميشود/ انگشتان سر خطوط

و مجرمان و است الهي عدل بزرگ دادگاه كه قيامت مسألة با معنا اين تناسب

اين از نيز دنيا در كه چرا است; جالب بسيار شوند, تعقيب آن در بايد گنهكاران

ميشود/ گيري بهره دادگاهها در جا همه از بيش مسأله,

ميدارد بر پرده عظمتآفرينشآسمانها از قرآن /١٦

َخْلِق ِمْن َأْكَبُر َواْ'َْٔرِض ماَواِت السَّ (َلَخْلُق ميخوانيم: مؤمن سورة ٥٧ آية در

آفـرينش از زمـين, و آسمانها <آفرينش َيْعَلُموَن): 'َ النَّاِس َأْكثََر َوَلِكنَّ النَّاِس

نميدانند>/ مردم بيشتر ولي است, عظيمتر انسانها

مورد در مشركان مجادلة به پاسخي را آيه اين مفسران غالب كه است درست

شود/ مراجعه البيان روح و المعاني روح كشاف, رازي, فخر صافي, البيان, مجمع تفسيرهاي به /١

در ميكنيد, ترديد اظهار انسان مجدد بازگشت دربارة شما يعني دانستهاند١, معاد

بـلكه نـيست; زمـين و آسـمانها آفـرينش از باpتر انسانها آفرينش كه حالي

است/ باpتر و برتر آن از زمين, و آسمانها آفرينش
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كـه است حـقيقت اين به اشاره َيْعَلُموَن) 'َ النَّاِس َأْكثََر (َوَلِكنَّ جملة: ولي

است/ بوده ناشناخته مردم, كثريت ا براي آسمانها, عظمت

انسانها وجود از مهمي بسيار و العاده اسرارفوق اينكه با امروز دانش و علم

حـال ايـن بـا نـبود; شـده شـناخته نيز گذشته در آن يكهزارم كه كرده كشف

و آسمانها خلقت كه ميدهد نشان شده, آسمانها عظمت مورد در كه كتشافاتي ا

است/ باpتر و برتر دارند كه عجايبي تمام با انسانها خلقت از مراتب به زمين

به كهكشانها مخصوصا آسمانها زمينه در دانشمندان اطDعات جديدترين

مـيليارد يك از بـيش نـجومي, عظيم دوربينهاي وسيلة به كنون تا ميگويد: ما

و دارد نام شيري راه كهكشان آنها از يكي كه شده, كشف آسمانها در كهكشان

كهكشان اين در تنها زيرا ميرود; شمار به آن از ناچيزي جزء ما شمسي منظومة

از يكـي عظمتش آن با خورشيد كه دارد وجود ستاره ميليارد ازيكصد بيش ما

است/ ستارگان عظيم خيل اين ميان در متوسط ستارگان

دست ساختة وسائل با آن پيمودن تنها نه كه است آنچنان آسمانها وسعت

سريع قدر آن كه ـ نور ذرات پر و بال بر گر ا بلكه ميرسد; نظر به ممكن غير بشر

ـ ميرسد كيلومتر هزار سيدصد به ثانيه يك در آنها سرعت كه ميكنند حركت

تا ميكشد طول نوري سال ميلياردها باز گرديم, آسمانها راهي و شويم سوار

كنيم/ سير را جهان اين شدة شناخته بخش بتوانيم

و بزرگتر نجومي عظيم دوربينهاي و تلسكوپها قدر هر اينكه به توّجه با

در كه نيست معلوم ميگردد/ كشف ما براي تازهاي جهانهاي ميشود; دقيقتر

با آنچه بسا اي و دارد وجود عوالمي چه ميشناسيم, و ميبينيم ما آنچه ماوراي
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جهان اين از ناچيزي و كوچك گوشة فقط ميشود, ديده تلسكوپها عظيمترين

را عظيم دنياي اين تمام ميگويد: زمينه همين در دانشمندان از يكي باشد/ پهناور

/١٣٥١ فروردين ,٥٦ شمارة فضا, مجلّه /١

نيست/١ عظيمتر دنياي يك از مقداري, بي عظيم و كوچك ذرة جز ميبينيم ما كه

و آسمانها آفرينش ميگويد: كه ميبريم پي فوق آيه عمق به كه است اينجا

نميدانند/ مردم كثر ا ولي است, بزرگتر انسانها آفرينش از مسلما زمين

عـقب از كـه نـقطهاي در هم آن قرآن, نزول عصر در مطالبي چنين بيان آيا

محسوب معجزه نخوانده, درس فرد يك وسيلة به بود, جهان نقاط ماندهترين

نميشود؟

ميرسيم, كرديم بيان قرآن علمي اعجاز درباره كه بحثي پايان به ترتيب اين به

است/ فراوان گفته نا نكات هنوز چند هر

هر به را حقيقت اين منصفانه, بطور فوق نمونة شانزده بررسي معتقديم ما

ساختة است محال قرآن يعني بزرگ كتاب اين كه ميكند ثابت نظري بي انسان

باشد/ بشري مغز
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تاريخ نظر از قرآن اعجاز /٤

تربيتي مسائل نقشتاريخدر

بحثهاي مختلفي دpيل به اما نيست; تاريخي كتاب يك مجيد, قرآن يقين به

سـطح در مــخصوصا تــربيتي مســائل كــه چــرا دارد; فــراوانــي تــاريخي

تـاريخ زيرا باشد; جدا گذشتگان تاريخ به مربوط مباحث از اجتماع,نميتواند

سـاختن روشن براي خوبي بسيار محك و است, زندگي آزمايشگاه بزرگترين

اوهام از حقايق جداسازي و سياسي و اقتصادي و اجتماعي مكاتب ارزشهاي

ميرود/ شمار به

لبـاس در را عـقDني و فكـري مسـائل كه است اين تاريخ بزرگ هنرنمايي
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ميكند, انساني ارزشهاي صحيح فهم به بزرگي كمك و ميدهد نشان محسوس

و اخـتDف نـتيجة و مـيكشد؟ كـجا بـه خودكامگي و ستمگري و ظلم عاقبت

اعتنايي بي و روي تك و لجاجت و تعصب پايان اينكه و است؟ كدام كندگي پرا

وسـيلة بـه كه است مسائلي جمله از همه ميخورد؟ رقم چگونه واقعيتها به

ميآيد/ دست به تاريخ

انسان به ميتواند كه است حيات آب همان تاريخ گفت ميتوان دليل همين به

تـجربيات سال هزاران محصول پيشينيان تاريخ مطالعة زيرا دهد; طوpني عمر

يك در مجيد قرآن ميگذارد/ فردا و امروز نسل اختيار در را گذشته انسانهاي

َقَصِصِهْم ِفي َكاَن (َلَقْد ميفرمايد: و ميكند اشاره مهم حقيقت اين به كوتاه جملة

َوَتْفِصيَل َيَدْيِه َبْيَن الَِّذيى َتْصِديَق َوَلِكْن ُيْفَتَريى َحِديثا َكاَن َما ْلَباِب اْ'َٔ ِلُأْوِلي ِعْبَرٌة

عـبرتي آنها سرگذشت در راستي <به ُيْؤِمنُوَن): َقْوٍم ّلِ َوَرْحَمًة َوُهًدي َشْيٍء ُكّلِ

است, آسماني nوحي بلكه نبود; دروغين داستان اينها بود/ انديشه صاحبان براي

مايه nكه چيزي هر شرح است آن در و است; هماهنگ پيشين آسماني كتب با rو

مـي ايـمان كـه گـروهي براي است رحمتي و هدايت و ;rاست انسان سعادت

/١١١ آيه يوسف, سورة /١

آورند>/١

عبرتانگيز بسيار و ماجرا پر داستان از بعد را سخن اين قرآن اينكه جالب

و اسـتفاده قـابل تـربيتي مسـائل مـختلف ابـعاد در كـه ,cdefg يـوسف حــضرت

ميكند/ بيان است گيري نتيجه

بـيداري سـبب را پيشينيان سرگذشتهاي و داستانها ديگر, جاي در قرآن
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<ايـن يَـتََفكَُّروَن): لَـَعلَُّهْم الَْقَصَص (َفاْقُصِص ميگويد: و ميشمرد بر انديشهها

/١٧٦ آيه اعراف, سورة /١

١/<rشوند بيدار nو بينديشند شايد كن, بازگو rآنها راnبراي داستانها

تـقويت و قـلب ثبات ماية را پيشين پيامبران سرگذشت بيان ديگر جاي در

iَّوُكـ) مـيفرمايد: و شمرده مؤمنان گاهي آ و بيداري و mnopq اسDم پيامبر ارادة

َوَمْوِعَظٌة اْلَحقُّ َهِذِه ِفيى َوَجاَءَك ُفَؤاَدَك ِبِه ُت نُثَّبِ َما ُسِل الرُّ َأنَْباِء ِمْن َعَلْيَک نَُقصُّ

تا دهيم, مي شرح تو براي پيامبران همه سرگذشتهاي از <ما ِلْلُمْؤِمِنيَن): َوِذْكَريى
و nاخبار اين در و rگردد قوي ارادهات nو بخشيم; آرامش را قلبت آن, بوسيله

/١٢å آيه هود, سورة /٢

است>/٢ تذكّري و موعظه مؤمنان براي و آمده, حّق تو براي r,سرگذشتها

ِمـْن َفـَهْل آيَـًة كْنَاَها تََر (َوَلَقْد ميگويد: cdefg نوح حضرت داستان دربارة و

كسي آيا گذارديم; باقي امتها ميان در اي نشانه عنوان به را ماجرا اين <ما ِكٍر): ُمدَّ

/١٥ آيه قمر; سورة /٣

گيرد؟>٣ پند كه هست

و زنده تعبير يك در است مانده باقي پيشينيان از كه آثاري دربارة باpخره و

َأْو ِبَها َيْعِقُلوَن ُقُلوٌب َلُهْم َفَتُكوَن اْ'َْٔرِض ِفي َيِسيُروا (َأَفَلْم ميگويد: چنين زيبا

ُدوِر): ِفيالصُّ الَِّتي اْلُقُلوُب َتْعَمي َوَلِكْن ْبَصاُر اْ'َٔ َتْعَمي 'َ نََّها َفٕاِ ِبَها َيْسَمُعوَن آَذاٌن

درك آن با rرا nحقيقت كه باشند داشته دلهايي تا نكردند, سير زمين در آنان <آيا

rكـه شـود مي nبسيار زيرا بشنوند؟! rرا حق nنداي آن با كه گوشهايي يا كنند;

/٤٦ آيه حج, سورة /٤

شود>/٤ مي كور است سينهها در كه دلهايي بلكه شود, نمي نابينا ظاهر چشمهاي

از بـازمانده خاموش تاريخي آثار بلكه تاريخ, تفصيل تنها نه ترتيب اين به
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ميسازد/ شنوا را جان گوش و بينا را دل چشم نيز, پيشينيان

اعجاز به و ميگرديم باز قرآن به پيشينيان تاريخ آثار و فلسفه به اشاره اين با

مينگريم/ قرآن تاريخي

��

قرآن تاريخدر گسترة

و بشارتها و اندرزهاي و مواعظ و تربيتي مباحث از مهمي قسمت گفتيم

قدري به و شده; بيان تاريخي مسائل قالب در قرآن, اميدهاي و بيمها و انذارها

اهداف آن سوي به بياختيار را شنوندهاي هر كه شده مطرح مؤثر و گويا و زيبا

و مريم قصص, طه, انبياء, يوسف, مانند هايي سوره انسان تا و ميكشاند عالي

قرآن تاريخي مباحث العادة فوق عظمت به نكند مطالعه را, و/// بقره و عمران آل

نميبرد/ پي

است: زير ويژگيهاي داراي قرآن تاريخي مباحث اصو�

نقش كه مسائلي روي قوي بين ذره انداختن و حساس قسمتهاي بر تكيه /١

دارند/ تربيتي مهم

زوائد/ و حشو گونه هر از بودن خالي /٢

ناهماهنگي/ و تضاد و تناقض از بودن خالي /٣

كه ,rآن از بعد قرنها nحتي زمان آن معمول نگاري تاريخ روش خDف بر /٤

گذشتگان وضع از گاهي آ يك عنوان به كثر حدا كه سرگرمي يك عنوان به تاريخ
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آموخته درسهاي و تاريخ فلسفه شكل كه تحليلي و تجزيه هيچ و ميشد; مطرح

به هم مجيد قرآن تاريخي مباحث در نداشت, باشد پيشينيان سرگذشت از شده

كنجكاوي حس كه گونهاي به آن, پيامدهاي به هم و شده توجه مسائل ريشههاي

همه در اينكه جالب و ميانگيزد, بر خواننده و شنونده در را تفكر و دقت روح و

حذف ندارد ثمري وقت, اتDف و كDم اطالة جز كه را آموزنده غير حوادث جا

ميكند/

تـلّقي پـيچيده بسيار مسائل از كه افسانهها از تاريخي حقايق جداسازي /٥

است/ گرفته قرار توّجه مورد دقيقي صورت به مجيد قرآن در ميگردد,

دروغين افسانههايي با تاريخ هميشه كه داشته وجود عواملي اينكه توضيح

تـحريك و كـودكانه عواطـف ارضاي و سرگرمي آنها, جملة از شود/ آميخته

گـفت مـيتوان كـه بـطوري است; بـوده دروغـين جاذبههاي ايجاد و تخيDّت

تشكيل را آن اصلي ركن و پيشينيان تواريخ از مهمي بخش اسطورهها و افسانهها

ميدهد/

زندگي محيط در و مجيد قرآن نزول زمان در را خود گر ا حساب, اين روي

آميخته خرافات با زمان آن تواريخ آنچنان ميبينيم كنيم, فرض mnopq اسDم پيامبر

ميشد شمرده مسلّمات زمره در و ميگشت دهان به دهان كه خرافاتي ـ بود شده

بي افراد رسد چه تا نبود, امكانپذير خوانده درس افراد براي آن سازي جدا كه ـ

سواد/

همچنين و بودند, نصاري و يهود احبار و ربانيون همان كه زمان آن علماي

بـودند/ قـصهها و خرافـات و اسطورهها اين پاسداران نيز عرب مشرك كاهنان

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٢٠٨> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



و تار برسد, سالگي چهل سن به و كند زندگي محيطي چنين در كه كسي مسلما

آن از جدايي كه ميشود بافته اسطورهها و افسانهها اين با آنچنان او افكار پود

تاريك محيط آن در را تواريخ دارد قدرت كسي چنين آيا نيست/ ممكن عادتا

درس محقق يك سازد؟ جدا خرافات و خياpت از را حقايق و كند پاكسازي

فرد از ميتوان چگونه است, كاري چنين بر قادر زحمت به امروز تاريخ خواندة

داشت؟! را انتظاري چنين روز آن در نخواندهاي درس

آنچه كوتاه, مقايسة يك و ميرويم قرآن تواريخ از هايي نمونه سراغ به كنون ا

ميكند: روشن را شد گفته pبا در

عهدين و قرآن در چگونگيآفرينشآدم /١

شرح چنين را انسان آفرينش مسألة ٣٧ تا ٣å آيات بقره سورة در مجيد قرآن

ميدهد:

روي بـر "مـن فـرمود: فرشتگان به پروردگارت كه را هنگامي rآور ياد <nبه

آيا r!پروردگاراn گفتند: فرشتگان داد/" خواهم قرار rنمايندهايn جانشيني زمين,

و تسبيح ما آنكه حال كند؟! خونريزي و فساد كه دهي مي قرار آن در را كسي

شايسته جانشيني براي كنيمnو مي تقديس را تو و آوريم, مي جا به را تو حمد

علم تمامي سپس, ـ دانيد/" نمي شما كه دانم مي را حقايقي "من فرمود: /rتريم

آنها آنگاه آموخت/ آدم به را rموجودات نامگذاري و آفرينش اسرار علم n اسماء
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تر شايسته آدم از nو گوييد, مي راست گر "ا فرمود: و داشت عرضه فرشتگان به را

مـا به آنچه جز ما تو! منّزهي گفتند: ـ دهيد!" خبر من به را اينها اسامي rهستيد

را آنان آدم! "اي فرمود: ـ حكيمي/ و دانا كه تويي زيرا دانيم; نمي اي, داده تعليم

كرد, گاه آ را آنان آدم كه هنگامي كن/" گاه آ موجودات اين rاسرار nو اسامي از

مي و دانم؟! مي را زمين و آسمانها غيب من, كه نگفتم شما به "آيا فرمود: خداوند

rكـن nيـاد و ـ داشـتيد!" مي پنهان را آنچه و كنيد, مي آشكار شما را آنچه دانم

سجده همگي كنيد! rخضوع nو سجده آدم براي گفتيم: فرشتگان به كه را هنگامي

از rتكبّرش و نافرماني nبخاطر و ورزيد, تكبّر و زد, سرباز كه ابليس جز كردند;

از و كـن; سكـونت بـهشت در هـمسرت با تو آدم! "اي گفتيم: و ـ شد/ كافران

نـزديک rوليn بخوريد; فراواني كمال در خواهيد, مي هرجا از آن, rنعمتهايn

لغزش موجب شيطان پس ـ شد/" خواهيد ستمكاران از كه نشويد; درخت اين

به هنگام nدراين و كرد/ بيرون بودند, آن در آنچه از را آنان و شد; بهشت از آنها

يكـديگر دشمن كه حالي در آييد! فرود rخويش مقام از "nهمگي گفتيم: rآنها

بـهره وسـيله و اقامت محل معيّني مّدت تا زمين, در شما براي و بود/ خواهيد

با nو داشت; دريافت كلماتي پروردگارش از آدم سپس ـ بود/" خواهد برداري

است>/ مهربان و پذير توبه او زيرا پذيرفت; را او توبه خداوند و r/كرد توبه آنها

است/ شده اشاره معنا اين به نيز طه و اعراف مانند قرآن ديگر سورههاي در

طريق اين از را آدم شيطان كه ميشود استفاده خوبي به طه سورة ١٢å آيه از

كه حالي در است, جاويدان زندگي درخت درخت, اين گفت: او به كه داد فريب

نخوريد/ را او فريب است شما دشمن شيطان كه بود شده داده هشدار آدم به قب`
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كه ميشود استفاده طه سوره ١٢١ آيه و اعراف سورة ٢٧ و ٢٦ آيات از نيز و

شـجرة از كـه هـنگامي امـا داشتند; تن بر لباسي بهشت در او همسر و cdefg آدم

درختان برگهاي از آنها و ريخت, فرو تنشان از بهشتي لباس خوردند, ممنوعه

كردند/ درست لباس خود براي بهشت

اللـهي خـليفة مقام به را او كه آدم قوت نقطه باpترين او� فوق: آيات طبق

و حقايق دانستن و اpَسماء ِعلُم از گاهي آ همان شد, فرشتگان مسجود رساندو

بود/ هستي جهان اسرار

او براي قب` كه بود درختي از خوردن خاطر به بهشت از آدم رفتن بيرون ثانيا

ايـن ظـاهر ولي نكرده, ذكر درخت آن براي نامي قرآن گرچه بود; شده ممنوع

cdefg آدم امتحان و آزمايش همان آن, ترك از هدف و داشته جالبي ميوه كه است

شود/ آزموده او ارادة و ايمان قوت شيطان و نفس وسوسههاي برابر در تا است

لغـزش بـه را هـمسرش و آدم <شـيطان, ـيىطاُن): الشَّ (ازلَُّهما به تعبير از و

نه بود, لغزش يك تنها ممنوع, درخت از خوردن كه ميشود روشن واداشت>

عبوديت/ حريم شكستن و خداوند برابر در طغيان و گناه ارتكاب

چگونه را تاريخي ماجراي اين ببينيم تا ميرويم كنوني تورات سراغ به حال

آميختهاند/ كودكانه حتي و منطقي غير مسائل و خرافات انواع با

است: آمده چنين ٢٥ ـ ٧ شماره تكوين سفر دوم فصل در

بـر را حيات نسيم و داد صورت زمين خاك از را آدم خدا خداوند پس /٧>

شرقي طرف از عدن در خدا خداوند و /٨ شده زنده جان آدم, و دميد, دماغش

خداوند و /٩ گذاشت آنجا در بود, ساخته مصور كه انساني و نمود, غرس باغي
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حيات درخت هم و رويانيد زمين از نيكو خوردن به و نما خوش درخت هر خدا

را/// بد و نيك دانستن درخت و باغ, وسط در

و تيمار را آن آنكه تا گذاشت عدن باغ در را او گرفته را آدم خدا خداونِد و /١٥

درختان تمامي از كه گفت فرموده امر را آدم خدا خداوند و /١٦ نمايد نگاهباني

روز در چه مخور بد و نيك دانستن درخت از اما /١٧ بخوري كه مختاري باغ

و بودند برهنه دو هر زنش و آدم و /٢٥ ميشود/// مرگ مستوجب آن از خوردنت

نداشتند/> شرمندگي

است: آمده چنين تكوين سفر همان از سوم فصل در ماجرا اين ادامة در

خدا خداوند كه بود سازتر حيله صحرا جانوران تمامي از rشيطانn مار و /١>

تـمامي از كـه است گـفته الحقيقه في خدا آيا گفت: زن به rمارn و بود; آفريده

از اما /٣ ميخوريم باغ درختان ميوه از گفت مار به زن و /٢ نخوريد باغ درختان

را آن و مخوريد آن از كه است فرموده خدا است باغ وسط از كه درختي ميوه

حال و /٥ نميميريد البته كه گفت زن به مار و /٤ بميريد كه مبادا ننمائيد لمس

چون شده, گشوده شما چشمان ميخوريد آن از كه روزي ميداند خدا اينكه

را درخت زن پس /٦ شد خواهيد ميدانند را بد و نيك كه rفرشتگانn خداياني

مر كه درختي و است آيند خوش نظرها در اينكه و است نيكو خوردن به كه ديد

خودش شوهر به و خورد و گرفت ميوهاش از پس است, مرغوب را دانشمندي

كـه دانسـتند شـده گشـوده ايشـان دو هر چشمهاي آنگاه /٧ خورد كه داد نيز

شبيه nپوششي فوطه خود براي از دوخته را انجير درخت برگهاي و برهنهاند

ساختند/ rلنگ
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و ميخراميد باغ در روز نسيم هنگام به كه شنيدند را خدا خداوند آواز و /٨

كردند پنهان باغ درختان ميان در خدا خداوند حضور از را خويشتن زنش و آدم

جواب ديگر او /١٠ كجايي؟ كه گفت را وي كرده, آواز را آدم خدا خداوند و /٩

شدم پنهان آن جهت به برهنهام كه زيرا ترسيدم و شنيدم باغ در ترا آواز كه گفت

امر را تو كه درختي از آيا برهنهاي؟ كه گفت كي را تو كه گفت او به خدا و /١١

او دادي من با بودن براي از كه زني گفت: آدم و /١٢ خوردي؟ نخوري كه فرمودم

كردي اينكه گفت زن به خدا خداوند و /١٣ خوردم كه داد من به درخت آن از

مار به خدا خداوند و /١٤ خوردم كه نمود اغوا مرا مار كه گفت: زن و چيست؟

بـر ملعوني, صحرا حيوانات تمامي و بهايم تمامي از كردي اين كه چون گفت

خورد/// خواهي خاك عمرت روزهاي تمامي و رفت خواهي شكمت

از يكي چون بد و نيك دانستن به نظر آدم اينك كه گفت خدا خداوند و /٢٢

حـيات درخت از هـم كرده دراز را خود دست كه مبادا حال پس است شده ما

باغ از را او خدا, خداوند سبب, آن از پس /٢٣ ماند زنده دائما بخورد و بگيرد

نمايد rكشاورزيn فDحت بود شده گرفته آن از كه زميني در آنكه تا راند, عدن

شمشير و را rفرشتگانn كروبيان عدن باغ شرقي طرف در و راند, را آدم و /٢٤

قلم به كه ١٨٧٨ سال انگلستان, چاپ تورات فارسي ترجمة از سوم و دوم فصل تكوين, سفر تورات, /١
است/ شده ترجمه سوسايتي بايبل فارين بريتيش مشهور مجمع فرمان به كه گلن ويليام

داد>/١ مسكن ميكردند گردش حيات شجره راه نگاهباني جهت به كه آتشباري

به بهشت از او خروج و cdefg آدم آفرينش تاريخ زمينه در تورات بيان عصارة

ميشود: چنين سادة زبان

باغباني را آن تا داد, سكونت باغي در عدن شرق در و آفريد, را آدم خداوند
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نيك دانستن درخت يكي داشت, وجود درخت دو باغ آن درختان ميان در و كند

و ميكرد پيدا هوش و عقل ميخورد آن ميوة از كسي گر ا كه درختي يعني بد; و

بودن برهنه از دليل همين به نميكرد; درك را بد و خوب بود, نخورده آدم چون

از كسي هر كه بود حيات درخِت ديگري و نداشت, شرم ابدا همسرش و خود

از كـه بـود داده دسـتور آدم بـه خداوند ميكرد; پيدا جاودان عمر ميخورد آن

بـخوري گـر ا بـود: گفته او به و نخورد مطلقا بد و ونيك دانش و علم درخت

گفت: و كرد وسوسه را rحواn آدم همسر شيطان كه نگذشت چيزي اما ميميري;

گشـوده شما چشمان بخوري گر ا كه نميخوري؟ دانش و علم درخت از چرا

نيز درخت آن ظاهر ميشوي/ گاه آ بد و نيك از فرشتگان همچون و شد خواهد

ميرسيد/ نظر به خوشايند و جالب

بد و نيك از و شد باز آنها چشمان داد/ نيز آدم به و خورد آن از حوا انجام سر

پوششي انجير درخت پهن برگ از و دريافتند, را بودن برهنه زشتي و شدند گاه آ

بستند/ خور دور به و ساختند خود براي

pبـهpي در را خـود آدم مـيزد, قدم بهشت باغ در خداوند كه صبح هنگام

pبهpي از او كجايي؟ زد: صدا و نديد را او خداوند بود/ كرده مخفي باغ درختان

ديـدم كـه كـردم پـنهان را خود اين خاطر به و هستم اينجا كه داد خبر درختان

بد و نيك درخت از نكند برهنهاي؟ دانستي كجا از پرسيد: او از خداوند برهنهام/

حوا كه هنگامي و انداخت همسرش گردن به را گناه او خوردهاي؟ rدانش و nعلم

خداوند اينجا در افكند/ rشيطانn مار گردن به را گناه گرفت قرار مؤاخذه مورد

عـمر تمامي در و برود راه خود شكم بر كه بود اين كيفرش و داد, كيفر را مار
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باشد/ خاك خوراكش

همانند و خورده دانش و علم درخت از آدم اينكه از خداوند ديگر سوي از

بخورد هم زندگي و حيات درخت از مبادا كه كرده وحشت شده خدايان از يكي

كرد صادر بهشت باغ از را او اخراج دستور كه بود اينجا كند/ پيدا جاودان عمر و

مبادا كنند, نگهباني حيات درخت از آتشبار, شمشير با داد دستور فرشتگان به و

شود/ نزديك آن به آدم

مـقدس كتاب عنوان به امروز كه است توراتي همان اين كه نكنيم فراموش

ايمان آن محتواي به همگي و ميشود شمرده جهان مسيحيان و يهوديان تمام

بـوده نـصاري و يهود دست در عينا نيز قرآن نزول عصر در ومعتقدند, دارند,

است/

كتاب در مبتذل و كودكانه افسانههاي گونه اين كه نيستيم معتقد هرگز ما البته

به ولي كردهاند; حمايت آن از او از بعد انبياء يا و داشته cdefgوجود موسي آسماني

كه دارد خداوند دربارة زنندهاي العاده فوق مطالب عجيب, افسانة اين حال هر

جمله: از است, زنندهتر ديگري از يك هر

بـخوريد rدانش و nعـلم درخت ايـن از گر ا فرمود: كه آنجا خدا به افترا /١

ميميريد/

دانش و علم درخت از حوا و آدم نبود راضي كه دادن, خدا به بخل نسبت /٢

ناداني و جهل در آنها ميخواست خدا اينكه و گردند, عاقل و گاه آ و بخورند

بمانند/

خود برهنگي زشتي كه بود نداده دانش و عقل دو آن به قدر اين خداوند /٣
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ميپسنديد/ سخت آنها براي را حالت اين و كنند درك را

در آنـچه از حـال عـين در و مـيزند قدم باغ در و است جسم داراي او /٤

پنهان او نظر از ميتوانند حوا و آدم كه بطوري است گاه آ نا ميگذرد آن اطراف

نيست/ سازگار هرگز الهي مقام با و است, كفر اينها از يك هر كه شوند,

راه كه چرا بود دلسوزتر خداوند از حوا و آدم به نسبت rباللّه nنعوذ شيطان /٥

را آنها بلكه نكرد شيطنتي تنها نه واقع در و آموخت, آنها به را بد و نيك بر گاهي آ

مـديون داريم كه دانشهايي و علوم در ما واقع در و نمود دعوت تكامل را به

شيطانيم/

جـاي بهشت پس كرد, بيرون بهشت از شدن عالم جرم به را حوا و آدم /٦

نادانهااست/ و جاهDن

الهـي دستگاه مطرود و ملعون آدم, به نسبت خيرخواهي جرم به شيطان /٧

گرفت/ قرار مجازات مورد باشد كرده گناهي آنكه بي و شد;

باغ درختان ميوة حيات, و دانش و علم اينكه مثل ديگري خرافات همچنين

اينها/ امثال و باشد, خاك هميشه مار خوراك اينكه يا است,

و آدم پيدايش تاريخچه دربارة قرآن آنچه ميان ساده, مقايسة يك در كنون ا

كه فهميد ميتوان خوانديم pبا عبارات در آنچه و كرده بيان او با شيطان مبارزة

گاه/ آ نا انسان يك مغز ساختة يك كدام و است آسماني يك كدام

فرشتگان cdefgبا ابراهيم م�قات /٢

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٢١٦> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



نـزد بـه فـرشتگان آمـدن داستان ,٧٦ تا ٦٩ آيات هود سورة در مجيد قرآن

بيان گونه اين را آنها مجازات براي لوط قوم سوي به خود مسير در cdefg ابراهيم

nاو سDم! گفتند: آوردند; بشارت ابراهيم nفرشتگانrبراي ما <فرستادگان ميكند:

rامّاn ـ آورد/ rآنها nبراي برياني گوساله كه نكرد درنگ چندان و سDم! گفت: rنيز

nو آشنا نا را آنها rخورند نمي آن از nو رسد نمي آن به آنها دست ديد كه هنگامي

قوم سوي به ما نترس! گفتند: او به نمود/ ترس احساس آنان از و شمرد; rدشمن

را او پس خنديد; rازخوشحاليn بود, ايستاده همسرش و ايم/ شده فرستاده لوط

آيا من! بر واي اي گفت: ـ داديم/ بشارت يعقوب به اسحاق از بعد و اسحاق, به

ايـن است؟! پـيرمردي شـوهرم ايـن و پيرزنم, كه حالي در آورم مي فرزند من

رحمت اين كني؟! مي تعّجب خدا فرمان آيااز گفتند: ـ است! عجيبي چيز راستي

عظمت و مجد داراي و ستوده او كه چرا است; خانواده شما بر بركاتش و خدا

قوم درباره رسيد, او به بشارت و نشست, فرو ابراهيم ترس كه هنگامي ـ است/

بردبار ابراهيم, كه چرا ـ rداشت را آنان عفو تقاضاي nو كرد; مي مجادله ما با لوط

اين از ابراهيم! اي r:گفتيم n ـ بود/ rخدا سوي nبه كننده رجوع همواره و دلسوز و

عذاب يقين به و رسيده; فرا پروردگارت فرمان كه كن, نظر صرف rدرخواستn

آيد/> مي آنها سراغ به rالهيn بازگشت بدون

مـنطقي غـير يا مأنوس غير و پيچيده و عجيب چيز به تاريخي فراز اين در

مجازات مأمور فرشتگاني است; روشن كام` جرياني نميكنيم, برخورد مطلقا

ميخواهد او ميآيند cdefg ابراهيم نزد فرزند, بشارت براي قب` و شدند لوط قوم

صـدد در او مـيشود/ گـاه آ مـاجرا از كـه نميگذرد چيزي كند/ پذيرايي آنها از
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قـابل لوط قـوم و گـذشته كار از كار كه ميفهمد زودي به و ميآيد بر شفاعت

و ميدهند فرزند تولد بشارت همسرش و او به هنگام اين در نيستند/ شفاعت

و يهوديان قبول مورد كه مقّدسي اصطDح به كتاب ببينيم اما مييابد/ پايان ماجرا

غـير مسـائل چه و بافته هم به افسانهها چه زمينه اين در است جهان مسيحيان

است/ كرده مطرح منطقي,

در را وي خـداونـد <و ميخوانـيم: چنين تكوين سفر از هيجدهم فصل در

و مينشست, روز گرمي به چادر در بر كه حالي در شده ظاهر ممري بلوطستان

و ايستادهاند مقابلش در شخص سه اينك كه نگريست گشاده, را خود چشمان

زمين سوي به و دويد چادر در از ايشان استقبال براي از ديد را ايشان كه هنگامي

بندة نزد از اينكه تمنا يافتم التفات نظرت در گر ا حال آقايم اي كه گفت و شد خم

در داده شستشو را خود پاهاي آنكه تا شود آورده آبي اندك حال و نگذري خود

را خـود دل كـه تا آورد خواهم ناني لقمة و فرمائيد استراحت درخت اين زير

عبور خود بندة نزد به سبب اين از كه زيرا بگذريد آن از بعد و نماييد تقويت

نما/ عمل گفتي كه نحوي به گفتند پس نموديد

آرد پيمانه سه نموده تعجيل گفت: و شتافت ساراه نزد چادر به ابراهيم پس

تازة و نر گوساله و شتافت گاو گله به ابراهيم پس بپز; اجاق بر گردهها كرده خمير

بـا شـير و كره و ساخت حاضر سرعت به را آن كه داد جواني به گرفته خوبي

زير ايشان نزد و گذاشت ايشان حضور در و گرفت بود كرده حاضر كه گوسالهاي

خوردند! تا ايستاد درخت آن

او است, چـادر در ايـنك گـفت: و است كجا ساراه زنت گفتند: را وي پس
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زنت اينك و rميگردانم nباز ميگردم تو به عمر زمان, طبق بر البته كه گفت ديگر:

او عقب در كه حالتي در ميشنيد چار در به ساراه و شد خواهد پسري را ساراه

و بـود شده بريده زنانه عادت از و بودند سالخورده و پير ساراه و ابراهيم بود/

است شده پير آقايم و شدم پير من آنكه از بعد گفت: خنديد خود به خود ساراه

شوم؟! مسرور كه ميشود آيا

تـحقيق بـه آيـا كـه گفت: خنديده؟ چرا ساراه گفت ابراهيم به خداوند پس

دشـوار كه هست چيزي خداوند براي آيا شدهام/ پير كه حالي در زاييد خواهم

ميفرمايم مراجعت تو به عمر زمان طبق بر موعود وقت در rاينكه حال nو باشد

چـه نـخنديدم, كـه: گـفت كـرده انكـار ساراه و شد خواهد پسري را ساراه من

آنجا از شخص آن و خنديدي! تو تحقيق به نيست چنين گفت: او پس ميترسيد/

تـا نمود مشايعت را ايشان ابراهيم و نمودند تّجوه سدوم سوي به و برخاستند

پـنهان مـيكنم كه چيزي ابراهيم از گفت: خداوند و نمايد روانه را ايشان آنكه

طوايـف تمامي و شد خواهد بزرگ و عظيم قوم حقيقتا ابراهيم چونكه نمايم/

بود/// خواهند متبرك او در زمين

بسيار ايشان گناهان و زياده عموراه و سدوم فرياد چونكه گفت: خداوند و

من به كه فريادي مثل بالكليه آيا كه ديد خواهم آمده فرود حال پس است, سنگين

از اشخاص آن و دانست خواهم نباشد چنين گر ا و نمودهاند عمل است رسيده

حضور در ابراهيم كه حالتي در شدند روانه سدوم سوي به و نموده توجه آنجا

طالح با را صالح حقيقتا آيا كه: گفت جسته تقرب ابراهيم پس ميايستاد/ خداوند

آيا باشند, صالح نفر ٥å شهر اندرون در كه دارد احتمال ساخت؟ خواهي هDك
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اندرونش در كه صالحي نفر ٥å سبب به و سازي هDك را مكان آن كه ميشود

طالحان با را صالحان و بكني كار اين مثل كه تو از حاشا ندهي؟ نجات ميباشند

كـم حـا كه ميشود آيا تو; از حاشا باشد مساوي طالح با صالح و سازي هDك

نكند؟ عدالت زمين تمامي

اهل تمامي بكنم پيدا صالح نفر ٥٠ سدوم شهر ميان در گر ا گفت: خداوند پس

ايـنك گفت: جواب در ابراهيم و داد خواهم نجات ايشان سبب به را مكان آن

نفر ٥٠ از بلكه مينمايد, آقايم با نمودن تكلم آغاز خاكستر و خاك در كه من حال

نفر پنج آن سبب به را شهر اهل تمامي كه ميشود آيا نمايد كمي نفر پنج صالح

كرد/ نخواهم آن هDك يابم نفر ٤٥ آنجا در گر ا گفت: پس سازي؟ هDك

او پس شـود, يافت نفر ٤å آن در بلكه گفت: شده, متكلم او با ديگر بار و

آقـايم كـه اين تمنا گفت: او و نمود, نخواهم عمل آن نفر ٤å بسبب كه گفت:

در گر ا گفت: او شوند, يافت نفر ٣å آن در بلكه نمايم تكلم كه نشود غضبناك

نمود/ نخواهم عمل آن بكنم پيدا نفر ٣å آنجا

يافت نفر ٢å آنجا در بلكه نمودهام آقايم با تكلم آغاز حال اينك گفت: ديگر

كرد/ نخواهم آن هDك نفر ٢å بسبب كه " گفت: "او شوند,

تكـلم ديگـر يكبار آنكه تا نشود غضبناك آقايم كه اين تمنا گفت: ديگر و

نخواهم شان هDك نفر ده سبب كه گفت: او شود پيدا نفر ١å آنجا در بلكه نمايم

و شـد روانه بود رسانيده انجام به ابراهيم با را كDم كه هنگامي خداوند و كرد

هيجدهم/ فصل ,hپيدايشd تكوين سفر /١

نمود>/١ رجعت مكانش به ابراهيم
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در ممري بلوطستان در فرشتگان از نفر سه و خداوند تورات, نوشتة اين طبق

گرمي پذيرايي فرشته سه آن از ابراهيم گرديدند آشكار ابراهيم بر گرم روز يك

خداوند كه فهميدهاند عبارات اين از بعضي ـ ميخورند را او غذاي آنها و ميكند

تثليث عقيدة طبق خدا گانة سه مظاهر نفر سه آن اينكه يا خورد! او غذاي از هم

بشارت اين از ساره ولي داد ساره به فرزند بشارت خداوند حال هر به ـ بودند

نخنديدم كه شد منكر او خنديدي چرا كه كرده مؤاخذه را ساره خداوند خنديد

خنديدي/ كه كرد كيد تأ خداوند ولي

فكر خداوند راه وسط و كرد مشايعت را آنها ابراهيم و شدند روانه آنها سپس

خبر بي دهد انجام لوط قوم دربارة ميخواهد كه اقدامي از را ابراهيم چرا ميكند

و شـنيدم لوط قـوم شـهرهاي از زيادي صداي و "سر گفت: او به لذا بگذارد;

راستي ببينم كنم تحقيق آمدهام فرود آسمان از ميكنند/ نقل آنها از زيادي گناهان

هـDك را آنـها بـوده درست گـر ا نه يا بوده درست دادهاند گزارش من به آنچه

كرد"/ خواهم

حضور در همچنان ابراهيم امّا شدند سدوم سوي به روانه نفر سه آن سپس

و كرد ـ چانه و چك اصطDح به ـ بحث و جر به شروع و بود ايستاده خداوند

هDك را آنها باشند صالح نفر ٥٠ شهرها اين در گر ا كه است دور عدالت از گفت:

نكند/ هDكشان كند پيدا آنجا در صالح نفر ٥å گر ا كه داد اطمينان خداوند كني;

خداند اوقات اينكه براي بار هر و كشيد پايين را عدد كامل احتياط با ابراهيم

صريحا مرتبه دو حتي ميكرد; آغاز را سخن تمام پوزش و اعتذار با نشود! تلخ

ابراهيم اينكه مثل رسيد نفر ١å به عدد اينكه تا نشوي عصباني دارم تمنا گفت:
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سخن ادامه بر را سكوت همينجا در لذا بيايد; پائين اين از بيش نكرد جرأت

شـد/ تـمام ابراهـيم با خدا كDم كشيد اينجا به بحث كه هنگامي و داد; ترجيح

به توجه با بازگشت/ خود مكان به ابراهيم و شد روانه سدوم سوي به خداوند

هـمان rجـملهها صـحيحتر nيـا آيـات ايـن در خداوند از منظور مسلما اينكه

گرفت: نتيجه ميتوان را زير مطالب است, جهان خداوند

به عبارات اين از مورد چندين در مطلب اين خداوند! به جسميت نسبت /١

ميخورد/ چشم

لوط قوم دربارة تا آمد زمين به ميگويد زيرا خداوند! به اطDع عدم نسبت /٢

كند/ تحقيق

نشود خشمناك كند تقاضا ابراهيم كه آنجا تا خداوند! خشونت و عصبانيت /٣

بكاهد/ بندگانش دربارة او خشونت و خشم از ميخواست الحيلي لطائف با و

ميخورند! غذا فرشتگان /٤

هم منكر سپس و خنديد خداوند بشارت از معرفت و ايمان با زن آن ساره /٥

شد!

تـحريف تـورات در كه است دروغين افسانة اين روشن ضعف نقاط اينها

است/ شده داده نسبت خداوند به يافته,

ايـن از يك هـيچ مـيكنيم مـطالعه قرآن در را جريان اصل كه هنگامي ولي

بسياري حقايق مقايسه اين با و نميبينيم آن در را ناروا نسبتهاي و اشتباهات

ميشود/ روشن
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اخت�فزبانها سرچشمة /٣

مادر و پدر يك از همه اينكه به توجه با ـ جهان مردم زبانهاي اختDف مسألة

است; بوده توجه مورد هميشه كه است انگيزي شگفت مسائل از ـ شدهاند متولد

َواْخِتَ�ُف َواْ'َْٔرِض ماَواِت السَّ َخْلُق آَياِتِه (َوِمْن ميگويد: باره اين در مجيد قرآن

آفـرينش او هـاي نشـانه از <و ِلْلَعاِلِميَن): َياٍت |'َ َذِلَک ِفي ٕاِنَّ َوَأْلَواِنُكْم َأْلِسنَِتُكْم

است هايي نشانه اين در است; شما رنگهاي و زبانها تفاوت و زمين, و آسمانها

/٢٢ آيه روم, سوره /١

دانش>١/ اهل براي

نخست است: چيز دو واقع در زبانها اختDف چشمة سر كه ميدانيم ما امروز

سـاختن طـرف بـر بـراي دائما كه است انسانها فكر خDقيت و ابتكار قدرت

فـاصله دوم مـيآفرينند/ جـديدي بـنديهاي جمله و تازه لغات خود نيازهاي

شكل به جمعي ارتباط وسائل نبود زيرا است; يكديگر از ملّتها و اقوام گرفتن

تدريجا ميماند, دور ديگري از ملّتي و قوم كه هنگامي گذشته, اعصار در امروز

در تغييرات اين و ميشد; ايجاد تحّوpتي و تغيير آنها موجود عبارات و الفاظ در

مبدأ و ميگرفت فاصله هم از زبانها و لغات و ميگشت كم مترا سال هزاران طول

ميشد/ متفاوتي و مختلف زبانهاي پيدايش

كمك بود مختلف اقوام شناخت پايههاي از يكي زبانها اختDف كه آنجا از

اخـتDف مـجيد قرآن گر ا و ميكرد; بشري جامعة در شناخت مسأله به مؤثري

مـيشمرد, بـر خداوند نشانههاي و آيات از رنگها اختDف كنار در را زبانها
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هم و است شناخت وسيلة رنگها تفاوت هم زيرا است; فلسفه همين به اشاره

و ابتكار با دومي و است بيرون بشر اختيار از اولي كه تفاوت اين با زبانها; تفاوت

دارد/ آشكاري پيوند بشر خDقيت

چـه زبـانها اخـتDف زمـينه در rيـافته nتـحريف كنوني تورات ببينيم حال

ميگويد/

است: آمده چنين rپيدايشn تكوين سفر از يازدهم فصل در

طرف از كه هنگامي شد واقع و ـ بود يكي تكلم و زبان زمين, تمامي در <و

در را وادي اينكه rاست آنها وقبائل نوح فرزندان به nاشاره ميكوچيدند شرقي

همديگر به و ـ شدند ساكن آنجا در و يافتند rاست بابل قديم nنام شنعار زمين

را ايشـان و بسوزانيم, آتش به را آنها و بسازيم, را خشتها تا بياييد كه گفتند:

جهت به بياييد كه گفتند: و ـ بود گچ جاي به چرب گِل و سنگ جاي به خشت

نامي خود براي از و كنيم بنا بسايد آسمان به سرش كه را برجي و شهري خود

جـهت بـه خداونـد و ـ شويم كنده پرا زمين تمامي روي بر كه مبادا بكنيم پيدا

خداونـد و ـ آمد زير به ميساختند آدميان بني كه برجي و شهر كردن مDحظه

كردن به و است يكي زبان ايشان همگي براي از و يكياند, قوم, اينك كه گفت:

ايشان از چيزي دارند ساختنش قصد كه چه هر از حال و نمودهاند شروع كار اين

زبان آنكه تا نماييم مخلوط را ايشان زبان آنجا در و آييم زير به بيا ـ نميشود منع

نمود كنده پرا زمين تمامي روي بر آنجا از را ايشان خداوند و ـ نفهمند را همديگر

كـه زيـرا شد; گذاشته بابل اسمش سبب آن از ـ ماندند باز شهر كردن بنا از كه

بر آنجا از را ايشان خداوند بلكه نمود, مخلوط آنجا در را زمين تمامي خداوند
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/٩ ـ ١ جملههاي ,١١ فصل ,hپيدايشd تكوين سفر /١

نمود>/١ كنده پرا زمين تمامي روي

تـا بود يكي زمين روي مردم همة زباِن آغاز در تورات, روايات اين مطابق

كار به تصميم و شدند جمع rبابلnشنعار در آنها قبايل و نوح فرزندان كه زماني

خوشايند قضيه اين و ـ بود بلندي برج و بزرگ شهر ساختن آن كه ـ گرفتند مهمي

از بعضي به لذا داشت; نگراني آن عواقب و جوش و جنب اين از و نبود, خداوند

ـ شوند> كنده پرا تا كنيم مخلوط را آنها زبان و برويم زمين به <بيا فرمود: فرشتگان

را يكديگر زبان آنها چون و شد, انجام كار اين ـ كنم خدايي و بيندازم تفرقه يعني

آنـجا در عظيم برج ساختن و شدند كنده پرا زمين مختلف نقاط در نفهميدند,

ماند! ناتمام

ميگويد: چنين نام اين به بابل نامگذاري وجه در قرآن اعDم كتاب در

از پس كـه اند گفته و پنداشتهاند مأخوذ بَلْبََل از را بابل لفظ سرايان <داستان

عـDمت تـا كـردند بـرپا برجي و كردند اجتماع شهر اين در مردم نوح, طوفان

لكن دهند; تشكيل شهر اين در را خود رسمي مجامع و شهرباشد, اين مركزيت

به كدام هر و شد مختلف ايشان زبانهاي برخاستند, صبح و خفتند شب چون

از و گرديدند كنده پرا جهان نواحي به تفاهم, عدم نتيجه در و شدند متكلم لغتي

/٢٣٨ صفحة قرآن, اعbم /٢

گرفت>/٢ ريشه ملّتي كدام هر

كه كرديم نقل تورات متن از pبا در كه است چيزي بر منطبق كام` افسانه اين

بـا مـبارزة مـنظور به و بوده خداوند سوي از زبان اختDف ايجاد ميداد نشان

! است گرفته صورت بابل مردم قدرت
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نوشتة توجيه براي زبان, مادة در مقدس قاموس نويسندة هاكس مستر ولي

داراي دنيا تمام سال هزار دو تا <تخمينا ميگويد: او دارد; ديگري سخن تورات

زمان در يعني طوفان, از بعد سال صد يك لكن بودند/// لهجه يك و زبان يك

است/ نمرود پدر نام كوش /١

و درهـم را, زبانها عادت خارق بطور تعالي خداي بابل, كوشيان١ گري ياغي

مـتأهل مـتنوعه السنة و مختلفه خانوادهها اين با را زمين روي و كرد مغشوش

زبان/ مادة مقدس, قاموس /٢

گردانيد>/٢

ميگويد: ديگر جاي در و

زبـانهاي لهـذا نـبود خدا ارادة موافق چون rبلند برج nساختن مطلب <اين

نـميتوانست را ديگـري حرف يك هيچ كه صورتي به نمود مختلف را ايشان

قـصد وسـيله بـدين گرديدند/// كنده پرا معموره نقاط تمام به رو اين از بفهمد

بابل/ مادة مدرك, همان /٣

گرديد>/٣ معمور زمين رسيده, انجام به تعالي خداي

مردم زبان در كندگي پرا ايجاد از خداوند هدف كه ميرساند چنين تعبيرها اين

كرديم, نقل تورات از كه عبارتي در كه حالي در بوده; جهان آبادي و عمران بابل,

و قـدرت شكسـتن هـم در و بابل مردم تضعيف مقصود, كه آمده صراحت به

است/ بوده آنان شوكت و وحدت

چنين هرگز زبانها اختDف منشأ تاريخي نظر از كه ميدانيم حال هر به ولي

است, آن اصلي عامل يكديگر از اقوام افتادن دور و زمان گذشت و نبوده چيزي

دارد/ ادامه نيز كنون ا هم مطلب اين و
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اسرائيل بني پرستي گوساله /٤

شده سامري گوسالة ماجراي به اشاره مجيد قرآن از طه سورة ٩٦ تا ٨٥ آيه در

ساخت/ گمراه را آنها سامري و آزموديم تو, از بعد را تو قوم <ما ميفرمايد: است,

من! قوم "اي گفت: و بازگشت خود قوم سوي به اندوهناك و خشمگين موسي ـ

به شما rاز من nجدايي مّدت آيا نداد؟! شما به نيكويي وعده پروردگارتان مگر

وعده از كه شود نازل شما بر پروردگارتان غضب خواستيد مي يا انجاميد, طول

نكرديم; تخلّف تو وعده از خود اراده و ميل به "ما گفتند: ـ كرديد؟!" تخلف من

و افكـنديم"/ rداشـتيم خـود با nكه را rفرعونn قوم زيورهاي از مقداري بلكه

همچون صدايي كه گوسالهاي مجّسمه آنان براي و كرد, القا چنين اين سامري

ساخته خاصي طرز به كه مجسمه از قسمتهايي به باد كه بود اين گوساله صداي علت گفتهاند: بعضي /١
آن و داشت وجود پشتآن تا دهان از سوراخي گفتهاند: بعضي و ميشد, بلند صدا اين و ميوزيد بود شده

ميخواست/ بر آن از صدايي و ميدميد آن در ديوار پشت از كسي و بود داده تكيه ديوار به را

مـوسي خداي و شما, خداي "اين گفتند: و آورد; ١پديد داشت گوساله صداي

نمي آيا ـ /rبود بسته خدا با كه را nپيماني كرد فراموش rرا nحقيقت او و است/

و سود گونه هيچ مالک و دهد, نمي آنان به پاسخي هيچ rگوساله nاين كه ديدند

شما من! قوم "اي بود: گفته آنها به هارون آن, از پيش و ـ نيست؟! آنها براي زياني

رحمان خداوند شما پروردگار و ايد; گرفته قرار آزمايش مورد آن وسيله به فقط
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"ما گفتند: آنها ولي ـ نماييد"; اطاعت را فرمانم و كنيد, پيروي من از پس, است;

مـا سـوي بـه مـوسي تـا rكنيم مي پرستش را آن nو مانيم مي آن گِرِد همچنان

ديدي كه هنگامي هارون! "اي گفت: ,rبازگشت موسي كه nهنگامي ـ بازگردد/

عصيان مرا فرمان آيا كني؟! پيروي من از كه ـ بود مانع چيز چه شدند, گمراه آنها

مگير! مرا سر و ريش r!برادر nاي مادرم! فرزند "اي گفت: rهارونn ـ نمودي؟!"

مـرا سـفارش و انـداخـتي, تفرقه اسرائيل بني ميان تو بگويي ترسيدم من زيرا

كردي را كار اين چرا "تو گفت: rو كرد سامري به رو nموسي ـ نكردي/" مراعات

nو آثار از قسمتي من نديدند; را آن آنها كه ديدم چيزي "من گفت: ـ سامري؟!" اي

rگـوساله درون nدر را آن سـپس گـرفتم, را rجـبرئيل nخـدا, فرستاده rپاي رّد

داد">/ جلوه نظرم در من نفس rهوايn كه بود كاري اين و افكندم,

��

غـياب در اسـرائـيل بـني كه ميشود استفاده خوبي به آيات اين مجموع از

از داشت زرگري, سابقة گويا كه سامري نام به گمراهي مرد وسوسة با cdefg موسي

آنجا تا آمد, بر مبارزه مقام در هارون و ساخت را طDيي گوسالة خود آpت زينت

الْـَقْوَم (ٕاِنَّ گـفت: cdefg مـوسي به خواهي عذر مقام در هارون ميگويد قرآن كه

و كردند; ناتوان و گذاردند فشار در مرا گروه, <اين يَقْتُلُونَِني): كَاُدوا َو اْستَْضَعفُوِنيى

/١٥ آيه اعراف, سوره /١

بكشند>١/ مرا بود نزديک
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كرد مDمت را برادرانش شد, ناراحت ماجرا اين از سخت cdefg موسي باpخره,

ريخت دريا در را آن خاكستر و سوزانيد, آتش در را او بت و داد كيفر را سامري و

/٥٤ آية بقره, سوره ,٩٧ تا ٨٥ آيات طه, سوره /١

داد/١ سخت كيفر را اسرائيل بني و

ميگويد: چه زمينه اين در تورات ببينيم كنون ا

ميخوانيم: چنين تورات در خروج سفر از ٣٢ فصل در

نزد قوم آن مينمايد; درنگ كوه از آمدن فرود از موسي كه قوم ديدن هنگام <و

در كـه بسـاز خـدايـاني مـا بـراي از و "برخيز گفتند: را وي آمده, جمع هارون

آورد بـيرون مـصر مـلك از را ما كه مردي موسي اين زيرا بروند, ما پيشاپيش

زّريني گوشوارههاي " گفت: ايشان به هارون و ـ شد" واقع چه وي كه نميدانيم

پس ـ بياوريد" من نزد كرده بيرون شمايند دختران پسران و زنان گوشهاي در كه

بـه كـرده بيرون بودند ايشان گوشهاي در كه زريني گوشوارههاي قوم تمامي

تـصوير حكْاكي آلت به را آن گرفته, ايشان دست از را آنها و ـ آوردند هارون

خدايان ايناناند اسرائيل "اي گفتند: و ساخت شده ريخته گوسالة آن از نموده,

آوردند"/ بيرون مصر زمين از را تو كه تو,

كرده ندا هارون و ساخت آن برابر در را مذبحي ديد هارون را اين چون پس

نموده خيزي سحر بامداد و ـ بود" خواهد عيد خداوند براي از فردا كه " گفت:

قوم و آوردند نزديك سDمتي هديههاي و نمودند تقريب سوختني قربانيهاي

به خداوند و ـ برخاستند كردن بازي براي و نشستند شرب و كل ا خصوص به

بيرون مصر زمين از تو قوم كه زيرا آي, زير به شده "روانه كه: فرمود cdefg موسي
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ورزيده انحراف بزودي بودم فرموده امر كه طريقي از بلكه ـ شدند فاسد آوردي

برايش هم و نموده سجده او به و ساختند خودشان براي از شده ريخته گوساله

بـيرون مـصر زمين از تورا كه تو خدايان اسرائيل اي كه " گفتند: نموده" قرباني

ايناناند"/ آوردهاند

خداوند! اي كه " گفت: نموده درخواست خود خداي خداوند از موسي امّا

قـوي دست و عظيم قّوت با مصر زمين از را ايشان كه قومي بر چرا تو غضب

به را ايشان كه بگويند شده متكلم مصريان چرا است شده افروخته آوري بيرون

ايشان رسانيده بقتل كوهها ميان در را ايشان آنكه تا است آورده بيرون بدي قصد

بـه Dب انزال به نظر و برگرد! خود قهر شدت از سازد منقرض زمين روي از را

بـه را اسرائـيل و اسحاق و ابراهيم خود بندگان و بده"/ ارادهات به تغيير قومت

كـه گفتي ايشان به نموده ياد قسم ايشان براي خود ذات به چونكه آور, خاطر

هنگامي كه شد واقع و گردانيد خواهم بسيار آسمان ستارههاي مثل را شما ذريه

افروخته موسي غضب و ديد را كنندگان هروله و گوساله آمد نزديك اردو به كه

كـه گـوساله و شكست; كـوه زير به را آنها و انداخت, دستش از را لوحه شده

تا nكوبيد كرد سحق نمودنش گرد تا را آن و سوزاند آتش به گرفته بودند ساخته

نوشانيد! را اسرائيل بني و پاشيد آب روي بر و rشد گرد

عـظيم گناه اين به كه كردند چه تو با قوم اين كه " گفت: هارون به موسي و

كه نشود افروخته آقايم غضب "كه "گفت: هارون و گردانيدي مرتكب را ايشان

كه بساز خدايان ما براي از كه گفتند من به و هستند بدي به مايل كه ميداني را اين

آورد بيرون مصر زمين از را ما كه مردي موسي اين كه زيرا بروند ما پيشاپيش
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بيرون را آن دارد Dط كه كس هر گفتم ايشان به من و شد; چه را وي كه نميدانيم

آمد!///" بيرون گوساله اين و جهنم آتش به آنرا و دادند من به پس نمايد

گرديده, عظيم گناه مرتكب قوم اين آوخ كه " گفت: رفته باز خداوند به موسي

رفع را ايشان گناه گر ا حال پس ساختند زّرين خدايان خودشان جهت به چونكه

rنبوت nمقام ساختي مكتوب كه كتابي از مرا اينكه تمنا pا و rخوب nكه نمايي

نمايي!" محو

كتاب از را او است ورزيده گناه من به كه كس "هر گفت: موسي به خداوند

بودم گفته تو به كه جايي به را قوم اين شده روانه حال پس ميسازم محو خود

h٢٣ باب خروج dسفر ١å٥ و ١å٤ صفحات ١٨٧٨ سال به انگلستان چاپ و مترجم تورات, از نقل /١

نما"١ هدايت

اسـتفاده موضوع چند شده نقل قديم عهد كتاب از عينا كه فوق عبارات از

ميشود:

بـه هم و گرديد, صادر هارون وسيلة به پرستي بت و سازي بت دستور /١

و مروج خود بلكه ننمود عمل اين از جلوگيري تنها نه او و شد, اجرا او كمك

اين آيا نيامده/ ميان در مطلقًا سامري از سخني قسمت اين در و بود, آن بنيانگذار

بني كاهنان رئيس و همگام و همكار و وزير و موسي جانشين كه كسي از عمل

قبول عقل و منطق چگونه است؟ امكانپذير بود rتورات گواهي nطبق اسرائيل

و كـرده داسـتان ايـن بـراي مـضحكي تـوجيه hآمريكايي كس dمسترها مقدس قاموس كتاب نويسندة /٢
از بدتر عذر روشن مصداق اينكه بر عbوه سخن اين كرد!> قوم اسكات براي را عمل اين <هارون ميگويد:

نيست/ سازگار ابدا عيد تعيين و قرباني دستور و مذبح ساختن با است گناه

بدهيم؟٢ هارون به را آوري شرم و ناروا نسبت چنين كه ميكند

را مـوسي قـوم ميخواست كه شد غضبناك چنان جريان اين از خداوند /٢
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در مخصوصا ـ ساخت نشان خاطر خداوند به را نكته دو موسي اما كند, نابود

آورد; فرود خشم سر از را او و بياور! خاطر به ميگويد: خداوند به جمله يك

براي ميگويند و ميگذارند صفحه مصر مردم بكني را كار اين گر ا اينكه نخست

قتل به كوهها ميان در كه آوردي بيرون مصر از را اسرائيل بني كه بود منظور همين

سازي/ منقرض زمين روي از و رسانيده

فرزندان كه دادهاي قول يعقوب و اسرائيل و اسحاق و ابراهيم به اينكه ديگر

قسـم و قول آن با عمل اين و نمود, خواهم زياد آسمان ستارگان مانند را شما

نيست! سازگار

/rتورات صريح nطبق داد اراده تغيير موسي تذكرات اين دنبال به خداوند

آب در را خاكسـترش سوزانيد آتش به را گوسالهاي آنكه از پس موسي /٣

متبّركي شيء گوساله خاكستر آيا بنوشند/ تا داد اسرئيل بني به را آب آن و ريخت

بنوشند؟! بنياسرائيل را آن آب كه بود

گفت: خونسردي كمال با هارون كرد اعتراض هارون به موسي كه هنگامي /٤

به هم من و كردند درخواست من از و هستند بدي به مايل قوم اين كه ميداني <تو

او به اعتراضي ديگر هم موسي و r!عذري؟ nعجب كردم> عمل آنها درخواست

rخونسردي مربي nعجب نكرد/

مقام از استعفا به تهديد را خدا و رفت خداوند درگاه به موسي كار آخر /٥

كتابي از مرا اسم pّا و بهتر چه ميبخشي را گناهكاران اين گر ا گفت و كرد نبوت

r!گذار وا ديگري به را سر درد پر كار اين nو كن! محو ساختي مكتوب كه

و خـدا از تـرسيمي چـه داستان يك همين در تورات كنيد مDحظه درست
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قرآن در آنچه با را تاريخي قسمت اين سپس است, نموده او جانشين و پيامبر

كنيد! مقايسه است آمده

��

اوريا همسر cdefgو ماجرايحضرتداود /٥

بزرگ پيغمبر داود داوري مسألة مجيد, قرآن تاريخي قسمتهاي از ديگر يكي

شد/ انجام داشتند مخاصمه هم با كه برادر دو ميان در كه است خدا

ميدهد: شرح چنين را ماجرا اين ٢٥ تا ٢١ آيات طي ص سورة در قرآن

ـ است؟! رسيده تو به رفتند pبا rداودn محراب از كه هنگامي كيان شا خبر <آيا

كرد; وحشت آنها ديدن از او و شدند وارد داود بر rمقدمه nبي كه هنگام آن در

در كنون ا كرده; ستم ديگري بر ما از يكي كه هستيم شاكي نفر دو "نترس! گفتند:

اين ـ كن/" هدايت راست راه به را ما و مگو ناروا سخن و كن داوري بحق ما ميان

مي اصرار او امّا دارم; ميش يک rتنهاn من و دارد ميش ونه نود او است; من برادر

rداودn ـ است/ كرده غلبه من بر سخن در و گذار; وا من به rنيزn را اين كه كند

تو بر ميشهايش, به آن افزودن براي تو ميش درخواست با او يقين "به گفت:

مگـر كنند, مي ستم يكديگر به rدوستان nو شريكان از بسياري و نموده; ستم

داود است"/ كم آنان عّده امّا اند; داده انجام صالح اعمال و آورده ايمان كه كساني

طـلب پـروردگارش از رو اين از ايم, آزموده rماجرا اين nبا را او ما كه دانست

او و بخشيديم; او بر را عمل اين ما ـ كرد/ توبه و افتاد سجده به و نمود آمرزش
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است/>/ نيكو سرانجامي و pوا مقامي داراي ما نزد

داسـتان مـورد در مجيد قرآن از ص سوره ٢٥ تا ٢١ آيات ترجمة عين اين

است/ كيان شا و داوود

چشـم بـه خـDفي مـطلب هـيچ cdefg داوود زنـدگي تـاريخ از بـخش اين در

دو آن از يكي كه هنگامي و كرد عجله كمي قضاوت در او اينكه جز نميخورد

داشت: اظـهار بشـنود را دوم بـرادر توضيحات آنكه بي كرد, دعوا طرح برادر

يك بـه چشم ثروت و مال همه اين با نميبايست و كرده ستم تو بر <برادرت

مـقدار همين ولي نبود, cdefg داوود نهايي حكم اين چه گر ا بدوزد>, تو گوسفند

پيامبر داوود قضاوت و عموما, عادpنه قضاوت مقام شايسته قضاوت در عجله

او سجدة و استغفار و توبه سبب كه بود معنا همين ظاهرا و نبوده خصوصا cdefg
از آمرزش و مغفرت تقاضاي قضا, امر در دقت اين خاطر به نيز خداوند و شد

داد/ او به واpيي مقام لغزش, اين

آيات اين از بعد بDفاصله كه است آيهاي فوق, آيات براي تفسير اين شاهد

َبْيَن َفاْحُكْم اْ'َْٔرِض ِفي َخِليَفًة َجَعْلنَاَك نَّا ٕاِ َداُووُد (َيا ميگويد: كه آنجا است, آمده

nو خليفه را تو ما داود! <اي اِ%): َسِبيِل َعْن َفُيِضلََّک اْلَهَوي َتتَِّبِع َوَ' ِباْلَحّقِ النَّاِس

از و كـن, داوري حق به مردم ميان در پس داديم; قرار زمين در rخود نماينده

خدا راه از كه كساني سازد; منحرف خدا راه از را تو كه مكن پيروي نفس هواي

/٢٦ آيه ص, سوره /١

دارند!>١ حساب روز كردن فراموش بخاطر شديدي عذاب شوند, گمراه

تـرك صـحيحتر تعبير به يا خDف, تنها كه ميدهد نشان وضوح به آيه اين
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به عDقه و عشق مانند مسائلي اينكه نه زد; سر cdefg داوود حضرت از كه اوpيي

افسانه كه باشد ميان در آن امثال و اوريا نام به لشگرش فرماندهان از يكي همسر

بافتهاند/ آمده تورات در آنچه از پيروي به پردازان

ميگويد/ چه باره اين در ببينيم تا ميگرديم باز كنوني منحرف تورات به كنون ا

بسـترش از غروب وقت كه شد واقع <و ميخوانيم: اشموئيل دوم كتاب در

كـه ديـد را زني بام پشت از و كرد, گردش ملك خانة بام پشت بر و برخاست

و بود منظر خوش و صورت خوب بسيار زن آن و ميكرد شستشو را خويشتن

او عشق آتش و ديد بام پشت از برهنه را او ـ تورات گفتة طبق ـ داوود كه است زني آن نام شبع بث /٢ و ١
بود/ عبراني منصبان صاحب از يكي اليعام دختر زن اين شد ور شعله دلش در

دختر شبع١ بث آيا كه گفت كسي و نمود, استفسار زن آن دربارة و فرستاد داوود

hحd كسـر و تـا تشـديد بـا <ِحّتىي> و بود داوود لشكر ارشد افسران از يكي نام ياء, تشديد به <اورياه> /٣
ميگفتند/ حت ابن او طايفه است, كنعان بن حت به منسوب

نيست؟ ِحتّي٣ اورياه زن اليعام٢

و خوابيد او با داوود آمد, وي نزد او و گرفت, را او و فرستاد را ايلچيان داوود

و فرستاد شده, حامله زن و رفت خود خانة به نجاستش از شدن تميز از بعد او

بود/ داود لشگر فرمانده يوآب, /٤

را ِحتّي اورياه كه فرستاد يوآب٤ به داوود و هستم حامله كه ساخته مخبر را داوود

از داوود و آمد; وي نزد اورياه و فرستاد او نزد را اورياه يواب و بفرست من نزد

بـه داوود و پـرسيد جنگ گذشتن خوش از و قوم ازسDمتي و يوآب سDمتي

خانة از اورياه و نماي", شستشو را پاهايت و آي فرود خانهات "به گفت: اورياه

در اورياه امّا رفت, بيرون ملك از طعام مجموعه عقبش از و رفت بيرون ملك

هنگامي و نيامد فرود خانهاش به و خوابيد آقايش بندگان ساير با ملك خانه دهنة
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اوريـاه بـه داوود نيامده, فرود خانهاش به اورياه كه گفتند داده راخبر داوود كه

داوود به اورياه و نيامدي؟ فرود ات خانه به چرا نيامدهاي سفر از آيا كه گفت:

و يوآب آقايم و كناند سا سايبانها در يهوداه و اسرائيل و صندوق كه: كرد عرض

خوردن جهت به كه ميشود آيا من و نشستهاند خيمه صحرا روي به آقايم بندگان

جـانت حـيات و تـو حيات به بروم, خانه به خود زن با خوابيدن و نوشيدن و

كرد/// نخواهم را كار اين rسوگندn

فرستاد, اورياه دست به نوشته يوآب به مكتوبي دم; صبح داوود كه شد واقع و

شديدي جنگ روي مقابل در را اورياه كه نوشت مضمون بدين مكتوب در و

بعد شد چنين و rشود nكشته بميرد شد زده كه تا برويد پس عقبش از و بگذاريد

مـيدانست كـه مكـاني در را اوريـاه بود كرده مDحظه را شهر يوآب كه آني از

يواب با آمده بيرون شهر مردمان و گذاشت آنجا در باشند بوده آن در دلير مردمان

اورياه زن مرد/// نيز حتّي اورياه و افتادند داوود بندگان قوم از بعضي و جنگيدند

و نـمود عزاداري شوهرش خصوص به و است مرده اورياه شوهرش كه شنيد

اما شد!/// زنش او كه آورد خانهاش به را او فرستاد داوود تعزيه, انقضاي از بعد

/٢٧ ـ ٢ جملههاي ,١١ فصل اشموئيل, دوم كتاب از نقل به /١

آمد!>١ ناپسند خدا نظر در بود كرده داوود كه كاري

بود اورشليم در كه هنگامي به داود كه ميشود چنين اينجا تا داستان خDصة

برهنه را زني ميافتد; مجاور خانة به چشمش و ميرود قصر بام پشت به روزي

او بود وسيلهاي هر به و ميگيرد جاي دلش در او عشق ميبيند/ شستشو حال در

ميشود! حامله داوود از او و ميگردد همبستر او با و ميآورد خود خانة به را
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بـا و طـينت پـاك مرد و داوود لشكر برجسته افسران از يكي زن اين شوهر

با و برود خود خانة به نشد جنگ ميدان بازگشت از بعد كه بطوري بود, صفايي

هنوز او همرزمان كه چرا كند استفاده خوب غذاهاي از و گردد همبستر همسرش

ميكردند/ زندگي خيمهها در جنگ ميدان در

فرمانده به نامهاي كرد, صادر ناجوانمردانهاي بسيار دستور داوود همه اين با

برساند/ لشكر فرماندة به كه داد اورياه خود دست به و نوشت rيوآبn خود سپاه

جـنگ جبهة خطرناك نقاط از يكي در را اورياه بايد كه بود نوشته نامه اين در

آيد/ در پاي از nدشمنان شمشير با او تا كنيد خالي را او اطراف سپس بگماري,

شـجاع و صفا با و دل پاك اورياي و شد اجرا بار جنايت و ننگنين دستور اين

فصل اين جملة آخرين در تنها /// كرد تصاحب را او همسر داوود و شد كشته

! آمد> ناپسند خدا نظر در كار اين <و ميخوانيم:

گرديم! بر داستان بقية به كنون ا

ميخوانيم: چنين تورات از بعد فصل در

بود/ داوود مشاور و اسرائيل بني پيامبران از يكي ناتان يا ناثان /١

دو شهري در گفت را وي آمده او به كه فرستاد داوود به را ناثان١ خداوند <و

و بود, بسيار بسيار گاو و گوسفند را غني فقير; ديگري آن و غني يكي بودند, آدم

و او همراه به داده پرورش و خريده را او كه نبود كوچك مادة بره يك جز را فقير

در و مينوشيد او كاسة از و ميخورد او خوردني از نمود; نما و نشو پسرانش

بود/ دختر مثل برايش از و ميخوابيد آغوشش

خودش گاوان و گوسفندان از كه كرد دريغ اين از و آمد غني آن نزد مسافري و
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مرد آن برة و سازد مهيا بود آمده وي نزد كه مسافري خصوص به آنكه تا بگيرد

ساخت/ مهيا بود آمده او نزد كه مسافري مرد خصوص به را آن و گرفت را فقير

حي خداوند به كه گفت ناثان به و شد افروخته بسيار مرد آن به داوود غضب و

بايد مقابله! چهار را بره پس است! قتل مستحق است كرده كار اين كه مردي قسم,

ننمودنش/ دريغ و اين, كردن سبب به بدهد

چـنين اسـرائـيل خـداي خـداونـد تويي, مرد آن گفت داوود به ناثان آنگاه

بود/ اسرائيل بني سbطين از يكي شاؤول /١

شاؤول١ دست از را تو و كردم مسح اسرائيل پادشاهي به را تو من كه ميفرمايد

جـا بـه او نـظر در بدي عمل نموده, خوار را خداوند فرمان چرا دادم/// نجات

نمودي, عورت خودت به را زنش و زدي شمشير به را ِحتّي اورياه كه آوردي

جـنگ آنـها با داوود و داشته, زندگي الميت بحر شرقي طرف در كه بودند جنگجو مردمي عمون بني /٢
نمود/

دور ابـدا ات خـانه از شمشير حال و كشتي, عمون٢ بني شمشير به را او بلكه

زن آنكه تا گرفتي را ِحتّي اورياه زن نموده, تحقير مرا اينكه علت به شد نخواهد

برپا خودت خانة از تو به را Dب اينك كه ميفرمايد چنين خداوند و باشد خودت

عين در او و داد! خواهم رفيقت به گرفته رويت پيش را تو زنان و نمود, خواهم

من اما كردي, سّرا تو rرا عمل nاين كه زيرا خوابيد! خواهد زنانت با آفتاب اين

آورد! خواهم جا به آفتاب عين در و اسرائيل تمامي برابر در را جزا

كه گفت داود به نيز ناثان و كردم گناه خداوند ضد به گفت: ناثان به داوود و

مرد/// نخواهي كه است نموده عفو را تو گناه خداوند

كه خوابيد او با نموده, او با نزديكي و داد تسلي را خود زن شبع بث داوود و
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/٢٤ تا ١ جملههاي دوازدهم, فصل اشموئيل, دوم كتاب /١

داشت١>/ دوست را او خداوند و گذاشت سليمان را اسمش و زاييده را پسري او

دقت آنـها روي بـايد كه ميخورد چشم به نكاتي داستان از قسمت اين در

نمود:

بـني پيامبران از يكي بلكه نيامد; داوود نزد به دادخواهي عنوان به كسي /١

يك انـدرز و پند عنوان به بود هم داوود مشاور ضمنا كه عصر آن در اسرائيل

ميان به برادر دو از سخني داستان اين در كرد, ذكر او براي مثال شكل به را داستان

بسيار گوسفندان و گاوان يكي كه است فقير و غني مرد يك از بحث بلكه نيامده,

از اول نفر تقاضاي از سخني باز اينجا در است/ بره يك مالك تنها ديگري و دارد

دست گوسفند آمد غني مرد براي ميهماني كه هنگامي بلكه نيامده, ميان به دوم

كرد/ تهيه غذا و كشت خود ميهمان براي را دوم مرد پروردة

يك غـصب خـاطر nبـه دانست قـتل مستحق را ستمگري آنچنان داود /٢

r!چرا؟ قتل گوسفند,

nچهار بدهد گوسفند چهار گوسفند يك عوض به بايد كه كرد حكم داوود /٣

r!چرا؟ برابر

اعتراف اورياه همسر به خيانت مورد در خود گناه و زشت عمل به داود /٤

كرد/

r!سادگي؟ همين nبه كرد عفو را داوود خداوند /٥

سـاخت مـقّدر و شد قائل داوود براي دنيوي مجازات يك تنها خداوند /٦
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در و rروشن روز nدر آفتاب عين در آنها با و بيفتند او رفيقان دست به زنانش

دهند! انجام را عمل آن اسرائيل بني چشم برابر

گرديد متولد او از سليمان و شد سليمان مادر باpخره زنان همين از يكي و /٧

ميدانست!! دوست را او هم خداوند و

مسئلهاي چنين به مسلمانان همه nچنانكه بدانيم خدا پيامبر را داوود ما گر ا

ا!تـصال عـلي سـال سـه داود ايام <در ميخوانيم: چنين اول جملة اشموئيل دوم كتاب ٢١ فصل در /١
خـون خـاندان و شـاؤول سـبب به كه فرمود خداوند و كرد سؤال خداوند حضور در داود و شد قحطي

است/ پيامبران خصائص از خداوند با گفتگو كه است روشن شد///> خوارش

اين منافات ١rميآيد بر مطلبي چنين نيز تورات عبارات از پارهاي از و معتقداند

مقام با تنها نه ندارد; گفتگويي و بحث كوچكترين به نياز نبّوت مقام با اعمال

از كه است كارانه جنايت بسيار عمل يك عمل اين بلكه نيست; سازگار نبّوت

است/ مجازاتي گونه هر خور در و ميرسد نظر به عجيب هم عادي فردي يك

را خـود افسـر كه قاتل آدم يك از خداوند كه كرد باور ميتوان چطور وانگهي

بـه نموده, تصاحب را او زن سپس كرده, محصنه زناي و داده, كشتن به عمدا

فرمايد؟! عفو را او و گذرد در سادگي همين

تورات در چنانكه ـ بدانيم اسرائيل بني پادشاهان از پادشاهي تنها را او گر ا و

زيرا نيست; قبول قابل ابدا هم باز ـ آمده پادشاهان و ملوك كتاب در او حاpت

مقام و عظمت مختلف فصول در هم تورات و نبوده عادي پادشاه يك او او�

اسرائيل بني بزرگ معبد بنيانگزار همو و است, شده قائل داود براي ارجمندي

سـليمان فـرزندش و نـيافت پايان او زمان در زياد جنگهاي واسطة به كه بود

توجه مورد او معنوي مقام كه زمامداري از عمل اين آيا گرديد, آن تكميل مأمور
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گردد؟! صادر است ممكن داشت عنايت او به خداوند و بود

و مذهبي سرودهاي و داود مزامير كتاب تورات معروف كتابهاي از يكي ثانيا

است/ او مناجاتهاي

pبDي در ميتواند محصنه زناي مرتكب قاتل يك سخنان و مناجاتها آيا

گيرد؟ قرار آسماني كتب

و جنايت و عشق از سخني نه ميبينيم ميكنيم مراجعه قرآن به كه هنگامي اما

يك سرگذشت بلكه دروغين; داستان اين فقرات ساير نه و آمده ميان به داود گناه

شده ذكر ـ مثال يك مانند نه و جدي صورت به هم آن ـ عبرتانگيز دادخواهي

گذشت/ آن شرح كه است

در كه نكتهاي است/ مDحظه قابل بسيار پيرايهها اين تمام از قرآن بودن خالي

يا موّرخان از بعضي متأسفانه كه است اين ميرسد نظر به pزم نيز آن ذكر اينجا

در را آن و شدهاند واقع تورات دروغين افسانههاي تأثير تحت اسDمي مفّسران

ارزش گونه هيچ افراد گونه اين سخنان است بديهي كردهاند/ نقل خود كتابهاي

كـوچكترين اسـDمي مـعتبر منابع در زيرا ندارد; تفسيري و تاريخي و علمي

نيست/ آنها گفتار بر دليلي

كس <هر فرمود: كه شده نقل cdefg علي حضرت از كه است اين توجه جالب

حّدا و للنُّبّوة "حّدا ميكنم جاري او بر حّد كرد, تزويج را اوريا زن داوود بگويد:"

يعني او ايمان مقام خاطر به حّد يك و او نبّوت مقام خاطر به حّد يك !< لHٕسHم

يك خور در تنهايي به بوده ايماني با فرد اينكه نظر از داوود به ناروا تهمت اين
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/٤٧٢ صفحه ,٨ جلد البيان, مجمع /١

دارد١/ ديگري كيفر نيز او نبّوت مقام به توهين و است مجازات و كيفر

# # #

ساخت؟! بتخانه سليمان آيا /٦

كـه مـقتدر زمامدار يك و بزرگ پيامبر يك عنوان به مجيد قرآن در سليمان

سـورههاي در و است شـده مـعرفي داشـته pحقهاي بي و سابقه بي حكومت

و سبا سوره نمل, سوره انبياء, سوره نساء, سوره بقره, سورة جمله از مختلف

ميخوانيم: ٣å آية ص سورة در مث` شده ياد عظمت و نيكي به او از ص سوره

بخشيديم; داوود به را سليمان <ما اٌب): َأوَّ ٕاِنَُّه اْلَعْبُد ِنْعَم ُسلَيَْماَن ِلَداُووَد (َوَوهَبْنَا
بود/ او ياد به و بود> كننده توبه بسيار او زيرا خوبي! بنده چه

pبـا سورههاي در بزرگ پيامبر اين از كه مشروحي نسبتا تاريخچة در قرآن

سراسر بلكه نميدهد; او به سازي بت و پرستي بت نسبت هرگز تنها نه آورده,

ميكند/ مبّرا گناه و شرك به آلودگي گونه هر از را او زندگي

٤٤ تا ١٥ آية نمل سورة و ٨٢ تا ٧٨ آيات انبياء سوره به باره اين در است كافي

از او نجات و سبا ملكة كردن هدايت داستان مخصوصا ٤å تا ٣å آيه ص سورة و

فرماييد/ مراجعه خالص توحيد سوي به او دعوت و شرك چنگال

كَانَْت ٕاِنََّها اِ� ُدوِن ِمْن َتْعُبُد كَانَْت َما َها (َوَصدَّ ميفرمايد: كه آنجا خصوص به

بازداشت ميپرستند خدا از غير آنچه از را سبا ملكه <سليمان كَاِفِريَن): َقْوٍم ِمْن

بود>/ مشركي قوم از زن آن كه چرا
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در سـليمان اصـلي هـدف كـه مـيشود استفاده سوره همين آيات از اصو�

اين چنگال از او سرزمين نجات و پرستي بت و شرك با مبارزة سبا ملكة ماجراي

بود/ انحراف

و ميگويد چه سليمان دربارة ببينيم تا ميگرديم, بر كنوني منحرف تورات به

هوسباز العاده فوق مردي چهرة ميكشد, تصوير به بدي چهرة چه پيامبر اين از

خانه بت ساختن حتي پرستي بت و شرك سرحد تا خود هوسهاي خاطر به كه

رفت/ پيش

است: آمده چنين پادشاهان و ملوك اول كتاب در

و مـوآبيان از را بسـياري بـيگانة زنـان فـرعون دختر سواي ملك سليمان و

خداوند كه امتهائي از ميداشت/ دوست حثيان و صيدونيان و ادوميان و عمونيان

به ايشان و rنكنيد ازدواج nو نيائيد در ايشان به شما كه بود فرموده را اسرائيل بني

و گردانيد خواهند مايل خودشان خدايان به شمارا قلب ايمان كه نيايند در شما

خودشان خدايان به را شما قلب ايمان كه درنيايند ايشان به محبت راه از سليمان

شد/ ملصق ايشان به محبت راه از سليمان و گردانيد خواهند مايل

قلبش ايشان و بود rموقتn متعه سيصد و rعقديn بانويه زن هفتصد را او و

سـمت بـه را قلبش زنهايش كه سليمان پيري وقت شد واقع و برگردانيدند! را

نبود! كامل خدايش با داود پدرش قلب مثل قلبش و گردانيدند, بر غريب خدايان

عـمونيان مكروه <<ملكوم> و صيدونيان خداي <عشتروت> عقب در سليمان و

داود پدرش مثل و كرد بدي خداوند نظر در سليمان و رفت rعمونيان بت nيعني

نرفت! تماما را خداوند راه
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خصوص به است اورشليم روبروي كه كوهي به را بلندي مقام سليمان آنگاه

پسران مكروه مولك خصوص به و rموابيان طايفة nبت موابيان مكروه كموش

ايـنكه سبب به شد غضبناك سليمان به خداوند پس كرد/ بنا rآنها nبت عمون

و گـرديد/// بـر شـد مـرئي مرتبه دو را وي كه اسرائيل خداي خداوند از قلبش

كه فرائضي و مرا عهد و شد صادر تو از عمل اين چونكه گفت سليمان به خداوند

به و گرفت خواهم دست از را تو مملكت البته نداشتي نگاه فرموده, امر تو به

داد/ خواهم بندهات

پسرت دستت از و داود پدرت سبب به كرد نخواهم را اين تو ايام به نهايت

نخواهـم rسليمانn او دست از را مملكت تمامي نهايت گرفت/// خواهم را آن

و اوامـر ايـنكه جـهت به برگزيدم كه داود من بندة خاطر پاس به بلكه گرفت

خـواهـم سـلطان عـمرش روزهاي تمامي در را او بود! نگاهداشته مرا فرائض

/٣٤ تا ١ جملههاي يازدهم, فصل پادشاهان, و ملوك اول كتاب /١

نمود///>١

ميآيد: بر چنين تورات دروغين داستان مجموع از

خـDف بـر و داشت پـرست بت طوايـف زنان به زيادي عDقة سليمان /١

كرد, پيدا تمايل آنها مذهب به كم كم و گرفت را آنان از زيادي عدة خدا دستور

متعه زن ٣٠٠ و عقدي زن ٧٠٠ چون نبود هم نديدهاي زن شخِص سليمان البتّه

برد! بيرون خدا راه از را او زنها به او شديد عDقة حال اين با داشت!

بـرابـر در كـه كـوهي وروي داد بـتخانه سـاختن دستور صريحا سليمان /٢

بت كـموش, بت براي بتكدهاي داشت, قرار اسرائيل مقدس مركز آن اورشليم
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به و كرد بنا عمون بني طايفه مخصوص بت مولك, بت و موابيان طايفة معروف

پيري زمان اينها همه و نمود, پيدا خاصي عDقة نيز صيدونيان بت عشتروت بت

شد! واقع

و شد قائل او براي مجازاتي بزرگ, گناه و انحراف اين خاطر به خداوند /٣

بلكه خودش دست از نه ولي بگيرد; دستش از را او كشور كه بود اين مجازات آن

سلطنت ميخواهد چه هر داد خواهد مهلت او به و رحبعام! فرزندش دست از

خاص بندة همان بود; rسليمان nپدر داوود خدا خاص بندة خاطر به هم اين كند,

زن تـصاحب و مـحصنه زناي و نفس قتل مرتكب تورات صريح طبق كه خدا

بود! گرديده خود خدمتگزار و رشيد افسر

مـانند مـردي مـقدس سـاحت به ميتواند كسي را ناروا تهمتهاي اين آيا

دهد؟! نسبت سليمان

روشـن وضع كه بدانيم پيامبر ميگويد قرآن كه همانطور را سليمان ما گر ا

چـنين بـاز بـدانـيم, اسـرائـيل بـني پـادشاهان رديف در را او هم گر ا و است,

باشد/ صادق او دربارة نيست ممكن نسبتهايي

از كتاب دو زيرا بوده, پيامبر تلو تالي مسلما ندانيم پيامبر را او گر ا اينكه چه

به ديگري و سليمان حكمتهاي يا سليمان مواعظ نام به يكي ـ قديم عهد كتب

است/ مانده باقي الهي بزرگ مرد اين از ـ گفتههاي از سليمان سرود نام

آخر, تا ٥ جملههاي تورات, ملوك تاريخ اول كتاب از سوم فصل در عDوه به

او بـه و كرد تجلي سليمان بر شبانه خواب در <خداوند كه: است آمده صريحا

كـم و بود جوان چون سليمان كن> طلب من از ميخواهي آنچه نمود, خطاب
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او به و كرد مستجاب را او دعاي خداوند نمود, حكمت طلب خداوند از تجربه,

بعد نه و تو از پيش نه كه دادم تو به فهمي و <حكمت گفت: و داد فهم و حكمت

ندادهام>/ كسي به تو از

عـنايت او بـه خداوند نظيري بي حكمت و علم چنين جواني در كه كسي

خاطر به هم آن پختگي و پيري در كه, نميكند خطور سليمي عقل هيچ به ميكند

بزند؟! بتخانه ساختن به دست زنانش,

و است, بـوده نـاتوانـي مـغزهاي مـصنوع دروغـين افسـانههاي اين مسلما

ايـن و دادهانـد, قـرار آسـماني كتب رديف در بعدا را آنها نادان افراد متأسفانه

است/ شده جعل مقدس كتاب عنوان به محتوا بي سخنان

ميشود؟ ديده ناروا نسبتهاي اين از يك هيچ قرآن تواريخ در آيا ولي

نه/ ميگويد: بررسي و دقت

��

برادرشعيسو و يعقوب عجيب رقابت /٧

فرزند و اسحاق فرزندش و cdefg ابراهيم براي العادهاي فوق احترام مجيد, قرآن

يـاد نـيكي و عظمت به آنها از متعددي موارد در و است قائل يعقوب زادهاش

ميخوانيم: ٤٧ تا ٤٥ آيات در ص سوره در لذا ميكند,

نَّـا ٕاِ ـ ْبـَصاِر َواْ'َٔ اْ'َْٔيـِدي ُأْوِلـي َوَيـْعُقوَب َوٕاِْسـَحاَق ٕاْبَراِهيَم ِعَباَدنَا (َواْذُكْر
به <و ْخَياِر): اْ'َٔ اْلُمْصَطَفْيَن َلِمَن ِعنَْدنَا نَُّهْم َوٕاِ ـ اِر الدَّ ِذْكَري ِبَخاِلَصٍة َأْخَلْصنَاُهْم
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ـ بصيرت/ و قدرت صاحبان را, يعقوب و اسحاق و ابراهيم ما بندگان بياور خاطر

بود آخرت سراي يادآوري همان كه گردانيم, خالص ويژهاي خلوص با را آنها ما

بودند/> نيكان و برگزيدگان از ما نزد آنها و ـ

كه: است آمده خاندان اين مورد در ٧٣ و ٧٢ آيات انبياء سورة در و

ًة َأِئـمَّ َوَجـَعْلنَاُهْم ـ َصاِلِحيَن َجَعْلنَا َوُكّلا نَاِفَلًة َوَيْعُقوَب ٕاِْسَحاَق َلُه (َوَوَهْبنَا
َوَكانُوا َكاِة الزَّ يَتاَء َوٕاِ َ�ِة الصَّ َقاَمَة َوٕاِ اْلَخْيَراِت ِفْعَل َلْيِهْم ٕاِ َوَأْوَحْينَا ِبَأْمِرنَا َيْهُدوَن

آنان همه و بخشيديم; وي به را يعقوب ـ او بر عDوه ـ و اسحاق <و َعاِبِديَن): َلنَا
nمردم ما, فرمان به كه داديم قرار پيشواياني را آنان و ـ داديم/ قرار صالح افرادي را

به را زكات اداي و نماز برپاداشتن و نيک كارهاي انجام و كردند; مي هدايت rرا

كردند/> مي عبادت را ما تنها و كرديم; وحي آنها

و گاه آ سيرت, پاك ايمان, با الهي, مرداني آنها كه ميدهد نشان تعبيرات اين

بودند/ آلودگي گونه هر از كيزه پا و پاك و خلق, رهبري براي pيق

چـنان مـيافـتد پـردازان خرافه دست به آنها زندگي تاريخ كه هنگامي ولي

مـتقلب, افـرادي سرحد تا rباللّه nالعياذ را آنها كه ميكنند آنها از زشتي, ترسيم

عملي هيچ از خود, نامشروع منافع به رسيدن براي كه باري و بند بي و سودجو

ميآورد/ پائين نيستند, گردان روي

از بـبينيم تـا ميرويم منحرف تورات سراغ به سخن اين صدق اثبات براي

كـي وحشتنا ترسيم چه عيسو نام به يعقوب بزرگتر برادر و يعقوب و اسحاق

ميكند:

پسر و شد تار ديدن از چشمانش كه شد پير اسحاق كه هنگامي شد واقع <و
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ايـنك كـه گـفت ديگر او و پسرم! اي گفت را وي خوانده را عيسو خود بزرگ

حال پس نيستم/ عارف خود وفات روز به و شدم پير اينك كه گفت و حاضرم/

مـن بـراي از رفـته صـحرا بـه و بگير را خود كمان و تركش يعني خود اسلحة

تا بياور من به داده ترتيب طعامي دارم ميل چنانكه من براي و كن/ صيد شكاري

دهد/ بركت ترا وفاتم از پيش جانم و بخورم آنكه

بـه خـاصي عـbقة بـودند فرزندش دو هر اينكه با و بود اسحاق همسر و عيسو, و يعقوب مادر ربقاه /١
داشت/ يعقوب

صـحرا به عيسو پس شنيد, گفت عيسو پسرش به اسحاق كه آنچه ربقاه١ و

متكلم يعقوب خود پسر به ربقاه و بياورد پدرش به كرده صيد شكار آنكه تا رفت

از كه گفت مضمون بدين عيسو برادرت با كه شنيدم را تو پدر اينك گفت: شده,

حضور در را تو وفاتم از پيش و بخورم تا نما ترتيب طعامي آورده صيدي برايم

را تو كه نوعي به نما اطاعت را فرمانم من پسر اي پس نمايم خير دعاي خداوند

ميفرمايم/

به پدرت براي آنها از تا بياور آن از خوبي بزغالة دو برايم از و برو گله به حال

و بخورد آنكه تا ببر پدرت براي از تو و نمايم ترتيب طعامي دارد ميل كه نحوي

برادرم اينكه گفت: ربقاه مادرش به يعقوب و دهد/ بركت را تو وفاتش از پيش

و نمايد مس مرا پدرم كه دارد احتمال هستم ساده من و است موداري مرد عيسو

بياورم!/// لعنت بركت جاي به خود بر و باشم فريبنده مثل نظرش در من

به و گرفت بود, نزدش خانه به كه را عيسو بزرگش پسر مرغوب لباس ربقاه و

سطح به و دستها بر را بزغاله آن پوستهاي و پوشانيد يعقوب كوچكش پسر

و داد يعقوب خود پسر دست به بود داده ترتيب كه ناني و طعام و بست او گردن
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اي حاضرم اينك گفت: جواب در او و پدرم! اي گفت: رفته, خود پدر نزد به او

عـيسو زاده, اول مـن گفت: خود پدر به جواب در يعقوب و كيستي؟ تو پسرم

صيد از و بنشيني برخاسته اينكه تمنا كردم, فرمودي امر مرا كه طوري به هستم

نمايد/ خير دعاي مرا جانت آنكه تا بخوري من

او و يـافتي زودي باين كه كجا از پسرم اي كه گفت: خود پسر به اسحاق و

به گفت: يعقوب به اسحاق و آورد, راست برابرم در تو خداي اينكه از گفت:

يا هستي عيسو پسرم آيا كه نمايم مس را تو آنكه تا بيا نزديك پسرم اي تحقيق

آواز آواز, گفت: نمود مس را او و آمد نزديك اسحاق خود پدر به يعقوب پس نه/

كـه زيـرا نـداد تشـخيص را او و است عـيسو دست دستها اما است يعقوب

گفت: و داد بركت را او پس بود! مودار عيسو برادرش دستهاي مثل دستهايش

بياور نزديك من به گفت: باز و هستم, كه: گفت او و هستي؟ عيسو پسرم خود آيا

هـم خود كه آورد او نزد به و دهد بركت را تو جانم و بخورم پسرم صيد از تا

آمده من نزد پسرم اي گفت: او به اسحاق پدرش و آشاميد! كه آورد او به را شراب

را او و بـوييد را او rاسحاقn و بوسيد را او آمد نزديك اسحاق به و ببوس مرا

را آن خداوند كه است زراعتي رايحه مثل پسرم رايحه كه ببين گفت: داده بركت

است/ داده بركت

انگور شيره و گندم, فراواني و زمين فربهي از و آسمان, شبنم از را تو خدا پس

مـوpي و نـمايند تعظيم را تو امتها و نمايند بندگي را تو قومها و نمايد عطا

دعاي و ملعون كنندهات لعنت نمايند/ كرنش را مادرت پسران و باش برادرانت

باشد/ متبارك ات كننده خير
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بيرون حين در را, يعقوب اسحاق خير دعاي كردن تمام از بعد شد واقع و

هم او و آمد باز صيد از عيسو برادرش كه اسحاق پدرش حضور از يعقوب رفتن

و برخيزد پدرم كه گفت پدرش به و آورد, پدرش جهت به نموده ترتيب طعامي

را وي اسحاق پدرش و دهد/ بركت من به جانت آنكه تا بخورد خود پسر صيد او

پس هستم عيسو زادهات اول پسر من گفت: جواب در او و كيستي؟ تو گفت:

را صيد آنكه كجاست, از و كيست گفت: لرزيده شديدي بسيار لرزش به اسحاق

كه دادم بركت را او و خوردم همه از تو آمدن از پيش آورده من به و نمود صيد

بود/ خواهد او هم متبارك

زيـادتي بـه و عظيم, فرياد به شنيد را خود پدر سخنان عيسو كه هنگامي و

گـفت: او و پـدرم, بـدهاي بركت هم من به گفت: پدرش به كرده, فرياد تلخي

/٣٥ تا ١ جملههاي ,٢٧ فصل تكوين, سفر /١

است///>١ گرفته را بركت و آمده بازي حيله راه از برادرت

ميخوانيم: چنين بعد فصل در و

وصيت را او هم و نمود, خير دعاي را او و نمود طلب را يعقوب اسحاق <پس

داده بركت را تو مطلق قادر خداي و نگيري/// كنعتي ازدختران زني گفت: نموده

به ابراهيم بركت و باشي, امتها جماعت صاحب تا گرداند بسيار و بارور را ,تو

ابراهيم به خدا كه را مسافرت ارض آنكه تا بدهد همراهت به ات ذريه به و تو

/٤ تا ١ جملههاي ,٢٨ فصل تكوين, سفر /٢

شوي>٢ وارث بود داده

داستان خ�صه
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نـام يـعقوب كـوچكتر پسـر و عيسو بزرگتر پسر داشت; پسر دو اسحاق

را بزگتر پسر گرفت تصميم بود شده نابينا كه هنگامي به عمر اواخر در داشت/

كـه مـيشود استفاده قرائن از ـ دهد/ بركت او به و كند, خود جانشين و وصي

بـوده خـلق رهبري و رسالت معنويت و نبوت مقام همان بركت اين از منظور

مادرش فرمان به را بزرگتر برادر لباس و زد كار به حيلهاي يعقوب ولي ـ است

قـطعه و بـركرد در گردد, اسحاق جانشين او بود مايل و داشت عDقه او به كه

پشمالو برادرش بدن زيرا بست; خود گردن به و دستها به گوسفندي پوست

كه پشمالود اندازه اين تا انساني ـ گردد فاش پدرش نزد او راز بود ممكن و بود

و دروغ با باpخره و ـ است عجيب راستي خود نوع در باشد گوسفند مثل بدنش

با هم پير پدر و زد, جاي بزرگتر برادر جاي به را خود نيرنگ و حيله و تردستي

حق در و نمود قناعت او موي پر دست لمس به تنها شناخت را او صداي اينكه

خاندان سرپرست و خود جانشين و وصي را او و داد بركت او به و كرد دعا او

نمود/ خود

كار از كار اما داد, سر تلخي گرية شد گاه آ ماجرا از كه هنگامي بزرگتر برادر

كه شنيد پاسخ دهد, بركت هم او به كرد تقاضا پدر از كه هنگامي و بود, گذشته

تجديد قابل و است برده يعقوب برادرش بود آنچه و نمانده باقي ديگري بركت

نيست!! نظر

به را نبوت مقام و نمود تأييد را او عمل نيز اسحاق خداي كه است اين عجيب

بسـيار و بـارور را او تـورات گفتة به و داد, مزّور و دروغگو و گر حيله مردي

پيغمبر ابراهيم, افتخارات و ملك وارث و امتها و جماعت صاحب و گردانيد
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بـه مـوظف نـيز مردم ساير بلكه اسحاق, خاندان تنها نه و ساخت خود بزرگ

شدند/ وي برابر در كرنش و او از پيروي

آسـماني وحـي عنوان به ميتوان چگونه را مضحك و دروغين افسانة اين

ـ كند تصاحب حيله و دروغ به كسي را معمولي سادة مقام يك گر ا كرد؟! معرفي

را مقام آن تنها نه حقيقت كشف از پس ـ بپوشد افسري سادة لباس يك المثل في

اين خاطر به را او بلكه ميآورند; بيرون تنش از را لباس و ميكنند, سلب او از

را جمعيت رهبري و الهي بركت و نبوت مقام ولي مينمايند هم مجازات عمل

آن نيز حقيقت كشف از پس و كرد, تحصيل تقلّب و حّقه به است ممكن چگونه

است؟! اختيار در را

��

cdefg حضرتمسيح به نسبتشرابسازي /٨

در و است; قـائل cdefg مسـيح حضرت براي العادهاي فوق احترام مجيد قرآن

از ديگـر بـعضي و مـائده و عمران آل و بقره سورة مانند ـ متعددي سورههاي

nصاحب اولوالعزم پيامبران از يكي عنوان به و گفته, سخن او دربارة ـ سورهها

است/ ستوده را او بوده, فراواني معجزات داراي كه rآسماني كتاب و شريعت

ميخوانيم: عمران آل ٤٩ و ٤٨ آية در

َأنِّي ٕاِْسَراِئيَل َبِني َلي ٕاِ lَوَرُسو ـ نِجيَل َواْ'ِٕ ْوَراَة َوالتَّ َواْلِحْكَمَة اْلِكَتاَب ُمُه (َوُيَعّلِ
َفَيُكوُن ِفيِه َفَأنُفُخ الطَّْيِر َكَهْيَئِة يِن الّطِ َن ّمِ َلُكْم َأْخُلُق َأنِّي ُكْم َرّبِ ْن ّمِ ِبآَيٍة ِجْئُتُكْم َقْد

َتْأُكُلوَن ِبَما ُئُكْم َوُأنَّبِ اِ% ْذِن ِبٕاِ اْلَمْوَتيى َوُأْحِي َواْ'َْٔبَرَص ْكَمَه اْ'َٔ َوُأْبِرُء اِ% ْذِن ِبٕاِ طَْيرا
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و كتاب او به <و ْؤِمنيَن): ّمُ ُكنُْتْم ٕاِْن ُكْم ّلَ َيًة |'َ َذِلَک ِفيى ٕاِنَّ ُبُيوِتُكْم ِفيى ِخُروَن َتدَّ َوَما

سوي به فرستاده و رسول rعنوان به را او nو ـ ميآموزد انجيل و تورات و دانش

شـما پروردگار طرف از نشانهاي من rميگويد آنها به كه ده nقرار اسرائيل بني

و ميدهم آن در سپس ميسازم, پرنده شكل به چيزي گِل, از من آوردهام, برايتان

را rپـيسيn برص به مبتDيان و مادرزاد كور و ميگردد پرندهاي خدا فرمان به

و ميخوريد آنچه از و ميكنم زنده خدا فرمان به را مردگان و ميبخشم بهبودي

براي نشانهاي اينها در مسلما ميدهم, خبر شما به ميكنيد ذخيره خود خانة در

باشيد>/ داشته ايمان گر ا است شما

مردگان كردن زنده و عDج قابل غير بيماران شفاي و پرنده خلق ترتيب اين به

cdefg مسيح معجزات ـ ميگرفت صورت الله اذن به كه ـ پنهاني امور از دادن خبر و

ميدهد/ تشكيل قرآن بيان طبق را

مسيح معجزات از يكي را rبهشتي nغذاي آسماني مائدة نزول ديگر, جاي در

بـه قبول قابل و معقول مسائل عموما كه r١١٥ آية مائده, nسوره ميشمرد cdefg
ميشوند/ محسوب معجزه عنوان

چهارمين كه يوحنا انجيل در ميگويند چه زمينه اين در اناجيل ببينيم كنون ا

ميخوانيم: چنين دوم باب در است, چهارگانه انجيلهاي از انجيل

المـقدس بيت ازشهرهاي يكي جليل nقاناي جليل قاناي در سوم روز <در

cdefg عيسي مادر و rاست عروسي مجلس سور, از nمنظور شد واقع سوري rبوده

nدعوت بودند خوانده عيش آن در را گردانش شا و cdefg عيسي وهم بود, آنجا در

و ندارند شراب كه گفت را وي عيسي مادر شد, كم شراب كه چون و rبودند كرده
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و است, نرسيده من وقت هنوز است, كار چه تو با مرا زن اي كه گفت او به عيسي

نماييد/ عمل بفرمايد شما چه هر گفت خادمان به مادرش

هر بودند گذارده يهوديان طهارت براي كه بود سنگي كوزة شش خانه, آن در

پر آب از را كوزهها كه گفت را آنها عيسي و ميگرفت, من سه دو كوزهها آن از كه

بر عظيم قدحي pحا گفت ايشان به كردند, مملو آب از را كوزهها آن پس كيند,

rاست مجلس بزرگتر مجلس, مير از nمنظور ببريد, مجلس مير نزد به و داريد

ندانست خود چشيد بود شده شراب كه را آب آن مجلس مير چون و بردند, پس

آن پس دانستند بودند برداشته را آب كه خادمان مگر آمده؟ كجا از شراب آن كه

اول را خوب شراب مردم همة گفت او به و ساخته مخاطب را داماد مجلس مير

شراب تو ليكن را, بد شراب باشند خورده بسيار كه آن از بعد و ميسازند, حاضر

داشتي؟! نگاه حال تا را خوب

قاناي در عيسي بود, معجزهاش نخستين كه را معجزه اين ميكند اضافه سپس

دوم/ باب ١٢ و ١ جملههاي يوحنا انجيل /١

آوردند>١/ ايمان او به گردانش شا و داد جلوه را خدا جDل و نمود جليل

ميشود: استفاده زير نكات داستان اين از

عروسي مجلس به مريم مادرش اتفاق به cdefg مسيح حضرت كه هنگامي /١

معجزه به اقدام مادرش درخواست به بود شده تمام شرابها چون ميشود وارد

حاضران كه صورتي به كرد, ناب شراب به مبّدل را آب از پر كوزة شش و كرد

شدند/ واقع شراب آن جالب طعم تأثير تحت

گرفت! انجام مادرش تقاضاي به كه بود مسيح معجزة نخستين معجزه اين /٢
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داد جلوه را خود جDل rشراب به آب nتبديل معجزه اين با مسيح حضرت /٣

شد! گردان شا ايمان سبب و

و سـياحان به و ميسازند كوزه جليل, قاناي شهر اهالي هنوز اينكه جالب

cdefg مسـيح حـضرت اعـجاز بـه كه شراب كوزههاي آن ياد به ميفروشند زّوار

شد/ درست

پـيامبر اين به كه است دروغيني و ساختگي افسانة يك اين كه نيست شك

كسـي بر آن شمار بي زيانهاي و شراب زشتي امروزه شده; داده نسبت بزرگ

همين در حتي و است, ممنوع و حرام آسماني اديان همة در و نيست, پوشيده

امـثال كتاب در چنانكه است شده تصريح آن به نصاري و يهود مقدس كتاب

ميگويد: كه آنجا شده, مذمت شراب شديدي لحن با سليمان

كـه غـمگيني و راست؟ كـه مـنازعات و راست؟ كـه آن و راست؟ كه <واي

حـمرت و rهست را كسـي nچـه راست؟ كه سبب بي جراحتهاي و راست؟

راست؟ كه rچشم nسرخي چشمان

شـراب نـوشيدن به كه كساني ـ شراب در متوقفيناند كه راست كساني مر ـ

است كساني به nاشاره مينمايند تفحص را ممزوج مسكرات و ـ ميدهند ادامه

تا ميكردند ممزوج ديگري اشياء با را آنها بهتر, شرابهاي جستجوي در كه

/rكنند پيدا لذيذتري طعم

جام در را رنگش و rاست رنگ nسرخ است فام سرخ شراب كه هنگامي ـ

مار مثل عاقبت چه ـ مَنگر آن به مينمايد حركت راستي به هم و ساخته نمايان

شد, خواهد نگران بيگانه زنان به تو چشمان ـ ميزند نيش مار شاه مثل و ميگزد,
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بر نائم مانند و دريا ميان در خوابنده مثل و ـ بود خواهد كجيها متدبّر تو دل و

و كوفتند مرا و نكشيدم الم و زدند مرا كه بگويي و ـ بود خواهي كشتي سردار

/٢٣ فصل سليمان, امثال كتاب عتيق, عهد /١

نمايم/>١ جستجو را آن ديگر بار آنكه تا شد خواهم كي بيدار نكردم دريافت

سبب و است زياد بسيار شراب مفاسد كه ميآيد بر خوبي به عبارت اين از

جـدالهـاي و جنگ و منازعات بروز و فكر و روح پريشاني و جسم ناراحتي

وجـود در مـار, زهـر هـمچون اثرش است, انسان بدبختي اسباب و اجتماعي

انـواع مـيان در گـرفتاري و جنسي آلود گناه اعمال و عفتي بي ماية و انسانها

مطرح عبارات اين در روشني بسيار طرز به كه ميگردد گرفتاريها و تخيDت

است/ شده

nسـبب مسـتهزء <شـراب ميخوانـيم: سليمان امثال كتاب از ديگر جاي در

و rشـود واقع تمسخر مورد كه گويد سخناني و كند حركاتي انسان كه ميشود

او به كه كسي هر و rاست مخاصمات و منازعات nسبب آورند غوغا مسكرات

/١ جملة ,٢٠ فصل سليمان, امثال عتيق, عهد /٢

نميشود/>٢ حكيم شود فريفته

از گـروهي بـه nاشـاره ايشـان <اما ميخوانيم: نيز اشعياء كتاب ٢٨ فصل در

/٧ جملة ,٢٨ فصل اشعياء كتاب /٣

شدند>٣ گمراه مسكرات از و ضاّل شراب از نيز rاست منحرفان

شراب, نوشيدن به كه آناني بر <واي است: آمده كتاب همين از ديگر جاي در

/٢٢ جمله ,٥ فصل مدرك, همن /٤

آنـها نيروهاي شراب, نوشيدن با يعني قوتمندند>٤ مسكرات مزج در و پهلوان

ميشود/ منازعه آمادة و تحريك
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nبـه انگور شيره و شراب و <زنا است: آمده rتورات nاز هوشيع كتاب در و

/١١ جمله ,٤ فصل هوشيع, كتاب /١

ميگيرند/>١ را دل rمسكر صورت

مـعناي بـه هـرگز شـراب كـه مـيشود روشـن خـوبي بـه تـعبيرات ايـن از

به كه است كننده مست مايع معناي به بلكه نيست; حDل معمولي نوشيدنيهاي

ميشود/ بدبختي و گمراهي سبب و ميرساند, زيان انسان جان و جسم

cdefg مسيح حضرت معجزة اولين شود گفته كه نيست آور شرم آيا حال اين با

به اب از پر بزرگ ظرف چندين كه بود اين شده ظاهر جليل قاناي شهر در كه

با كه هنگامي شده تحريف عبارت اين و شد؟! ناب شراب به تبديل او بركت

ساخت تاريخهاي ميان تفاوت شود, مقايسه مجيد قرآن در cdefg مسيح معجزات

ميگردد/ روشن وحي, طريق از گرفته نشأت واقعي تاريخ و بشر مغز

��

الوهيت دعوي cdefgو مسيح /٩

زمينة در ناروا اّدعاي هرگونه از را cdefg مسيح حضرت دامان صراحت با قرآن

ميگويد: صراحت با و ميشمرد; پاك الوهيت

ِمـْن َلَهْيِن ٕاِ ي َوُأّمِ اتَِّخُذوِني ِللنَّاِس ُقْلَت َأنَت َمْرَيَم اْبَن ِعيَسي َيا اُ% َقاَل (َوٕاِْذ
َفـَقْد ُقـْلُتُه ُكنُت ٕاِْن ِبَحّقٍ ِلي َلْيَس َما َأُقوَل َأْن ِلي َيُكوُن َما ُسْبَحانََک َقاَل اِ% ُدوِن

َلُهْم ُقْلُت َما ـ اْلُغُيوِب ُم َع�َّ َأنَْت نََّک ٕاِ نَْفِسَک ِفي َما َأْعَلُم َوَ' نَْفِسي ِفي َما َتْعَلُم َعِلْمَتُه

ا َفَلمَّ ِفيِهْم ُدْمُت ا ّمَ َشِهيدا َعَلْيِهْم َوُكنُت ُكْم َوَربَّ ي َرّبِ اَ% اْعُبُدوا َأْن ِبِه َأَمْرَتِني َما ٕاِ'َّ

بـياور خاطر <به َشِهيٌد): َشْيٍء ُكّلِ َعَلي َوَأنَْت َعَلْيِهْم ِقيَب الرَّ َأنَْت ُكنَت ْيَتِني َتَوفَّ
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مردم به تو آيا ميگويد: cdefg مريم بن عيسي به rقيامت nدر خداوند كه را هنگامي

"خداوندا! ميگويد: عيسي دهيد, قرار معبود ـ خدا از غير ـ را مادرم و من كه گفتي

بودم گفته چنين گر ا بگويم نيست من شايستة آنچه ندارم حق هرگز من منزهي,

است تـو ذات در آنـچه مـن و ميداني است من دل در را آنچه ميدانستي, تو

امر من به آنچه جز نگفتم چيزي آنها به من پنهاني"ـ اسرار داناي تو و نميدانم

من كه زماني تا و است شما و من پروردگار كه بپرستيد را خدا rتنهاn كه فرمودي

مـنحرف شـرك سوي به توحيد مسير از nتا بودم ايشان گواه بودم آنها ميان در

چـيزي هر بر تو و بودي, آنان مراقب تو گرفتي, باز مرا كه هنگامي اما rنشوند

/١١٧ و ١١٦ آيات مائده, سوره /١

گواهي>١

ميگويند/ چه cdefg مسيح دربارة اناجيل ببينيم حال

ميخوانيم: يوحنا انجيل در

جواب آنها به عيسي ـ كنند سنگسار را او تا داشتند باز را سنگها يهوديان <و

جهت به نمودهام شما به خود پدر جانب از را خوب كارهاي بسيار من كه داد

گفتند: داده جواب او به يهوديان ـ ميكنيد؟ سنگسار مرا شما كه آنهاست از كدام

تو اينكه جهت به و كفر جهت به بلكه نميكنيم; سنگسار را تو خوب كار براي

آن به شما آيا داد/// جواب آنها به عيسي ميگرداني; خدا را خود و هستي انسان

از ميگويي كفر تو كه ميگوييد فرستاده جهان به و كرد, منزه را او پدر كه كس

باور نميآرم جا به را خود پدر كارهاي من گر ا هستم خدا پسر من گفتم كه آنجا

شما تا كنيد, باور مرا كارهاي نكيند باور مرا كه چند هر آرم جا به گر ا و ـ مكنيد
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/٣٨ و ٣١ جملههاي ,١٠ باب يوحنا, انجيل /١

وي>١ در من و است من در پدر كه كنيد باور و بدانيد

ميشود: روشن نكته چند عبارات اين از

به حكم و است كرده خدايي ادعاي او كه ميكردند متهم را عيسي يهوديان /١

دادند/ نمودنش سنگسار و او تكفير

و هستم, خدا پسر گفتهام من ميگويد: گاه خود, از دفاع هنگام به مسيح /٢

انجام گر ا ميدهم, انجام خدايي كارهاي من ميگويد: گاه و است, من پدرم خدا

من و است من در خدا كه كنيد باور دادم انجام گر ا و نكنيد, باور مرا سخن ندادم

خدا/ در

در خدا و خدا در انسان حلول و خدايي كارهاي انجام و پدر و پسر به تعبير

نيست, سازگار منطقي معيارهاي از يك هيچ با كه است كفرآميز تعبيراتي انسان,

در را تعبيرات گونه اين مجازي عنوان به حتي پيامبر, يك كه ندارد دليلي اصو� و

دشمنان دست به و بيندازد اشتباه به را خبراني بي و كند بيان خداوند و خود مورد

كنند/ سنگسار را او بخواهند كه دهد بهانه

صـراحت بـا ـ خـوانـديم, pبا در كه آياتي در ـ قرآن كه است حالي در اين

سوي از رسالت و نبوت و خداوند بندگي جز ادعايي هيچگونه مسيح ميگويد:

بود, خاضع بسيار نيز خدا فرمان برابر در تسليم و عبوديت مقام در و نداشت, او

فرمان و اذن به همگي ميداد انجام معجزات از آنچه ميگويد: نيز ديگر آيات در

الطَّْيِر َكَهْيَئِة يِن الّطِ ِمَن َتْخُلُق (ٕاِْذ ميخوانيم: ١١٠ آية مائده سورة در بود, خدا

ُتـْخِرُج َوٕاِْذ ْذِنيى ِبٕاِ َواْ'َْٔبَرَص ْكَمَه اْ'َٔ َوُتْبِرُء ْذِنيى ِبٕاِ طَْيرا َفَتُكوُن ِفيَها َفَتنُفُخ ْذِنيى ِبٕاِ
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بـه چـيزي گـل از من, اذن به كه را هنگامي rبياور خاطر <nبه :( ْذِنيى ِبٕاِ اْلَمْوَتي

و شد; مي اي پرنده من, اذن به و ميدميدي, آن در و ميساختي, پرنده صورت

كه هنگامي و دادي; مي شفا من, اذن به را پيسي بيماري به Dمبت و مادرزاد, كور

ميكردي/> زنده من اذن به را مردگان

ميدهد نشان يكديگر با انجيل و قرآن در تاريخي مسائل گونه اين مقايسة

بشر/ مغز ساختة و يافته تحريف كدام و است, خدا سوي از كدام

cdefg حضرتمسيح حضور در بدكار زن /١٠

حـتي آمـده cdefg مسـيح حـضرت دربارة مجيد قرآن از كه مختلفي آيات در

دربارة مريم سورة در كه آياتي و نميشود ديده او دربارة اوpئي ترك كمترين

وقتي كه ميكند توصيف pبا سطح در را او قداست قدري به آمده مريم مادرش

كرد, مشاهده بود, آمده خدا سوي از او به فرزند بخشيدن براي را وحي فرشتة

زيـباي جـوان صـورت به او زيرا ـ برد پناه خدا به و شد, زده وحشت سخت

داد, دست او به حمل وضع درد كه هنگامي حتي ـ شد ظاهر برابرش در ناشناسي

و دشـمنان است مـمكن كـه ساخت, مجسم نظر در را خويش زندگي آيندة و

نَْسيا كُنُت َو َهَذا َقبَْل ِمتُّ لَيْتَِنيى (يَا گفت: دهند, او به ناروا نسبتهاي گاهان ناآ

/٢٣ آيه مريم, سوره /١

بودم>١/ شده فراموش كلي وبه بودم مرده اين از پيش كاش <اي َمنِْسيّا):

و مـيگشايد زبان خدا فرمان به گاهواره در كه قداست, اين با پيامبري ولي

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٢٦٠> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



آنچه و زكات, و نماز از لحظه همان از و ميدهد, گواهي مادرش پاكي به عم`

كه شده او از اناجيل از بعضي در ترسيمي چنان ميگويد: سخن است تقوا آيين

ميبرد/ فرو تعجب در را خوانندهاي

نـزد كـه را شـهر بـدنام زن سرگذشت لوقا انجيل ببينيم و كنيم توّجه كنون ا

گناهكار كه شهر آن از زني گاه نا > ميكند: بيان چگونه كرد توبه و آمد cdefg مسيح

از يكـي nفريسيها فريسي خانه در rمسيح nحضرت او كه يافت چون ميبود

حـقة است, نشسته rاست گير گوشه معناي به فريس اصل و بودند يهود فرق

به شروع ايستاده پاهايش نزديك گريان او سر عقب به پس نموده, پيدا عطري

و نـموده خشك خـود سر موهاي به و نموده, خود اشك به او پاهاي تركردن

ميماليد/ عطر و ميبوسيد را پاهايش

كرده مDحظه را مقدمه اين rبود كرده nدعوت بود خوانده را او كه فريسي آن

را او كه زن اين كه يافتي آينه هر بودي پيغمبر كس اين چنانچه ميگفت: خود با و

است/ گناهكار كه زيرا است زني قسم چه و كيست ميكند مس

اظهار تو به كه دارم چيزي شمعون اي كه گفت را وي فرموده, تكلم عيسي

يكـي كـه بـودند, بدهكار دو را طلبكاري گفت: بفرما, استاد اي گفت: ميكنم,

ادا كـه نـداشـتند چيزي چون دينار, پنجاه ديگري و داشت بدهي دينار پانصد

خـواهـد دوست بـيش را او آنـها از كدامـيك بگو پس بخشيد را دو هر نمايند

بـيشتر او بـه كـه كس آن دارم گمان كه كرد: عرض جواب در شمعون داشت؟

كه ميباشد نفر ده نام مقدس كتاب قاموس نويسندة گفتة به و است, شنونده معناي به اصل در شمعون /١
داستان اين در كه است فريسي شمعون همان آنها از يكي شده, مسيحيان مقدس كتب در آنها به اشارهاي

شمعون١ نموده, اشارت زن آن به و دادهاي جواب براستي فرمود است بخشيده
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بوده/ مسيح مخاطب

اما نياوري من پاهاي براي آب آمدم در تو خانة در من ميبيني را زن اين گفت: را

نبوسيدي مرا تو نمود, خشك خود سر موهاي به شسته, اشكها با مرا پاهاي او

روغن به مرا سر تو و است, نايستاده باز من پاهاي بوسيدن از آمدنم وقت از او و

گناهان كه ميگويم تو به اين جهت به و ماليد, عطر مرا پاهاي او ننمودي چرب

دوست اندك كه كس آن و داشت, دوست بسيار كه زيرا شد, آمرزيده او بسيار

/٤٨ تا ٣٧ جملههاي هفتم باب لوقا انجيل /١

شد/>١ آمرزيده تو گناهان كه گفت را زن آن و شود, آمرزيده اندك او براي دارد,

كه فريسيان از يكي خانة به مسيح حضرت كه است چنين داستان اين حاصل

قـائل او بـراي زيـادي احترام خانه صاحب ميآيد, در بودند يهود از طايفهاي

به و شد باخبر او حضور از كه بود شهر آن در منحرفي و گناهكار زن اما نميشود

dباب بعد باب در لوقا انجيل گفتة به كه است ثروتمندي و كار زنا زن مجدليته مريم همان احتما� زن اين /٢
بود/ شده او ياران جزء و كرد cdefgتوبه مسيح دست به hهشتم

آمد/٢ در يهودي خانة

موهاي به گاه و ميشستند, احترم به را مهمان پاي كه بود معمول زمان آن در

چون سفرها در و ميرفتند راه پابرهنه غالبا اينكه خاطر به ـ ميماليدند روغن او

خشك بادها وزش اثر بر بدنشان پوست و موها نداشتند داري پوشش وسيلة

ميشد/

ايـن nطـبق را cdefg مسيح پاهاي خود چشم اشک با آب جاي به گنهكار زن

خشك را او پاي بلندش گيسوان با حوله جاي به و داد شستشو rساختگي داستان

ميداد/ بوسه را او پاهاي خود گرم لبهاي با كرد

خـود وبـا شد, ناراحت خانه صاحب يهودي مرد كه بود زننده چنان منظره
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از pاقل است كاره چه زن اين كه ميشود متوجه و بود پيامبر مرد اين گر ا گفت:

ميكرد/ جلوگيري كار اين

و كرد قانع را او زد بدهكار دو مورد در كه مثالي با و دريافت فراست به مسيح

من از بدكار زن كه را پذيرايي اين بودم, تو مهمان من اينكه با داشت اعDم او به

مـرا تـو شست; چشـم اشك بـا او امـا نشسـتي آب با مرا پاي تو نكردي; كرد

ولي نكردي چرب روغن با را سرم تو ميبوسيد; مرا پاي پيوسته او اما نبوسيدي

ميماليد/ من پاي به را عطر او

پيامبر يك براي آيا ببينيم بپردازيم, داستان اين تحليل و تجزيه به كمي حال

زن اخـتيار در را خـود كه است سزاوار عادي پرهيزكار فرد يك حتي و بزرگ

كند/ رفتار او با چنين اين كه بگذارد آلودهاي

آن و داشت, سال سي حدود و بود جوان زمان آن cdefgدر مسيح حضرت او�

زن قـاعدتا شهر معروف بدكار زن زيرا بود, زيبا و جوان قاعدتا هم بدكار زن

كه بزرگي پيامبر كرد باور ميتوان چگونه باشد, نميتواند افتاده كار از و زشت

كه دهد اجازه بدكاري زن به است آمده تقوا آيين گسترش و اخDق تهذيب براي

ظـريفش مـوهاي بـا بشـويد, چشم اشك با كند, دستمالي را او پاهاي قدر آن

را او مرتبا داغش لبهاي با و نمايد مالي روغن لطيفش دستهاي با كند خشك

است؟ باوركردني اين آيا ببوسد

كسي كنون تا آيا دارد, رسمي و راه هم توبه كند, توبه ميخواست كه فرض به

يك به رسد چه تا است؟ كرده معاملهاي چنين عادي كشيش يا روحاني يك با

نمايان كام` آن جبين از داستان اين بودن خرافي آثار صورت هر در الهي/ پيامبر
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است/

پاسخ هرگز كرده ذكر rداستان اين nطبق كه مثالي با cdefg مسيح گذشته اين از

مـحبت قـدر ايـن زن اين چرا كه نبود اين يهودي ايراد است, نداده را يهودي

بلكه است; او گناه زيادي خاطر به او محبت زيادي كه شود گفته جواب تا ميكند

قدر اين بدنامي و آلوده زن ميدهد اجازه خدا پيامبر چرا كه بود اين يهودي ايراد

عطر و كند خشك خود موهاي با و بشويد, خود چشم اشك با كند, لمس او پاي

ندارد/ كار اين به ربطي گناه كمي و زيادي مسلما و بمالد آن به روغن و

اين از را او آمده cdefg مسيح دربارة قرآن تواريخ در كه سرگذشتي حال هر به

ميكند/ مبرا و پاك نسبتها گونه

��

نتيجه

تـواريـخ بين روشن, مقايسة يك در شد گفته فراز ده ضمن pبا در آنچه از

نزول عصر در كه كتابهايي همان يعني rمسيحيان و يهود مقّدسة nكتب عهدين

ميشود معلوم خوبي به ميشد شمرده اديان تاريخ منابع مهمترين عنوان به قرآن

متأثر آنها از بايد حال هر به زيرا باشد; انساني فكر زاييدة قرآن نميتواند هرگز كه

بودن پاك ولي ميگذاشت; اثر داستانها گونه اين نقل در پذيري اثر اين و ميشد,

ايـن از است پيشين انبياء داستان شرح به مربوط آنچه مخصوصا قرآن تواريخ

پـروردگار عـلم منبع از كه است اين بر گواه ناروا, نسبتهاي و خرافات گونه
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است/ جاويدان معجزهاي و گرفته سرچشمه
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قوانين وضع نظر از اعجاز ـ ٥

و معاد و مبدء به مربوط تعليمات و معارف بر عDوه مجيد قرآن در ميدانيم

قـوانـين رشـته يك عبادات, به مربوط دستورات و تاريخي, و اخDقي مسائل

از بخشي و اسDم اساسي قانون از ترسيمي واقع در كه است, آمده نيز اجتماعي

است/ سياسي و جزايي حقوقي, مدني, قوانين

سازد; ظاهر را آن بودن معجزه ميتواند تنهايي به قرآن از بخش اين در دقت

- آمد خواهد آن نمونههاي كه ـ حكيمانه بسيار قوانين اين بروز و ظهور كه چرا

بـي ديگـر تعبير به يا بود, فرما حكم آن بر جنگل قانون كه محيطي در هم آن

بنابراين دارد/ وا تسليم به را منصفي فرد هر ميتواند ميكرد, بيداد آن در قانوني

مربوط مسائل در فقط را آن اعجاز و آسماني كتاب اين عظمت نيستيم گزير نا ما

بلكه كنيم; جستجو تاريخي جنبههاي و علوم و معارف يا بDغت, و فصاحت به

سوي به است اي دريچه تنهايي به نيز قرآن در موضوعه قوانين مجموعة بررسي

بزرگ/ جهان اين

خوب قانون يك كه ـ معنا اين پيرامون كوتاهي مقدمة قب` است pزم اينجا در
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گردد/ بحث اين براي پايهاي تا باشيم, داشته ـ باشد دارا بايد را خصوصياتي چه

است؟ قانون كدام قانونها بهترين

وضـع اصلي فلسفه به گر ا ولي نيست; آساني كار سؤال اين به گفتن پاسخ

ميشود/ روشن راه كنيم توجه انساني جوامع در قوانين

تـمام و دارد, جمعي دسته و گروهي زندگي يك انسان كه است اين مسأله

زنـدگي هـمين است; اجتماعي زندگي همين مديون ترقيهايش و پيشرفتها

و ابـتكارها و دانشمندان علوم و متفكّران افكار كه ميشود سبب جمعي دسته

نسل به نسلي از و دهند هم دست به دست بشري جامعة سراسر در خDقيتها

و علوم در مهمي ترقيات و پيشرفتها ناظر و شاهد روز هر و شوند منتقل ديگر

باشيم/ بشري تمدن زمينة در و انساني دانشهاي

بـحث مـوضع بـاشد چـه هـر جـمعي دسـته زنـدگي اين از استقبال انگيزة

جـانداران از بسياري مانند انسانها زندگي گر ا يقين به ولي است; گانهاي جدا

نه نداشت/ فرقي تاريخ, از قبل انسانهاي با امروز انساِن بود كنده پرا بطور ديگر

و ادبيات و هنرها نه صنايع, نه و داشت وجود كتشافي ا و اختراع و تمدن و علم

نميآمد/ پديد ديگري پيشرفت هيچ نه

بـطور گـر ا كـه دارد هـم عـوارضـي و مشكDت اجتماعي, زندگي اين ولي

بـاز كـار از تـرقي و تكـامل چرخهاي تنها نه نشود, پيشگيري آن از صحيحي

نـابودي بـه را انسـان نسل كه آورد بار به فجايعي است ممكن بلكه ميايستد;
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بكشاند/

و مـنافع اصطكاك از كه درگيريهايي از: است عبارت عمدتا ضايعات اين

خواهيها خود و خودكامگي انحصارطلبيها, جوييها, برتري و حقوق تزاحم

گاه و نفري, چند يا دو كشمكشهاي و نزاعها و درگيري عامل و ميآيد وجود به

گردد/ جهاني و منطقهاي جنگهاي سرچشمة

مقرراتي گر ا كه شدند متوجه كار, آغاز همان از انساني جوامع دليل همين به

و ومشـاجرات مـناقشات حل راه و افراد حقوق و اختيارات حدود تعيين براي

فاجعه و داشت خواهد معكوس نتيجة بشر اجتماعي زندگي نباشد, درگيريها

ميشود/ آفرين

و همگامي و همكاري كه ميگيرد شكل زماني واقعي معناي به اجتماع اصو�

پـرتو در جز چيزي چنين و باشد, داشته وجود جامعه افراد ميان در همفكري

نيست/ امكانپذير مقررات, و قوانين وضع

پيدايش سرچمشه خود تعهد و ندارد, مفهومي تعهد بدون همكاري اصو�

است/ قانون

از جـلوگيري بـه مـنحصر را قانون وظيفة ما گر ا است اشتباه اينها بر عDوه

به قوانين از بسياري وضع چند هر بدانيم; كشمكشها به دادن پايان و تجاوزها

است/ بوده منظور همين

اعـتماد ايجاد و اجتماعي روابط استحكام وظيفه كار اين از قبل قانون بلكه

متمركز و استعدادها, پرورش براي pزم آزادي تأمين و تعهدات برابر در متقابل

بيشتر چه هر تكامل منظور به معين سوي يك در امكانات بسيج و نيروها ساختن
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دارد/ را

صراحت با لذا و است, بشريت جامعة عروق در خون مانند قانون واقع در

حـاصل هم پيشرفتي نبود, هم اجتماعي نداشت, وجود قانوني گر ا گفت: بايد

نميشد/

است آن قانون بهترين نيست, مشكل چندان فوق سؤال به دادن جواب كنون ا

باشد: داشته زير امور تأمين براي بيشتري توانايي كه

وحـدت عـامل يك سـاية در را انسـاني جـامعة كـندة پـرا نيروهاي تمام /١

در را زبانها و نژادها و رنگها اختDف مانند موانعي و كند, آوري جمع نيرومند

نمايد/ حل خود

سازد/ فراهم را خDقيتها و نهفته استعدادهاي پرورش وسيلة /٢

بـتوانـند آن ساية در افراد همة تا نمايد, تأمين را واقعي معناي به آزادي /٣

سازند/ شكوفا را خود استعدادهاي

تـجاوزها و تصادمها از تا كند, روشن را قشر هر و كس هر عادpنة حق /٤

نمايد/ جلوگيري

اجـرايـي ضمانت سيستم يك انتخاب طريق از را واطمينان اعتماد روح /٥

دهد/ گسترش صحيح,

كـه نـيست آن خـوب قـانون يك مـيكنند, تصور بعضي آنچه عكس به /٦

زندانهاي و مأموران و قضايي وسيع دستگاه يك با گستردهاي, و وسيع قوانين

و قانون آن عجز و درماندگي و ضعف نشانة اين البتّه و بكشد, يدك خود با زياد

آمـوزشهاي طـريق از كـه است آن خـوب قـانون يك بـلكه است; جامعه آن
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چنان به نيازي تا بپردازد, نابسامانيها از پيشگيري به صحيح مقررات و فرهنگي

نباشد/ مسائلي

بـه يـا و درمـاني طب منزله به زندانها, و مجازاتها و قضايي دستگاهاي

و صحيح قوانين ولي است; بيمار يك كردن جراحي منزلة به صحيحتر, عبارت

كـم هـم و مطبوعتر هم كه است بهداشتي طب منزلة به شده, حساب مقررات

است/ ضايعات و عوارض از خالي هم و هزينهتر,

قـرار بررسي مورد را آن قوانين و ميگرديم, باز قرآن سوي به مقدمه اين با

ميدهيم/

قرآن قوانين ويژگيهاي

ظهور به حجاز محيط در قوانين اين تمام كه ميدانيم pزم را نكته اين ذكر قب`

رسوم و آداب تنها و نداشت, مفهومي آن در تقريبا قانون كه محيطي پيوست,

و ميكرد حكومت قانون لباس در آن قبائل ميان در خرافات به آميخته و محدود

توجيه گونه هيچ و است عجيب راستي محيطي, چنان در اسDمي قوانين ظهور

خدا سوي از همه كنيم قبول آنكه جز نيست; متصّور آن براي عادي و طبيعي

است/

گستردگي جامعيتو اول:
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و بـود بسـته مختلف جهات از كه شد نازل محيطي در مجيد قرآن اينكه با

زندگي و نژاد و قوميت مسألة و داشت جزيره از خارج جهان با محدودي ارتباط

رنگ بـايد طـبعا مـحيطي چنين محصول بود, حاكم آن شئون همه بر قبيلگي

به قرآن قوانين اينكه جالب ولي باشد, داشته قبيلگي رنگ بلكه عربي, قوميت

قرآن در اْلَعَرُب> َها <َايُّ يىا خطاب بار يك حتي و ندارد را رنگي چنين وجه هيچ

نميشود/ ديده

بـني (يىا شكل به خطابها و است انسانها عموم از قرآن در سخن همه

مورد/ ٥ /١
مورد/ ٢٠ از بيش /٢

اّلـذين اَيُّها (يىا يا و مردم>, <اي النّىاُس)٢: اَيُّها (يىا و آدم> فرزندان <اي آَدَم)١:

مورد/ ٨٠ از بيش /٣
مورد/ پنج /٤

(يىا و من>, بندگان <اي عبادي)٤: (يىا و آوردهايد> ايمان كه كساني <اي اىمنوا)٣:

مورد/ دو /٥

است/ انسان> <اي اِ+نساُن)٥: اَيّها

انسانها همة به ناظر آن وقوانين جهانيان; همة قرآن مخاطبين ترتيب اين به

است/

جـهانيان بـراي رحـمت جـز را <تو :( لِلَْعالَِميَن َرْحَمًة ٕاِ+َّ َأْرَسلْنَاَك (َوَما آية

/١٠٧ آيه انبياء, سوره /٦

:( َنِذيرا لِلَْعالَِميَن لِيَكُوَن َعْبِدِه َعلَي الُْفْرَقاَن َل نَزَّ الَِّذيى (تَبَاَرَك آية و نفرستاديم>٦

دهنده بيم تا كرد نازل اش بنده بر را قرآن كه كسي است پربركت و ناپذير <زوال

/١ آيه فرقان, سوره /٧

براي تذكّري مگر نيست <آن لِلَْعالَِميَن): كٌْر ِذ ٕاِ+َّ ُهَو (ٕاِْن آية و باشد/>٧ جهانيان
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/١٠٤ آيه يوسف, سوره /١

است/ مّدعا اين بر ديگري گواه آن, مانند و جهانيان/>١

با و است كرده حذف كلي به پرست نژاد محيط آن در را نژادي امتيازات قرآن

عموم شدهايد> آفريده مادر و پدر يك از و آدميد فرزندان همه <شما زيباي منطق

اعـDم خـانواده يك بـه مـتعلّق و برادر را همه و ميدهد قرار مخاطب را مردم

ميگويد: و ميكند تحكيم اخوت سرحد در را ها انسان همة پيوند ميكند,

ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئَل ُشُعوبا َوَجَعْلنَاُكْم َوُأنثَيى َذَكٍر ْن ّمِ َخَلْقنَاُكْم نَّا ٕاِ النَّاُس َها َأيُّ (َيا
شما و آفريديم زن و مرد يک از را شما ما مردم! <اي َأْتَقاُكْم): اِ% ِعنَْد َأْكَرَمُكْم ٕاِنَّ
r,نيست برتري مDك nاينها بشناسيد; را يكديگر تا داديم قرار قبيلهها و تيرهها را

گاه آ و دانا خداوند يقين به است; شما تقواترين با خداوند نزد شما گراميترين

/١٣ آيه حجرات, سوره /٢

است/>٢

را ايمان با افراد پيوند و كرده نفي را محدود پيوندهاي تمام ديگر, جاي در و

برادري و اخوت پيوند به منحصر مكان, هر و زمان هر و زبان هر و نژاد هر از

اساس اين بر و است برابري و مساوات اساس بر پيوندها نزديكترين كه ميداند

/١٠ آيه حجرات, سوره /٣

ِانَّما مفهوم nبه يكديگرند>٣ برادر فقط <مؤمنان :( ٕاِْخَوةٌ الُْمْؤِمنُوَن ميفرمايد:(ٕاِنََّما

r/كنيد توجه است حصر براي كه

است گونهاي به قرآن قوانين جامعيت ديگر سوي از و سو, يك از همه اينها

گرفته اعتقادي مسائل مهمترين از ميگيرد/ بر در را انسانها زندگي سراسر كه

هر و سDم به دادن پاسخ nمانند اجتماعي و اخDقي مسائل سادهترين تا rتوحيدn
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ٍة ِبَتِحيَّ يُتْم ُحّيِ (َوٕاَِذا ميفرمايد: جا يك در مث` ,rآمدگويي خوش و تحيت گونه

كـه <هنگامي َحِسيبا): ٍء َشيىْ ُكّلِ َعَليى َكاَن اَ% ٕاِنَّ وَها ُردُّ َأْو ِمنَْها ِبَأْحَسَن َفَحيُّوا

يا بدهيد, بهتر گونهاي به را او پاسخ ميگويد, آمد خوش و تحيت شما به كسي

/٨٦ آيه نساء, سوره /١

دارد/>١ را چيز همه حساب خداوند گويند پاسخ گونه همان به pاقل

طوpنيترين كه داريم بدهيها و ديون نوشتن دربارة آيهاي مجيد, قرآن در

شده بيان مسأله همين پيرامون الهي, حكم بيست حدود آن در و است قرآن آية

/٢٨٢ آيه بقره, سوره /٢

معارف و عقايد به مربوط مسائل به قرآن پرداختن كه ميدهد نشان اين و است/٢

احكام ساير كه نبوده اين از مانع هرگز آن, مانند و معاد و مبدء مورد در اسDم,

كند/ بيان نيز را نياز مورد

زيرا شده بيان قرآن آيات ظواهر در قوانين, و احكام جزئيات تمام نميگوييم

هـر در كـه است ايـن مـنظور بـلكه است; قرآن برابر چندين مسلّما آنها حجم

است/ فرموده بيان را pزم اصول قسمت,

باشيم: داشته اصول اين از بخشهايي به كوتاهي اشارات اينجا در نيست بد

روي چيز همه از بيش قرآن اعتقادي مسائل در چيز همه بناي زير توحيد /١

و شـده, اشاره اينمسأله به قرآن, آيات در بار صدها و كرده تكيه توحيد اصل

ميفرمايد: خداوند دربارة كه آنجا تا نموده, ترسيم را توحيد مفاهيم دقيقترين

/١١ آيه شوري, سوره /٣

جمال و جDل اوصاف و نيست>٣ خداوند همانند چيز <هيچ َشْيٌء): كَِمثِْلِه (لَيْس
كتاب اين سوم جلد به ميتوانيد زمينه اين در كه داده شرح آيه صدها در را او
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نبّوت بلكه ميشمرد; يگانه نظر هر از را خدا تنها نه كنيد/ مراجعه rقرآن nپيام

نـادرست را آنهـا مـيان افكـندن جدايي و ميداند واحدي دعوت نيز را انبياء

پـيامبران مـيان مـا مـيگويند مؤمنان > :( ُرُسِلهى ِمْن اََحٍد بَيَْن ُق نَُفرِّ +) ميشمرد

زماني نياز طبق ويژهاي, مأموريتهاي آنها از كدام هر چند هر نميافكنيم> جدايي

است/ بوده يكي جا همه آنها دعوت اصول ولي داشتند, خود

افـراد تـمام گفتيم چنانكه و است حاكم نيز انساني جامعة در توحيد مسألة

و پدر يك از كه ميكند برادراني به تعبير آنها از و خانواده يك عضو را اجتماع

آمدهاند/ وجود به مادر

زمينه اين در قرآن است, انبياء تعليمات مهمترين از يكي اجتماعي عدالت /٢

ِلـَيُقوَم َواْلـِميَزاَن اْلِكَتاَب َمَعُهُم َوَأنَْزْلنَا نَاِت ِباْلَبّيِ ُرُسَلنَا َأْرَسْلنَا (َلَقْد ميفرمايد:

كتاب آنها با و فرستاديم, روشن دpيل با را خود پيامبران <ما ِباْلِقْسِط): النَّاُس

مردم تا كرديم نازل rنهpعاد قوانين و باطل از حق nشناسايِي ميزان و آسماني

/٢٥ آيه حديد, سوره /١

كنند>١ عدالت به قيام

جوان, و پير كوچك, و بزرگ از اعم ايمان با افراد همة هدف, اين تعقيب در و

آَمنُوا الَِّذيَن َها َأيُّ (َيا ميفرمايد: و كرده امر اين به دعوت را, زباني و نژاد هر از

<اي ْقَرِبيَن): َواْ'َٔ اْلَوالَِدْيِن َأِو َأنُفِسُكْم َعَليى َوَلْو ِ%ِ ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط اِميَن َقوَّ ُكونُوا

گواهي خدا براي كنيد/ عدالت به قيام هميشه و همواره آوردهايد! ايمان كه كساني

/١٣٥ آيه نساء, سوره /٢

باشد!>٢ بوده نزديكانتان و مادر و پدر يا شما, زيان به چه گر ا دهيد,

به را همه پيمان, و عهد گونه هر و قراردادها و اجتماعي روابط زمينة در /٣
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ِبالُْعُقوِد َأْوُفوا آَمنُوا الَِّذيَن (يأَيَُّها ميفرمايد: و كرده دعوت اصل اين به پايبندي

/١ آيه مائده, سوره /١

نـيز و كـنيد!>١ وفا rقراردادها nو پيمانها به ايد! آورده ايمان كه كساني <اي :(
كه كنيد, وفا rخودn عهد به <و :( َمْسئُو} كَاَن اْلَعْهَد ٕاِنَّ ِباْلَعْهِد (َأْوُفوا ميفرمايد:

/٣٤ آيه اسراء, سوره /٢

شود/>٢ مي سؤال عهد از

شـامل را مسلمين غير با پيمان و عهد حتي كه است اين شمول و گسترش

كـم حا نيز المللي بين قراردادهاي و خصوصي, و عمومي روابط بر و ميشود

است/

تجاوز از ناشي خسارت گونه هر جبران و تجاوز گونه هر دفع زمينة در /٤

اْعـَتَدي (َفـَمِن مـيفرمايد: شده حساب كام` و كوتاه عبارت يك در ديگران,

ِقيَن): اْلُمتَّ َمَع اَ% َأنَّ َواْعَلُموا اَ% ُقوا َواتَّ َعَلْيُكْم اْعَتَدي َما ِبِمثِْل َعَلْيِه َفاْعَتُدوا َعَلْيُكْم
nمـخالفت از و كـنيد حمله او بر وي حمله همانند كرد, حمله شما به <هركس

/١٩٤ آيه بقره, سوره /٣

٣< است پرهيزگاران با خدا بدانيد و ;rننماييد روي زياده nو بپرهيزيد خدا rفرمان

مـيكنند: پـيشنهاد را مـتين كـلي اصـل يك نيز دفاعي مسائل زمينة در و /٥

اِ% َعـُدوَّ ِبـِه ُتـْرِهُبوَن اْلـَخْيِل َبـاِط ّرِ َوِمـْن ٍة ُقـوَّ ْن ّمِ اْسَتَطْعُتْم َما َلُهْم وا (َوَأِعدُّ
از و نـيرو از داريـد توان در چه هر ,rدشمنانn آنها با مقابله <براي ُكْم): َوَعُدوَّ
nشناخته دشمن و خدا دشمن آن, وسيله به تا سازيد, آماده ورزيده اسبهاي

/٦٠ آيه انفال, سوره /٤

نگيرد/٤ صورت جنگي و تجاوز تا بترسانيد!> را خويش rشده
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مـركب سـاختن آمـاده و عام, بطور را نيروها تقويت و قوا تدارك اينجا در

از پيشگيري منظور به rمصداق يك عنوان nبه خاص بطور را عصر آن جنگي

مـنطقيترين ايـن و مـيكند, توصيه دشمنان ترساندن و ارهاب و جنگ وقوع

است/ نظامي بنية تقويت براي هدف

واقـع اجتماعي رقباي و مسلكان هم بين كه نزاعهايي و مناقشهها در اما /٦

از قـوا اعداد يا مثل, به مقابله جاي به ميگويد: و دارد ديگري توصية ميشود

برچيده عداوت و نفاق تا دهيد پاسخ نيكي به را بدي و كنيد استفاده ضد به مقابله

َعـَداَوٌة َوَبـْينَُه َبْينََک الَِّذي َذا َفٕاِ َأْحَسُن ِهَي ِتي ِبالَّ (اْدَفْع ميفرمايد: بنابراين شود

َعـِظيٍم): َحـّظٍ ُذو ٕاِ'َّ ُيـَلقَّاَها َوَما َصَبُروا الَِّذيَن ٕاِ'َّ ُيَلقَّاَها َوَما # َحِميٌم َوِليٌّ َكَأنَُّه

rديد nخواهي گاه نا كن, دفع نيكي با را بدي نيست; يكسان بدي و نيكي <هرگز

ـ است/ صميمي و گرم دوستي گويي است, دشمني او و تو ميان كه كس همان

كه كساني جز و رسند, نمي مقام اين به استقامتند و صبر داراي كه كساني امّاجز

/٣٥ و ٣٤ آيات فصلت, سورة /١

گردند>/١ نمي نايل آن به دارند rتقوا و ايمان nاز عظيمي بهره

دست به كس هر سرنوشت ميگويد: صراحت با انسان نوشت سر دربارة /٧

<هر َرِهينٌَة): كََسبَْت ِبَما نَْفٍس (كُلُّ ميباشد: او كوشش و تDش درگرو و است او

/٣٨ آيه مدثر, سوره /٢

ـ َسَعي َما ٕاِ+َّ نَساِن لِلْٕاِ لَيَْس (َوَأْن و ميدهد>٢ انجام كه است كاري گرو در كس

و سـعي rحـاصلn جـز چـيزي انسـان براي كه اين <و يَُري): َسْوَف َسْعيَُه َوَأنَّ

/٤٠ و ٣٩ آيات نجم, سوره /٣

شود,>/٣ مي ديده بزودي او تDش كه اين و ـ نيست, او كوشش
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نميتوان دين تبيين و استدpل طريق از جز اينكه و عقيده آزادي مورد در /٨

ِمْن ْشُد الرُّ تَبَيََّن َقْد يِن الّدِ ِفيى كَْراَه ٕاِ +َ) ميفرمايد: كرد, نفوذ كسي فكري محيط در

و آشكار منحرف, راه از درست راه نيست, كراهي ا هيچ دين قبول <در :( الَغّيِ

/٢٥٦ آيه بقره, سوره /١

شده>/١ تببين

اسـDم پيامبر بعثت مهم اهداف از يكي ميگويد: انسانها آزادي مورد در و

َعنُْهْم (َويََضُع است: بوده اسارت بندهاي و قيد از انسانها كردن آزاد همان mnopq
nاز بود آنها بر كه را زنجيرهايي كه <پيامبري :( َعلَيِْهْم كَانَْت الَِّتيى َواْ+َْٔغHََل ٕاِْصَرُهْم

/١٥٧ آيه اعراف, سوره /٢

مينهد>٢/ فرو rگردنشان و پا و دست

انسانها آزادي سلب گونه هر كه دارد وسيعي مفهوم اسارت, زنجيرهاي اين

ميشود/ شامل را

شخصيت به احترام و ديگران خصوصي زندگي در دخالت عدم مورد در /٩

ٕاِنَّ الظَّّنِ َن ّمِ َكِثيرا اْجَتِنُبوا آَمنُوا الَِّذيَن َها َأيُّ (َيا ميفرمايد: آنان هتك ترك و افراد

ايمان كه كساني <اي َبْعضا): ْعُضُكْم ّبَ َيْغَتْب َوَ' ُسوا َتَجسَّ َوَ' ثٌْم ٕاِ الظَّّنِ َبْعَض

هرگز است, گناه گمانها از بعضي كه چرا بپرهيزيد, گمانها از بسياري از آوردهايد,

/١٢ آيه حجرات, سوره /٣

نكند/>٣/ غيبت را ديگري از شما از يك هيچ و نكيند تجسس rديگران كار nدر

دليـل بـه و ندارند, جنگ سر كه كساني تمام با مسالمتآميز همزيستي /١٠

از ميپيمايند, را بيطرفي راه pاقل يا هستند تفاهم قابل مشترك اهداف وجود

َعـِن اُ% َينَْهاُكُم َ'ّ) ميفرمايد: نمودهو كيد تأ آن بر مجيد قرآن كه است اصولي

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٢٧٧> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



َوُتـْقِسُطوا وُهْم َتَبرُّ َأْن ِدَياِرُكْم ْن ّمِ ُيْخِرُجوُكْم َوَلْم يِن الّدِ ِفي ُيَقاِتُلوُكْم َلْم الَِّذيَن

عـدالت رعـايت و كـردن نيكي از را شما <خدا اْلُمْقِسِطيَن): ُيِحبُّ اَ% ٕاِنَّ َلْيِهْم ٕاِ

بيرون ديارتان و خانه از و نكردند پيكار شما با دين امر در كه كساني به نسبت

/٨ آيه ممتحنه, سوره /١

دارد/>١ دوست را پيشگان عدالت خداوند كه چرا كند; نمي نهي نراندند

َوَأْخَرُجوُكْم يِن الّدِ ِفي َقاَتُلوُكْم الَِّذيَن َعِن اُ% َينَْهاُكُم نََّما (ٕاِ ميافزايد: سسپس

ُهـُم ـِئَک َفُأْوَلى ُهْم َيـَتَولَّ َوَمـْن ْوُهْم َتـَولَّ َأْن ٕاِْخـَراِجُكـْم َعَلي َوظَاَهُروا ِدَياِرُكْم ْن ّمِ

در كه كند مي نهي كساني با رابطه و دوستي از تنها را شما <خداوند الظَّاِلُموَن):
rكه كساني n و راندند بيرون هايتان خانه از را شما و كردند پيكار شما با دين امر

بـاشد داشـته دوسـتي رابطه آنان با كس هر و كردند كمک شما راندن بيرون به

/٩ آيه ممتحنه, سوره /٢

است>٢/ ستمكار

اجتماعي پيوندهاي تقويت دوم:

اجـتماعي و عـلمي مـوفقيتهاي و پيشرفتها همه منشأ كه بشري اجتماع

را پيوند محكمترين كه برسد خود مطلوب هدف به ميتواند, صورتي در است

مشكـDت و زحـمات كـه ميشود, سوزاني جهنّم به تبديل وگرنه باشد داشته

گردد/ بهرهمند آن بركات از آنكه بي دارد, را اجتماع

اعضاي عنوان به بشريت جهان عمومي وحدت بر و سو يك از خدا كتاب

nچنانكه ميكند/ كيد تأ شدهاند متولد مادر و پدر يك از كه برادراني و خانواده يك
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مؤمنان ديگر سوي از و ,rكرديم اشاره آن به قب` و آمده حجرات سوره ١٣ آيه در

مـيگويد: و ميشمرد بر نژاد و زبان اختDف از نظر صرف پيكر, يك عضو را

يك عضو و يكديگر همجنس و نوعيد هم همگي <شما بَْعٍض): ِمْن (بَْعُضكُْم

/١٩٥ آيه عمران, آل سوره /١

پيكريد>١/

:( بَْعٍض َأْولِيَاُء بَْعُضُهْم َوالُْمْؤِمنَاُت (َوالُْمْؤِمنُوَن ميفرمايد: ديگر جاي در و

/٧١ آيه توبه, سوره /٢

يكديگرند>٢/ rياور و nويار ولي ايمان با زنان و <مردان

به نسبت ايمان پيوند و بشريت پيوند بر عDوه و نميكند قناعت نيز اين به

كيد تأ و توصيه نيز است نزديكتري و فشردهتر دايرة در كه خويشاوند, پيوندهاي

مـيفرمايد: و مـينمايد تـوصيف بزرگ گناهي را پيمان اين شكستن و ميكند

ُيـوَصَل َأْن ِبـِه اُ% َأَمـَر َمـا| َوَيْقَطُعوَن ِميثَاِقِه َبْعِد ِمن اِ% َعْهَد َينُقُضوَن (الَِّذيَن
پـيمان كـه هستند آنها <فاسقان اْلَخاِسُروَن): ُهُم ِئَک ـى| ُأْوَل اْ'َْٔرِض ِفي َوُيْفِسُدوَن

داده دستور خدا كه را پيوندهايي و ميشكنند ساختند محكم آنكه از پس را خدا

/٢٧ آيه بقره, سورة /٣

زيانكارانند>٣ اينها ميكنند فساد جهان در و مينمايند قطع سازند قرار بر

َأْن ْيُتْم َتَولَّ ْن ٕاِ َعَسْيُتْم (َفَهْل ميخوانيم: ٢٣ و ٢٢ آيات mnopq محمد سورة در و

َوَأْعَمي ُهْم َفَأَصمَّ اُ% َلَعنَُهُم الَِّذيَن ُأْوَلِئَک # َأْرَحاَمُكْم ُعوا َوُتَقّطِ اْ'َْٔرِض ِفي ُتْفِسُدوا

در كـه رود مـي انتظار اين جز آيا گيريد, بدست را حكومت گر <ا َأْبَصاَرُهْم):

كـه هستند كساني آنها ـ كنيد؟! قطع را خويشاوندي پيوند و نماييد فساد زمين

چشمهايشان و كر را گوشهايشان ساخته, دورشان خويش رحمت از خداوند
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زمين در فساد رديف هم را پيوندها اين قطع ترتيب اين به و است/> كرده كور را

ميداند/ باطن گوش و چشم كري و كوري ماية و

تحكيم به كمك كه چيزي هر كه است جايي تا اسDم در پيوندها اين اهميت

است گناه بدترين كه دروغي حتي شده, شمرده مطلوب كند, اجتماعي پيوندهاي

ميباشد/ مجاز البين ذات اصDح براي

مردود و منفور گردد پيوندها گسستگي هم از ماية كه چيزي هر عكس, به و

باشد/ كه نامي هر و عنوان هر تحت شده, شمرده

بشر حقوق به احترام سوم:

مسألة در ديگر, امتيازات بر عDوه كه است قانوني ارزنده, و عالي قانون يك

به هرگاه حقيقت اين به توجه با كند, ارائه دقيقتري و جامعتر طرح بشر حقوق

ميگردد/ آشكارتر قوانينش عظمت مينگريم, زمينه اين در قرآن آيات

يك جان كه پيشرفته آنجا تا انسانها آبروي و مال و جان حفظ مسأله در قرآن

(َمْن ميگويد: زمينه اين در و مينهد ارج بشر افراد تمامي جان همچون را انسان

َأْحَياَها َوَمْن َجِميعا النَّاَس َقَتَل َفَكَأنََّما اْ'َْٔرِض ِفي َفَساٍد َأْو نَْفٍس ِبَغْيِر نَْفسا َقَتَل

در فساد يا قتل, ارتكاب بدون را انساني كس <هر َجِميعا): النَّاَس َأْحَيا َفَكَأنََّما

را انساني كس هر و كشته را انسانها همة گويي كه است چنان بكشد, زمين روي

/٣٢ آيه مائده, سوره /١

است>١/ كرده زنده را مردم همة گويي كه است چنان بخشد رهايي
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يافت/ نخواهيد ديگري قانون هيچ در را تعبير اين شبيه

را عدالت اصل اجراي كه ميرود پيش آنجا تا انسانها, حقوق درمسأله قرآن

نكند كه ميدهد هشدار و ميدارد مقدم چيز همه بر جامعه يك افراد حقوق در

گردد/ عدالت اجراي مانع دوستانه روابط يا شخصي خصومتهاي

ُهَو اِءْعِدُلوا َتْعِدُلوا أّلىا َعَلي َقْوٍم َشنَئاُن َيْجِرَمنَُّكْم (َوَ' ميگويد: جا يك در

بكشـاند, عدالت ترك گناه به را شما جمعيتي, با دشمني <مبادا ْقَوي): ِللتَّ َأْقَرُب

/٨ آيه مائده, سوره /١

است>١/ نزديكتر پرهيزگاري به كه كنيد پيشه عدالت

ميدهد: هشدار چنين عدالت اجراي بر تأثير به نسبت آن مقابل نقطة در

َأِو َأنـُفِسُكْم َعـَليى َوَلْو ِ%ِ ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط اِميَن َقوَّ ُكونُوا آَمنُوا الَِّذيَن َها َأيُّ (َيا
ايمان كه كساني <اي ِبِهَما): َأْوَليى َفاُ% َفِقيرا َأْو َغِنّيا َيُكْن ٕاِْن ْقَرِبيَن َواْ'َٔ اْلَوالَِدْيِن

چه گر ا دهيد, گواهي خدا براي كنيد/ عدالت به قيام هميشه و همواره ايد! آورده

او گر ا rكه nچرا باشد! بوده نزديكانتان و مادر و پدر يا شما, زيان به

سزاوارتر خداوند باشد, فقير يا غني rاست او زيان به شما گواهي كه nكسي

/١٣٥ آيه نساء, سوره /٢

كند>٢/ حمايت آنان از كه است

وضع بر دقيق نظارت و ايتام از حمايت دربارة قرآن كه فراواني كيدهاي تأ از

مسأله ايـن نـيز شـوند بـزرگ كـه زماني تا اموالشان و آنها از سرپرستي و آنها

<درباره :( ِبالِْقْسِط لِلْيَتَاَمي تَُقوُموا (َأْن ميفرمايد: جا يك در ميشود, روشنتر

/١٢٧ آيه نساء, سوره /٣

/ كنيد>٣ عدالت به قيام يتيمان
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و توحيد همرديف را يتيمان از حمايت و حفظ ديگر, جاي در اينكه جالب

ـَدْيِن َوِبـاْلَوالِ اَ% ٕاِ'َّ َتْعُبُدوَن 'َ) ميفرمايد: و ميدهد قرار انساني ديگر مسائل

َ�َة الصَّ َوَأِقيُموا ُحْسنا ِللنَّاِس َوُقوُلوا َواْلَمَساِكيِن َواْلَيَتاَمي اْلُقْرَبي َوِذيى ْحَسانا ٕاِ

nپيماني گرفتيم پيمان اسرائيل بني از كه هنگامي بياوريد خاطر <به َكاَة): الزَّ َوآُتوا
نسبت و نكنيد پرستش را يگانه خداوند جز rهست نيز ديگر امتهاي مشق سر كه

برپا را نماز بگوييد, نيك مردم به و كنيد نيكي بينوايان و يتيمان و مادر و پدر به

/٨٣ آيه بقره, سوره /١

بپردازيد>١/ را زكات و داريد

كه برنامه دو كنار در را بشر حقوق به مربوط انساني دستور پنج كه است گفتني

ـ نماز و توحيد يعني ـ است عمل و اعتقاد زمينه در اسDم برنامههاي مهمترين از

است/ داده قرار

امنيت و آزادي تأمين به اهتمام چهارم:

كه است اموري مهمترين از ابعاد, تمام در امنيت و انسان آزادي عقيده, آزادي

ْشُد الرُّ َتَبيََّن َقْد يِن الّدِ ِفي ْكَراَه ٕاِ 'َ) معروف: آية و شده بيني پيش قرآن قوانين در

انـحرافـي, راه از درست راه rزيـراn نـيست/ دين, قبول در كراهي <ا :( الَغّيِ ِمْن

/٢٥٦ آيه بقره, سوره /٢

دارد/ امر همين به اشاره است/>٢ شده روشن

زنجيرههاي شكستن را, mnopq الله رسول بعثت مهم اهداف از يكي آيه يك در

َكـانَْت ـِتي الَّ ْغـَ�َل َواْ'َٔ ٕاِْصـَرُهْم َعـنُْهْم (َوَيَضُع ميفرمايد: و ميشمرد اسارت
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در كه را زنجيرهايي و ميدارد, بر آنها دوش از را سنگين بارهاي <پيامبر َعَلْيِهْم):

/١٥٧ آيه اعراف, سوره /١

مينهد>١/ فرو بود آنها پاي و دست

ِعَباِدَي (َيا ميگويد: و ميدهد قرار مخاطب را ايمان با افراد ديگر جاي در و

ايـمان كـه مـن بـندگان <اي َفـاْعُبُدوِن): يَّاَي َفـٕاِ َواِسَعٌة َأْرِضي ٕاِنَّ آَمنُوا الَِّذيَن

تنها rبرويد ميخواهيد جا هر و هستيد nآزاد است گسترده من زمين آوردهايد!

/٥٦ آيه عنكبوت, سوره /٢

بپرستيد>٢ مرا

گراني شكنجه همان ـ اخدود اصحاب درباره عجيبي ماجراي مجيد قرآن در

ـ ميافكندند آتش گودالهاي در اعتقاداتشان خاطر به را ايمان با و صالح افراد كه

ايـمان و عقيده آزادي سلب براي تنها گران شكنجه اين ميگويد و ميكند نقل

بيان آنها براي را الهي عذابهاي شديدترين سپس بودند; زده كار اين به دست

َجـَهنََّم َعـَذاُب َفَلُهْم َيُتوُبوا َلْم ثُمَّ َواْلُمْؤِمنَاِت اْلُمْؤِمِنيَن َفَتنُوا الَِّذيَن (ٕاِنَّ ميكند:

آزادي سلب منظور nبه را ايمان با زنان و مردان كه كساني > اْلَحِريِق): َعَذاُب َوَلُهْم
عذاب دوزخ, عذاب نكردند, توبه سپس دادند قرار شكنجه و آزار مورد rعقيده

/١٠ آيه بروج, سوره /٣

است>٣/ آنها ويژة سوزان, آتش

مقدم ديگر چيز هر بر كه ميشمرد بزرگ چنان آن را امنيت نعمت مجيد قرآن

و خشك سـرزمين وارد cdefg خـليل ابـراهـيم كه هنگامي دليل همين به ميدارد/

اوليـن ميگويد قرآن كرد, بنا را كعبه خانة و شد مكه علف و آب بي و سوزان

امـنيت نـعمت كرد تقاضا سرزمين آن آيندة كنان سا براي خداوند از كه چيزي
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ايـن <پـروردگارا! ِت): الثَّـَمرى ِمـَن اَْهـلَُه اْرُزْق َو َءاِمناً َبَلدا هىذا اْجَعْل (َربَّ بود:

/١٢٦ آيه بقره, سوره /١

ده>١/ روزي گون گونا ثمرات از را, آن اهل و بده قرار امني شهر را سرزمين

اْجَعْل (َربِّ ميكند: نقل او از ديگري تعبير با را معنا همين ديگر جاي در و

را rمكهn شهر اين <پروردگارا اْ+صنىاَم): نعبد ان بنيَّ و اجنبنيى و اىِمنا اْلَبَلَد هىذا

/٣٥ آيه ابراهيم, سوره /٢

دار>٢/ نگاه دور بتها پرستش از را فرزندانم و من و ده, قرار امني شهر

بر دوم آية در و شده ذكر مقدم اقتصادي مسائل بر امنيت نعمت قبل, آية در

تأمين محيط, در امنيت بدون دنيا نه و دين نه كه دارد اين به اشاره گويي توحيد,

نميشود/

اَشدُّ الْفتنة (و ميگويد: و ميشمرد, بدتر كتشار و كُشت از را ناامني حتي قرآن

/١٩١ آيه بقره, سوره /٣

است>٣/ بدتر هم كشتار از <فتنه الْقَتِْل): ِمَن

هيچ ولي rفساد و آزار و شكنجه شرك, nمانند دارد زيادي معاني فتنه چه گر ا

شامل را معاني اين همة كه باشد گسترده چنان آن فوق آية مفهوم كه نيست بعيد

خـونريزي از بـاpتر چيزي جامعه سطح در فساد و ناامني ايجاد بنابراين شود/

ديگر/ مفاسد هم و ميشود ريزي خون سرچشمة هم كه چرا است;

هيچ در كه شده بيني پيش امنيت نوعي اسDم در كه است گفتني نيز نكته اين

در حـتي افراد, آبروي و حيثيت امنيت آن و ندارد وجود دنيا قوانين از قانوني

است/ ديگران افكار محيط

سوء ديگران به نسبت مسلماني هيچ كه نميدهد اجازه اسDم گوياتر, تعبير به
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را ديگـران آبـروي و حيثيت خود فكر محيط در و باشد داشته بدگماني و ظّن

َأيَُّها (يَا ميخوانيم: حجرات سورة ١٢ آية در زمينه همين در سازد, مخدوش

كساني <اي ُسوا): تََجسَّ َوَ+ ٕاِثٌْم الظَّّنِ بَْعَض ٕاِنَّ الظَّّنِ ِمَن كَِثيرا اجْتَِنبُوا آَمنُوا الَِّذيَن

گناه گمانها از بعضي كه چرا بپرهيزيد, گمانها از بسياري از ايد! آورده ايمان كه

نكنيد>/ تجّسس rديگران كار در nهرگز و است;

مردم تنها نه باشد; حكمفرما كامل امنيت اسDمي جامعة در ميخواهد اسDم

و انديشه نظر از باpتر آن از و زبان نظر از بلكه نكنند; تهاجم يكديگر به نسبت

افكار منطقة در ديگري كند احساس كسي هر و باشند امان در نيز يكديگر فكر

در است امـنيتي اين و نميكند گيري نشانه او سوي به را تهمت تيرهاي خود,

امكانپذير اسDمي قوانين داراي و مؤمن جامعة يك در جز كه سطح, باpترين

نيست/

عـلت بـيان هنگام به ولي شده, گمانها از كثيري از نهي كه اين توجه قابل

جهت اين از است ممكن تعبير تفاوت اين است/ گناه گمانها از بعضي ميگويد

و است واقع خDف بر گاه و واقع مطابق گاه ديگران حق در بد گمانهاي كه باشد

عنوان تحت كه بد گمانهاي همة از بايد بنابراين است, گناه دوم نوع كه آنجا از

كند/ دوري شده, واقع ( الظَّنِّ ِمَن (كثيرا
جوامـع داخلي امنيت به حد آن تا اسDم كه: اين بحث اين در نكته آخرين

و اخـتDف در را نـظامي نـيروي و زور به توسل كه است داده اهميت اسDمي

واقـع بـخش اثـر مسالمتآميز شيوههاي كه صورتي در داخلي, كشمكشهاي

در است امنيت سورة معنا يك به كه حجرات سورة همان در كرده تجويز نشود
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َبَغْت ْن َفٕاِ َبْينَُهَما َفَأْصِلُحوا اْقَتَتُلوا اْلُمْؤِمِنيَن ِمَن َطاِئَفَتاِن (َوٕاِْن ميخوانيم: ٩ آية

َفـاَءْت ْن َفـٕاِ اِ% َأْمـِر َلـيى ٕاِ َتـِفيَء َحـتَّي َتـْبِغي ِتي الَّ َفَقاِتُلوا اْ'ُْٔخَريى َعَلي ٕاِْحَداُهَما

بـرادر <مـؤمنان اْلـُمْقِسِطيَن): ُيـِحبُّ اَ% ٕاِنَّ َوَأْقِسـُطوا ِباْلَعْدِل َبْينَُهَما َفَأْصِلُحوا

الهـي تـقواي و سازيد برقرار آشتي و صلح خود برادر دو بين پس يكديگرند;

/٩ آيه حجرات, سوره /١

شويد>١/ او رحمت مشمول تا كنيد, پيشه

براي دقيق ريزي برنامه از آن بند بند كنيد; دقّت درست آيه اين تعبيرات در

روشهـاي بـهترين از اسـتفاده بـا اجـتماعي, امـني نـا هـرگونه بـه دادن پايان

ـ نشود واقع مفيد ديگر روشهاي گر ا ـ زور به توّسل سرانجام و مسالمتآميز

دارد/ حكايت

ديگر تعبير به يا و اسDمي جامعة مجموعة آيه, اين در مخاطب است بديهي

است/ اسDمي حكومت

ضمانتهاياجراييقوي پنجم:

نهايت و است, كاغذ صفحات روي سياهي خطوط تنهايي به جهان قوانين

ديگر تعبير به و است, دليل ذكر بدون اندرز و نصيحت يك دارد, ذاتا كه تأثيري

كنند پيدا اجتماعي ارزش اينكه براي و دارند فكري و ذهني جنبة تنها قوانين

ايـن كـند/ آن از تـبعيت بـه مـلزم را جامعه افراد كه است پشتوانهاي به نيازمند

ميگويند/ اجرايي> <ضمانت را آن كه است چيزي همان پشتوانه
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قدرت و قوت به قانون, يك ارزش كه ميشود روشن خوبي به مقدمه اين از

و قـويتر قـانون يك اجرايي ضمانت قدر هر دارد, بستگي آن اجرائي ضمانت

است/ بيشتر قانون آن اجتماعي ارزش باشد, عادpنهتر

سطح در مشكDتي و دارد ضايعاتي قوانين اجرايي ضمانتهاي از بسياري

يا و ميگردد, اعتمادي بي و بدبيني و درگيري سبب گاه و ميكند, ايجاد جامعه

است/ بزرگي ضايعة خود مسئله اين كه ميدهد جلوه خشن صورت به را قانون

داشته تكيه جامعه عاطفي و اخDقي و فرهنگي مباني بر اجرائي, ضمانت گر ا

نميشود/ حادث عيوب اين از يك هيچ باشد,

است/ گرفتار سختي بست بن در خود قوانين اجراي براي امروز دنياي

جـز چـيزي عـم` سـو يك از كـه مـيشود نـاشي ايـنجا از بست بـن ايـن

و نميشود, پيدا اجرا ضمانت براي نقدي, و جسمي از اعم مادي مجازاتهاي

بـرابـر در حـتي را اعـدام مـجازات مـانند خشـن مجازاتهـاي ديگر سوي از

نميكنند/ توصيه جنايتها و قتلها فجيعترين

نـاتوانـي و ضـعف و عـاطفي, و درونـي اجرايـي ضمانت از بودن محروم

و تخلف و شكني قانون روز به روز كه شده سبب خارجي اجرايي ضمانتهاي

روز توسعة آن نشانة و كند پيدا گسترش جهاني سطح در مقررات, به اعتنايي بي

اين است/ مختلف كشورهاي در زندانها همچنين و قضايي, تشكيDت افزون

پيامدهاي برد, نام اجرايي" ضمانت "بحران عنوان به آن از ميتوان كه را وضع

را آن شواهد كه ميپردازد آن براي سنگيني بهاي انساني جوامع و دارد نامطلوبي

ديگـر عـيب يـافت/ مـيتوان جــهان صــنعتي كشــورهاي پــيشرفتهترين در
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محروم و كيفرها بر انحصاري تكية امروز جهان درقوانين اجرايي ضمانتهاي

است/ پاداشها بر تكيه يعني مثبت, اجرايي ضمانت از بودن

و زيانهااست, دفع و منافع جلب به ميل يا دافعه و جاذبه از معجوني انسان

امروز دنياي در كه حالي در گرفت, كمك جنبه دو هر از بايد قوانين اجراي براي

هـم آن دليـل ميشود, تكيه محدودي بخش در هم آن ضررها, دفع روي تنها

كس هر برابر در پاداش عنوان به كه ندارد چيزي مادي دنياي چون است; روشن

بپردازد/ كند قانون به عمل كه

��

قرآن قوانين در اجرايي ضمانت مسألة به ميگرديم بر مقدمات اين به توجه با

اين و است, اجرايي ضمانت جامعترين و قويترين داراي قرآن كه ميبينيم و

ميشود/ محسوب فرد به منحصر امتيازي

است: شده گرفته نظر در اجرائي ضمانت نوع سه قرآن در

اسDمي/ حكومت وسيلة به اجرايي ضمانت /١

عمومي/ نظارت وسيلة به اجرايي ضمانت /٢

و اسـDم مـباني بـه اعتقاد و ايمان ديگر, تعبير به يا ذاتي درون ضمانت /٣

عاطفي/ و اخDقي مسائل

قـانون از تـخلّف هـرگونه با است, موظف اسDمي حكومت اّول, مورد در

و مدينه به هجرت از mnopqبعد اسDم پيامبر كه كاري نخستين كند/ برخورد قاطعانه

تـبيين و اسـDمي حكومت تشكيل ورزيد, مبادرت آن به موانع شدن طرف بر
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شمرد/ تعقيب قابل و گناه را آن از تخلف هرگونه و بود اسDم قوانين

بگذرد مرزها اين از كه كس هر براي و شمرد, الهي مرزهاي را قرآن قوانين

كرد/ تعيين مجازاتي

َفأُْولَىِئَک اِ� ُحُدوَد يََتَعدَّ (َوَمْن فرمود: و شمرد, ظالم را متخلّفين طرف, يك از

/٢٢٩ آيه بقره, سوره /١

است>/١ ستمكار كند, تجاوز الهي حدود از كس هر > الظَّالُِموَن): ُهْم
كرد/ كيد تأ ظالمان با مبارزة بر ديگر سوي از و

با و فرستاديم, روشن دpيل با را خود پيامبران <ما ميگويد: قرآن كه هنگامي

كرديم نازل rنهpعاد قوانين و باطل از حق nشناسايِي ميزان و آسماني كتاب آنها

/٢٥ آيه حديد, سوره /٢

كه mnopq اللّه رسول شخص كه است اين مفهومش كنند>٢ عدالت به قيام مردم تا

دارد/ عهده بر را مسؤوليت اين كس همه از بيش است, انبياء بزرگ و خاتم

نظارت به موظف را اسDمي امت فرد فرد ديگر سوي از سو, يك از همه اينها

را همه منكر از نهي و معروف به امر برنامة طبق و كرده, الهي قوانين اجراي بر

نمانند/ تفاوت بي الهي قوانين از تخلّف برابر در كه ساخته مكلّف

َبـْعٍض َأْوِلـَياُء َبـْعُضُهْم َواْلـُمْؤِمنَاُت (َواْلـُمْؤِمنُوَن مـيفرمايد: جـا يك در

َكـاَة الزَّ َوُيـْؤُتوَن ـَ�َة الصَّ َوُيـِقيُموَن اْلـُمنَكِر َعْن َوَينَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف َيْأُمُروَن

يكديگرند; rياور و يار nو ولّي باايمان, زنان و <مردان َوَرُسوَلُه): اَ% َوُيِطيُعوَن

مـي را زكات و دارند; مي برپا را نماز كنند; مي منكر از نهي و معروف, به امر

/٧١ آيه توبه, سوره /٣

كنند>٣ مي اطاعت را پيامبرش و خدا و پردازند;
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و زكات و نماز بر حتي فوق, آية در كه است قدري به وظيفه دو اين اهّميت

تا كه است آن خاطر به تقديم اين و شده, داشته مقّدم رسول و خدا از اطاعت

و زكات و نماز پايههاي نباشد الهي حدود و قوانين اجراي بر عمومي نظارت

بود/ خواهد لرزان خدا از اطاعت

كـه همانها را, خدا راه مجاهدان ويژة صفات كه هنگامي ديگر, جاي در و

ميكند, مطرح را ميخرند او از بهشت و ميفروشند خدا به را خويش مال و جان

كه هستند كساني آنها ميفرمايد: آنها, ويژة اوصاف از صفت شش بيان از بعد

اِ%): لِـُحُدوِد َواْلـَحاِفُظوَن اْلـُمنَكِر َعــْن َوالنَّــاُهوَن ِبــاْلَمْعُروِف (اْ'|ِمــُروَن
rمرزهاي nو حدود حافظان و منكر, از كنندگان نهي و معروف به <امركنندگان

/١١٢ آيه توبه, سوره /١

١<rاند حقيقي nمؤمنان الهي,

دارد مختلفي مراحل منكر, از نهي و معروف به امر چون اينكه: توجه جالب

عمل شدت مرحلة تا و ميشود شروع دوستانه اندرزهاي و ارشاد و نصيحت nاز

همگان اختيار در را اّول بخش و ميكند تقسيم بخش دو به را آن rميرود پيش

اقدام الهي حكومت نظر زير كه ويژه گروه يك اختيار در را دوم بخش و گذارده,

ـٌة ُأمَّ ـنُْكْم ّمِ (َوْلـَتُكْن مـيفرمايد: تقسيم اين به اشاره در و ميدهد قرار ميكند

ُهـُم َوُأْوَلـِئَک اْلـُمنَْكِر َعـِن َوَيـنَْهْوَن ِبـاْلَمْعُروِف َوَيْأُمـُروَن اْلـَخْيِر َلـي ٕاِ َيْدُعوَن

بـه دعوت جمعي شما, ميان از بايد rوحدت به رسيدن nبراي <و اْلُمْفِلُحوَن):

/١å٤ آيه عمران, آل سوره /٢

هستند>٢/ آنها رستگاران و كنند منكر از نهي و معروف به امر و نيكي,

ميشمارد عمومي وظيفة يك را قوانين اجراي بر نظارت كه امتي است بديهي
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آنـها ميان در قانون شريكاند, مسؤوليت احساس اين در جامعه, افراد همة و

ميشود/ اجرا موقع به و داشت, خواهد خاصي احترام

روحـي, درونـي, نـظارت از سـخن بگـذريم كـه عمومي نظارت مرحلة از

نظر, يك از كه ميآيد ميان به قوانين اجراي حسن بر افراد وجداني و اعتقادي

است/ بيشتر همه از قوتش و قدرت

و است, همه نزد حاضر و ناظر حال همه در كه خداوندي همان مبدء به ايمان

به ما و > الَْوِريِد): َحبِْل ِمْن لَيِْه ٕاِ َأْقَرُب (َونَْحُن است: نزديكتر آنها خود به آنها از

/١٦ آيه ق, سوره /١

از و ميبيند را خيانتكار چشم گردش > كه نزديكتريم!>١خدائي قلبش رگ از او

/١٩ آيه غافر, سوره /٢

ُدوُر)٢/ الصُّ تُْخِفيى َوَما اْ+َْٔعيُِن َخائِنََة (يَْعلَُم است>: گاه آ سينهها دروني اسرار

شاهد و ساخته او مراقب را انسان تن اعضاي حتي و زمان و زمين كه خدائي

/٢٤ آيه نور, سوره و ٦٥ آيه يس, سوره و ٤ آيه زلزله, سورة /٣

است/٣ بوده او گواه و

بد يا نيك كار ذرهاي سنگيني اندازة به گر ا كه قيامت بزرگ دادگاه به ايمان و

ميبيند را آن كيفر و پاداش و ميكنند حاضر برابرش در باشد انسان پرونده در

و٨/ ٧ آيات زلزله, سوره /٤

يََره)٤ َشّرا ٍة ذَرَّ ِمثَْقاَل يَْعَمْل َوَمْن ـ يََره َخيْرا ٍة ذَرَّ ِمثَْقاَل يَْعَمْل (َفَمْن
مـيكند, مـنعكس را معاد و مبدء به ايمان آثار كه نيست pبا نمونههاي تنها

ضـامن بـهترين آنها به اعتقاد كه داريم مجيد درقرآن آيات اين از نمونه صدها

است/ الهي قوانين اجراي

قانون و انتظامي و نظامي نيروي تنها او ناظر كه كسي بين است تفاوت چقدر
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بـراي كـه فراوانـي محدوديتهاي با و كمتر هزار در يك از آنها عدد كه است

حريم به ورود براي كه مخصوصي تشريفات و دارند, ديگران اعمال در نظارت

همه در و جا همه در كه كسي بين و است, pزم آنها نظر از منازل و خصوصي

ميبيند فرشتگان و خداوند علم دائمي مراقبت تحت را خود استثناء بدون حال,

را او اعمال تنش, پوستهاي حتي و او اطراف موجودات تمام كه است معتقد و

ميكنند/ بازگو موقع به و ميكنند حفظ خود در

همين به و ندارد وجود ابدا مادي دنياي در كه است چيزي اجرا, ضمانت اين

را ديگـر تـخلفات جـلو است نتوانسـته هرگز ديگر اجرايي ضمانتهاي دليل

كه mnopq پيامبر حيات عصر مانند واقعي مذهبي محيط يك در كه حالي در بگيرد/

زنداني زمان آن در بود, ناچيز بسيار قانوني تخلفات بود فّعال اجرا ضمانت اين

مسجد در افرادي گهگاه فقط ميشد تشكيل كمتر دادگاه و نداشت وجود مطلقا

پاسخ همانجا در و ميكردند مطرح را خود دعاوي و mnopqميآمدند پيامبر خدمت

ميشنيدند/

ماه در جمله nاز مذهبي ايام در مخصوصا مذهبي, جوامع در نيز كنون ا هم

ميرسد/ حداقل به تخلفات و جنايات حجم rما محيط در رمضان مبارك

معنوي ارزشهاي احياي ششم:

او زندگي و روح, و جسم معني, و ماده از است تركيبي انسان وجود اينكه با

تمام مادي, دنياي در ولي معنوي, و مادي زندگي شده, تشكيل بخش دو از نيز

جامعه مادي مسائل به كه عملي و كار هر است/ مادي ارزشهاي به ناظر قوانين
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ذكر كه آور شرم قوانين از بسياري تصويب است/ مجاز آنها نظر از نزند, لطمهاي

ايـن كـه حـالي در است/ راسـتا همين در آنان سوي از است, كننده مشمئز آن

يك حد سر تا را او و ميزند انسان واpي شخصيت به ضربه تنها نه جداسازي

كـه چرا ميافتد; خطر به نيز مادي ارزشهاي همان بلكه ميدهد; تنزل حيوان

نيست/ ممكن عم` يكديگر از دو اين جداسازي

هـم است, انسـان فـطرت و خـلقت بـا هـماهنگ كـه آنـجايي از قرآن ولي

ميگيرد/ نظر در را معنوي ارزشهاي هم و مادي, ارزشهاي

'َ اِني (الزَّ ميگويد: ميآورد, ميان به همسر انتخاب از سخن كه هنگامي به

َعَلي َذِلَک َم َوُحّرِ ُمْشِرٌك َأْو َزاٍن ٕاِ'َّ َينِكُحَها 'َ اِنَيُة َوالزَّ ُمْشِرَكًة َأْو َزاِنَيًة ٕا'َّ َينِكُح

را كار زنا زن و نميكند, ازدواج مشرك يا كار زنا زن با جز كار زنا <مرد اْلُمْؤِمِنيَن):
حرام مؤمنان بر كار اين و نميآورد, در خود ازدواج به مشرك يا كار زنا مرد جز

/٣ آيه نور, سوره /١

است>١/ شده

اْلـَخِبيِث َكثَْرُة َأْعَجَبَک َوَلْو ُب ّيِ َوالطَّ اْلَخِبيُث َيْسَتِوي َّ' (ُقْل ميفرمايد: نيز و

مساوي پاك و ناپاك rگاه nهيچ <بگو: ُتْفِلُحوَن): ُكْم َلَعلَّ ْلَباِب اْ'َٔ ُأوِليى َيا اَ% ُقوا َفاتَّ
خـدا rمـخالفتn از انـدازد/ شگـفتي بـه را تـو كها, ناپا فزوني چند هر نيستند;

/١٠٠ آيه مائده, سوره /٢

شويد>٢/ رستگار تا خرد, صاحبان اي بپرهيزيد

معنوي ناپاكي و پاكي به ناظر يا آيه, اين در طيب و خبيث كه است روشن

هرگز بنابراين ميشود, شامل را معنوي و مادي و است, عام حداقل يا و است

آنها حقانيت و مشروعيت بر دليل نميتواند ناپاكيها, شيوع و آلودگيها فزوني
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باشد/

بهتر زنان, با ازدواج به مربوط دستورات و قوانين در مخصوصا مسأله اين

دو در مـعنوي و ظـاهري زيـباييهاي كه ميشود بسيار زيرا ميشود مشخص

عدم با باطن حسن و باطن, آلودگي با ظاهر جمال ميگيرند, قرار متضاد جهت

و بـاطن جـمال آن رااز سنگين كفة اينجا در قرآن ميشود, همراه ظاهر, جمال

َتـنِكُحوا (َوَ' مـيفرمايد: مـيدانـد, ايـمان و اخـDق و جـان و روح زيــبايي

ُتنِكُحوا َوَ' َأْعَجَبْتُكْم َوَلْو ْشِرَكٍة مُّ ْن مِّ َخْيٌر ْؤِمنٌَة مُّ َمٌة َوَ'َٔ ُيْؤِمنَّ َحتَّي اْلُمْشِرَكاِت

ُأْوَلـِئَک َأْعـَجَبُكْم َوَلـْو ْشـِرٍك مُّ ِمـْن َخْيٌر ْؤِمٌن مُّ َوَلَعْبٌد ُيْؤِمنُوا َحتَّي اْلُمْشِرِكيَن

بت و مشرك زنان با <و ْذِنِه): ِبٕاِ َواْلَمْغِفَرِة اْلَجنَِّة َلي ٕاِ َيْدُعوا َواُ% النَّاِر َلي ٕاِ َيْدُعوَن
كـنيزان بـا شـويد مـجبور چه گر nا نكنيد; ازدواج اند, نياورده ايمان تا پرست,

هـرچـند است; بهتر پرست, بت rآزادn زن از ايمان, با كنيز rزيرا كنيد; ازدواج

به را خود rقومn زنان و كند/ جلب خود به را شما توجه rاو ثروت يا nزيبايي

باايمان, غDم rزيراn نياوريد; در اند, نياورده ايمان تا پرست, بت مردان ازدواج

با شما توجه r,او موقعيّت يا nثروت چند هر است; بهتر بتپرست, rآزادn مرد از

خـود, فـرمان به خدا و كنند; مي آتش سوي به دعوت آنها كند/ جلب خود به

/٢٢١ آيه بقره, سوره /١

نمايد>١/ مي آمرزش و بهشت به دعوت

اجتماع مقررات و قوانين وضع در معنوي ارزشهاي گرفتن ناديده متأسفانه

راهي واقع در آنها ولي است, نابسامانيها از بسياري مهم عامل امروز, دنياي در

يك قـبول بـدون ارزشهـا ايـن پذيرش كه چرا ندارند/ ارزشها اين سوي به
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از مادي دنياي و نيست امكانپذير ميشمرد, محترم را آنها كه معنوي جهانبيني

از معنوي ارزش يك صورت به احيانا آنچه لذا و است, محروم آنها به وصول

دائـما هـم آن كـه ميشود, ديده امروز دنياي قوانين متون در بشر حقوق قبيل

اسـتفادههاي سـوء تـوجيه براي دستاويزي يا و مختلف تفسيرهاي دستخوش

بشر فطرت با كه اصولي با نامشروع اهداف پوشاندن براي پوششي و است مادي

ميشود/ تلقي است هماهنگ

��

متغير ثابتو اصول هفتم:

پـيامبر اسـDمي, مسـلّم احـاديث و قرآن از الهام با جهان مسلمين ميدانيم

يك قبول با و ميدانند, ادبي آيين يك را اسDم آيين و انبياء, خاتم را mnopq اسDم

زندگي دائمي دگرگوني به توجه با اينكه: آن و ميآيد پيش مهمي مسألة عقيده,

بماند, جاويدان و ثابت مقرراتي و احكام است ممكن چگونه انسانها, اجتماعي

است/ توجيه قابل چگونه ثابت قوانين با متغير نيازهاي و

ممتاز بخش دو ما كه طريق اين به كرده حل را بزرگ مشكل اين قرآن قوانين

بـا آنـها مصداق امّا است ثابت آنها اصل كه كلي قوانين ميبينيم قوانين اين در

آن در تغييري كه جزئي اصطDح به و خاص قوانين و مييابد تحول زمان گذشت

نيست/

مخاطب را مؤمنان مائده, سورة آغاز در مجيد قرآن در آيهاي اينكه: توضيح
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آورده ايمان كه كساني <اي ِبالُْعُقوِد): َأْوُفوا آَمنُوا الَِّذيَن (يأَيَُّها ميگويد: و ميكند

/١ آيه مائده, سوره /١

تمام در كه است كلي اصل يك آيه اين كنيد!>١ وفا rقراردادها nو پيمانها به ايد!

مث` است, تغيير در آن مصداق و موضوع چند هر دارد, حاكميت قرون و اعصار

مـيان در تـازه قراردادهاي و جديد حقوقي روابط سلسله يك زمان گذشت با

زمـان آن در مـث` نداشت, وجود قرآن نزول زمان در كه ميشود پيدا انسانها

حسب بر زمان و عصر اين در كه شركتها مختلف انواع يا بيمه نام به چيزي

را اينها تمام pبا كلي قانون ولي نميشود, ديده آمده, وجود به روز احتياجات

بـين پيمانهاي و عقود و جديد معاملة و تازه قرارداد نوع هر و ميشود شامل

قراردادهاي كلي اصول با و آيد وجود به نيازها حسب بر جهان پايان تا كه المللي

بود/ خواهد آن مشمول باشد, سازگار اسDمي

:ًDمث است فراوان قوانين گونه اين از بخصوص قرآن در و كلي بطور اسDم در

<در َحَرٍج): ِمْن يِن الّدِ ِفيى َعلَيْكُْم َجَعَل (َوَما ميخوانيم: حج سوره ٧٨ آية در

نداد>/ قرار شما بر سختي و سنگين كاِر rمDاسn دين

و شـاق العاده فوق خاصي, شرايط در اسDمي تكاليف از يكي گر ا بنابراين

وضو مثال عنوان به ميشود خارج الزام و وجوب از خود به خود گردد, سنگين

نماز و نشسته, به ايستاده نماز ميشود, تيمم به مبّدل سخت شرايط در گرفتن

شرايطي چنين در حج و ميگردد قضا به مبدل روزه و خوابيده, به مبدل نشسته

و/// ميشود برداشته

شده خاصي موارد در ضرر> p> قاعدة به اشاراتي قرآن, از متعّددي آيات در
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شمرده ممنوع است, زيان و ضرر موجب حال, هر به كه اموري ميدهد نشان كه

بيان عام حكم صورت به كه اسDمي مقررات و احكام كلية ترتيب, اين به و شده

ميشود/ محدود ميرسد كه زيان و ضرر موارد به شده

+ى (َو نـرسانيد>: زيـان آنـها <بـه مـيگويد: مـطلّقه زنــان مــورد در قــرآن

/٦ آيه طbق, سوره /١

/١( وُهنَّ ارُّ تُضى

+ (َو باشد: زيان و ضرر قصد به نبايد عّده, در رجوع ميگويد: ديگر جاي در

/٢٣١ آيه بقره, سوره /٢

نداريد>٢ نگاه رساندن زيان خاطر به را آنها <و ارا): ِضرى تُْمِسكُوُهنَّ

َبْعِد (ِمْن باشد ورثه به رساندن زيان هدف, نبايد ميگويد: وصيت مورد در و

سـفارش آن به كه وصيّتي انجام از <پس :( ُمَضاّرٍ َغيَْر َديٍْن َأْو ِبَها يُوَصي َوِصيٍَّة

ضرر ورثه به r,دين به اقرار و وصيّت طريق nاز كه آن شرط به دين; اداي و شده,

/١٢ آيه نساء, سوره /٣

نزند>٣/

و نـويسنده بـه نـبايد <و مـيفرمايد: اسناد نويسندگان يا گواهان مورد در و

نرسانند/ زيان آنها يعني باشد, معلوم فعل گر ا و باشد بوده مجهول فعل , ارُّ يُضى ! استكه صورتي در اين /٤
/٢٨٢ آيه بقره, سوره /٥

شهيٌد)٥/ + و كىاِتٌب ارَّ يُضى + (َو برسد>٤: زياني r,حقگويي خاطر nبه شاهد,

قواعد از شده, مطرح اسDمي روايات در گستردهتر صورت به كه قاعده اين

و نيازها بر rموضوعات شدن دگرگون طريق nاز را اسDم احكام كه است مهمي

الفقهيه قواعد كتب در آن شرح كه ميدهد تطبيق زمان هر واقعي ضرورتهاي

است/ شده داده
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در مثل به مقابله و يطاق p ما به تكليف عدم و انصاف و عدل قاعدة همچنين

ريشههاي همه كه مالي زيانهاي و ضرر و قصاص و جنايات به مربوط مسائل

است/ مّدعا اين بر ديگري شواهد دارد, قرآني

سوره ٤٠ آية nطبق mnopq اسDم پيامبر خاتميت به توجه با اينكه: سخن كوتاه

طراحي دقيق آنچنان آمده قرآن در كه قوانيني مجيد, قرآن بودن ابدي و rاحزاب

آن بـر كـهنگي غـبار و گـرد بشري, نيازهاي دگرگوني و زمان گذشت كه شده

عـصر كه mnopq پيامبر عصر اساسي نيازهاي ساختن برطرف عين در و نميپاشد

آية آن جالب نمونة يك كه است ناظر نيز بعد قرون و اعصار به است, قرآن نزول

وا (َوَأِعدُّ ميخورد; چشم به مسلمين و اسDم حفظ براي نيرو تهية و قوا> <ِاعداد

<براي ُكْم): َوَعُدوَّ اِ% َعُدوَّ ِبِه ُتْرِهُبوَن اْلَخْيِل ِرَباِط َوِمْن ٍة ُقوَّ ِمْن اْسَتَطْعُتْم َما َلُهْم

آماده ورزيده اسبهاي از و نيرو از داريد توان در چه هر ,rدشمنان n آنها با مقابله

را خـويش rشـده nشـناخته دشـمن و خـدا دشـمن آن, وسـيله بـه تـا سازيد,

/٦٠ آيه انفال, سوره /١

بترسانيد!>١/

از سخن و ميگذارد زمان آن نياز مورد مركبهاي روي انگشت يكسو از

آن براي كه كلي اصل يك ديگر, سوي از و ميآورد ميان به ورزيده اسبهاي

فراهم آن و ميشود يادآور را است مقبول قيامت دامنة تا ديگر زمان هر و زمان

ميشود/ فردا و امروز و ديروز وسائل تمام شامل كه است, نيروها انواع ساختن

و بترسانيد را دشمن كه است آن براي اينها همة ميگويد: اينكه جالبتر و

گيرد/ صورت بيشتري خونريزي اينكه براي نه شويد, جنگ و تجاوز مانع
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غيبي اخبار نظر از قرآن اعجاز /٦

اشاره:

كس هيچ دارد وجود گذشته و حال زمان در آينده حوادث ريشههاي اينكه با

هـميشه انسان اينكه عليرغم و بردارد, پرده آينده حوادث از دقيقا نميتواند

هيچ كرده, فراوان كوششهاي راه اين در و شود خبر با آينده حوادث از خواسته

وجود آينده و او ميان كه ضخيمي پردههاي زدن كنار براي مطمئني وسيلة گاه

است/ نياورده دست به دارد

درطـول هميشه آينده, حوادث بر گاهي آ به نسبت انسان, شديد عDقة اين

و ساخته گرم را بينان طالع و فالگيران بلكه خرافي, منّجمان و كاهنان بازار تاريخ

بهره داشتهاند مردم كه سوزاني عطش اين از خود, خاص تردستيهاي با نيز آنها

كس هر كه گوييهايي كلّي يا مبهم, عبارات سلسله يك بيان با و كرده, برداري

و كـرده, سـرگرم را مـردم دهد, تطبيق خود مقصود بر آساني به را آن ميتواند
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نمودهاند/ كسب طريق اين از منافعي

كه ميشود زيادي پيشگوييهاي سياست غير و سياست بازار در نيز امروز

دولتهـا سـياسي بـرنامه از جـزئي و ميكند تعقيب را خاصي هدفهاي غالبا

خDف اين اينكه جالب و ميآيد, در آب از خDف آنها از بسياري ولي است;

نميشود/ مسائل گونه اين در آينده پيشگوييهاي از مانع نيز گوييها

دقيق بطور را آينده مسائل كسي گر ا كه كرد پنهان نميتوان را حقيقت اين ولي

چند عبارات و مبهم بيانات و گويي كلّي صورت به نه ـ كند بيان جزئيات ذكر با و

ايـن گـر ا و است بـاخبر اجـما� غـيب اسـرار از كـه است ايـن بر دليل ـ پهلو

عنوان به باشد امامت يا نبّوت اّدعاي با هماهنگ و شود واقع مكّرر پيشگوييها

كرد/ تكيه آن روي ميتوان, نشانه و دليل يك

در قـبيل اين از كه را زيادي نمونههاي و ميگرديم باز قرآن به اشاره اين با

ميدهيم: قرار بررسي مورد دارد, وجود مجيد قرآن

َغـَلِبِهْم َبـْعِد ْن ّمِ َوُهْم اْ'َْٔرِض َأْدنَي ِفي ـ وُم الرُّ ُغِلَبِت ـ (ال|م| /١

َيْفَرُح َوَيْوَمِئٍذ َبْعُد َوِمْن َقْبُل ِمْن اْ'َْٔمُر ِ%ِ ِسِنيَن ِبْضِع ِفي ـ َسَيْغِلُبوَن

اِ% َوْعَد ـ ِحيُم الرَّ اْلَعِزيُز َوُهَو َيَشاُء َمْن َينُصُر اِ% ِبنَْصِر ـ اْلُمْؤِمنُوَن

/٦ تا ١ آيات روم, سورة /١

َيْعَلُموَن)/١ 'َ النَّاِس َأْكثََر َوَلِكنَّ َوْعَدُه اُ% ُيْخلُِف 'َ

اْلَحَراَم اْلَمْسِجَد َلَتْدُخُلنَّ ِباْلَحّقِ ْؤَيا الرُّ َرُسوَلُه اُ% َصَدَق (َلَقْد /٢

َما َفَعِلَم َتَخاُفوَن َلا ِريَن َوُمَقّصِ ُرُءوَسُكْم ِقيَن ُمَحّلِ آِمِنيَن اُ% َشاَء ٕاِْن

/٢٧ آيه فتح, سورة /٢

َقِريبا)/٢ َفْتحا َذِلَک ُدوِن ِمْن َفَجَعَل َتْعَلُموا َلْم
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َوَكـفَّ ِذِه هى َلُكْم َل َفَعجَّ َتْأُخُذونََها َكِثيَرًة َمَغاِنَم اُ% (َوَعَدُكُم /٣

ِصـَراطا َوَيـْهِدَيُكْم ـْلُمْؤِمِنيَن ّلِ آَيـًة َوِلـَتُكوَن َعـنُْكْم النَّـاِس َأْيـِدَي

َعَليى اُ% َوَكاَن ِبَها اُ% َأَحاَط َقْد َعَلْيَها َتْقِدُروا َلْم َوُأْخَريى ـ ْسَتِقيما ّمُ

/٢١ و ٢٠ آيات فتح, سورة /١

َقِديرا)/١ َشْيٍء ُكّلِ

َوُيـَولُّوَن اْلـَجْمُع َسُيْهَزُم ـ نَْتِصٌر ّمُ َجِميٌع نَْحُن َيُقوُلوَن (َأْم /٤

/٤٥ و ٤٤ آيات قمر, سورة /٢

ُبَر)/٢ الدُّ
َغـْيَر َأنَّ وَن َوَتَودُّ َلُكْم َأنََّها الطَّاِئَفَتْيِن ٕاِْحَدي اُ% َيِعُدُكُم (َوٕاِْذ /٥

َداِبَر َوَيْقطََع ِبَكِلَماِتِه اْلَحقَّ ُيِحقَّ َأْن اُ% َوُيِريُد َلُكْم َتُكوُن ْوَكِة الشَّ َذاِت

/٨ و ٧ آيات انفال, سوره /٣

اْلُمْجِرُموَن)/٣ َكِرَه َوَلْو اْلَباِطَل َوُيْبِطَل اْلَحقَّ ِلُيِحقَّ ـ اْلَكىاِفِريَن

/٨٥ آيه قصص, سورة /٤

َمَعاٍد)/٤ ٕاَِلي َك َلَرادُّ اْلُقْرآَن َعَلْيَک َفَرَض الَِّذي (ٕاِنَّ /٦

ـ َكَسَب َوَمـا َمـاُلُه َعـنُْه َأْغـنَيى َما ـ َوَتبَّ َلَهٍب َأِبي َيَدا (َتبَّْت /٧

/٣ تا ١ آيات مسد, سورة /٥

َلَهٍب)/٥ َذاَت نَارا َسَيْصَليى

ُهـَو َشـاِنَئَک ٕاِنَّ ـ َوانَْحْر َک لَِرّبِ َفَصّلِ ـ اْلَكْوثََر َأْعَطْينَاَك نَّا (ٕاِ /٨

/٣ تا ١ آيات كوثر, سورة /٦

ْبَتُر)/٦ اْ'َٔ
'َ ثُـمَّ اْ'َْٔدَبـاَر ُيَولُّوُكُم ُيَقاِتُلوُكْم ْن َوٕاِ َأذًي ٕاِ'َّ وُكْم َيُضرُّ (َلْن /٩

/١١١ آيه عمران, آل سوره /٧

ُينَْصُروَن)/٧
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َن ّمِ َوَحْبٍل اِ% َن ّمِ ِبَحْبٍل ٕاِ'َّ ثُِقُفوا َما َأْيَن ُة لَّ الّذِ َعَلْيِهُم (ُضِرَبْت /١٠

/١١٢ آيه عمران, آل سوره /١

النَّاِس)/١

ترجمه:

در rشكست ايــن nو ـ خــوردند/ شكست رومــيان ـ ١/<الم/

بـزودي شكست rايـنn از پس آنان امّا داد; رخ نزديكي سرزمين

مـي رخ پـيروزي اين nآينده, سال چند در ـ شد/// خواهند پيروز

شكست اين nاز بعد چه و قبل چه خداست; آن از كارها همه /rدهد

rديگـري پـيروزي nبـخاطر مــؤمنان روز, آن در و ;rپــيروزي و

را كس هر او و خداوند; ياري سبب به ـ شد/// خواهند خوشحال

وعـده ايـن ـ است/ مـهربان و تـوانـا او و دهد; مي ياري بخواهد

بيشتر ولي كند; نمي تخلّف اش وعده از هرگز خداوند و خداست;

دانند!> نمي مردم

حـق بـه داد, نشـان رؤيـا در پـيامبرش بـه را آنچه ٢/<خداوند

وارد خـدا خـواست بـه شـما هــمه قــطع بــطور گــفت; راست

سـرهاي كـه حـالي در و امنيت نهايت در شويد مي مسجدالحرام

وحشتي و ترس كس هيچ از و ايد كرده كوتاه يا تراشيده را خود

دانستيد نمي شما كه دانست مي را چيزهايي خداوند ولي نداريد;
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خيبر nدر نزديكي فتح آن, از قبل و ;rبود حكمتي تأخير اين در nو

است>/ قرارداده rشما براي

بـه را آنـها كه بود داده وعده شما به فراواني غنايم ٣/<خداوند

شما براي زودتر را rخيبر nغنايم يكي اين ولي آوريد, مي دست

بازداشت شما از را rدشمنانn مردم تعّدي دست و ساخت; فراهم

و ـ كند/ هدايت راست راه رابه شما و باشد مؤمنان براي اي نشانه تا

nبه توانايي شما كه rكند مي nنصيبتان ديگري فتوحات و غنايم نيز

و دارد; احاطه آن به خدا قدرت ولي نداريد, را آن rآوردن دست

است>/ توانا چيز برهمه خداوند

بزودي rامّاn ـ پيروزيم؟!" و متحد "ماجماعتي گويند: مي <يا /٤

گذارند!> مي فرار به پا و خورد مي شكست جمعشان

كه داد وعده شما به خداوند كه را هنگامي rآريد ياد nبه <و /٥

نصيب rقريش مسلح لشكر يا تجاري, nكاروان گروه دو از يكي

rمسلح nغير كاروان كه داشتيد مي دوست شما و بود; خواهد شما

خود دستورات با را حق خواهد مي خداوند ولي باشد; شما براي

بـرخـDف را شما رو اين nاز كند; قطع را كافران ريشه و تقويت,

و كـند, تـثبيت را حق تا ـ r/ساخت درگير قريش لشكر با ميلتان,

باشند/> داشته كراهت مجرمان هرچند بردارد, ميان از را باطل

جـايگاهت بـه را تـو كـرد, pزم تـو بـر را قرآن كه كس <آن /٦

گرداند/> مي باز rزادگاهتn
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هـرگز ـ بـاد! او بـر مرگ و ابولهب دست دو هر باد <بريده /٧

و ـ نـبخشيد/ سـودي حـالش به آورد دست به را آنچه و ثروتش

شود/> مي پرلهيب و ور شعله آتشي وارد بزودي

ـ كرديم/ عطا rفراوان بركت و خير nو كوثر تو به ما يقين ٨/<به

دشمن rبدان nو ـ كن/ قرباني و بخوان نماز پروردگارت براي پس

است/> نسل بريده و ابتر يقين به تو

شما به توانند نمي هرگز rيهود مخصوصًا كتاب, nاهل <آنها /٩

شما به كنند, پيكار شما با گر ا و مختصر; آزارهاي جز برسانند, زيان

نخواهند ياري سپس ;rخورند مي شكست nو كرد خواهند پشت

شد/>

با مگر است; خورده آنان بر ذلّت مهر شوند, يافت جا <هر /١٠

به ارتباط با يا r,خود ناپسند روِش در نظر تجديد nو خدا, به ارتباط

<rآن و اين به وابستگي nو مردم

��

شكست <روميان ميگويد: و ميدهد روميان شكست از خبر آيه نخستين در

وم)/ الرُّ (ُغِلبَت خوردند>:

rشكست اين <nو ميگويد: ميآورد, ميان به سخن حادثه اين محل از سپس

اراضي همان آن از منظور و اْ+َرِض) اَْدنَي (فيى داد>: رخ نزديكي سرزمين در

مـنطقة بود, شرقي روم قلمرو كه rَاْذُرعات و بَْصريى ميان nمنطقهاي است شام
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ميشد/ محسوب عربستان جزيره شبه كنان سا به نسبت نزديكي

يك و شـد واقـع پرويز خسرو دوران در امروز, موّرخان گفته به جنگ اين

دو ميDدي ٦١٧ سنة حدود در كه بود روميان و ايرانيان ميان طوpني جنگ دوران

مـيbدي ٦١٦ سـال رادر مـصر و جـنگيد بـاروم پرويز خسرو زمان در كه ايراني فرمانده فّرخان او نام /١
hبراز شهر ماده دهخدا, نامة dلغت كرد تسخير

حـمله شـرقي روم قـلمرو به شاهين, و شهربراز١ نام به ايراني معروف سردار

را صغير آسياي و مصر و شامات منطقة و دادند سختي شكست آنها به و كردند

سختي شكست گرفتار كه را شرقي روم امپراطوري دادند/ قرار تاز و تاخت مورد

متصّرفات تمام ايرانيان ترتيب اين به و بردند پيش انقراض آستانة تا بود شده

بعثت هفتم سال حدود در واقعه اين كردند/ تسخير مصر ضميمه به را او آسيايي

افتاد/ اتفاق مكه در mnopq پيامبر

مكه مشركان شدند/ خوشحال ماجرا اين از اسDم, دشمنان و مكه مشركان

گفتند: و شمردند شرك آيين حّقانيت بر دليل و گرفتند نيك فال به را حادثه اين

كتاب, اهل و مسيحياند روميان اما rپرست nدوگانه مشرك و مجوسياند ايرانيان

مشركان ما آن از نيز نهايي پيروزي كردند, غلبه روميان بر ايرانيان كه گونه همان

پـيروز ما آيين و شد خواهد پيچيده زودي به mnopq محّمد زندگي طومار است/

ميشود/

در ولي نداشت; منطقي پاية هيچ زدنها فال و گيريها نتيجه گونه اين چه گر ا

مسـلمانان بر امر لذا نبود; اثر بي نادان مردم ميان در تبليغ براي محيط, آن جو

آمد/ گران

طول به زيادي زمان غلبه, اين بدايند ولي ميافزايد, فوق آية تعقيب در قرآن
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چند در شد/> خواهند پيروز بزودي شكست rاينn از پس آنان <امّا نميانجامد

َسَيْغِلُبوَن)/ َغَلِبِهْم َبْعِد ْن ّمِ (َوُهْم :rميدهد رخ پيروزي اين nآيند سال

طول به بيشتر سالي <چند ميافزايد: و ميگذارد جزئيات روي انگشت سپس

در و ;rپيروزي و شكست اين nاز بعد چه و قبل چه است; خدا آن از كارها همة

ِبـْضِع (ِفي شد>: خواهند خوشحال rديگر پيروزي خاطر nبه مؤمنان روز; آن

اْلُمْؤِمنُوَن)/ َيْفَرُح َوَيْوَمِئٍذ َبْعُد َوِمْن َقْبُل ِمْن اْ'َْٔمُر ِ%ِ ِسِنيَن

نيست شرك بر اسDم غلبة به نسبت نيك, فال اساس بر تنها خوشحالي اين امّا

در دشمنان از گروهي بر پيروزي nو پروردگار ياري سبب <به آنها شادي بلكه

مهربان و توانا او و ميدهد; نصرت بخواهد را كس هر او و خداوند; rخود محيط

ِحيُم)/ الرَّ اْلَعِزيُز َوُهَو َيَشاُء َمْن َينُصُر اِ% (ِبنَْصِر است>:

ميفرمايد: ترديد و شك گونه هر ساختن طرف بر و بيشتر كيد تأ براي سپس

بيشتر ولي نميكند; تخلف وعدهاش از هرگز خداوند و است خدا وعدة <اين

َيْعَلُموَن)/ 'َ النَّاِس َأْكثََر َوَلِكنَّ َوْعَدُه اُ% ُيْخلُِف 'َ اِ% (َوْعَد نميدانند>: مردم

در پيشگويي يك هم آن است, همراه جزئيات ذكر با كه عجيب پيشگوئي اين

غيب اسرار از گاهي آ بدون است ممكن چگونه سياسي و نظامي مهّم مسألة يك

رومـيان دربـارة هـم آن مـيدهد, پيروزي اصل از خبر سو يك از گيرد/ انجام

كشور از مهّمي بخش و رفتهاند پيش انقراض حّد سر تا كه خوردهاي شكست

سوي از كنند; علم قد آساني اين به كه نيست اميدي و دادهاند دست از را خويش

اضافه و پيوست خواهد وقوع به سال چند در امر اين كه ميكند تصريح ديگر

ايـنها هـمة از و است كفار بر مسلمانان براي ديگري پيروزي مقارن كه ميكند
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خـود وعـده از خدا و است قطعي الهي وعدة اين كه دارد مؤكّد كيد تأ گذشته

روم پـادشاه و پيوست, وقوع به دقيقا وعده اين كه: ميبينيم و نميكند تخلّف

به پي در پي شكستهاي بعد, سال ٩ حدود يعني ميDدي ٦٢٦ سال از rهرقلn

روميان نفع به جنگها اين ميDدي ٦٢٧ سال تا و ساخت وارد پرويز خسرو سپاه

و خـورد سـختي شكست پـرويز خسـرو شد, كامل آنها پيروزي و يافت ادامه

نشاندند/ او جاي به را شيرويه پسرش و كردند خلع سلطنت از را او ايرانيان

مطابق كه شد, واقع ميDدي ٦١٧ سال در روميان شكست اينكه: سخن كوتاه

قشون كه بود ٦٢٦ سال در روميان مجّدد پيروزي و بود, mnopq پيامبر بعثت هفتم با

اوج بـه شكست اين r٦٢٧ nسال بعد سال و خورد, شكست آنها از ساسانيان

nپـايتخت تيسفون فرسخي بيست در كه دستگرد به هرقل كه چرا رسيد/ خود

فرار و خورد شكست خسرو كرد/ پيشروي بود, rپرويز خسرو اقامتگاه و ايران

قديم/ ايران تاريخ كتاب /١

اين ميان فاصلة ميبينيم و شد١ او قتل سپس و سلطنت از او خلع موجب و كرد,

نظر از <ِبْضع> زيرا ِسنيَن>; <ِبْضِع با است مطابق دقيقا كه نبود بيشتر سال ٩ دو

بـه و ميرود كار به ده عدد از بخشي معناي به مفردات در راغب گفته به لغت

عددي به بضع گفتهاند بعضي و ميگويند, بضع گيرد قرار ده و سه ميان كه چيزي

ميشود/ گفته ده از كمتر و پنج از باpتر

ميان كه است عددي معناي به <بِْضع> كه است آمده نيز اللغة مقاييس معجم در

باشد/ شده واقع ده و سه

ميشد شمرده مسلّم مسلمانان, ميان در قدري به پيشگويي اين اينكه جالب
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و كنند بندي شرط آن سر بر مكه مشركان با شدند حاضر آنها از بعضي حتّيى كه

چون امّا كردند, بندي شرط سال پنج روي نخست شد, انجام بندي شرط اين

كمتر روي شما فرمود كردند; عرض را جريان و mnopqآمدند پيامبر نزد نشد خبري

از بعد پيروزي اين شد طور همين ميگفتيد, سخن آنها با ميبايست سال ده از

پيوست/ وقوع به سال ده از كمتر در شكست,

بدر جنگ در مسلمين پيروزي مقارن روميان پيروزي كه اين ديگر مهّم نكتة

تا بعثت هفتم سال فاصلة و شد, واقع هجرت دوم سال در بدر جنگ زيرا بود;

سـال نـه ـ بگـيريم نـظر در نـيز را هفتم سال خود چنانچه ـ هجرت دوم سال

پـيروزي و رومـيان, پـيروزي تـرتيب ايـن به سال/ هشت آن بدون و ميشود,

يكـي شدند, شاد جهت دو از مسلمانان واقع در و بود هم به نزديك مسلمين

بر خداپرستي غلبة از صحنهاي كه مجوسيان بر روميان يعني كتاب اهل پيروزي

پيروزي ديگر و بود, شده مكه مشركان خوشحالي ماية آنها شكست و بود شرك

مشركان/ بر بدر, جنگ در خودشان چشمگير

بـه مـجيد قرآن در كه است صريحي پيشگوييهاي از يكي اين حال هر به

دليـل و پيوست وقوع به بود, شده داده خبر قب` كه گونه همان و آمده وضوح

بود/ اسDم و قرآن عظمت بر بارزي

��

ديگر مهّم پيروزي دو از پيشگوئي

مسلمين آيندة به مربوط ديگر مهّم حادثة دو روي از بحث, مورد آية دومين
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كه شديدي مخالفت رغم علي نزديكي آيندة در اينكه نخست دارد/ برمي پرده

و حج مناسك انجام و مسجدالحرام و مكه در مسلمانان ورود به نسبت مشركان,

در را پـرشكوه مـراسـم اين و ميشويد الحرام مسجد وارد شما داشتند, عمره

آن از قبل نيز چمشگيري پيروزي اينكه ديگر و داد, خواهيد انجام امنيت نهايت

نشان رؤيا در پيامبرش به را آنچه <خداوند ميفرمايد: شد, خواهد شما نصيب

مسجدالحرام وارد خدا خواست به شما همه قطع بطور گفت; راست حق به داد,

كرده كوتاه يا تراشيده را خود سرهاي كه حالي در و امنيت نهايت در شويد مي

دانست مي را چيزهايي خداوند ولي نداريد; وحشتي و ترس كس هيچ از و ايد

nدر نزديكي فتح آن, از قبل و ;rبود حكمتي تأخير اين در nو دانستيد نمي شما كه

َلَتْدُخُلنَّ ِباْلَحّقِ ْؤَيا الرُّ َرُسوَلُه اُ% َصَدَق (َلَقْد است/>: قرارداده rشما براي خيبر

َفَعِلَم َتَخاُفوَن 'َ ِريَن َوُمَقّصِ ُرُءوَسُكْم ِقيَن ُمَحّلِ آِمِنيَن اُ% َشاَء ٕاِْن اْلَحَراَم اْلَمْسِجَد

/٢٧ آيه فتح, سوره /١

َقِريبا)١/ َفْتحا َذِلَک ُدوِن ِمْن َفَجَعَل َتْعَلُموا َلْم َما
مسلمانان آن مطابق كه بود ديده خوابي mnopq پيامبر كه ميدهد نشان آيه اين

اعتقاد گروهي ميشوند; الحرام مسجد وارد خدا خانة زيارت مراسم انجام براي

مييابد/ تحقق خواب اين فاصله بدون و سال همان در كه داشتند

مكه مشركان و كردند, حركت زيارت براي مكه سوي به مسلمانان كه هنگامي

درختي يا چاه مناسبت به كه مكه كيلومتري ٢٠ در روستايي ـ حديبيه در را آنها

معروف صلح وبه كردند متوقف را آنها ـ ميشد ناميده نام اين به بود آنجا در كه

نكند پيدا واقعيت شايد خواب اين كه افتادند ترديد به گروهي انجاميد/ حديبيه
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رحماني خواب اين چرا كه كردند سؤال زمينه اين در mnopq پيامبر از بعضي, حتّيى

بـلكه يافت; خواهد تحقق امسال نگفتم <من فرمود: پيامبر نيافت؟ تحقق شما

نخست ميكند نقل روايتي المعاني روح در كرد,آلوسي mnopq پيامبر از كسي چه را سؤال اين اينكه در /١
نـه سـوگند خدا <به گفتند: اعتراض عنوان به حرث بن رفاعة و نفيل بن عبدالله و ابي بن عبدالله اينكه:
مسجد به چشممان نه و كرديم كوتاه را خود موهاي نه و تراشيديم عمره مراسم عنوان به را خود سرهاي

نمود/ آن تحقق و رؤيا اين صدق بر كيد تأ و شد نازل فوق آيه كه بود هنگام اين در و افتاد> الحرام
مجمع در طبرسي ولي h١٠٩ صفحة ٢٦ جلد المعاني dروح بود خطاب بن عمر كننده سؤال اينكه ديگر
هرگز پذيرفتم را اسbم كه زمان آن از سوگند خدا <به گفت: عمر اينكه آن و ميكند نقل روايتديگري البيان
ششم سال حديبيه سال در ـ عمره مراسم از مانع مشركان كه روز آن جز ندادم راه خود به ترديدي و شك
آيـنده در نفرموديد شما مگر نيستيم, حق بر ما "مگر گفتم: و mnopqرسيدم پيامبر خدمت شدند ـ هجرت
خـبر تو به من ولي حقيم بر "ما mnopqفرمود: پيامبر شد؟" چه پس كرد خواهيم خدا خانة طواف نزديك
در حديث همين hتلخيص با ١١٩ صفحة ٩ جلد البيان dمجمع ميشود"> انجام مسأله اين امسال كه ندادم

است/ شده نقل تفاوتي مختصر با مسلم صحيح و بخاري صحيح كتاب

نزديك>١/ آينده در گفتم

و كـرد, رؤيا اين صدق بر كيد تأ نخست و شد نازل فوق آية هنگام اين در

شد خواهيد الحرام مسجد وارد بزودي كه گذاشت جزئيات روي انگشت سپس

پـيروزي آن بـر عـDوه و آورد خـواهـيد جا به امينت كمال با را حج مراسم و

شد/ خواهد شما نصيب مراسم, اين انجام از قبل چشمگيري

از بعد سال و يافت تحقق نوشتهاند مورخين تمام آنچه مطابق پيشگويي اين

عـظيمي گروه با كه شدند موفق مسلمانان rهجرت هفتم nسال حديبيه جريان

در كـه چرا شد; ناميده الَقضاء ُعمَرُة مراسم اين و آورند, جا به را عمره مراسم

شود/ انجام قبل سال در بودند مايل همه كه بود عمره قضاي واقع

با آيات از بخش اين در كه: ميگيريم نتيجه چنين شد, گفته آنچه مجموع از

و مسلمين ميان شديد تضاد مورد كه بيني پيش قابل غير مسألة يك از قاطعيت

شده اشاره نيز آن جزئيات به حتي و شده برداشته پرده داشت, قرار مكه مشركان
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اين كه شده پيشگويي مسلمين براي نيز ديگري پيروزي با آن مقارنت و است

مهم/ پيشگويي اين به مربوط است مضاعفي بيان خود

دو زيرا است; گفتگو مفسران ميان در است؟ بوده چه قريب فتح اينكه در

حديبيه صلح يكي شد; واقع مسلمانان براي جريان, اين نزديك مهم, پيروزي

فـتح كـه بطوري شد گشايش موجب مسلمانان براي زيادي, جهات از كه بود

٣ تا ١ آيات ذيل نمونه تفسير به مسلمين, براي آن پيامدهاي و حديبيه صلح اهميت به بردن پي براي /١
فرمائيد/ مراجعه فتح سورة

ماه چند فاصله به هجري هفتم سال آغاز در خيبر فتح ديگر و شد١ ناميده المبين

دوم ماجراي به اشاره قريب فتح كه است اين ظاهر و بود, حديبيه ماجراي از بعد

فتح سوره ١٩ آية در زيرا كردهاند; اختيار محققان از بسياري كه چنان آن است

rهـمچنينn <و َحِكيما): َعِزيزا اُ% َوَكاَن َيْأُخُذونََها َكِثيَرًة (َوَمَغاِنَم ميفرمايد:

حكيم و ناپذير شكست خداوند و آورند; مي دست به را آن كه بسياري غنايم

است>/

معنوي و ماّدي غنيمت گونه هر و دارد وسيعي مفهوم غنيمت كه است درست

و ميكند تداعي را ظاهري غنائم بيشتر موارد, گونه اين در ولي ميشود شامل را

حديبيه/ صلح در نه بود خيبر فتح در ظاهري غنائم كه ميدانيم

آن دقيق, پيشگوييهاي گونه اين كه گرفت نتيجه ميتوان خوبي به بنابراين

غيب عالم با ارتباط طريق از جز احتمال, صورت به نه و تمام, قاطعيت با هم

نيست/ ممكن

��
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آينده فراوان غنائم /٣

و القضاء عمرة پيشگويي و حديبيه صلح ماجراي دنبال به آيه سومين در قرآن

ديگر آيات در بسيار غنائم با همراه ديگري فراوان فتوحات از خبر خيبر, فتح

به را آنها كه بود داده وعده شما به فراواني غنايم <خداوند ميفرمايد: و ميدهد

ساخت; فراهم شما براي زودتر را rخيبر nغنايم يكي اين ولي آوريد, مي دست

باشد مؤمنان براي نشانهاي تا بازداشت شما از را rدشمنانn مردم تعّدي دست و

َل َفَعجَّ َتْأُخُذونََها َكِثيَرًة َمَغاِنَم اُ% (َوَعَدُكُم كند/>: هدايت راست راه به را شما و

ِصـَراطا َوَيـْهِدَيُكْم ـْلُمْؤِمِنيَن ّلِ آَيـًة َوِلـَتُكوَن َعـنُْكْم النَّاِس َأْيِدَي َوَكفَّ َهِذِه َلُكْم

كه rكند مي nنصيبتان ديگري فتوحات و غنايم نيز <و ميافزايد: سپس ْسَتِقيما) ّمُ

و دارد; احاطه آن به خدا قدرت ولي نداريد, را آن rآوردن دست nبه توانايي شما

َوَكاَن ِبَها اُ% َأَحاَط َقْد َعَلْيَها َتْقِدُروا َلْم (َوُأْخَريى است>: توانا چيز برهمه خداوند

َقِديرا)/ َشْيٍء ُكّلِ َعَليى اُ%

شـده داده فراوان غنائم با توأم دشمنان بر پيروزي دو از خبر آيات, اين در

هرگز كه فتوحاتي و غنائم مّدت, دراز در ديگري و مّدت كوتاه در يكي است;

در الهي كاملة قدرت به اما نداشتهاند را آن بر توانايي ظاهر, حسب به مسلمانان

گرفت/ قرار آنان اختيار

مـيان در است, فـتوحات و غـنائم از قسـمت كـدام به اشاره اين كه اين در

مـّدت, كـوتاه در كـه غـنائمي از منظور گفتهاند: بسياري است; گفتگو مفّسران

دادهاند احتمال بعضي چند هر است, خيبر غنائم همان ميشود مسلمين نصيب
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كـه گـونه همان احتمال اين ولي باشد, حديبيه صلح معنوي غنائم به اشاره كه

اشاره را آن مفسران, از بسياري مدت, دراز غنائم مورد در و است ضعيف گفتيم

است/ شده اشاره مطلب اين به الميزان, و المعاني روح و رازي, فخر كبير تفسير البيان, مجمع تفسير در /١
نـقره زيادي مقدار و گوسفند هزار ٤٠ و شتر هزار ٢٤ بعضي نوشتهاند زياد بسيار را حنين جنگ غنائم /٢

h٦٥ صفحة ١ جلد مال ا!¢ منتهي ـ ٤٢ صفحة ٩ جلد البيان روح dتفسير كردهاند برآورد

دانستهاند/١و٢ هوازن طايفة و حنين جنگ غنائم به

ايـران فتح مانند بعد, بزرگ فتوحات به اشاره كه دادهاند احتمال نيز جمعي

بـراي هـوازن, غـنائم و حـنين فتح اينكه به توّجه با و باشد, بوده يمن و روم

ظاهر حسب به مسلمانان براي آن به وصول آنچه نبوده, بعيد چندان مسلمانان

جـنگ در كـه هـنگامي لذا و بود, آن مانند و روم و ايران فتح نبود, امكانپذير

داد را يمن و روم و ايران فتح بشارت rمعروفي روايت nطبق mnopq پيامبر خندق

به ممكن غير ظاهري, اسباب نظر از كه چرا گرفتند, مسخره باد به را آن منافقان

فتوحات اين است وتوانا قادر چيز همه بر خداوند كه آنجا از ولي ميرسيد, نظر

از آن, به رسيدن از قبل سالها و ساخت, ممكن مسلمين براي را نظير بي غنائم و

فرمود/ بيان فوق, آيات در قاطعي پيشگويي صورت به و برداشت پرده آن

است؟ امكانپذير غيب عالم با ارتباط بدون پيشگوييها گونه اين آيا

��

شكستقاطعدشمنان از پيشگويي /٤

ميكنيم/ برخورد ديگري پيشگويي به قسمت چهارمين در

قدرت اوج در اسDم دشمنان كه زماني در است, شده نازل مكه در آيات اين
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ضعف/ و اقليت در مسلمين و بودند

نيرومند جمعيتي ما <ميگفتند و مينازيدند, خود قدرت و توانايي به دشمنان

(َأْم ميشويم: پيروز آنها بر و ميگيريم انتقام مخالفانمان از و هستيم> متحد و

زودي بـه rامّـاn> ميافـزايـد: بDفاصله قرآن ولي نَْتِصٌر) ّمُ َجِميٌع نَْحُن َيُقوُلوَن

َوُيـَولُّوَن اْلَجْمُع (َسُيْهَزُم ميگذارند>: فرار به پا و ميخورد شكست جمعشان

ُبَر) الدُّ
شكسـتن هـم در و مسـلمين سـريع پـيروزي پيشبيني زمان, آن در مسلما

كـه نگـذشت بـيشتر سـالي چـند ولي بـود, ممكن غير اسDم نيرومند دشمنان

برخورد نخستين در كه يافتند توانايي و قدرت آنقدر و نمودند هجرت مسلمانان

وارد دشمنان بر سهمگيني ضربة چنان بدر جنگ ميدان در دشمن با مسلحانه

نداشتند/ را آن انتظار هرگز كه كردند

روز در mnopq كرم ا پيامبر شده نقل عباس ابن از كه حديثي طبق اينكه جالب

عهد به را تو من <خداوندا! داشت: عرضه و كرد دعا خود, خيمة در نخست بدر,

خيمه از جنگ لباس با كه هنگامي سپس و ميخوانم> داشتهاي ما با كه پيماني و

يَُولُّوَن َو الَْجْمُع (َسيُْهَزُم ميكرد تDوت را آيه اين شد, ميدان وارد و آمد بيرون

dبـا است شـده نقل عباس ابن از بخاري صحيح از حديث اين ٦٥٧ صفحة جلد, ظbل في تفسير در /١
/٤٥ آيه قمر, سوره /hتلخيص

مييابد/١ تحّقق الهي وعدة اين امروز يعني ( بَُر الدُّ
سال چند و شد تكرار و يافت ادامه هم باز دشمنان فرار و هزيمت اين البتّه

بلكه شدند; تسليم مسلمانان برابر در مكه كفار فقط نه كه حالي در گذشت ديگر

آوردند/ فرو تسليم سر آنان برابر در عربستان جزيرة تمام
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بدر جنگ ميدان در آيه اين كه شده نقل مفسران بعضي از قرطبي تفسير در

مكه در قمر سورة تمام كه است اين مشهور و معروف كه حالي در شده, نازل

شده اشاره pبا در كه است همان اشتباه منشأ كه است اين ظاهر است, شده نازل

الهي وعدة اينكه به اشاره كرد, تكرار بدر ميدان در را آيه اين mnopq كرم ا پيغمبر كه

شد/ نازل آنجا در آيه كه كردهاند گمان بعضي لذا و مييابد تحقق امروز

مـدت در كـه است قرآن قاطع پيشگوييهاي از ديگر يكي اين حال هر به

داشت/ را آن كسيانتظار كمتر كه حالي در پيوست وقوع به كوتاهي

��

بدر ميدان پيروزيدر از پيشگويي هم باز /٥

داده مؤمنان به كه است پيروزي صريح وعدة يك از سخن آيه, پنجمين در

كه داد وعده شما به خداوند كه را هنگامي rآريد ياد nبه <و ميفرمايد: بود شده

بود; خواهد شما نصيب rقريش مسلح لشكر يا تجاري, nكاروان گروه دو از يكي

خداوند ولي باشد; شما براي rمسلح nغير كاروان كه داشتيد مي دوست شما و

اين nاز كند; قطع را كافران ريشه و تقويت, خود دستورات با را حق خواهد مي

اُ% َيـِعُدُكـْم (َوٕاِْذ <r/سـاخت درگير قريش لشكر با ميلتان, برخDف را شما رو

َأْن اُ% َوُيِريُد َلُكْم َتُكوُن ْوَكِة الشَّ َذاِت َغْيَر َأنَّ وَن َوَتَودُّ َلُكْم َأنََّها الطَّاِئَفَتْيِن ٕاِْحَدي

/٧ آيه انفال, سوره /١

اْلَكاِفِريَن)/١ َداِبَر َوَيْقطََع ِبَكِلَماِتِه اْلَحقَّ ُيِحقَّ
هـرچـند بـردارد, مـيان از را باطل و كند, تثبيت را حق <تا ميافزايد: سپس

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٣١٦> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



َكـِرَه َوَلـْو اْلـَباِطَل َوُيـْبِطَل اْلـَحقَّ (ِلـُيِحقَّ بـاشند>: داشــته كــراهت مــجرمان

/٨ آيه انفال, سوره /١

اْلُمْجِرُموَن)١/
بـا مشـركان رئـيس و مكّـه بزرگ ابوسفيان مورخان گفتة به اينكه: توضيح

مربوط و داشت خود با تجارتي اموال دينار هزار پنجاه حدود كه بزرگي كاروان

ميگشت/ باز شام از بود خودش و مكه بزرگان از جمعي به

بـا و شـوند كاروان به حمله آمادة داد دستور خود ياران به mnopq اسDم پيامبر

نميداشتند بر دست كارشكني و مخالفت از لحظهاي كه دشمن اموال مصادرة

بشكنند/ هم در را آنها اقتصادي قدرت از بخشي

او بـه را مـوضوع شـدند گـاه آ جـريان ايـن از كـه مدينه در ابوسفيان ياران

سرمايههاي كه بزرگي خطر از را آنها و فرستاد مكه به شتاب با پيكي رساندند/او

سران و رزمندگان از نفر ٩٥٠ كوتاهي مدت در ساخت/ گاه آ ميكرد تهديد را آنان

در حـركت به ابوجهل فرماندهي با اسب رأس يكصد و شتر هفتصد با قريش

كه كساني كردند تهديد مكه سران كه شد تلقي جّدي حد آن تا مسأله و آمدند

ساخت/ خواهيم ويران را آنها خانههاي كنند, خودداري و روند ميدان به بتوانند

داد تغيير را خود مسير مسلمانان چنگ از رهايي براي ابوسفيان ديگر سوي از

سازد/ دور خطر منطقة از را خود تا كرد حركت راه بي از و

ولي مختصر جنگي برگ و ساز با خود, ياران از نفر ٣١٣ با mnopq اسDم پيامبر

از يكـي كـه ـ بـدر سـرزمين نـزديك بـه اراده و عزم و ايمان از مملو دلهايي

از mnopq پيامبر كه بود اينجا در رسيدند/ بود مدينه و مكه ميان نزديك منزلگاههاي
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به خود ياران با و شد گاه آ مدينه سوي به مكه از قريش نيرومند لشكر حركت

دشمن لشكر مقابل در يا كنند تعقيب را تجارتي كاروان آيا كه پرداخت مشورت

به مايل باطن در ديگر جمعي ولي بودند دشمن با مقابله موافق گروهي بايستند؟

دشمن نيرومند سپاه با مقابله براي را كافي آمادگي كه چرا بودند, كاروان تعقيب

نميديدند/ خود در

سوي به حركت فرمان و فرمود انتخاب را صحيح راه mnopq اسDم پيامبر ولي

است چاهي نام nبدر رسيد بدر سرزمين به اسDم كوچك لشكر و داد را دشمن

آن تـمام سـپس و شـده نـامگذاري آن اصلي صاحب نام به كه سرزمين آن در

/rگفتند بدر را سرزمين

يكي كه بود داده وعده شما به خدا ميگويد: است ماجرا اين به ناظر فوق آية

ولي بود خواهد شما آن از rآنها تجارتي كاروان يا قريش nلشكر طايفه دو اين از

شما براي قريش تجارتي كاروان يعني مسلح غير طايفة ميداشتيد دوست شما

بركند/ را كافران ريشة و سازد آشكار را حق ميخواهد خدا اما باشد

داده وعده من به خداوند فرمود: مسلمانان به اينجا در mnopq پيامبر حال هر به

دشـمن لشكر سوي به ما ـ بود خواهد ما آن از طايفه دو اين از يكي كه است

با را و/// ابوجهل شدن كشته محل گويا شد; خواهيم پيروز آنها بر و ـ ميرويم

ميبينم/ خود چشم

دو يافت/ تحقق بود داده وعده پيامبرش به خداوند كه همانگونه وعده اين

ـ داد روي كه پرتلفاتي و پرهيجان جنگ از پس و گرفتند قرار هم برابر در لشكر

مكه مشركان و شدند پيروز مسلمانان ـ; است آمده اسDم تواريخ در آن شرح كه
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بقيه و دادند اسير نفر هفتاد و كشته نفر هفتاد كه بطوري خوردند سختي شكست

كردند/ فرار

و شد واقع هجرت دوم سال در رمضان مبارك ماه هفدهم روز در جنگ اين

از را آن هميشه بدر, مبارزان كه بطوري بخشيد اسDم تاريخ در عميقي بسيار اثر

ميشمردند/ خود بزرگ افتخارات

پيروزي چنين هرگز آيا عادي موازين طبق كه است مطرح سؤال اين اينجا در

زيرا: نه مسلما بود؟ پيشبيني قابل مسلمين براي

كافي عّدة و نفرات طبعا و بودند نكرده حركت نبرد قصد به مسلمانان او�:

و انبوه لشكر با گهان نا كه كردند حركت قافله تّصرف قصد به آنها بلكه نداشتند;

شدند/ روبرو rزمان آن مقياس در nالبته قريش مجّهز

به داشتند قرار بدي بسيار وضع در ظاهر به مسلمانان قوا موازنة نظر از ثانيا:

و اسبها و بود مسلمين برابر سه از بيش تقريبا دشمن سربازان تعداد كه طوري

دو فقط مسلمانان ميان در كه حالي در داشتند كافي جنگي ابزار و فراوان شترهاي

نفر چند هر كه بود شتر هفتاد تعداد آنها عمدة مركب و داشتند سواري اسب نفر

ميشدند/ آنها از يكي سوار تناوب به

ميان در جنگ انگيزة و بودند فراوان جنگجو افراد قريش لشكر ميان در ثالثا:

ميديدند/ خطر در را خود چيز همه بلكه ثروت, و اموال تنها نه زيرا بود آنها

شده داده آنها به پيروزي وعدة فوق آيه صريح طبق اينها, همة رغم عليى ولي

مينمود/ آن بر فراوان كيد تأ نيز mnopq پيامبر و بود

حاكي كه داد روي مختلفي مسائل نيز حادثه اين كنار و گوشه در اينكه جالب
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چشـم بـخشي آرام خـواب بـدر شب كـه ايـن جمله از بود/ الهي امدادهاي از

از نـيز بـارانـي سـاخت/ آماده فردا پيكار براي را آنان و گرفت فرا را مسلمانان

بر حركت كه شنزاري سرزمين آن هم و دهند شستشو را خود هم تا آمد آسمان

شود/ پيكار براي آماده و محكم و كوبيده بود مشكل آن روي

(ٕاِْذ مـيگويد: كـرده, اشـاره آن بـه بـعد آيات در كه است چيزي همان اين

َوُيـْذِهَب ِبـِه َرُكـْم لُِيطَّهِ َماًء َماِء السَّ َن ّمِ َعَلْيُكْم ُل َوُينَّزِ نُْه ّمِ َأَمنًَة النَُّعاَس يُكُم ُيَغّشِ

/١١ آيه انفال, سوره /١

rيـادآوريدn <و ْقـَداَم)١: اْ'َٔ ِبِه َت َوُيثَّبِ ُقُلوِبُكْم َعَلي َولَِيْرِبَط ْيَطاِن الشَّ ِرْجَز َعنُكْم

و گرفت; فرا را شما خدا, سوي از بود آرامش مايه كه سبكي خواب كه را هنگامي

بر شما از را شيطان پليدي و كند; پاك آن با را شما تا فرستاد, برايتان آسمان از آبي

دارد>/ استوار آن با را گامها و محكم, را دلهايتان و سازد; طرف

مـجيد قـرآن در بـدر جـنگ بـه مربوط آيات مجموع از اينكه سخن كوتاه

و دشـمن تـجهيزات و نـفرات فزوني از مسلمانان از گروهي روحي اضطراب

ظاهر, حسب به حال اين با و ميشود روشن خوبي به مسلمين بر آنان برتري

قرآن قرائن, اين همه خDف بر اما بود طبيعي بسيار مسلمين شكست بيني پيش

شدند/ پيروز سرانجام و بود داده مسلمانان به پيروزي وعدة خداوند ميگويد:

است شـده نـازل بـدر پـيروزي از بـعد آيـات ايـن شـود گفته است ممكن

پيشگوييهاي از را آن نميتوان بنابراين ميكند; حكايت آنها لحن كه همانگونه

شمرد/ بر قرآن

مـتصور اشكـال آيـات هـمين در دقت كـه گفت بايد ايراد اين به پاسخ در
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داده شما به قب` پيروزي وعدة ميگويد: صراحت با قرآن زيرا ميشود; برطرف

يافت/ تحقق بعدا وعده اين و بود شده

��

بازگشت وعدة /٦

و ميدهد پيامبرش به وعدهاي خداوند rقصص سورة ٨٥ nآية آيه ششمين در

است/ الهي امن حرم به بازگشت وعدة آن

شد, داده mnopq كرم ا پيغمبر زندگي روزهاي ترين سخت از يكي در وعده اين

از و بشكند را توز كينه دشمنان محاصرة حلقة ميخواست كه حال آن در يعني

وقـوع بـه كـند هـجرت مدينه به مكه از و آيد بيرون آنها شمشيرهاي pبهpي

پيوست/

بـه كـه هـنگامي گرفت/ پيش را مدينه راه و كرد را كار اين الهي لطف به او

امـن حرم موطنش ياد به رسيد ندارد, مكه از زيادي فاصلة كه جحفه سرزمين

نمايان مباركش چهرة در بود آميخته اندوه و تأثر با كه اشتياق اين آثار افتاد/ الهي

<آن گشت: ابDغ او به صورت اين الهيبه پيام و نازل فوق آية هنگام اين در شد/

ميگردانـد>: باز rزادگاهتn جايگاهت به را تو كرد, pزم تو بر را قرآن كه كس

َمَعاٍد)/ ٕاَِلي َك َلَرادُّ اْلُقْرآَن َعَلْيَک َفَرَض الَِّذي (ٕاِنَّ
صـريح, و قـاطع صـورت بـه هـم آن مكه به mnopq پيامبر بازگشت بيني پيش

را كار اين قرآن كنندة نازل خداي كه قرآن نزول به آن دادن پيوند با مخصوصا
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ولي بود/ ممكن غير عادتا دشوار و سخت بسيار شرايط آن در كرد, خواهد حتما

پـيغمبر سـال چـند از بـعد و يـافت تـحقق سرانـجام وعدةبزرگ اين ميدانيم

امن حرم و بازگشت مكه به پيروزمندانه پرقدرتي و نيرومند ارتش mnopqبا اسDم

از يكـي ايـن و درآورد اسـDم سـاية زيـر بـه خونريزي و جنگ بدون را الهي

قاطع صورت به آينده از را خبري چنين كه است قرآن اعجازآميز پيشگوييهاي

پيروزي از نشانههايي كه زماني در هم آن شرطي و قيد هيچ بدون و صريح و

يافت/ تحقق كمي فاصلة در و است داده نميخورد, چشم به مطلقا

نبوت صدق بر روشن دليل آية <اين ميگويد: البيان مجمع در طبرسي مرحوم

عينا و كرده بيان استثناء و شرط و قيد بدون را خبري چنين او زيرا است; پيامبر

بحث/ مورد آية ذيل ٢٩٦ صفحة ,٨ و ٧ جلد البيان مجمع /١

يافت/>١ تحقق خبر اين

دpلت كه است اموري از يكي آيه <اين ميگويد: خود تفسير در نيز فخررازي

تحقق داده خبر را آنچه و داده خبر غيب از زيرا ميكند mnopq اسDم پيامبر نبوت بر

بحث/ مورد آية ذيل ,٢١ صفحه ,٢٥ جلد فخررازي تفسير /٢

است>/٢ روشن معجزة بنابراين يافته;

ايـن و است قـيامت روز معاد, از منظور كه دادهاند احتمال بعضي اينجا در

معاد زيرا است; ضعيفي احتمال گفتهاند مفسران و محققان كه همانگونه احتمال

كـلمة عـDوه بـه سـازد, مـخاطب را او تنها كه نيست اسDم پيغمبر مخصوص

بـر فـرع جـايي, به بازگشت زيرا نيست, مناسب چندان قيامت معاد با َك> <َلرادُّ

است/ آنجا از خروج

كه اْلُقْرآَن) َعَلْيَك َفَرَض الَّذي (انَّ جملة: در قرآن نزول بر تكيه اين بر اضافه
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فـيى ُهـَو َمْن َو ِبالُْهديى اَء جى َمْن َاْعَلُم َرّبيى (ُقْل جملة: همچنين و آمد, آن از قبل

هدايت rبرنامهn كسي چه ميداند بهتر همه از "پروردگارمن <بگو: ٍن): ُمبيى ٍل َض�ى

/٨٥ آيه قصص, سوره /١

است قرينه همه آمده آن از بعد كه است/">١ آشكار گمراهي در كسي چه و آورده

در معاد مسأله نه است ميان در قرآن mnopqو اسDم پيامبر حّقانيت از سخن اينكه بر

نيست/ سازگار نيز آيه نزول شأن با تفسير اين گذشته همه از قيامت, روز

معناي به ميكند نقل قتيبي از طبرسي مرحوم كه بطوري معاد واژة عDوه به

بر آنجا به باز ميرود جا هر به زيرا َبَلُدُه> ُجِل الرَّ اد <َمعى است: انسان وطن و شهر

هم آن و آمده بار يك فقط مَعىاد كلمة مجيد قرآن در اينكه توجه قابل و ميگردد

است/ موطن و زادگاه معناي به كه است جا همين در

��

نميآورد/ ايمان هرگز او /٧

عموي ابولهب, يعني مكه معروف مشركان از يكي از سخن آية, هفتمين در

مكه مشركان از است كسي تنها او است, آمده ميان به عبدالمطلب فرزند و پيامبر

اشاره و است, دوزخيان از حتما او كه شده تأكيد و آمده, مجيد قرآن در نامش كه

دو هر باد <بريده ميفرمايد: آورد, نخواهد ايمان هرگز او اينكه به است روشني

به آورد دست به را آنچه و ثروتش و مال هرگز ـ باد! او بر مرگ و ابولهب دست

مـيشود/>: لهيب پر و شعلهور آتشي وارد زودي به و ـ نبخشيد سودي حالش
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َلَهٍب)/ اَت ذى نىارا َسَيْصليى ـ َكَسَب ا مى َو اُلُه مى َعنُْه َاْغنىي ا مى ـ َوَتبَّ َلَهٍب ي َابى ا َيدى (َتبَّْت
آورد ايمان ظاهر به سرانجام ولي بود; خطرناكتري دشمن ابوسفيان اينكه با

آوردند/ ايمان ظاهرا حمزه قاتل وحشي همچون جنايتكاري افراد و

طـرق از ابـولهب هـمچون فردي سرنوشت دربارة قاطع پيشگويي بنابراين

نيست/ ممكن اعجاز طريق از جز قرآن پيشگويي اين و نبود ممكن عادي

نه كه كساني از اما آوردند/ ايمان ظاهرًا بعضي و واقعا مكه مشركان از بسياري

خـواهـر جـميل ام هـمسرش و ابولهب نياوردند ايمان ظاهر در نه و واقع در

ايمان هرگز دو اين كه است داده خبر آشكارا سوره اين در قرآن و بود; ابوسفيان

است/ مجيد قرآن غيبي خبرهاي از اين و آورد نخواهند

دوزخي از صراحت اين با بود ممكن چگونه نبود خداوند سوي از قرآن گر ا

بپيوندد مسلمانان صفوف به كار پايان در است ممكن كه بگويد سخن كسي بودن

شود/ مسلمان ظاهرا حّداقل و

او كنية و rاست عرب بزرگ بتهاي از يكي نام nعّزيى ي الُعّزى َعبْد ابولهب: نام

و سرخ صورتي كه بوده نظر اين از شايد او براي كنيه اين انتخاب و است ابولهب

و شد نازل ابولهب حيات زمان در آيات اين كه نيست شك داشت/ برافروخته

شأن َلـَهٍب) ـي َابى ا َيـدى (َتـبَّْت ابـولهب>: دست دو هـر بـاد <بـريده ميگويد: لذا

در مسأله ايـن كـه مـيدهد نشـان نيز كردهاند نقل مفسران غالب كه نزولهايي

خـويشاوندان شـد مأمـور mnopq كرم ا پيغمبر كه هنگام آن در شده واقع او حيات

هنگام آن در دهد/ بيم كفر و شرك از و كند دعوت اسDم سوي به را خود نزديك

ـ ا> <يىاَصيىاحى زد: فرياد و رفت rصفا nكوه مكه كوههاي از يكي فراز بر پيامبر كه
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تصّور مكّه اهل ـ ميشد گفته دشمن غافلگيرانة هجوم هنگام كه بود جملهاي اين

فرمود: شدند جمع پيامبر دور وقتي ميكند حمله مكه به بيرون از دشمني كردند

بيم الهي شديد عذاب برابر در را شما <من َشديٍد>: اٍب َعذى َيَدٔي َبْيَن َلُكْم نَذيٌر <ِانّي

/rميكنم دعوت توحيد سوي به و ميدارم حذر بر بتها پرستش از nو ميدهم/>

باد تو بر :<مرگ لِهذا> ِاّ' َجَمْعَتنىا ا َامى َلَك <َتّبا گفت: و آشفت بر سخت ابولهب

گفت: و شد نازل فوق آيات كه بود اينجا كردي؟> جمع را ما همين براي فقط آيا

قرطبي, البيان, مجمع dتفسير كردهاند نقل تفاوتهائي با موّرخان و مفّسران از بسياري را نزول شأن اين /١
صـفحة ٢ جـلد اثير, ابن كامل همچنين و بحث مورد آيات ذيل ظbل, في درالمنثور, رازي, فخر مراغي,

/h٦٠

ميشود/١ دوزخ آتش طعمة سرانجام كه باد تو بر مرگ

��

داديم فراوان خير تو به ما /٨

ميشود; ديده مهم پيشگويي سه كوثر سورة يعني آيات از بخش هشتمين در

پس ـ كرديم/ عطا rفراوان بركت و خير nو كوثر تو به ما يقين <به ميفرمايد: زيرا

و ابتر يقين به تو دشمن rبدان nو ـ كن/ قرباني و بخوان نماز پروردگارت براي

ُهـَو ـاِنَئَک شى ِانَّ ـ َوانْـَحْر لَِربَِّك َفَصلِّ ـ اْلَكْوثََر َاْعَطْينىاَك (ِانّىا است>: نسل بريده

َبَتُر) اْ'َ
با اpفق قريب كه كردهاند, ذكر آيه اين براي نزولي شأن مفسران از بسياري

كه هنگامي مكه <مشركان ميگويد: البيان روح در برسوئي جمله از است يكديگر
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جـهان از چشـم مـدينه, در ابراهـيم و مكه در عبدالله و قاسم mnopq پيامبر پسران

زيرا ميشود, محو خاطرهها از نامش وفاتش از پس mnopq "محمد گفتند: پوشيدند,

از نـامش كـه كسـي مـيدهد خبر قرآن سوره اين در نمانده"/ باقي او از نسلي

بـلندتر و بلندتر او آوازة و نام اما و هستند او دشمنان ميشود, محو خاطرهها

خدا كه است آن خاطر به اين و فرموده, اشاره خداوند كه گونه همان ميشود,

rstuv بيت اهل از چقدر ببين بنگر نميماند, باقي زمان گذشت با كه داد او به نسلي

/٥٢٥ صفحة ,١٠ جلد البيان, روح /١

شد>/١ گير فرا عالم در نسل اين ولي كردند, وشهيد كشتند را

شده نازل وائل بن عاص دربارة سوره <اين ميگويد: البيان مجمع در طبرسي

حضرت با و افتاد, او به چشمش و آمد بيرون مسجدالحرام از mnopq پيامبر وقتي كه

كه با كردند سؤال ديدند, را منظره اين قريش بزرگان از جمعي گفت, سخناني

به عرب كه بود آن خاطر به اين ///rعقبDبn ابتر اين با گفت: او ميگفتي؟ سخن

پاسخ آنها به و شد نازل فوق سورة ميگفتند, َابْتَر نداشت پسر فرزند كه كسي

/٥٤٩ صفحه ,١٠ جلد البيان, مجمع /٢

داد/>٢

كلمة مختلفي افراد كه ميكند, نقل قول شش آيه اين نزول شأن در فخررازي

/١٣٢ صفحه ,٣٢ جلد رازي, فخر تفسير /٣

است/٣ آنها به ناظر سوره اين و گفتند, mnopq كرم ا پيامبر به را <َاْبتَر>

كه است, يكي همه مضمون و محتوا ولي شد, برده نام مختلفي افراد از چه گر

همه به قرآن و ميناميدند, <ابتر> عداوت, و كينه روي از را mnopq پيامبر آنها همه

اين است ممكن و ندارند منافاتي هم با ششگانه اقوال اين زيرا گفت/ پاسخ آنها
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باشد/ آنها همة به ناظر قرآن جواب و باشند گفته آنها همة را تعبير

كه است حيوان بدن از عضوي قطع معناي به اصل, در <ابتر> واژة حال هر به

ابتر هستند, بDعقب كه انسانهايي مورد در سپس ميشود, اطDق ُدم, قطع به

از آنها نام يا و ميشود قطع آنها نيك نام كه كساني به همچنين و شده, اطDق

خدا نام با كه ميشود گفته خطبهاي به بَتراء خطبة نيز و ميگردد, محو خاطرهها

/rنباشد آن در خدا نام nيا نشود شروع

معناي به اِتٌر> بى <َسْيٌف و است, قطع معناي به بتر كه است آمده نيز مقاييس در

از <َكْوثَر> امّا ميگويند, ابتر او به ندارد عقب كه كسي و ميباشد, برنده شمشير

جلد است/> حد از فزون كثرت معناي به و است مبالغه صيغة كوثر > ميگويد: المعاني روح در آلوسي /١
َشيٍء>/ كُلِّ مِْن الَكثيُر كوثر: > ميخوانيم: العرب لسان در و ,٢٤٥ صفحة ,٣٠

گستردهاي و وسيع معناي اينجا در و است معنا همان به و شده١ گرفته كثرت ماده

آن, بارز مصاديق از يكي كه است, فراوان بركت و كثير خير از عبارت آن و دارد,

هـمچون فـرزندي آن مصداق روشنترين و ارزشمند نسل و برومند فرزندان

است/ OPQRS زهرا فاطمة واْ'|ِخريَن> ليَن اْلَأوَّ ِمَن اَلميَن اْلعى اِء ِنسى <َسّيَدُة اسDم بانوي

پانزده فخررازي كه آنجا تا كردهاند ذكر زيادي احتماpت كوثر, معناي در مفسران

كرده نقل قول شش و بيست مفسران, از بعضي از المعاني روح تفسير در و قول,

جمله از و ميكند, اشاره آن به نيز الميزان در طباطبائي عDمة مرحوم كه است

و دارد mnopq كـرم ا پيامبر به تعلّق كه است كوثر حوض همان آن مشهور تفاسير

/٥٤٩ صفحه ,١٠ جلد البيان, مجمع /٢

ميشوند/٢ سيراب آن از بهشت در ورود هنگام به مؤمنان

تفسير شفاعت يا بهشت, در نهري يا قرآن, يا نبوت, مقام به را آن نيز بعضي
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غير و اينها همه كه دارد وسيعي معناي واژه اين گفتيم كه گونه همان و كردهاند,

مـفهوم جامعيت از مانع مفهوم, اين مصداقهاي تعّدد و ميشود شامل را اينها

ندارند/ هم با تضادي متعّدد, تفسيرهاي اين و نيست

ميشود: ديده مهم پيشگويي سه سوره, اين در حال هر به

به <َاْعَطْينىاَك> چه گر ا كرديم> عطا تو به كثير خير <ما ميفرمايد: اينكه نخست

بـه كه باشد قطعي مضارع قبيل از است ممكن ولي است; ماضي فعل صورت

است/ شده بيان ماضي فعل شكل

به و شد mnopq پيامبر نصيب كه را پيروزيهايي تمام حقيقت در كثير خير اين

ميشود/ شامل نبود, بيني پيش قابل مكه در سوره اين نزول هنگام

را آن دشمنان كه <َاْبتَر> واژة به توجه با و نزولها, شأن به توجه با مخصوصا

فرزندان همان فراوان خير اين روشن مصداق يك ميكردند, mnopqاطDق پيامبر بر

كرة سرتاسر در OPQRS زهرا فاطمة دخترش تنها از همگي كه است او برومند نسل و

است چيزي اين و كردند پر را جهان امروز بعضي, گفتة به و يافتند گسترش زمين

نبود/ بيني پيش قابل زمان آن در كه

از كردهانـد/ اشاره موضوع, اين به صريحا نيز سنّت اهل مفسران از جمعي

و اوpد همان ميكند, نقل كوثر تفسير در كه را قولي سّومين فخررازي, جمله:

كه شد نازل كساني پاسخ در سوره اين كه دليل اين <به ميگويد: است, او فرزندان

خداوند است اين مفهومش پس ميكردند, مذمّت مذكّر, فرزند نداشتن به را او

اهل از همه اين ميماند, باقي اعصار, و قرون طول در كه ميكند عطا او به نسلي

قابل كه كسي اميّه بني از كه حالي در است, پر آنها از عالم ولي كشتند را rstuv بيت
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از حضرت, آن فرزندان ميان در چقدر و است, نمانده باقي جهان در باشد اعتنا

زكيه نفس محمد rstuvو رضا و كاظم و صادق و باقر حضرات مانند: علماء بزرگان

/١٢٤ صفحه ,٣٢ جلد فخررازي, تفسير /١

ميشود/>١ ديده آنها امثال و

كـه: گـفتهانـد مـفسران از <بعضي كه: است آمده نيز المعاني روح تفسير در

رد عنوان به سوره اين زيرا است, حضرت آن اوpد و فرزندان كوثر از "منظور

و مـيخوانـدند َابْـتَر را او و مـينهادند عـيب حـضرت, آن به كه است كساني

پـر را زمـين كـرة سراسـر كه يافتهاند فزوني او فرزندان چنان امروزه بحمدالله

hلبنان الَعَربي التُّراث احياء دار dچاپ ٢٤٥ صفحة ,٣ جلد المعاني, روح /٢

كردهاند"/>٢

ايـن بـود; خواهـند بDعقب و ابتر او دشمنان كه ميدهد خبر دوم سوي از

امروز كه شدند مار و تار چنان حضرت, آن دشمنان و يافت تحقق نيز پيشگويي

از كـه اميه بني دودمان و فرزندانش و ابوسفيان است/ نمانده باقي آنها از اثري

مقابله به بعضي mnopqو پيامبر با مقابله به بعضي كه بودند اسDم سخت سر دشمنان

فرزندان و خويشاوندان كه داشتند جمعيت آنقدر روزي برخاستند, او فرزندان با

مانده باقي هم آنها از چيزي گر ا امروز ولي بود بيرون شماره از آنها فاميل تعداد و

نيست/ شده شناخته هرگز باشد

نداشته بازماندهاي كه است آن َابتَر <معناي ميگويد: المعاني روح در آلوسي

اما است, mnopqصادق پيامبر دشمنان دربارة اين و نيكي, نام نه و فرزنداني نه باشد,

باقي نيز قيامت خود در بلكه قيامت روز تا فضلش, آثار و نيك نام و فرزندان او
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/٢٤٧ صفحه مدرك, همان /١

ميماند/>١ و مانده

گويندة كه ميدهد نشان rمشهور روايات nطبق سوره اين نزول شأن چه گر ا

ولي بود, وائل بن عاص نام به mnopq پيامبر سرسخت دشمنان از يكي سخن, اين

مادة از كه انٔي> <شى كلمة بلكه نيست, او شخص به ناظر تنها سوره كه است بديهي

را دشمنان همة و دارد وسيعي مفهوم است, عداوت و بغض معناي به و شنئان

از نامي نه زيرا است, صادق آنان همة دربارة نيز پيشگويي اين و ميشود شامل

اين بيني پيش و است موجود آنها از شدهاي شناخته فرزندان نه و مانده, باقي آنها

غير بودند, اقليت در سخت مسلمانان و بود مكه در mnopq پيامبر كه روز آن در معنا,

بود/ ممكن

��

نميرسانند/ شما به زياني آنها /١٠ و ٩

ديده ديگر مDحظة قابل پيشگويي چند بحث مورد آية دهمين و نهمين در

ميشود:

برسانند, زيان شما به نميتوانند هرگز rيهود مخصوصًا كتاب, nاهل <آنها /١

/١١١ آيه عمران, آل سوره /٢

ِاّ'َاًذي)٢/ وُكْم َيُضرُّ (َلْن مختصر>: آزارهاي جز

جسم يا روح به كه را زياني هر مفردات در راغب گفتة به چه گر ا <اَذي> واژة

صـورت به اينكه به توّجه با ولي ميگردد شامل ميرسد او متعلّقات يا انسان
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بـا تـوجه به نيز و نميرسانند> زيان شما <به وُكْم): َيُضرُّ (َلن جملة از استثناء

است جزئي آزارهاي منظور كه ميدهد نشان آمده نكره صورت به <َاْذي> اينكه

خفيف/ ايذايي حركات يا باشد زبان نيش وسيلة به خواه

و بـود قـوي يـهود مخصوصا كتاب اهل نيروي اينكه به توجه با همچنين

به هم آن آينده زمان براي پيشگويي اين بودند ضعف در ظاهر نظر از مسلمين

نيست/ ممكن وحي طريق از جز قاطع صورت

شكست nو كـرد خـواهـند پشت شـما بـه كـنند, پـيكار شـما بـا گر ا <و /٢

'ى ثُـمَّ ـاَر اْ'َْدبى ُيَولُّوُكُم ُيقىاِتُلوُكْم ِاْن (َو شد>: نخواهند ياري سپس ;rميخورند

/١١١ آيه عمران, آل سوره /١

ُينَْصُروَن)١/

ياران بين كه جنگي هر در كتاب اهل ساير و يهود سرنوشت كه بيني پيش اين

طريق از كه نبود چيزي نيز بود, خواهد شكست گيرد صورت آنها و mnopq پيامبر

باشد/ ميّسر عادي

مهر شوند يافت جا <هر ايستاد نخواهند خود پاي روي هرگز rيهودn آنها /٣

ناپسند روش در نظر تجديد nو خدا, به ارتباط با مگر است; خورده آنان بر ذلّت

َاْيَن ُة لَّ الذِّ َعَلْيِهُم (ُضِرَبْت :r<آن و اين به وابستگي nو مردم به ارتباط با يا r,خود

آيه١١٢/ عمران, آل سوره /٢

النّىاس)٢/ ِمَن َحْبٍل َو ِمَنالّلىِه ِبَحْبٍل ِاّ' ثُقفوا ا مى

عـصر در آسـماني بشـارت و وعـده سـه اين آمده اسDم تاريخ در چنانكه

بني نضير, بني قريظه, بني از اعم حجاز يهود مخصوصا يافت; تحقق mnopq پيامبر

و اسـDم ضـد بـر فراوان تحريكات از پس المصطلق بني و خيبر يهود قينقاع,
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در چـه گـر شـدند/ متواري و خورده شكست همگي سرانجام ايذايي حركات

ـ آن مشابه آيات و آيه اين در كه قرائني با اما نشده يهود نام به تصريح فوق آيات

كه ميشود استفاده ـ شده آن در يهود نام به تصريح كه بقره سوره ٦١ آيه مانند

دو در تـنها ميفرمايد: اخير آية در مخصوصا و است يهود به ناظر آيه دو اين

نـخست كـنند: پاك خود پيشاني از را ذلت مهر ميتوانند آنها كه است صورت

ِمَن (ِاّ'ىِبَحْبٍل زمين: روي در فساد و گناه و عصيان ترك و خدا سوي به بازگشت

النّىاِس)/ َمَن َحْبٍل (َو ديگران: به اتّكاي و مردم به وابستگي ديگر و اِ%)
و ميشود ديده يهود زندگي در نيز امروز به تا كه است مطلبي همان آيه اين

بـه وابسـتگي يـا و است ذلت و آوارگـي و دربـدري از كـي حـا يـا آنها تاريخ

دوران در اخير عصر nدر شدن آنان سوء مقاصد اجراي ابزار و ديگر قدرتهاي

/rدوم شكل امروز و ميشود ديده اول شكل نازيها

احـتماpت النّىـاِس) َمـَن َحـْبٍل َو اِ% ِمـَن (َحْبٍل تفسير: در مفسران چه گر ا

ممكن و ميرسد نظر به مناسبتر كرديم ذكر pبا در آنچه ولي دادهاند متعددي

مورد گفتيم كه كلي مفهوم اين از مصداقي عنوان به آنها تفاسير از بعضي است

است/ متّصل صورت به آيه در استثناء كه ميشود روشن گفتيم آنچه از /١

شود/١ واقع قبول
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اخت�ف و تضاد عدم نظر از قرآن اعجاز /٧

خداونـد سوي از اينكه و مجيد قرآن بودن معجزه نشانههاي از ديگر يكي

كه حالي در نميشود ديده اختDفي و تضاد آن سراسر در كه است اين شده, نازل

حـتما نـبود خـدا سـوي از گر ا كه است چنان آن, آورندة و قرآن نزول شرايط

ميخورد/ چشم به آن در تضاد و اختDف

(َاَفـ�ى مـيفرمايد: كـرده, اشـاره حقيقت اين به نساء سوره ٨٢ آية در قرآن

دربارة <آيا َكثيرا): فا اْخِت�ى يِه فى َلَوَجُدوا اِ% َغْير ِعنىِد ِمْن كىاَن َلْو َو اْلُقرآَن َيَتَدبَّروَن
آن در فراواني اختDف بود, خدا غير سوي از گر ا كه حالي در نميانديشند؟! قرآن

مييافتند>/

دريافت/ ميتوان روشني تحليل با را مسأله اين اصلي نكتة

در عـادي شرايط در تكامل قانون است تغيير در دائما انساني هر روحيات

بر در هم را او افكار و روحيات و انسان نيايد وجود به استثنايي وضع كه صورتي

را انسـانها سـخنان و فكر و زبان سال, و ماه و روز گذشت با دائما و ميگيرد
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يكسان نويسنده نفر يك نوشتههاي هرگز كنيم نگاه دقّت با گر ا ميسازد/ دگرگون

در كسـي گر ا مخصوصا دارد/ تفاوت نيز كتاب يك انجام و آغاز بلكه نيست;

و فكـري انـقDب يك پاية كه حوادث باشد, گرفته قرار بزرگ حوادثي كوران

خود سخنان بخواهد قدر هر او كند ريزي پايه را جانبه همه عقيدهاي و اجتماعي

گر ا بخصوص نيست, قادر دهد تحويل سابق به عطف و يكنواخت و يكسان را

باشد/ افتاده عقب كام` محيط يك يافتة پرورش و نخوانده درس

مردم تربيتي نيازمنديهاي و احتياجات طبق بر سال ٢٣ مدت در كه قرآن اما

موضوعات دربارة كه است كتابي و شده نازل مختلف كام` ظروف و شرايط در

اجتماعي بحث يك تنها كه معمولي كتابهاي مانند و ميگويد سخن متنوع كام`

گاهي بلكه نيست; ميكند تعقيب را تاريخي يا و حقوقي يا فلسفي يا سياسي يا

سنن, و آداب و قوانين و احكام دربارة زماني و آفرينش, اسرار و توحيد دربارة

زمـاني و آنـان دهندة تكان سرگذشت و پيشين امتهاي دربارة ديگري وقت

گفتة به و ميگويد سخن خدا با بندگان رابطة و عبادات و نصايح و مواعظ دربارة

و تـعاليم بـه مـنحصر تـنها مسـلمانان آسـماني كـتاب قـرآن گوستاولبون: دكتر

در نيز مسلمانان اجتماعي و سياسي دستورهاي بلكه نيست مذهبي دستورهاي

است/ درج آن

و تناقض و تضاد از خالي نيست ممكن عادتا مشخصات, اين با كتابي چنين

جهات اين تمام با ميبينيم كه هنگامي امّا باشد زياد نوسانهاي و گويي مختلف

به است ناموزوني و اختDف و تضاد گونه هر از خالي و هماهنگ آن آيات همة

از بلكه نيست; انسانها افكار زاييدة كتاب اين كه بزنيم حدس ميتوانيم خوبي
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كـرده بـيان فـوق آية در را حقيقت اين قرآن خود چنانكه است خداوند ناحية

است/

مادي جنبة جهتي از كه انسان جمله از و ماّدي موجودات تمام ديگر تعبير به

مـنتقل خـود پـيرامـون موجودات به را خود تغييرات و تغييراند در دائما دارد,

مادي موجود هر و انسان طبيعت جزء پذيري تأثير و گذاشتن تأثير ميسازند/

ميشود, دگرگون زمان گذشت با انسان افكار و آرا, دليل همين به و است ديگر

مختلف مسائل در انسان مهارت سطح رفتن pبا و تجربيات افزايش مخصوصا

ساليان خاطرات گر ا كه ميشود سبب همينها و ميكند كمك دگرگوني اين به

ناهماهنگي و تضاد و تغيير حتما كنند آوري جمع را نفر يك زندگي از متمادي

دارد/ وجود آنها در

بركنار پذيري وتأثّر تأثير و دگرگوني هر از كه است متعال قادر خداوند تنها

شناخت طرق از يكي اين و ندارد وجود تضادي سخنانش در هرگز و ميباشد

است/ او غير كDم از حق كDم

وجـود قـرآن در تضادي تنها نه كه: كردهاند تصريح مفسران از بعضي حتي

است درست نيست/ آن در نيز بDغت و فصاحت درجة در تفاوتي بلكه ندارد;

بود كي شاعر: گفتة به و مييابيم بعضي از فصيحتر را قرآن آيات از بعضي ما كه

شده: گرفته زير معروف شعر از مصرع اين /١
اصـمعي چـون و جاحظ چون بود گويند چه گر سـخن يكسـان بـود كـي فـصاحت در و بيان در
اْبلعي> َاْرُض ا <يى مانند: ا> َيدى <تَبَّت بود كي است ُمـنزل وحـي كـه بــيچون ايــزد كــbم در

يعني ميباشد مقامات تفاوت خاطر به اين ولي اْبلعي>/١ ُض َارى ا <يى مانند: ا> َيدى <تَبَّت

نظر اين با و است تعبيرات مناسبترين و بهترين خود جاي در اينها از كدام هر
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ندارد/ وجود تفاوتي

سؤال

نيست مجيد قرآن در اختDفي و تضاد گر ا كه كردهاند مطرح سؤالي اينجا در

دارد؟ وجود منسوخ و ناسخ آيات چرا پس

پاسخ

همراه منسوخه آيات گفتهايم قرآن در منسوخ و ناسخ بحث در كه همانگونه

پـايان روزي و است كـوتاه آنـها مـحتواي عـمر ميدهد نشان كه است قرائني

تنها نه نكته اين به توجه با دارد وجود آنها خود در نسخ نشانههاي يعني ميگيرد/

دارد/ وجود آنها ميان در هماهنگي نوع يك همواره بلكه نيست; تضادي

افراد تا بنويسيم مختلف مقاطع براي درسي برنامة يك بخواهيم ما گر ا مث`

بـرسانيم, نهايي مرحلة به و بگذرانيم مختلف مراحل از را وتربيت تعليم مورد

مـتن در كـه قرائتي به توجه با مختلف مقاطع در برنامهها شدن دگرگون هرگز

عكس به بلكه شد; نخواهد شناخته تناقض و تضاد عنوان به دارد وجود برنامهها

دارد/ وجود آنها ميان در هماهنگي نوع يك

يا خاص و عام آيات مورد در كه مشابهي سؤال پاسخ شد گفته pبا در آنچه از

از خاص و عام ميان جمع زيرا گرديد/ روشن نيز ميشود مطرح مقيد و مطلق

شـدة شـناخته جـمع يك مقيد و مطلق ميان جمع همچنين و تخصيص طريق
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نميشود/ محسوب تناقض هرگز و است عرفي

و است آزاد مـطلقا صـادرات كه كند اعDم كشور يك در حكومتي گر ا مث`

نيست تضاد بر دليل استثناها اين وجود بگيرد; نظر در استثناهايي آن براي سپس

را عـام حكـم كـه آيد در روش و سنّت يك صورت به كار اين گر ا مخصوصا

حكـمي مـعمو� اينكه بخصوص بياورند; را آن قيد و خاص سپس و بگويند

ندارد/ وجود استثناء بدون

ميرسد/ پايان به آن مختلف شاخههاي و قرآن در اعجاز بحث اينجا در
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عاداتديگر خارق

ديگري فراوان معجزات مجيد قرآن از غير mnopq اسDم پيامبر كه نيست شكي

و گـرفته قـرار جـهان مسـلمانان تمام اتفاق مورد كه است مطلبي اين و داشته

دارد/ دpلت آن بر نيز متواتري روايات

و سربسته و اجمال بطور گاه شده, اشاره مسأله اين به كرارا نيز مجيد قرآن در

خاص/ معجزات روي گذاشتن دست و تفصيلي صورت به گاه

است: مDحظه قابل زير آية اّول قسمت در

ٕاِ'َّ َهـَذا ٕاِْن َوَقاُلوا ـ َيْسَتْسِخُروَن آَيًة َرَأْوا َوٕاَِذا ـ َيْذُكُروَن 'َ ُروا ُذّكِ (َوٕاَِذا /١

ُمِبيٌن)/ ِسْحٌر
داده تـذكر كـه هـنگامي <و ميگويد: كافران نكوهش و مذمت مقام در قرآن

بـه rنيز را nديگران ببينند, را معجزهاي كه هنگامي و ـ نميشوند/ متذكّر شوند,

/١٥ تا ١٣ آيات صافات, سوره /١

است">١/ آشكار سحري فقط "اين گويند: مي و ـ كنند/ مي دعوت استهزاء
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از را مـعجزاتـي يا معجزه آنها كه ميدهد نشان خوبي به آيًة> <َرَاْوا به تعبير

عكس دو بياورند ايمان او به اينكه جاي به و كردند مشاهده mnopq اسDم پيامبر

و پرداختند سخريه و استهزاء به اينكه: نخست دادند; نشان منفي بسيار العمل

كردند/ ياد آشكاري سحر عنوان به آن از اينكه ديگر

اينجا در آيه واژة بنابراين ديدني/ نه است, شنيدني قرآن آيات كه است مسلم

با كام` نيز آشكار سحر به تعبير اين, بر اضافه باشد/ قرآن آيات به ناظر نميتواند

ساحر را mnopq اسDم پيامبر كه اين اصو� و دارد تناسب عادات خارق و معجزات

خـارق كه ميدهد نشان كردند تبليغ مسأله اين روي گسترده بطور و خواندند

بودند/ ديده او از معجزاتي و عادات

آسـماني كتاب در mnopq كرم ا پيغمبر است ممكن چگونه گذشته اينها همة از

عصاي و بيضاء يد مسألة مانند: ـ ديگر پيامبران از را حّسي معجزات اين خود

يـا و r١٢ آيه ـ نمل nسوره شد صادر او از كه گانهاي نه معجزات و cdefg موسي

كـور شـفاي و مردگان احياي مانند: cdefg مسيح حضرت از كه متعددي معجزات

صالح و ابراهيم معجزات همچنين و آن مانند و عDج قابل غير بيماران و مادرزاد

و كـند نـقل ـ است آمـده قـرآن در همگي كه rstuv داوود و سليمان و يوسف و

نياورد؟! حّسي معجزة گونه هيچ خودش

و داشتند حسي معجزات rstuv انبياء همة كه كند قانع را مردم ميتواند چگونه

آيينها بهترين من آيين و نبوتها برترين من نبوت حال عين در و ندارم من

است؟!

داراي حـضرت آن كـه مـيدهد نشـان فـوق آيـة ضميمة به قرائن اين همة
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است/ بوده ديگري معجزات

��

به چند هر كه داريم مجيد قرآن در ديگري فراوان آيات فوق, آية بر عDوه

رواياتي ضميمة به ولي ندارند, mnopq اسDم پيامبر اعجاز مسألة در صراحتي تنهايي

از آمده آن تفسير و توضيح در تواريخ و نزولها شأن در يا دين پيشوايان از كه

را آن از نمونههايي كه ميدهد خبر mnopq اسDم پيامبر از ديگري فراوان معجزات

ميكنيد: مDحظه زير در

كـه كس آن است مـنّزه و <پـاك ميخوانـيم: اسراء سورة آية نخستين در /١

را گـردش گـردا كه ـ مسجداpٔقصي به مسجدالحرام از شب, يک در را بندهاش

او كه چرا دهيم; ارائه او به را خود نشانههاي از برخي تا برد, ـ ساختهايم پربركت

ٕاَِلـي اْلـَحَراِم اْلـَمْسِجِد ِمْن iَلْي ِبَعْبِدِه َأْسَري الَِّذيى (ُسْبَحاَن است/>: بينا و شنوا

اْلَبِصيُر)/ ِميُع السَّ ُهَو نَّه ٕاِ آَياِتنَا ِمْن لِنُِرَيُه َحْوَلُه َباَرْكنَا الَِّذيى ْقَصي اْ'َٔ اْلَمْسِجِد

به رفتن فراتر آن از و ـ اpقصي مسجد به الحرام مسجد از رفتن شك بدون

تا ولي است بوده العاده خارق امر يك زمان آن شرايط در مخصوصا آسمانهاـ

در و بـاشد داشته اعجاز جنبة نميتواند نكنند, مشاهده را جرياني چنين مردم

گيرد/ قرار mnopq پيامبر دعوي اثبات طريق

از گرفتند قرار امر اين جريان در مردم كه ميدهد نشان اسDمي روايات ولي

شام و مكه راه مسير در كه كاروانهايي يا كاروان از mnopq پيامبر كه اخباري طريق
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كـه داد خـبر آنـها mnopqبه پيامبر كه: شده cdefgنقل صادق امام از ٢٤٧ صفحه ,١ جلد الهداة, اثبات در /١
كـرده گم بود مو سرخ كه را خود شترهاي از يكي كه ديدم قبيله فbن آب چاه كنار در را ابوسفيان كاروان
صفحه ,٦ جلد البيان, مجمع و كرد بازگو آنها براي بود نرفته آنجا به هرگز كه شام بازار نشانههاي و بودند

/٤٤ و ٤٣ صفحة ,٢٠ جلد هشام, ابن وسيره ٣٩٥

داد/١ گزارش بودند;

شر ما يقين <به اْلُمْسَتْهِزئيَن): َكَفْينىاَك (ِانّىا حجر: سورة ٩٥ آية ذيل در /٢

به كدام هر rكمتر nيا گروه ٦ كه است آمده كرديم/> دفع تو از را كنندگان استهزاء

كـردن دعوت به او گاه هر و ميگرفتند استهزاء باد به را mnopq اسDم پيامبر نوعي

او اطراف از را مردم ميكردند تDش خويش سخنان با آنها ميخواست بر مردم

خود در چنان و ساخت Dمبت بDيي به را آنها از يك هر خداوند ولي كنند/ كنده پرا

عـbمة مـرحـوم و ٣٤٦ صـفحه ,٦ و ٥ جلد مجمعالبيان در طبرسي مرحوم را ماجرا اين جالب شرح /٢
و مـفّسران ديگـر و ٥å صفحه جلد٢, سيره, در هشام ابن و ٤٨ صفحه جلد١٨, بحارا!نوار, در مجلسي

آوردهاند/ مورخان و محدثان

كردند/٢ فراموش را mnopq پيامبر كه رفتند فرو

نـعمت آوردهايد! ايمان كه كساني <اي ميفرمايد: مائده سورة ١١ آية در /٣

داشتند قصد ,rدشمنان nاز گروهي كه زمان آن آوريد; ياد به خويشتن, بر را خدا

از را دستشان خدا امّا ,rبردارند ميان از را شما nو كنند دراز شما سوي به دست

َاْن َقـْوٌم َهـمَّ ِاْذ َعـَلْيُكْم اِ% ِنـْعَمَت اْذُكُروا آَمنوا الَّذين َها َايُّ (يىا كرد>: كوتاه شما

َعنُْكْم)/ َاْيِدَيُهْم َفَكفَّ َاْيِدَيُهْم ِاَلْيُكْم َيْبُسُطوا

نضير بني يهود توطئة بر ناظر سربسته اشارة اين كه آمده روايات از بعضي در

با mnopq پيامبر كه هنگامي بودند/ چيده mnopq اسDم پيامبر كشتن براي توطئه كه است

مقتولين دية به نسبت كه قراردادي دربارة تا رفتند آنها سراغ به ياران از گروهي

مقصود تا كنيد ميل غذا و بنشينيد ندارد مانعي گفتند: آنها كنند صحبت داشتند
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و mnopq پيامبر و كنند غافلگيرانه حملة داشتند قصد حال اين در و گردد انجام شما

خبر با را يارانش هم او فرمود گاه آ را mnopq پيامبر خداوند ببرند/ بين از را يارانش

/ مدرك ١/همان

ِلَك ذى كىاَن <َو بود>: پيامبر معجزات از يكي اين <و برگشتند/١ سرعت با و ساخت

/١٦٥ صفحة ,٣ جلد, البيان مجمع /٢

/٢< اِتهى ُمْعِجزى ِاْحديى

اّلذين بين و بينك َجَعْلنا القُرآن قرأت اذا (و اسراء: سورة ٤٥ آية ذيل در /٤

و تو ميان خواني, مي قرآن كه هنگامي <و تورا): َمسى ابا ِحجى با'|ِخَرِة َلايؤمنوَن

گـاه كـه ـ دهـيم/> مي قرار ناپيدايي حجاب نميآورند, ايمان آخرت به كه آنها

را او جان قصد بود قرآن تDوت مشغول mnopq پيامبر كه حالي در دشمنان از بعضي

ـ ميداشت پنهان آنها ديد از مرموزي حجاب با را پيامبرش خداوند و ميكردند

آمده چنين كرده نقل cdefg علي از احتجاج كتاب در طبرسي مرحوم كه حديثي در

را او قتل قصد كه كساني ديدگان از حجاب پنج با را mnopq محمد خداوند كه: است

در است/ شده اشاره قرآن آيات در حجاب پنج اين به كه ميداشت پنهان داشتند

سّدي آنان روي پيش در <و يِهْمَسّدا): َاْيدى َبْيِن ِمْن َجَعْلنا (َو ميفرمايد: جا يك

در و > َسّدا): َخْلِفِهْم ِمْن (َو ميافزايد: سپس است اول حجاب اين داديم> قرار

َفُهْم (َفَاْغَشْينىاُهْم ميفرمايد: بعد و است دوم حجاب اين و سّدي> سرشان پشت

/٩ آيه يس, سوره /٣

سوم حجاب اين بينند/>٣ نمي لذا پوشاندهايم, را چشمانشان <و ُيْبِصروَن): 'ى

است/

َوَبْيَن َبْينََک َجَعْلنَا اْلُقْرآَن َقَرْأَت (َوٕاَِذا ميفرمايد: اسراء سورة ٤٥ آية در سپس
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است/ چهارم حجاب اين َمْسُتورا): ِحَجابا ِباْ'|ِخَرِة ُيْؤِمنُوَن 'َ الَِّذيَن

ُمْقَمُحوَن): َفُهْم اْ'َْذقىاِن ِاَلي َفِهَي lَاْغ� َاْعنىاِقِهم فيى نا َجَعلى (ِانّىا فرموده: سپس

و دارد ادامه چانهها تا كه داديم قرار rطوقهاييn غلهايي آنان گردنهاي در <ما

/٢ حديث ,٤٢٣ صفحه ,٢ جلد برهان, تفسير /١
/٨ آيه يس, سوره /٢

اين و نميكنند;٢ مشاهده را چيزي لذا و است/>١ داشته نگاه pبا به را آنان سرهاي

است/ پنجم حجاب

از مانع بوده چه هر معنوي, خواه باشد داشته مادي جنبة خواه حجابها اين

معجزات از نمونهاي خود كه است گرديده mnopq پيامبر ضد بر مختلف توطئههاي

است/ mnopq پيامبر

ُم): اْلَعليى ميُع السَّ ُهَو َو اُ% َكُهُم (َفَسَيْكفيى ميخوانيم: بقره سوره ١٣٧ آية در /٥

توطئههايشان از و دانا> شنواي اوست و كند; مي دفع تو از را آنها َشّر خداوند, <و

اين مفهوم عمق از ميتوانند هستند آشنا اسDم تاريخ با كه كساني تنها است/ گاه آ

بت اشـراف مخصوصا جاهلي متعصب و لجوج اعراب كه چرا شوند گاه آ آيه

هيچ از بود افتاده خطر به نامشروعشان منافع همه اسDم ظهور با كه مكه پرست

حال عين در نكردند/ گذار mnopqفرو پيامبر و اسDم كردن نابود براي توطئهاي گونه

ميكند, دفع را آنها شر خداوند كه ميدهد وعده مسلمانان به صراحت به فوق آية

پيشگويي يك اين و ميگردد خنثي آنها توطئههاي و آب بر نقش نقشههايشان

است/ اعجازآميز

جـنگ در كـه است شده ديگري اعجاز به اشاره احزاب سوره ٩ آية در /٦

برخود را خدا نعمت آوردهايد! ايمان كه كساني <اي ميفرمايد: شد; واقع احزاب
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آمدند; شما سراغ به rعظيمn لشكرهايي rاحزاب جنگ nدر كه آنگاه آوريد ياد به

nو نميديديد را آنها كه لشكرياني و فرستاديم آنان بر سختي طوفان و باد ما ولي

دهيد مي انجام آنچه به هميشه خداوند و ;rشكستيم هم در را آنها وسيله اين به

َفَارَسْلنىا ُجنُوٌد اَءْتُكْم جى ِاْذ َعَلْيُكْم اِ% ِنْعَمَة اْذُكُروا الَّذينآَمنوا َها َايُّ (يىا است/>: بينا

را)/ َبصيى َتْعَمُلوَن ا ِبمى اُ% كىاَن َو ا َتَرْوهى َلْم ُجنُودا َو ريىحا َعَلْيِهْم

مطالعه تواريخ و روايات و مجيد قرآن در را احزاب جنگ داستان كه كساني

و مسلمين ميان در شديد نابرابري يك ميدان اين در كه ميدانند خوبي به كنند

حسب بـر كـه بودند كرده محاصره را مدينه چنان و داشت وجود آنها دشمنان

تعبير به كه شد مشكل مسلمانان بر قدري به كار و بود حتمي مدينه سقوط ظاهر

<و دا): َشديى lا ِزْلزى ُزْلِزلوا َو اْلَحنىاِجَر/// اْلُقُلوُب َوَبَلَغِت اُر اْ'َْبصى اَغِت زى (ِاْذ قرآن

و بود/// رسيده گلوگاه به دلها و شده خيره وحشت شدت از چشمها كه زماني

/١١ و ١٠ آيات احزاب, سوره /١

خوردند/>١ سختي تكان مومنان

طوفاني به مبّدل و گرفت وزيدن الهي رحمت نسيم گهان نا شرايطي چنين در

هـم در را كـّفار زنـدگي و خرگاه و خيمه ساخت, دگرگون را چيز همه كه شد

الهي غيبي امدادهاي و افكند آنها قلبهاي در شديدي وحشت و رعب ريخت,

داده انجام كاري زحمت همه اين با كه آن بي مشركان و شتافت مسلمين ياري به

بازگشتند/ مكه به كرده نشيني عقب باشند

آن از گسـترده گـونهاي به گذشته بخش در كه قرآن غيبي اخبار تمام اصو�

آنها از يك هر كه چرا گيرد/ قرار استناد مورد بحث اين در ميتواند كريديم بحث
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بر دليلي تنهايي به كدام هر و ميشود محسوب mnopq اسDم پيامبر معجزات از يكي

است/ او گفتار صدق

ده nدر غـيبي اخـبار نـظر از قرآن اعجاز بحث در كه را آنچه ديگر بار يك

بر است شاهدي آنها از كدام هر كه دهيد قرار مطالعه مورد كرديم ذكر rبخش

داريم/ فصل اين در كه بحثهايي

��

است القمر شّق داستان عمدتا گذارده آن روي دست قرآن كه خاصي موارد اما

َوانَْشقَّ اَعُة السَّ (اْقَتَرَبِت ميفرمايد: است; آمده ٣ تا ١ آيات قمر سورة در كه

َأْهَواَءُهْم َبُعوا َواتَّ ُبوا َوَكذَّ ـ ُمْسَتِمرٌّ ِسْحٌر َوَيُقوُلوا ُيْعِرُضوا آَيًة َيَرْوا َوٕاِْن ـ اْلَقَمُر

و نشانه هرگاه و ـ شكافت! هم از ماه و شد نزديک <قيامت :( ُمْسَتِقرٌّ َأْمٍر َوُكلُّ

است" هميشگي سحري "اين گويند: مي و برميگردانند روي ببينند را معجزهاي

هـر و نمودند; پيروي نفسشان هواي از و كردند تكذيب rرا خدا nآيات آنها ـ

/<rشد خواهد آشكار عاقبت حق nو دارد سرانجامي امري

رخ جهان اين در معجزه يك عنوان به ماه شدن شكافته از منظور آيا اينكه در

يكي عنوان به جهان پايان در و آينده در ماه شدن شكافته به اشاره ؟يا است داده

هـمان مسـلمانان مـيان مـعروف و مشهور ميباشد؟ آخرت آغاز نشانههاي از

nبه ماه كه عقيدهاند اين بر مفسران <تمام فخررازي: گفتة وبه است اول احتمال
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و است حادثه اين وقوع بر دليل روايات, و شد شكافته هم از rمعجزه يك عنوان

زمينه اين در كردهاند نقل صحابه از جمعي كه مشهوري خبر صحاح كتاب در

/٢٨ صفحة ,٢٩ جلد فخررازي, /١

ميشود/>١ ديده

از عظيمي گروه از را قمر انشقاق حديث البيان مجمع در نيز طبرسي مرحوم

سه را مسأله اين در مخالف تنها و ميكند نقل مفسران از گروهي و پيامبر صحابة

سـپس و ميشمرد rبلخي و حسن همچنين و پدرش از عطاء, بن nعثمان نفر

بر اتفاق و اجماع مسلمانان زيرا نيست قبول قابل و صحيح آنها گفتار > ميگويد:

در آن بودن مشهور و نميشود مخالف قول به اعتنايي بنابراين دارند; مسأله اين

/١٨٦ صفحة ,١٠ و ٩ جلد البيان, مجمع /٢

ميشود/>٢ برخDف قول از مانع صحابه ميان

كرديم نقل رازي و طبرسي از آنچه شبيه عباراتي نيز ديگر مفسران از جمعي

كردهاند/ ذكر

از دارد وجـود مـعنا ايـن بر روشني قرائن آيات اين خود در اينها بر عDوه

جمله:

بر دليل كه است شده ذكر ماضي فعل صورت به اْلَقَمُر) (َوانَْشقَّ جملة: /١

در چه گر باشد مضارع معناي به ماضي فعل اينكه اما و است كاري چنين وقوع

به نياز است مجازي استعمال يك چون ولي است; آمده مجيد قرآن از مواردي

نيست/ كار در قرينهاي اينجا در و دارد قرينه

( ْسَتِمّرٌ مُّ ِسْحٌر َيُقوُلوا َو ُيْعِرُضوا آَيًة َيَرْوا ِاْن (َو ميفرمايد: كه دوم آية /٢

سحر نسبت و آن از كردن اعراض و آيه مشاهدة زيرا است/ معنا اين گواه بهترين
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/ است بوده كار در معجزهاي كه ميدهد نشان اينها همة دادن پيامبر به

آنها تكذيب از خبر بود سوم آية در كه اَءُهْم) َاْهوى َبُعوا َواتَّ ُبوا َكذَّ (َو جملة: /٣

در اعجازي گر ا و ميدهد معجزه اين مشاهدة از بعد حتي اسDم, پيامبر به نسبت

نبود/ درست وجه هيچ به تعبيرها اين نبوده كار

اين وقوع دربارة اسDمي, حديث منابع در زيادي روايات اينها بر افزون /٤

جـمله از مفسران از جمعي و است تواتر و شهرت حد در كه شده نقل اعجاز

را القمر شق اخبار تواتر البيان روح در برسويي و قطب سيد و فخررازي طبرسي,

از دست اسـتبعادها و وسوسهها اين از پارهاي با نميتوان هرگز و پذيرفتهاند;

برداشت/ روايات و آيات

در حادثه اين وقوع بر قرينهاي عنوان به است ممكن اينجا در كه چيزي تنها

ميفرمايد: كه است القمر شق كنار در قيامت نزديكي گرفتن قرار شود ذكر آينده

ماضي فعل صورت به دو هر اينكه خصوص به اْلَقَمُر)/ َوانَشقَّ اَعُة (ِاْقَتَرَبِتالّسى
است/ شده ذكر

ظهور با قيامت شدن نزديك گفتهاند: مفسران از جمعي كه گونه همان ولي

َانَـا <ُبـِعثُْت مـيخوانـيم: مـعروفي حديث در كه چرا شد/ حاصل اسDم پيامبر

به اشاره دست> دو اين همچون قيامت و من شدن <مبعوث اَتْيَن>: َكهى اَعُة َوالّسى

/mnopq محمد سورة ١٨ آية ذيل البيان مجمع ـ ٢٩ صفحة ,٢٩ جلد فخررازي, تفسير /١

بود/١ گرفته قرار هم كنار در كه كرد مباركش انگشت

َغـْفَلٍة ِفـيى َوُهـْم ِحَسـاُبُهْم ِلـلنَّاِس (اْقـَتَرَب ميخوانيم: انبياء سورة آغاز در لذا

روي و غفلتاند در كه حالي در شده, نزديک آنان به مردم <حساب ُمْعِرُضوَن):
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ـا مى َو ِعـنَْداِ% ِعـْلُمها ِانَّما (ُقْل ميخوانيم: احزاب سوره ٦٣ آية در و گردانند!>

كـي قيامت كردند سؤال پيامبر از كه با):هنگامي قَريى َتُكوُن اَعَة الّسى َلَعلَّ َك ُيْدريى

ميداني چه "و است خدا نزد تنها آن "علم <بگو: فرمود: خداوند آمد؟ خواهد

باشد/> نزديك قيامت شايد

راست گـر <ا گـفتند: و آمـدند خـدا پـيامبر نـزد مشركان مشهور, روايت مطابق

بكنم را كار اين گر <ا فرمود: كن/> پاره دو ما براي را ماه هستي پيامبر تو و ميگويي

پيشگاه از پيامبر ـ بود ماه چهاردهم شب آن و ـ <آري> گفتند: ميآوريد؟> ايمان

تقسيم پاره دو به ماه گهان نا بدهد او به بودند خواسته را آنچه كرد تقاضا خداوند

بحث/ مورد آية ذيل ديگر تفسير كتب و البيان مجمع /١

چـيزي و <بـبينيد!>١ مـيفرمود: و مـيزد صدا يك يك را آنها ا¬ رسول و شد

اول صورت به دوباره و پيوستند هم به خدا فرمان به ماه قطعة دو كه نگذشت

برگشتند/

مدائن مسجد در جمعي حضور در را القمر شّق داستان مشهور صحابي حذيفه;

كرده درك را پيامبر عصر آنها كه اين با نگرفت ايراد او بر كس هيچ و كرد نقل

كردهاند/ نقل بحث مورد آية ذيل قرطبي و المنثور دّر كتاب در سيوطي را حديث اين /٢

٢/rاست بوده مسلّم آنها ميان در مسأله اين كه ميدهد نشان اين nو بودند

��
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القمر سؤاuتمختلفپيرامونشق

مـعروف كـتابهاي هـمة در كه اسDمي مشهور روايات و فوق آيات برابر در

اشكـاpتي بـه اسـتناد بـا بعضي است آمده سنت اهل و شيعه تفسير و حديث

به و قيامت آغاز حوادث به مربوط را آن و بردارند آيات ظهور از دست مايلاند

جمله: از كه بدانند اَعة> الّسى اُط <َاْشرى اصطDح:

تاريخي نظر از اشكال /١

كه است اين دارند الَْقَمر َشقُّ مسألة به گاهان ناآ از بعضي كه ايرادهايي جمله از

كه حالي در گردد, ثبت جهان تواريخ در بايد دارد كه اهميتي همه آن با امر, اين

نميبينيم/ تواريخ در آن از اثري ما و نيست چنين

و تجزيه بايد است اهميت قابل حد چه تا ايراد اين شود روشن اينكه براي ولي

گيرد: صورت مسأله اين مختلف جهات روي تحليلي

در نه است رؤيت قابل زمين كرة از نيمي در همواره ماه كه داشت توجه بايد /١

خارجاند/ حساب اين از زمين روي مردم از نيمي بنابراين آن; تمام

بعد زيرا خوابند, در مردم اتفاق به قريب كثريت ا نيز كره نيم همين از نيمي در /٢

چنين از ميتوانند جهان مردم چهارم يك تنها ترتيب اين به است; شب نيمه از

شوند/ باخبر حادثهاي
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از تـوجهي قـابل قسمتهاي كه ندارد مانعي هيچ نيز رؤيت قابل بخش در /٣

باشد/ شده پوشيده ابر با ماه چهرة و ابري آسمان

صـاعقهها مانند يا كه ميكند افراد توجه جلب صورتي در آسماني حوادث /٤

كامل بطور نور كلي, كسوف و خسوف مانند يا باشد, شديد صداي و سر با توأم

طوpني/ نسبتا مدت يك براي هم آن شود قطع

طرف از قب` گر ا مختصر گرفتگيهاي ماه و جزئي خسوفهاي در دليل همين به

از مردم از بسياري گاه حتي و ميگردد, خبر با كسي كمتر نشود اعDم منجمين

ميمانند/ خبر بي نيز كلي خسوف

تصادفا كه كساني يا و ميكنند رصد را ماه و آسماني اجرام كه دانشمنداني تنها

عدهاي و شوند باخبر جرياني چنين از است ممكن بيفتد آسمان به آنها چشم

سازند/ باخبر نيز را ديگر

توجه جلب ماية ميشود تصور ابتدا كه طور آن مدتي كوتاه حادثة چنين بنابراين

اجـرام بـراي اصـو� كـه زمـان آن مردم مخصوصا نيست; جهان مردم عمومي

بودند/ قائل كمتري اهميت آسماني

و بود محدود زمانها آن در آن نشر و تاريخ در مطالب ثبت وسائل عDوه به /٥

بود/ خطي همه كتابها و بودند كم بسيار باسواد افراد حتي

و تـلويزيونها و راديـوها وسـيلة به آسا برق مهم, حوادث كه نبود امروز مثل

گردد/ ثبت تواريخ همة در و شود; نشر جهان سراسر در مطبوعات

تـواريـخ غـير در حادثه اين ذكر عدم از نميتوان هرگز جهات اين به توجه با

گرفت/ آن نفي بر دليل را آن و كرد تعجب اسDمي
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علمي نظر از /٢

اطراف در را گانه نه افDك و عالم, مركز را زمين كه بطلميوس هيأت استناد به گاه

جسم مانند افDك اين كه بود معتقد و ميدانست پياز پوست طبقات همانند آن

افـDك دل در آسماني اجرام و ستارگان و پيوسته هم به همه كه است بلوريني

التيام و خرق گونه هر و ميكنند گردش افDك حركت همراه و شدهاند, ميخكوب

عقيده اين پيروان دليل همين به است/ محال افDك در rآمدن هم وبه شدن nپاره

موجب دو هر كه چرا را, القمر شّق هم و ميكردند انكار را جسماني معراج هم

ميشد! افDك در التيام و خرق

و شـد, سـپرده اسطورهها و افسانهها به بطلميوس هيأت فرضية كه امروز ولي

براي زمينهاي ديگر رسيده ثبوت به حسي و علمي طريق از گانه نه افDك بطDن

است/ نمانده باقي سخنان اين

نيست; سادهاي مسألة ماه شدن شكافته نيز امروز علم نظر از ميشود: گفته گاه

عظيمي كرة حال اين با ولي است زمين كرة پنجاهم يك كره اين چند هر زيرا

ميخواهد/ نيرومندي بسيار عامل آن در انفجار و انشقاق وقوع كه است

شـّق كه نكرده ادعا كس هيچ است/ روشن خداپرستان نظر از سؤال اين پاسخ

به متكي و داشته اعجاز جنبة بلكه گرفته صورت طبيعي عامل يك تحت القمر

مشكل او براي ماه شدن شكافته تنها نه ميدانيد و بوده پروردگار پايان بي قدرت

و اراده برابر در ديگري كهكشانهاي و منظومهها يا منظومه ايجاد بلكه نيست;
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است/ آسان و سهل او مشيت

و آورد وجـود بـه آغاز در خورشيد دل در را نخستين انفجار كه خدائي همان

پـرتاب گـوشهاي به كدام هر و گشته جدا آن از شمسي منظومة بزرگ سيارات

كرة در ميتواند خداوند همان آري! آمدند/ در حركت به خود مدار در و شدند

خاصي درلحظة نيست آن با مقايسه قابل بلكه آن از كوچكتر مراتب به كه ماه

كند/ ايجاد را التيامي سپس و انفجار چنين پيامبرش نبوت اثبات براي

ناچيز ـ بِا¬ َالَْعيىاُذ ـ را خدا قدرت كه ميكنند ايراد مسائل گونه اين در كساني تنها

پي انفجارهاي اثر بر آسماني بزرگ منظومههاي پيدايش از خبر يا و ميشمردند

ندارند/ پي در

آيات نظر از القمر شّق /٣

پـيامبر مـيدهد نشـان كـه دارد وجود مجيد قرآن در آيات از پارهاي ميگويند:

سوره ٥٩ آية به خود پندار اثبات براي آنها نداشت/ معجزهاي قرآن mnopqجز اسDم

َب َكذَّ َاْن ِاّ' يىاِت ِباْ'ى نُّْرِسَل َاْن َعنىا َمنَ ا مى (َو ميفرمايد: كه ميكنند استدpل اسراء

rجويان بهانه خواستي nدر معجزات اين كه نبود ما مانع چيز <هيچ ُلوَن): اَ'وَّ ِبَها
تكذيب را آن ,rداشتند را درخواستها همين nكه پيشينيان كه اين جز بفرستيم را

كردند/>

پـيامبر از گـروهي كـه جستهاند توسل اسراء سورة ٩٣ تا ٩٠ آيات به همچنين
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از چشمهاي اينكه مگر نميآوريم ايمان گفتند: گاه كردند; مختلفي تقاضاهاي

از بزرگي باغ گفتند: گاه و سازي خارج ما براي rسوزان و nخشك سرزمين اين

اندازي/ جريان به آن ميان از نهرها و باشد اختيارت در انگور و نخل درختان

آوري/ فرود ما سر بر ميپنداري كه آنچنان را آسماني سنگهاي يا

بياوري/ ما برابر در را فرشتگان و خداوند يا

باشي/ داشته Dط از نگاري و نقش پر خانة يا

روي/ pبا آسمان به يا

بياري/ ما براي rخداوند سوي nاز نامهاي اينكه مگر نميكنيم قناعت هم اين به

َهْل َرّبيى َن (ُسْبحى فرمود: جمله يك درخواستها اين مقابل در mnopq اسDم پيامبر

!rمعني بي سخنان اين nاز پروردگارم است "منزه <بگو: :(lَرُسو َبَشرا ِاّ'ى ُكنُْت

/٩٣ آيه اسراء, سورة /١

هستم؟!">/١ rخدا سوي nاز فرستادة انساني جز من مگر

نكرد/ معجزهاي هيچ به اقدام كه است اين سخن اين مفهوم ميگويند: آنها

پاسخ

اين جواب است آمده بزرگ مفسران از جمعي كلمات در كه كلمه يك به توجه

است: گونه دو معجزات اينكه آن و ميسازد روشن را ايراد

و ايـمان بـه مـردم تشـويق و mnopq پـيامبر دعوي صدق اثبات براي كه معجزاتي

حقيقت و طلبان حق براي منطقي معجزات يعني دارد ضرورت منكران تخويف

<ما َتْخِويفا): ٕاِ'َّ َياِت ِباْ'| نُْرِسُل (َوَما ميكند: تعبير چنين آن از قرآن كه جويان
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/٥٩ آيه اسراء, سورة /١

فرستيم>١/ مي rحّجت اتمام nو دادن بيم براي فقط را معجزات

بـهانه كـه معجزاتـي يعني ميشود ناميده اقتراحي كه است معجزاتي دوم دستة

و نبوت دعوي صدق به يقين و حقطلبي براي نه ميكنند مطالبه را آنها جويان

توانايي هم گر ا و سازند ناتوان را طرف اينكه گمان به بلكه آوردن; ايمان سپس

كنند/ ساحري و سحر به متهم را او داشت

جويان بهانه پيشنهادهاي تسليم هرگز و ميرفتند اول قسم سراغ به تنها پيامبران

نميشدند/ اقتراحي معجزات و

درخواستهاي اين كه ميدهد نشان خوبي به اسراء سورة ٩٣ تا ٩٠ آيات لحن

جـويي حقيقت روي از هرگز عرب, مشركان نقيض و ضد و غريب و عجيب

نـبوت در شك ايـجاد و جـويي بـهانه هـدف بـلكه بـود; نگـرفته سـرچشـمه

مـفهوم حـتي لذا و بود; پرستي بت و شرك پايههاي تقويت و mnopq پيامبراسDم

مـعجزهاي تـقاضاي جا يك در نميكردند/ بررسي درست هم را خود سخنان

سر بر آسماني سنگهاي شدن نازل مانند: ـ شود آنها نابودي باعث كه ميكنند

سـپس آسـمان/ بـه رفـتن pبا مانند بودند كرده تقاضا را معجزهاي گاه و ـ آنها

از نامهاي تا نميآوريم ايمان آنها به ما ميگويند: و ميكنند نفي را آن بDفاصله

و خدا اينكه مانند ميكنند محال امور تقاضاي گاه بياوري/ ما براي خدا سوي

نـه و جسـم نـه و دارد مكـان نه خداوند كه حالي در آوري ما نزد را فرشتگان

است/ جسماني

تقاضا مختلف معجزة شش چرا است پيامبر حقانيت به بردن پي هدف گر ا تازه
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نيست؟ كافي مورد يك مگر ميكنند

سـر گـوييها بـيهوده گونه اين مقابل در نميتواند پيامبري هيچ كه است اينجا

آورد/ فرود تسليم

پيامبر اختيار در و است خدا كار نيست; پيامبر كار اعجاز گذشته اينها همة از

و كند خداوند از معجزه تقاضاي ميتواند او ميباشد/ خدا اختيار در بلكه نيست;

آيات ذيل در رو اين از و ميگذارد او اختيار در بداند صDح را مورد هر خداوند

: (lَرُسو َبَشرا ٕاِ'َّ ُكنُت َهْل يى َرّبِ ُسْبَحاَن (ُقْل ميخوانيم: اسراء سورة ٩٣ تا ٩٠

انسـاني جـز مـن مگـر !rمـعنا بي سخنان اين nاز پروردگارم است "منّزه <بگو:

دهم/ انجام بخواهم كاري هر كه هستم؟!"> rخدا سوي nاز فرستاده

ِاّ'ِبـِاْذِن ـاَيٍة ِبى َيْأِتَي َاْن لَِرُسوٍل كىاَن ا مى (َو ميخوانيم: رعد سورة ٣٨ آية در لذا

خدا>/ اذان به مگر بياورد معجزهاي نميتوانست پيامبري هيچ <و اِ%):
خاطر به نميشويم تسليم شما خواستهاي برابر در ما گر ا ميگويد: اينكه اما

تكـذيب كـه مـيانگـيزد بر را سؤال اين كردند/ تكذيب پيشينيان كه است اين

مـعجزات مشاهدة از بعد, نسلهاي محروميت سبب ميتواند چگونه پيشينيان

شود؟

مـا كسي اصرار برابر در كه است رايج تعبير يك اين كه: است اين سؤال پاسخ

بپرسد مقابل طرف گر ا و شويم تو جوييهاي بهانه تسليم نميتوانيم ميگوييم:

پيشنهادهايي چنين نيز ديگري افراد دارد/ زيادي سابقة كار اين ميگوييم: چرا؟

است/ آنها همانند نيز شما وضع و شرايط نشدند; حق تسليم هرگز ولي داشتند

بلكه ندارد; جويي حقيقت جنبة ميكنيد پيشنهاد كه را معجزاتي ديگر تعبير به

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٣٥٥> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



هـم بـاز شود عملي شما پيشنهاد گر ا يقين به و است, جويانه بهانه و اقتراحي

كـه بودند شما مثل افرادي نيز پيشين امتهاي در كه گونه آن نميآوريد ايمان

است درست اينكه سخن كوتاه كردند/ تكذيب سپس و كرده طلب را معجزاتي

معجزة آن جز گاه هر و است جاويدان و روشن معجزة يك تنهايي به قرآن كه

بـاشد/ او صدق گواه تنهايي به ميتوانست نبود, mnopq اسDم پيامبر براي ديگري

مـعنوي, و روحاني معجزة اين از غير mnopq پيامبر كه نيست آن بر دليل اين ولي

اسDمي تواريخ و روايات و آيات بلكه است; نداشته مادي و جسماني معجزات

كه نيست شك و است داشته وجود ديگري معجزات ميگويد: پيامبر سيرههاي و

حـقانيت بزرگ, معنوي معجزة آن با مادي و محسوس معجزات شدن ضميمه

ميسازد/ آشكارتر را mnopq پيامبر دعوت

ديگر مطمئن راه يک قرائن, گردآوري

اشاره

مسألة تـنها نـبوت دعـوي صـدق اثـبات راه ميپندارنـد بعضي آنچه برخDف
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و پـيامبر آن زنـدگي بـه مربوط قرائن آوري جمع از گاه بلكه نيست; معجزات

به كه برنامههايي و دعوت محتواي و او عملي و اخDقي ويژگيهاي و صفات

مـعجزات قـويترين بـا كه كرد تهيه ميتوان روشني سند آنچنان ميبسته, كار

ميگيرد/ پيشي نيز معجزات از گاه بلكه ميكند; برابري

بـه چـند هر ميشود ديده بيش و كم نيز پيشينيان سخنان در استدpل نوع اين

قب` است pزم دليل همين به ميخورد/ چشم به كمتر منسجم دليل يك صورت

شود: داده آن دربارة توضيحاتي

علوم همة رايجدر قرائنيكدليل آوري جمع

گرفته زيادي بهرة حقايق به بردن پي براي طريق اين از مختلف علوم در امروز

چگونگي به بردن پي در بيماريها, انواع شناخت در جرائم, كشف در ميشود;

جـهان بـه مـربوط مسـائلي كشف در تاريخ, طول در پيشين بزرگان شخصيت

ميشود/ استفاده روش اين از همه حيوانات و گياهان آسمان, و زمين خلقت,

ايـن دارد است بـرهاني طرق از يكي كه استقراء مسألة با روش اين كه تفاوتي

آشنا كلي حكم يك به كه ميشود سبب افراد روي بررسي استقراء در كه: است

يك عـنوان به بعد و بشماريم را زيادي انسانهاي دندههاي تعداد مث` شويم/

ولي است; دنده تعداد فDن داراي انساني هر كه بنويسيم كتابها در كلي قانون

حقيقي جزئي اصطDح وبه خاص موضوع يك آثار قرائن آوري جمع روش در

ميبريم/ مؤثري به پي آثار, مجموعة از و ميگيرد قرار بررسي مورد

متهم عنوان به را شخصي و ميدهد رخ نقطهاي در جنايتي گاه هر مثال عنوان به
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ميان در نيز گواهي و شاهد و ميشود منكر كلي به او و ميكنند احضار دادگاه در

مـتهم چون كه نميكند قناعت اين به تنها اينجا در باهوش قاضي يك نيست;

تحقيقات با بلكه شود; مختومه پرونده بايد نيست كار در شاهدي و است منكر

قـرار بـررسي مـورد را زيـادي امـور و مـيپردازد قرائن گردآوري به گون گونا

ميدهد/

متهم/ سوابق الفـ

اينكه و است داشته شده واقع او بر جنايت كه كسي با متهم كه رابطهاي نوع بـ

نه؟ يا بوده كار در اختDفي و خصومت آيا

آن در كه دهد توضيح ميتواند آيا متهم اينكه و حادثه وقوع زمان و مكان جـ

است؟ بوده كجا زمان

چنين با متهم هرگز آيا و آمده دست به حادثه اين در كه گلولهاي يا سDح نوع دـ

نه؟ يا داشته كار و سر سDحي

آيا كه است, شده واقع او بر جنايت كه شخصي و متهم بدني وضع مDحظة ـ هـ

آثار آن براي توضيحي متهم آيا و نه يا ميشود ديده آنها بدن در درگيري از آثاري

نه؟ يا دارد

جـرم آثـار ديدن اثر بر و مقتول لباس مشاهدة هنگام متهم, به كه احساسي وـ

ميكند؟ حفظ كام` را خود آرامش يا ميشود زده هيجان آيا كه ميدهد دست

بر ناآرامي يا است يكسان او وضع آيا سابق/ با آن مقايسة و متهم روحي وضع زـ

است؟ شده حاكم او روح

هـيجان, پـاچگي, دست گـرفتار قـاضي و بازپرس سؤاpت به پاسخ در آيا حـ
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نه؟ يا ميشود آنها مانند و گويي تناقض

كافي مطلبي اثبات براي يك به يك چند هر كه, ديگري بسيار مسائل همچنين

كه نميگذارد باقي ترديدي و شك گونه هيچ جاي آنها بررسي گاه ولي نيست

كـه مـيدهد قلب قوت قاضي به همين و است شده واقع متهم وسيلة به جرم

ميشود/ نيز طرف اقرار به منتهي بسا چه و كند دنبال حوصله با را مسأله

كـه است شـده ديـده بسيار زيرا است; ظني دليل يك اقرار گفت ميتوان بلكه

كند اقرار كه دادهاند ديگري به هنگفتي پول مجازات, چنگال از فرار براي افرادي

ميدهند/ نجاتش سرانجام كه نمودهاند اميدوار را او و

مورد در تباني يا خطا احتمال زيرا است; ظني دليل يك شهود شهادت همچنين

ميشود, پذيرفته اقرار و شهود شهادت كه نيست nشك نيست ممكن غير آنها

كـه حالي در هستند مقبولي ظني دpيل امر, نهايت در آنها كه است اين منظور

يـقيني و قـطعي مـرحـلة بـه كه ميشود پذيرفته صورتي در قرائن آوري جمع

/rبرسد

گاه كه ميشود ديده مسأله اين از روشني نمونههاي نيز اسDمي قضاوتهاي در

و غDم اختDف داستان مانند: است شده اثبات حكمي قرينه, يك وسيلة به حتي

عـقب و غـDم زدن گـردن rصـوريn دستور و cdefg اميرالمؤمنين عصر در مولي

است/ او غDم شد معلوم كه را خود سر دو, آن از يكي كشيدن

نوزاد آن كردن شّقه rصوريn دستور و نوزاد سر بر زن دو آن اختDف داستان يا

و امثال و بود, او دعوي صدق بر دليل كه خودش حق از واقعي مادر گذشت و

ديگر/ نظاير
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مسائل در تنها نه قطعي نتايج به رسيدن براي روش اين از استفاده حال هر به

سياسي و اجتماعي مختلف مسائل همچنين و علوم از بسياري در بلكه قضايي

اين از ميتوانيم خوبي به انبياء نبوت اثبات مسألة در ما و است, كارساز و معمول

معمولي معجزات از يقين و اطمينان ايجاد در آن تأثير گاه و كنيم استفاده روش

است/ بيشتر

صورت nبه دليل اين زمينة در ببينيم تا ميرويم قرآن آيات سراغ به اشاره اين با

قرائـن و ميرويم mnopq كرم ا پيامبر زندگي سراغ به سپس و دارد بياني چه rكلي

قـضاوت و داوري بـراي كـرده گـردآوري حـضرت آن زنـدگي از را مـختلف

ميدهيم/ قرار هم كنار در خوانندگان

��

دليل اين به نسبت پرمعنايي اشارات قرآن از متعددي آيات در اّول قسمت در امّا

جمله: از ميشود, ديده

و rپرنور nچراع منير سراج و شاهد به تعبير mnopq اسDم پيامبر وجود از كه آياتي /١

است/ كرده شمس و برهان

َو اِهدا شى َاْرَسْلنىاَك ِانّىا النَِّبيُّ َها َايُّ (يىا ميخوانيم: احزاب سورة ٤٦ و ٤٥ آية در

گواه را تو ما پيامبر! <اي ُمنيرا): اجا ِسرى َو ِبِاْذِنهى اِ% ِاَلي اعيا دى و ـ را ونَذيى را ُمَبشِّ

به خدا سوي به كننده دعوت را تو و ـ دهنده/ بيم و دهنده بشارت و فرستاديم

بخش/> روشني چراغي و داديم قرار او فرمان

كه شده معرفي گواه, و شاهد عنوان به mnopq اسDم پيامبر سو يك از آيه دو اين در
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و اخDق و اوصاف زيرا است, خويش حقانيت بر گواه و شاهد تفسير يك طبق

و مكـتب حـقانيت بر گواه او عملكرد و درخشان سوابق و سازنده برنامههاي

اعمال گواه و شاهد يا پيشين انبياء بر گواه و شاهد عنوان mnopqبه پيامبر فوق, آية براي ديگري تفسير در /١
آيه معناي در سه هر ميتواند و نيست منافاتي تفسير سه اين بين كه حالي در شده, معرفي قيامت در امت

باشد/ جمع

است/١ او دعوت صدق

شده شناخته افشان نور و بخش روشني چراغ عنوان به mnopq پيامبر ديگر سوي از

گفتة به و ندارد, معرف به نياز و است خويشتن بر دليل خود چراغ, ميدانيم و

آفتاب>/ دليل آمد <آفتاب معروف:

ُكْم َربِّ ِمْن اٌن ُبْرهى اَءُكْم جى َقْد النَّاُس َها َايُّ (يىا نساء: سورة ١٧٤ آية در برهان به تعبير

بـراي پروردگارتان طرف از روشني دليل مردم! <اي نا): ُمبيى نُورا ِاَلْيُكْم َوَانَْزْلنىا
اشـارة كردهايم> نازل شما سوي به rآسماني nكتاب آشكاري نور و آمده; شما

است/ حقيقت اين به ديگري

كه آنجا از و است شدن سفيد معناي به rفرح وزن nبر بََره مادة از <برهان> زيرا

بـرهان آن به ميسازد سفيد و نوراني و آشكار را حق چهرة روشن استدppت

شخص آيه اين در برهان از منظور مفسران, از جمعي عقيدة به و ميشود گفته

و البيان مجمع در طبرسي مرحوم كردهاند نقل تفسير يك عنوان به يا پذيرفته را معنا اين كه كساني از /٢
ميباشند/ hبحث مورد آية dذيل خودشان تفسير در قرطبي و مراغي و الميزان, تفسير در طباطبائي عbمة

به mnopq پيامبر شخص وجود بنابراين است, مجيد قرآن نور, از منظور و ٢mnopq پيامبر

و آثار معجزات, بر عDوه كه است آن خاطر به اين و شده معرفي برهان عنوان

ميدهد/ خبر او حقانيت از كه است او وجود در قرائني

در آن نور گسترش و خورشيد <به ا): هى ُضحيى َو ْمِس (َوالشَّ تفسير در همچنين
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/١ آيه شس, سوره /١

وجود به اشاره <شمس> كه است آمده متعددي روايات در سوگند>١ صبگاهان

با منافات تفسير اين البته است شده نقل زمينه اين در حديث پنج ٤٦٦ صفحة ,٤ جلد برهان, تفسير در /٢
باشد/ جمع آيه معناي در است ممكن همه و نيست, دارد وجود شمس براي كه ديگر تفاسير

است/٢ cdefg علي او حق بر وّصي به اشاره قمر و mnopq كرم ا پيامبر

نيست/ او وجود همان جز دليلي به نياز آفتاب وجود اثبات براي كه است بديهي

وجود از را همگان مشرق, افق از طلوع محض به پرفروغ و تابنده آفتاب كه چرا

ميسازد/ گاه آ خويش

انگشت مسأله ايـن روي ديگري آيات در مجيد قرآن تعبيرات, اين از گذشته

موضوع روي جمله از كرده اشاره mnopq پيامبر حقانيت دpيل از پارهاي به و گذارده

عنكبوت سورة ٤٨ آية در مث` ميكند تكيه قرينه عنوان به او بودن نخوانده درس

َ'ْرَتـاَب ٕاِذا ِبـَيِميِنَک َتـُخطُُّه َوَ' ِكـَتاٍب ِمْن َقْبِلِه ِمْن َتْتُلوا ُكنَْت (َوَما مـيفرمايد:

خـود دست بـا و نميخوانـدي, كتابي هيچ اين از پيش هرگز <تو اْلُمْبِطُلوَن):
هستند, تو سخنان ابطال rو nتكذيب صدد در كه كساني مبادا نمينوشتي, چيزي

كنند/> ترديد و شک

كه بود اين جاي بود خوانده درس mnopq پيامبر گر ا كه ميدهد نشان قرآن اينجا در

توجه با ولي خدا؟ سوي از يا است او خود سوي از قرآن آيا بيفتد, شك به كسي

جاي نبايد مختلف جوانب از مجيد قرآن العادگي فوق و او نخواندن درس به

است/ خدا سوي از كتاب اين كه بماند باقي كسي براي ترديد

و ميشود, ديده او وجود در كه است بسياري قرائن از قرينه يك تنها اين البته

كنار در را قرائن اين مجموعة گاه هر درستي به و است او دعوت صدق بر دليلي
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ميشود/ آفتابيتر مسأله بچينيم هم

كـه ميدهد نشان كنند> باطل را حق ميخواهند كه كساني > <ُمْبِطلون>: به تعبير

را كـتاب ايـن كـه نبود اين جاي هم باز بود خوانده درس mnopq پيامبر گر ا حتي

اين بلكه است, باpتر يقين به بشر دانش و فكر از كه چرا بدانيم, او فكر محصول

گردد/ مبطDن و بدخواهان براي دستاويزي ميتوانست تنها امر

َوَ' َعـَلْيُكْم َتـَلْوُتُه َما اُ% َشاَء َلْو (ُقْل ميخوانيم: يونس سورة ١٦ آية در نيز و

مـي خـدا گـر ا <بگـو: :( َتـْعِقُلوَن َأَفـَ� َقْبِلِه ِمْن ُعُمرا ِفيُكْم َلِبثُْت َفَقْد ِبِه َأْدَراُكْم

نمي گاهتان آ آن از rخداوندn و خواندم; نمي شما بر را rقرآنn اين من خواست,

اي آيه هرگز nو نمودم; زندگي شما ميان در اين, از پيش مّدتها كه اين چه كرد;

فهميد؟!> نمي آيا r;نياوردم

ميان در اين از پيش سالها من كه ميكند تكيه قرينه اين روي mnopq پيامبر واقع در

گر ا نشنيدهايد, من از rقرآن nآيات سخنان گونه اين هرگز و ميكردم زندگي شما

جاري زبانم بر چيزي سال چهل مدت اين در pبد بود من ناحية از آيات اين

ميشنيديد/ من از را آن از گوشهاي حداقل و ميشد

در تـازه مسـائل ابداع و كتشاف ا و فكري نبوغ روانشناسان, از جمعي گفتة به

سالگي ٤٠ تا ٣٠ به كثر حدا و ميشود شروع سالگي بيست سن از معمو� انسان

غالبا آن از بعد نزند, تازهاي ابتكار به دست تاريخ اين تا انسان گر ا يعني ميرسد,

بود/ خواهد منتفي

در يقين به ميشود تلقي روانشناسي كشف يك عنوان به امروز كه موضوع اين

موضوع اين به فطري هدايت با مردم غالب ولي نبود, روشن حد اين تا گذشته
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تازهاي روش و مكتب و خاص افكار انسان نيست ممكن عادتا كه دارند توجه

ندهد, بروز را آن مطلقا و كند زندگي ملتي و قوم ميان در سال چهل و باشد داشته

نيست/ امكانپذير امر اين كه نميفهميد شما چطور ميگويد: قرآن لذا و

اشـارة نـيز mnopq پـيامبر بـودن امّـي بـر متعددي آيات در مجيد قرآن كردن تكيه

ممكن چگونه نخوانده درس فرد يك كه است, قرائن گونه همين به پرمعنايي

با كه حقايقي و العاده فوق جامعيت و نظير بي محتواي آن با بياورد كتابي است

حل براي و است, كرده حفظ كام` را خود بودن نو بيشتر, و سال هزار گذشتن

مـحسوب عالي نسخة يك مادي و معنوي زمينههاي در بشر زندگي مشكDت

ميشود/

دليل اين به خاصي توجه مجيد قرآن كه ميرسيم نتيجه اين به شد گفته آنچه از

پيامبر مورد در قرائن اين تفصيلي بيان و شرح به كنون ا دارد/ rقرائن آوري nجمع

ميدهيم: قرار دقيق مطالعة تحت را زير مسائل و ميگرديم باز mnopq كرم ا

آن/ بر كم حا شرايط و او دعوت محيط ـ

/ mnopq اسDم پيامبر سوابق و رواني و اخDقي خصوصيات

ظـهور منطقة خصوص به جهان عمومي وضع نظر از دعوت زماني موفقيت ـ

/mnopq پيامبر

ميخواند/ فرا آن سوي به را مردم كه مسائلي اصول و دعوت محتواي ـ

ميكرد/ استفاده آن از خود مقاصد پيشرفت براي كه وسائلي ـ

در موضعگيري چگونگي و محيط انحرافي خواستههاي با او سازش عدم يا ـ

خرافات/ برابر
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بودند/ قماشي چه و قشر چه از كه آوردند ايمان او به كه افرادي چگونگي ـ

ميخواند/ فرا آن سوي به را مردم كه اهدافي به خودش اعتقاد ميزان ـ

گذارد/ جامعه در قوانينش و احكام كه اثري ميزان و او دعوت پيشرفت سرعت ـ

ديگر/ عDئم و

آن بر كم شرايطحا mnopqو پيامبر محيطدعوت /١

در mnopq پيامبر قيام از قبل عرب كه است بزرگ مورخان تمام اتفاق مورد مسأله اين

جنگهاي و اختDفات اخDقي, انحطاط خرافي, عقايد نظر از بدي بسيار وضع

آن در دانش و علم نسيم ميبرد/ سر به اقتصادي بد شرايط و خانمانسوز داخلي

به و نداشت وجود آنجا در نيز بشر صوري تمدن از اثري حتي و نميوزيد محيط

آن براي را جاهلي عصر نام و كرده معرفي وحشي نيمه قومي را آنها دليل همين

برگزيدهاند/ زمان

آن وضـع ميتوانـد كه دارد, عصر آن از روشني و صريح تعبيرات مجيد, قرآن

عنوان به مجيد قرآن به كسي كه اين فرض به nحتي كند ترسيم خوبي به را زمان

اوصافي چنين گر ذ كه كند انكار را حقيقت اين نميتواند ننگرد الهي وحي يك

انكار مورد سو هر از گرنه و است آن واقعيت بر دليل مجيد قرآن در عصر آن در

/rميگرفت قرار

َأنُْفِسِهْم ِمْن lَرُسو ِفيِهْم َبَعَث ٕاِْذ اْلُمْؤِمِنيَن َعَلي اُ% َمنَّ (َلَقْد ميفرمايد: جا يك در

َلـِفيى َقـْبُل ِمْن َكانُوا َوٕاِْن َواْلِحْكَمَة اْلِكَتاَب َوُيَعّلُِمُهْم يِهْم َوُيَزّكِ آَياِتِه َعَلْيِهْم َيْتُلوا

مـيان در كه هنگامي بخشيد, بزرگي نعمت مؤمنان بر <خداوند :( ُمِبيٍن َضَ�ٍل
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كيزه پا را آنها و بخواند, آنها بر را او آيات تا برانگيخت; خودشان از پيامبري آنها,

آشكـاري گـمراهـي در آن, از پـيش چند هر بياموزد; حكمت و كتاب و سازد

/١٦٤ آيه عمران, آل سوره /١

بودند/>١

اشارة آمده, نيز جمعه سورة ٢ آية ذيل در و آيه اين در كه ٍن> ُمبيى ٍل <َض�ى به تعبير

آن سـراسـر بـر آشكـار گـمراهـي كـه جـاهليت دوران وضع به است پرمعنايي

دست با چوب و سنگ از را بتهايي كه آشكارتر اين از گمراهي چه بود/ حكمفرما

و بپرستند و بسازند خرما از بتهايي بدتر آن از و كنند/ پرستش و بتراشند خود

گور به زنده خويش دست با را خود دختران بخورند/ قطحي و خشكسالي در

دست بـه نـاموسمان نگـذاريـم كـه نـمايند مباهات و فخر عمل اين به و كنند

بيفتد/ بيگانگان

َوْجـُهُه ظَلَّ نْثىي ِباْ'ُ َاَحُدُهْم َر ُبشِّ ا ِاذى (َو است: آمده نحل سورة ٥٩ و ٥٨ آية در

َاْم ُهوٍن َعليى َاُيمِسُكُه ِبهى َر ُبشِّ ا مى ُسوِء ِمْن اْلَقْوِم ِمَن ي ارى َيَتوى ـ ٌم ُهَوَكظيى َو ُمْسَوّدا

بشـارت آنـها از يكي به كه هنگامي <و َيْحُكُموَن): ا مى اَء سى َا'ى الّتُراِب ِفي ُه َيُدسُّ

بشّدت و شود; مي سياه rناراحتي فرط nاز صورتش شده, تو نصيب دختر دهند

خود قبيله و قوم از شده, داده او به كه بدي بشارت بخاطر ـ گردد/ مي خشمگين

در rزندهn يا نگهدارد, ننگ قبول با را rدخترn آن آيا rداند نمي nو شود; مي پنهان

كنند!> مي حكم بد كه باشيد گاه آ كند؟! پنهانش خاك

بـاشد, كم حا آنها بر موهومات و خرافات انواع كه آشكارتر آن از گمراهي چه

ِانىاثا): ِن ْحمى الرَّ ِعبىاُد ُهْم َن الَّذيى ِئَكَة اْلَملى َجَعُلوا (َو بدانند خدا دختران را فرشتگان
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/١٩ آيه زخرف, سوره /١

پنداشتند>١/ مؤنث رحمانند خداوند بندگان كه را فرشتگان آنها <و

خداوند براي <آنها :( ُسْبحانَُه اْلَبنىاِت ِه ِلّلى َيْجَعُلوَن (َو ميفرمايد: ديگر جاي در

/٥٧ آيه نحل, سوره /٢

ديگر/ آيات و است>٢ منّزه او ـ دهند; مي قرار دختراني

استثناي nبه سال دوران تمام در خونريزي و جنگ كه واضحتر آن از گمراهي چه

ارث به فرزندان به پدران از قبيلگي كينههاي و بود حاكم آنها بر rحرام ماههاي

(َواْذُكُروا ميفرمايد: قرآن كه گونه همان داشت, ادامه سال سالهاي و ميرسيد

َوُكنُْتْم ْخَوانا ٕاِ ِبِنْعَمِتِه َفَأْصَبْحُتْم ُقُلوِبُكْم َبْيَن َفَألََّف َأْعَداًء ُكنُْتْم ٕاِْذ َعَلْيُكْم اِ% ِنْعَمَة

ياد به خود, بر را خدا rبزرِگn <ونعمِت ِمنَْها): َفَأنَْقَذُكْم النَّاِر ِمْن ُحْفَرٍة َشَفا َعَلي

بـرقرار الفت شـما, دلهـاي مـيان او و بـوديد, يكديگر دشمن چگونه كه آريد

بوديد, آتش از حفرهاي لِب بر شما و شديد! برادر او, نعمِت بركِت به و ساخت,

/١٠٣ آيه عمران, آل ٣/سوره

داد>٣/ نجات آن از را شما خدا

و مـضحك آنـها نـيايش و نـماز مـراسـم حتي كه آشكارتر اين از گمراهي چه

طـواف خـدا خـانة بـرگرد مـادرزاد برهنة صورت به زنان گاه بود, نفرتانگيز

كشيدن سوت و زدن كف با گاه و ميشمردند عبادت را خود كار اين و ميكردند

َو ُمكىـاًء ِا'َّ اْلـَبْيِت ِعـنَْد ُتُهْم َصـ�ى ـاَن كى ـا (َومى مـيآوردند: جاي به نماز مراسم

كـعبه, خـانه نزد نمازشان r,داريم نماز هم ما بودند مّدعي كه <nآنها َتْصِدَيًة):

/٣٥ آيه انفال, سوره /٤

نبود>/٤ زدن كف و كشيدن سوت جز چيزي

داشت سـعي قبيلهاي هر بود, حاكم آنها اجتماع بر موهومات و خرافات انوع
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و كـينهها جـويي, بـرتري هـمين سـر بـر و كند معرفي برتر قبيلة را خود قبيلة

اثبات براي كه آنجا تا ميگشت ظاهر قبايل ميان در خونريزيها گاه و حسادتها

به و ميشمردند بر را مردگان قبور و ميرفتند قبرها سراغ به خود قبيلة فزوني

مـجيد قـرآن مـيكردند/ افـتخار خـاك زير در كانشان نيا پوسيدة استخوانهاي

را شما rتفاخر nو طلبي :<افزون اْلَمَقاِبَر) ُزْرُتْم َحتَّي ـ َكاثُُر التَّ ُكْم (َأْلَهيى ميگويد:

قبور فزوني به nو رفتيد قبرها ديدار به كه جا آن تا ـ است/ داشته مشغول خود به

/٢ و ١ آيات تكاثر, سوره /١

اين از ديگري فجايع و مفاسد و موهومات همچنين ١<rكرديد افتخار مردگانتان

در را سـرزمين آن كـه بـود چنان مادي و معنوي فقر و محيط آن قبيل/انحطاط

بود/ داده جاي جهان سرزمينهاي ماندهترين عقب رديف

از بـعضي از جـاهليت عـصر در حـجاز مـحيط دربـارة غربي مورخان از يكي

بـزرگ سـردار ديمتريوس كه زمان آن <در ميكند: نقل چنين معروف مورخان

شد rحجاز قديمي شهرهاي از nيكي پترا وارد عربستان تصرف قصد به يوناني

ما ميكني جنگ ما با چرا پادشاه! ديمتريوس "اي گفتند: او به آنجا ساكن اعراب

تـمام از مـحروم و زنـدگي وسـايل كـلية فاقد كه ميبريم سر به ريگستاني در

مـا بـهرهمندند, و مـتمتع آن از قـصبات و شـهرها اهـالي كه است نعمتهايي

نميخواهيم كه نموديم اختيار جهت بدين را خشك صحراي چنين در سكونت

و كن قبول ما از مينماييم تقديم كه را هدايايي و تحف بنابراين باشيم كسي بندة

/// كن" مراجعت و داده كوچ اينجا از را خود لشگريان

كه جنگي چنين از و پذيرفت را هدايا و شمرد مغتنم را صلح پيام اين ديمتريوس
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/٨٨ صفحه گوستاولبون, دكتر تأليف عرب, و اسbم تمدن تاريخ /١

كرد/>١ نظر صرف برداشت در زيادي مشكDت

و نگـرفت قرار قديم گشايان كشور سيطرة تحت حجاز تاريخ, درطول اصو�

بـر تسلط كه بود اين علتش گران تحليل گفتة به و كرد, حفظ را خود استقDل

آن مشكDت و زحمت به بود, چيز همه فاقد كه علفي و آب بي سرزمين چنين

و ايران مانند قديم, كشورهاي تمدن آثار كه است دليل همين به نيز و نميارزيد:

وجـود حـجاز محيط در ميشد يافت جزيره شبه نقاط از بسياري در كه روم,

نداشت/

قـوي فكر و اراده نيروي نظر از قدر هر معمولي انسان يك كرد فكر بايد حال

درس گر ا nمخصوصا بود خواهد چگونه كند زندگي محيطي چنين در گر ا باشد,

/rباشد نخوانده

و علم بنيانگذار است ممكن است فساد و جهل محيط يافتة پرورش كه كسي آيا

نيمه يا وحشي اقوام ميان از كه شنيدهايد هرگز آيا گردد؟ اخDقي فضايل و دانش

برخيزند؟ نابغهاي فيلسوفهاي و بزرگ دانشمندان وحشي

جـاي بـرويد باطراوت گياهان و زيبا گلهاي آماده, و مستعد زمين يك از گر ا

برويد/ گلستاني شورهزار از كه است اين در تعجب نيست; تعجب

mnopq اسDم پيامبر حقانيت اثبات براي تنهايي به است ممكن مسألة اين حال هر به

ضميمه آينده قرائن با گاه هر كه است قرائني از يكي شك بدون ولي نباشد كافي

بود/ خواهد دندانشكن و قوي برهاني گردد,

دو هر جاهليت و اسDم عصر كه ـ cdefg علي اميرمؤمنان از گفتاري با را سخن اين
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ميدهيم: پايان جاهليت عصر ترسيم در ـ كرده درك را

اْلِفَتِن, ِمِن اٍم َوnْعِتزى اُ'َمِم, ِمَن َهْجَعٍة طُوِل َو ُسِل الرُّ ِمَن َفْتَرٍة حيِن َعليى <َاْرَسَلُه

اْلـُغُروِر, ظىـاِهَرُة النُّور, كىاِسَفُة نْيىا الدُّ َو اْلُحرُوِب ِمَن َتَلظٍّ َو ُموِر ِمِناْ'ُ اٍر َوانِْتشى

َدَرَسْت َقْد ا, اِئهى مى ِمْن َواْغِوراٍر ثََمِرها ِمْن ِايىاٍس َو ا, َوَرِقهى اٍرِمْن اْصِفرى ِن حيى َعليى

ا, طىاِلِبهى َوْجِه فيى اِبَسٌة عى ا, ْهِلهى َ'ِ َمٌة ُمَتَجهِّ َفِهَي , ديى الرَّ ُم َاْع�ى َوظََهَرْت الُْهديى َمنْاُر

او <خداوند ْيُف/>: السَّ ِدثىاُرَها َو اْلَخْوُف اُرَها ِشعى َو َفُة, اْلجيى اُمَها الِفْتنَُة,َوَطعى ثََمُرَها

در امتها و بود گذشته پيشين پيامبران بعثت از مدتها كه فرستاد زماني در را

خDف اعمال و بود گرفته فرا را جهان فساد و فتنه بودند, رفته فرو عميقي خواب

مكر از پر و فروغ بي دنيا و ميكشيد زبانه جنگ آتش بود, شده منتشر مردم ميان

گراييده زردي به زندگي درخت برگهاي كه بود حالي در اين بود, گشته فريب و

آثار و رفته فرو زمين به انساني زندگي حيات آب نبود اميدي زندگي ثمرة به و

قيافة با دنيا و گرديده آشكار بدبختي و هDكت پرچمهاي شده, فرسوده هدايت

بود, روبرو طالبانش با عبوس چهرة با و مينگريست, اهلش به كريه و زشت

برون در و اضطراب و وحشت درون در بود, مردار طعامش و فتنه, درختش ميوة

/٨٩ خطبة البbغه, نهج /١

ميكرد>١ حكومت شمشير

َو َعَلْيه ُه الّلى َصلِّي دا ُمَحمَّ َبَعَث َه الّلى <ِانَّ ميخوانيم: حضرت همان از ديگر جاي در

ٍن ديى َشرِّ َعليى َمْعَشَراْلَعَرِب َانُْتْم َو ِل, َعَليالتَّنْزيى َامينا َو اَلميَن, ِلْلعى نَذيرا َم َوَسلَّ آِلِه

َو اْلَكـِدَر, َتْشـَرُبوَن , ُصـمٍّ َحـّيىاِت َو ُخْشِن ارِة ِحجى َبْيَن ُخوَن ُمنيى اٍر, دى َشرِّ فىي َو

َمنُْصوَبٌة ُكْم فيى َاْ'َْصنىاُم اَمُكْم َاْرحى َتْقَطُعوَن َو اَءُكْم ِدمى َوَتْسِفُكوَن اْلَجِشَب َتأُكُلوَن
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بيم را جهانيان تا ساخت مبعوث را mnopq محمد <خداوند : َمْعُصوَبٌة> ِبُكْم ثىاُم َواْ'|

و داشتيد را آيينها بدترين عرب ملت شما كه حالي در باشد او آيات امين و دهد

و كر مارهايي و خشن سنگهاي ميان در ميكرديد زندگي سرزمينها بدترين در

و مـينوشيديد آلوده آبهـاي rهسـتند مـارها كـترين خطرنا nكه شنوايي فاقد

را خويشاوندي پيوند و ميريختيد را يكديگر خون ميخورديد, گوار نا غذاهاي

ـ مينموديد پنهان خاك زير يا كشته خود دست به را فرزندان ـ ميكرديد قطع

/٢٦ خطبة البbغه, نهج /١

بود>١ گرفته را شما وجود تمام گناهان و بود, برپا شما ميان در بتها

كه تواريخي مجموعة و اسDمي روايات و مجيد قرآن بررسي اينكه: سخن كوتاه

اتفاق همه كه ميدهد نشان شده نوشته جاهليت عصر دربارة غرب و شرق در

بود, محيطها افتادهترين عقب و منحطترين از mnopq اسDم پيامبر قيام محيط دارند

مـختلف جـهات در پيشرو آيين و دين چنين ظهور با وجه هيچ به كه محيطي

نبود/ هماهنگ

mnopq پيامبر سوابق ويژگيهاياخ�قيو /٢

آنها اخDقي ويژگيهاي دروغين از راستين مدعيان شناخت طرق بهترين ار يكي

يـا نـفي براي روشن نشانههاي و قرائن عنوان به ميتواند ويژگيها اين است,

و بزرگواري تقوا, و پاكي هرگاه گيرد/ قرار استفاده مورد مدعي حقانيت اثبات

خوب سوابق و شهامت, و شجاعت پارسايي, و زهد محبت, و مهرباني گذشت,

به و ندانيم صادق را او كه ميشود مشكل بسيار شود ديده مدعي در اجتماعي
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قدرت, و جاه و مقام و مال به دلبستگي و گرايي ماده و دنياپرستي گر ا عكس

رذايـل از آن مـانند و جـويي انتقام و توزي كينه و دروغ و تقوايي بي با همراه

دانست/ راستين را, نبوت مدعي آن نميتوان هرگز باشد او در اخDقي

سالة چهل طوpني اقامت خاطر به ـ mnopq كرم ا پيامبر زندگي سوابق خوشبختانه

دست بـه كـه او تاريخ و است روشن ـ محيط آن مردم ميان در نبوتش از قبل

ميدهد/ نشان آن از گويايي ترسيم شده نوشته دشمن و دوست

مورد مسألة يك عنوان به mnopq پيامبر داري امانت و پاكي مسألة تواريخ تمام در

بعد اينكه جالب و شنيدهاند او دربارة همه را امين لقب و شده ذكر همگان قبول

خود امانات ـ داشتند او با كه مخالفتي تمام با ـ مردم باز اسDم, به دعوت آغاز از

سيزده گذشتن از پس nيعني مدينه به هجرت هنگام لذا و ميگذاشتند وي نزد را

را مردم امانات و بماند مكه در كه داد دستور cdefg علي به rmnopq پيامبر دعوت از سال

كند/ مهاجرت مدينه به بعدًا برساند, آنها به

يك شايستة كه را صفاتي خDصه و mnopq پيامبر جوانمردي و گذشت و خلق حسن

مكه, فتح مخصوصا او زندگي مختلف حوادث خDل از است الهي بزرگ رهبر

به جامعه محروم قشرهاي و بردگان و جنگي اسراي با رفتارش نيز و احد, جنگ

دريافت/ ميتوان خوبي

را او آيين و كردند قلمداد او براي ضعفي نقطه عنوان به را مسأله اين كه آنجا تا

و گـرفتند, فـاصله او از ثروتمندان و اغنياء و دانستند محرومان و بردگان آئين

است pزم mnopq پـيامبر بـه نسبت آنها نزديكي و حمايت براي كه كردند پيشنهاد

سازد/ دور خود از را محرومان و پابرهنگان
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الَِّذيَن َمَع نَْفَسَک (َواْصِبْر آمده: كهف سورة ٢٨ آية در روشني اشارة با معنا اين

ِزيـنََة ُتـِريُد َعنُْهْم َعْينَاَك َتْعُد َوَ' َوْجَهُه ُيِريُدوَن َواْلَعِشّيِ ِباْلَغَداِة ُهْم َربَّ َيْدُعوَن

<با ُفُرطا): َأْمُرُه َوَكاَن َهَواُه َواتََّبَع ِذْكِرنَا َعْن َقْلَبُه َأْغَفْلنَا َمْن ُتِطْع َوَ' نَْيا الدُّ اْلَحَياِة
مي را او رضاي تنها و ميخوانند, شام و صبح را خود پروردگار كه باش كساني

كساني از و برمگير/ آنها از را خود چشمان دنيا, زيورهاي بخاطر هرگز و طلبند;

كارشان و كردند, پيروي نفس هواي از و ساختيم غافل يادمان از را قلبشان كه

سازي دور خود از را محرومان دارند انتظار تو از و مكن/> اطاعت است, افراطي

آيند/ تو سوي به تا

خـطرناك افـروز آتش يـعني ابـوسفيان خـود دشمن بزرگترين كه بود كسي او

محل و پناهگاه مكه, فتح هنگام را او خانة و بخشيد را اسDمي ضد جنگهاي

و او ضـد بـر زيـاد جـنايات مرتكب كه مكياني و داد قرار مكه مردم براي امن

گذشت و خلق حسن همين و داد قرار عمومي عفو مورد را بودند شده پيروانش

گرفتند/ را او اطراف كه شد سبب بزرگواري و

دشمنان ميان در را او و كردند فرار مسلمانان تازه از جمعي كه نيز احد جنگ در

عـفو فرمان باز شد, وارد مباركش وجود بر سنگيني ضربههاي و گذاشتند تنها

گشت: نازل زمينه اين در زير آيه كه آنجا تا بخشيد را همه و كرد صادر عمومي

َفاْعُف َحْوِلَک ِمْن وا َ'نَْفضُّ اْلَقْلِب َغِليَظ َفّظا ُكنَْت َوَلْو َلُهْم ِلنَْت اِ% ِمْن َرْحَمٍة (َفِبَما
بـرابـر در الهـي, رحـمت سبب <به :( اْ'َْٔمِر ِفيى َوَشاِوْرُهْم َلُهْم َواْسَتْغِفْر َعنُْهْم

كنده پرا تو, اطراف از بودي, سنگدل و گرخشن ا و شدي! مهربان و نرم مؤمنان,

آنـان بـا كـارها, در و بطلب; آمرزش آنها براي و ببخش را آنها پس شدند/ مي
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/١٥٩ آيه عمران, آل سوره /١

كن!>١/ مشورت

پر و مDيم زبان هم و شده توصيف mnopq پيامبر درون و قلب نرمش هم آيه اين در

خدا از بوده مأمور بلكه شده عفو به مأمور خطاهايشان برابر در تنها نه و او, مهر

طـرف را آنهـا و داده شـخصيت آنـان به و كند آنها براي آمرزش تقاضاي نيز

دهد/ قرار خود مشورت

گروهي, ايمان عدم از كه بود, مؤمنان غير و مؤمنان به نسبت دلسوز قدري به او

شود/ هDك غصه از بود نزديك كه آنجا تا ميبرد رنج سخت

mnopq كـرم ا پيامبر به دلداري مقام در خداوند كه ميخوانيم كهف سورة ٦ آية در

:( َأَسفا اْلَحِديِث ِبَهَذا ُيْؤِمنُوا ْم لَّ ْن ٕاِ آثَاِرِهْم َعَلي نَّْفَسَک َباِخٌع َک (َفَلَعلَّ ميفرمايد:

اين به گر ا كني هDك اندوه و غم از آنها اعمال خاطر به را خود ميخواهي, گويي >

(َلَعلََّک است: آمده شعراء سورة ٣ آيه در معنا همين شبيه نياورند!>/ ايمان گفتار

مرگ دق ديگر تعبير به و اندوه, و غم شدت از شدن هbك معناي به hتخت وزن dبر بَْخع مادة از <باخع> /٢
است/ شدن

ُمؤِمنيَن)٢/ َيُكونُوا َاّ' نَّْفَسَك بىاِخٌع

و كرد نخواهد ادا واقعي معناي به را راهبري حق نباشد چنين رهبري تا راستي به

ا مى َعَلْيِه ٌز َعزيى َانُْفِسُكْم ُن مِّ َرُسوٌل اَءُكْم ج| (َلَقْد است آمده توبه سورة ١٢٨ آية در

به شما ميان از پيامبري يقين, <به َرِحيٌم): َرُؤٌف ِباْلُمْؤِمنيَن ٌصَعَلْيُكْم َحريى َعِنتُّْم

و دارد; شما هدايت بر اصرار و است; سخت او بر شما رنجهاي كه آمد سويتان

است>/ مهربان و رئوف مؤمنان, به نسبت

او اخـDقي ويـژگيهاي و mnopq پـيامبر اخـDقي مـلكات پـيرامـون بـحث مسلما
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اشارة تنها كه بود اين هدف بگنجد, كوتاه سخن اين در كه است آن از گستردهتر

باشيم/ كرده قرائن از يكي عنوان به مسأله اين به گذرايي

محتوايدعوت /٣

دليل يك غالبا او دعوت محتواي بررسي مدعي, كذب و صدق به بردن پي براي

از و گرفته سرچشمه خدا پايان بي علم از كه آسماني آيين يك است/ كننده قانع

يك كـه حـالي در دارد/ را خـودش خاص ويژگيهاي شده, نازل وحي طريق

وجود به افرادي يا فرد سوي از شيطاني و مادي اهداف براي كه دروغين مكتب

است/ ديگري ويژگيهاي داراي ميآيد,

فـراهـم عدالت, برقراري نفوس, تقويت انسانها, هدايت گيريش هدف اولي,

و مـعنوي جنبههاي در انسان تكامل باpٔخره و امنيت و سازش و صلح آوردن

تـحذير و انسـانها تـحميق براي است تDشي دومي, كه حالي در است/ مادي

اهدافـي چنين مسلما و استثمار, و استعمار و بيشتر چه هر كشي بهره و افكار

ميطلبد/ را ديگري برنامههاي

و قوانين و معارف مجموعة به اجمالي نگاه يك شد گفته pبا در آنچه به توجه با

كيد تأ و تكيه آن بر مجيد قرآن در آنچه خصوص به ميافكنيم, اسDمي برنامههاي

است/ شده

تـمام اصـلي شـالودة و مـيخورد چشم به زمينه اين در كه چيزي نخستين /١

شرك هرگونه با مبارزه و توحيد مسألة ميدهد, تشكيل را اسDم قوانين و معارف

است/
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پرستش جز پرستشي, هر قيد از را انسان اصل, اين بر تكيه با mnopq اسDم پيامبر

و زمين و آسمان خالق كه يگانهاي خداوند سوي به و ساخته آزاد يگانه خداي

و ميكند, دعوت است انسانها برون و درون از گاه آ و كمال, صفات جميع جامع

بتها انواع و چوب و سنگ يا و انسانها پرستش و خرافات و اوهام زنجيرهاي

ميگسلد/ هم از را

َاْحـبىاَرُهْم (ِاتََّخُذوا ميگويد: و ميكند مذمت پرستي بشر بر را نصاري و يهود

معبودهايي را خويش راهبان و دانشمندان rآنهاn> اِ%): ُدوِن ْن مِّ َوُرْهبىانَُهْمَاْربىابا

/٣١ آيه توبه, سوره /١

دادند>١/ قرار خدا برابر در

هم زندانيان به خطاب خدا بزرگ پيامبر يوسف زبان از جالب مقايسة يك در

خـدايـان <آيـا اُر): اْلَقّهى اِحُد اْلوى اُ% َاِم خيٌر ُقوَن َتَفرِّ مُّ (َءَاْربىاٌب ميفرمايد: بندش

/٣٩ آيه يوسف, سوره /٢

است؟!>٢/ قاهر چيز همه بر كه يگانهاي خداوند يا بهترند, كنده پرا و متعدد

توكل به را همه و نميداند, مؤثر خداوند جز انسان سرنوشت در را چيز هيچ /٢

و nنجات براي خداوند <آيا َعْبَدُه): ِبكىاٍف اُ% (َاَلْيَس ميفرمايد: كرده دعوت او به

/٣٦ آيه زمر, سوره /٣

نيست؟!>٣/ كافي اش بنده rاز دفاع

تنها و ميشمرد خويش اعمال گرو در را انسان ديگر سوي از سو, يك از اين /٣

و ميشمرد بيشتر چه هر كوشش و تDش و سعي در را پيروزي و نجات راه

جز چيزي انسان براي كه اين <و َسَعي): َما ٕاِ'َّ نَساِن ِلْلٕاِ َلْيَس (َوَأْن ميفرمايد:

/٣٩ آيه نجم, سوره /٤

rآريn> :( نٌَة َرهيى َكَسَبْت ا ِبمى نَْفٍس (ُكلُّ و نيست,>٤ او كوشش و سعي rحاصلn
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/٣٨ آيه مدثر, سوره /١

است>١/ خويش اعمال گرو در هركس

اين از و شدهاند شمرده يكسان زبان هر و نژاد هر از انسانها همة اسDم در /٤

/١٣ آيه حجرات, سوره /٢

پرهيزكاري/٢ و تقوا به جز ندارد وجود آنها ميان در امتيازي گونه هيچ نظر

نـزديكترين تـرتيب ايـن به و ميكند خطاب يكديگر برادر را مؤمنان تمام /٥

است مسـاوات و بـرابـري اساس بر كه پيوندي را, انسان دو ميان ممكن پيوند

و صلح خود برادر دو بين پس يكديگرند; برادر <مؤمنان ميگويد: و ميشمرد

/١٠ آيه حجرات, سوره /٣

شويد/>٣ او رحمت مشمول تا كنيد, پيشه الهي تقواي و سازيد برقرار آشتي

هـمة و ميداند بشري اجتماعات بر كم حا اساسي اصل را اجتماعي عدالت /٦

خـصومتهاي نـبايد مـيگويد: حـتي و ميكند قسط به قيام به دعوت را مؤمنان

/٨ آيه مائدة, سوره /٤

شود٤/ عدالت اجراي از مانع قبيلگي يا شخصي

اجراي از نبايد آن مانند و فرزندي و پدر و خويشاوندي نزديك رابطة همچنين

/١٣٥ آيه نساء, سوره /٥

گردد/٥ سنگين rدليل بدون n آنها سود به داوري كفة و كند جلوگيري عدالت

ميكند دعوت را همگان و پذيرفته را انسانها روابط بر انفاق اصل حاكميت, /٧

rاجتماعي موقعيت و مقام مال, علم, nنعمت داده آنها به خدا كه نعمتهايي از كه

/٣ آيه بقره, سوره /٦

ببخشند٦/ ديگران به

/٢٧ آيه بقره, سوره /٧

براي مخصوصا و ميكند٧ كيد تأ خويشاوندي پيوند رعايت و رحم صلة بر /٨
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نـباشند, هم گرمسلمان ا كه آنجا تا است قائل العادهاي فوق احترام مادر و پدر

/١٥ و ١٤ آيات لقمان, سوره /١

ميكند/١ توصيه را آنها با خوشرفتاري

آن بر اسDم كه است مسائلي از نيز جهان غرب و شرق در مظلومان از حمايت /٩

كيشان هم ميان فرقي مسأله اين در كه است اين قرآن آيات ظاهر حتي دارد/ كيد تأ

'ى اَلُكْم مى (َو ميخوانيم: نساء سورة ٧٥ آيه در چنانكه نيست/ آنها غير و مسلمان

در <چرا اِن): َواْلِوْلدى اِء النِّسى و جاِل الرِّ ِمَن َن َواْلُمْسَتْضِعفيى اِ% ِل َسبيى فيى ُتقىاِتُلوَن

rسـتمگران دست nبـه كـه كـودكاني و زنان و مردان rرهايي nبراي و خدا, راه

و جنگ حد سر تا آنها از حمايت بنابراين نميكنيد؟!> پيكار شدهاند, تضعيف

است/ شده شمرده pزم پيكار

شده پايمال كلي به او حق كه محيطي آن در مخصوصا ـ زن حقوق به احترام /١٠

خاك زير به را دختران آزادانه و نبودند قائل زنان براي حيات حق كه آنجا تا بود

زنان كه اندازهاي همان ميگويد: كه آنجا تا گرفته قرار كيد تأ مورد نيز ـ ميكردند

جدا وظيفه از حق كه چرا حقاند داراي مقدار همان به دارند مسؤوليت و وظيفه

/٢٢٨ آيه بقره, سوره /٢

ِباْلَمْعُروِف)/٢ يَعَلْيِهنَّ الَّذى ِمثُْل َلُهنَّ (َو نيست

هـمه از دعوت و آسماني كتب صاحبان و ديگر اديان پيروان با همزيستي /١١

ميفرمايد: عمران آل سورة ٦٤ آية در چنانكه مشترك نقاط روي كردن تكيه براي

نُْشِرَك 'ى َو اَ% ِاّ' نَْعُبَد َاّ' َبْينَُكْم َو َبْينَنىا اٍء َسوى َكِلَمٍة ِاليى اَلْوا َتعى َاْهَلاْلِكتىاِب يىا (ُقْل
بياييد كتاب! اهل "اي <بگو: اِ%): ْدوِن ْن مِّ َاْربىابا َبْعضا َبعُضنا 'ىَيتَِّخَذ َو َشْيئا ِبهى

و نپرستيم را يگانه خداوند جز كه است; يكسان شما و ما ميان كه سخني سوي به
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خـداي از غـير ـ را ديگر بعض ما, از بعضي و ندهيم; قرار او همتاي را چيزي

نپذيرد">/ ربوبيت به ـ يگانه

از قرآن آية صدها و شده داده دانش و علم به العادهاي فوق اهميت اسDم در /١٢

و جهل كانون كه قرآن نزول محيط به توجه با امر اين و ميكند حكايت معني اين

بر كيد تأ شد نازل پيامبر بر كه آياتي نخستين است/ جالب بسيار بود سوداي بي

/٥ تا ١ آيات علق, سوره /١
/١ آيه قلم, سوره /٢

rبشر نوع nو آدم برتري اصو� و ميكند٢ ياد سوگند قلم به جا دريك و ١ كرد علم

/٣٣ تا ٣١ آيات بقره, سوره /٣

ميشمرد/٣ دانش و علم فضيلت در را

جامعه كل بر عمومي نظارت نوعي كه ـ منكر از نهي و معروف به امر مسألة /١٣

هـرگونه برابر در افراد همة براي متقابل مسؤوليت و است جامعه كل وسيلة به

نـقطههاي از يكـي نـيز ـ مـيشود قـائل وظـيفه انجام ترك يا اجتماعي مفسدة

ديگر/ آيات و ١١٠ و ١٠٤ آيات عمران, آل سوره /٤

است٤/ آيين اين درخشان

و مادي امور به شديد گرايش ناهنجاريها, و مفاسد از بسياري سرچشمة /١٤

اين بستن براي اسDم و است برق و زرق پر زندگي و پرستي تجمل در مسابقه

/٣٥ تا ٣٣ آيات زخرف, سوره /٥

ايـنكه عين در ميكند٥ دعوت پرستي تجمل ترك و زيستن ساده به سرچشمه

/٣٢ آيه اعراف, سوره /٦

ميشمرد/٦ مباح را زينتها حتي و مادي مواهب از منطقي و معقول استفادة

همه در اخDقي موازين مDحظة و ديگران با برخورد حسن و ادب رعايت /١٥

مسألة اين از مهمي بخش به ١٩ و ١٨ آيات لقمان سورة در كه شده سفارش جا
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و ٧٢ آية فرقان سوره و ١٢ و ١١ آيات حجرات سوره در همچنين و شده, اشاره

ديگر/ آيات

َو ِبـاْلُعْرِف ْأُمـْر َو اْلـَعْفَو (ُخـِذ ميخوانيم: اعراف سورة ١٩٩ آية در همچنين

كـارهاي بـه و كـن, رفـتار مدارا و عفو با rحال هر <nبه َن): اِهليى َعِناْلجى َاْعِرْض

dمجمع است مجيد قرآن در اخbقي آيات جامعترين آيه اين كه ميخوانيم cdefg صادق امام از حديثي در /١
/hفوق آية ذيل البيان,

/١<rمكن ستيزه آنان با nو بگردان روي جاهDن از و نما, دعوت شايسته

ديگر, مذاهب پيروان با منطقي بحثهاي ساختن جانشين مورد در مجيد قرآن /١٦

َو ِبـاْلِحْكَمِة َک َربِّ ِل َسـبيى ِاليى (ُاْدُع مـيگويد: كـوركورانـه تـعصبهاي جـاي به

راه به نيكو, اندرِز و حكمت <با َاْحَسُن): ِهَي ِبالَّتي اِدْلُهْم َوجى اْلَحَسنَِة اْلَمْوِعَظِة

مناظره و استدpل است, نيكوتر كه روشي به آنها با و نما; دعوت پروردگارت

/١٢٥ آيه نحل, سوره /٢

كن>/٢

آيين روشن نقاط از يكي باشد كه هر از آن پذيرش و حق مقابل در خضوع /١٧

ُأْوَلِئَک َأْحَسنَُه ِبُعوَن َفَيتَّ اْلَقْوَل َيْسَتِمُعوَن الَِّذيَن ـ ِعَباِد ْر (َفَبّشِ ميفرمايد: است,

همان ـ ده/ بشارت مرا بندگان <پس :( ْلَباِب اْ'َٔ ُأْوُلوا ُهْم َوُأْوَلِئَک اُ% َهَداُهْم الَِّذيَن
كساني آنان كنند; مي پيروي آنها نيكوترين از و ميشنوند را سخنان كه كساني

/١٨ و ١٧ آيات زمر, سوره /٣

خردمندانند/>٣ آنها و كرده, هدايتشان خدا كه هستند

روايات و مجيد قرآن كه است اصولي از الهي غير انگيزههاي از نيت اخDص /١٨

و خـداونـد مـقبول و پاك را اعمالي كرده, كيد تأ آن بر مكرر در مكرر اسDمي

كـاري ريا و خودنمايي و تظاهر قصد به كه ميشمرد سعادت و نجات موجب
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ركـن و گردد منظور آن در الهي و اخDقي و انساني واpي اهداف بلكه نباشد,

َن) الّديى َلُه َن (ُمْخِلصيى عنوان: روي قرآن آية هفت در دهد/ تشكيل را آن اساسي

غافر, سوره ,٣٢ آيه لقمان, سوره ,٦٥ آيه عنكبوت, سوره ,٢٢ آيه يونس, سوره ,٢٩ آيه اعراف, سوره /١
/٥ آيه بينه, سوره و ,٦٥ و ١٤ آيات

شده/١ تكيه

بر كه ميكند ثمري پر و پربار باغ به تشبيه را مؤمنان خالصانة صدقات سو يك از

/٢٦٥ آيه بقره, سوره /٢

اعمال ديگر سوي از و ميشود/٢ برابر دو ميوهاش الهي, رحمت باران نزول اثر

روي كـه عمقي كم خاك در كه ميكند تشبيه بذرهايي به را مؤمن غير كاران ريا

/٢٦٤ آيه بقره, سوره /٣

ميبرد/٣ خود با و ميشويد را همه باران و شده افشانده گرفته قرار سنگي تخته

عـنوان به كنندگان تبذير و شده نكوهش شديدا تبذير و اسراف اسDم در /١٩

/٢٧ آيه اسراء, سوره /٤

الّشيىاطيِن)٤/ اَن ِاْخوى كىانُوا يَن رى اْلُمَبذِّ (ِانَّ شدهاند: معرفي شيطان برادران

كه است, اسDم اساسي اصول از نيز يتيم و سرپرست بي كودكان از حمايت /٢٠

يتيمان مال خوردن كه آنجا تا شده تأكيد آن بر بسياري روايات و فراوان آيات در

نََّما ٕاِ ظُْلما اْلَيَتاَمي َأْمَواَل َيْأُكُلوَن الَِّذيَن (ٕاِنَّ شده: شمرده آتش خوردن همچون

/١٠ آيه نساء, سوره /٥

نَارا)٥/ ُبُطوِنِهْم ِفيى َيْأُكُلوَن
َيْسَئُلونََك (َو ميفرمايد: است, شده توصيه آنها كارهاي اصDح ديگر جاي در

بگـو: مـيكنند سـؤال يتيمان درباره تو از <و َخْيٌر): ُهْم لَّ ٌح ِاْص�ى ُقْل اْلَيتىاميى َعِن

/٢٢٠ آيه بقره, سوره /٦

است">٦/ بهتر آنان كار "اصDح
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شده توصيه آنان با خوشرفتاري به نسبت و هستند محترم اسيران اسDم, در /٢١

است: شـده شـمرده نـيكان و ابـرار برنامة جزء مجيد قرآن در آنان به كمك و

/٨ آيه دهر, سوره /١

امـام از حـديثي در َوَأِسـيرا):١ َوَيـِتيما ِمْسِكينا ِه ُحّبِ َعَلي َعاَم الطَّ (َوُيْطِعُموَن
به دادن غذا <و واجٌب>: حٌق ِاليِه اpِحساُن و اpَسير <ِاطْعىاُم ميخوانيم: ,cdefg علي

/٣ حديث ,٣٢ باب العدو, جهاد ابواب ,٦٩ صفحة ,١١ جلد الشيعه, وسائل /٢

است>٢/ واجبي حق او به نيكي و اسير

روايات و مجيد قرآن كه است مسائلي مهمترين از يكي نيز امور در مشورت /٢٢

مشـورت به مأمور كل, عقل آن با mnopq پيامبر حتي و نموده كيد تأ آن بر اسDمي

/١٥٩ آيه عمران, آل سوره /٣

از يكي را اجتماعي مهم امور در مشاورت pًاصو و اْ'َْٔمِر)٣: ِفيى بوده(َوَشاِوْرُهْم

/٣٨ آيه شوري, سوره /٤

َبْينَُهْم)٤/ ُشوَري :(َوَأْمُرُهْم ميداند ايمان نشانههاي

حـالي در ايـن بود/ mnopq پيامبر قطعي برنامههاي جزء نيز خرافات با مبارزه /٢٣

مردم افكار و بزنند دامن خرافات به دارند اصرار نبوت, دروغين مدعيان كه است

هـماهنگ خرافـاتشان با عوام تمايل جلب براي و كنند, تحذير طرق اين از را

خرافهاي كه جايي در حتي و ميشكند را سد اين mnopq اسDم پيامبر ولي ميشوند,

ميكند/ مبارزه آن با شود تمام او نفع به مردم نظر در

تا بود, گرفته فرا را عربستان جزيرة سرتاسر كه باpتر پرستي بت از خرافهاي چه

شمرده جنون نشانة احيانا حتي و عجيب و مشكل بسيار آن با مخالفت كه آنجا

(َأَجَعَل گفتند: كرد دعوت يگانه خداوند به را آنها mnopq پيامبر كه هنگامي ميشد/

خداي خدايان, همه اين جاي به او <آيا ُعَجاٌب): َلَشْيٌء َهَذا ٕاِنَّ َواِحدا ٕاَِلها ِلَهَة اْ'|
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/٥ آيه ص, سوره /١

است!>١/ عجيبي چيز براستي اين داده؟! قرار واحدي

با او كه بوده همين نيز mnopq اسDم پيامبر به جنون دادن نسبت دpيل از يكي ظاهرا

برخاست/ مبارزه به بود محيط مسائل مسّلمترين از كه پرستي بت مسألة

طـول بـه آن شـرح كـه بـود زيـادي خرافات گرفتار جاهلي عرب مجموع, در

كرد/ مبارزه آنها همة با mnopq اسDم پيامبر و ميانجامد

انسانهاي چنگال در اسارت از و هوس و هويى قيد از انسان ساختن آزاد /٢٤

به اسDم كه است مسائلي از نيز غلط سنن و رسوم و آداب در اسارت يا و ديگر,

ايـن را mnopq پـيامبر ويـژة صـفات از يكـي كـه آنـجا تا ميدهد بسيار اهميت آن

و دوش nاز بـود, آنـها بر كه را زنجيرهايي و سنگين, بارهاي <و كه: ميشمرد

/١٥٧ آيه اعراف, سوره /٢

َعَلْيِهْم)٢/ الَّتيكىانَْت اْ'َْغ�َل َو ِاْصَرُهْم َعنُْهْم َيَضُع (َو ميدارد>: بر rگردنشان

اين نميبخشد را آن خدا هرگز كه گناهي سه از يكي نبوي معروف حديث در

برده صورت به را او و كند سلب را آزادهاي انسان آزادي انسان, كه شده شمرده

ُحـّرًا> bَرُجـ باىَع َاْو َاجَرَه َاْجرًا َاِواغتََصَب مَهرًا َجَهَد مَن ِالّىا َذنٍب كُلِّ غافُر تعاليى لَه
الّى <ِانَّ : mnopq النبي عن /٣
/hاجر مادة البحار, dسفينة

بفروشد/٣ و درآورد

از ديگـر يكـي مـادي, امـور در آز و حـرص و فزونطلبي و تكاثر از منع /٢٥

همچنين و مجيد قرآن از متعددي آيات در كه است آيين اين اصلي برنامههاي

از يكـي عـنوان بـه را آن كـه آنـجا تـا است, شده اشاره آن به اسDمي روايات

قرار تفاخر و لعب و لهو رديف هم و شمرده دنيا زندگي مذموم خصيصههاي
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/٢٠ آيه حديد, سوره /١

اثبات براي كه را آنها و ميكند معرفي خدا از خبري بي سبب را آن و ١ است داده

را خـود مـردگان قـبرهاي تا شدند گورستان راهي خويش, قبيلة و قوم فزوني

/٢ و ١ آيات تكاثر, سوره /٢

اْلَمقىاِبَر)٢/ ُزْرُتُم َحّتىي ـ كىاثُُر التَّ يُكُم (َاْلهى ميفرمايد: كرده, مذمت سخت بشمارند

اموالش تمام و خود سرانجام كه را برتربين خود و مستكثر مستكبر قارون داستان

آنان برنامههاي پيروان به و ميكند بازگو مفصلي شرح با را رفتند فرو زمين قعر به

افـراد گونه اين مادي امكانات به چشم اينكه از را پيامبرش و ميدهد; هشدار

بعد/ به ٧٦ آية قصص, سورة و ١٣١ آيه طه, سوره /٣

مينمايد٣/ نهي بداند آنان برتري و فضل نشانة را آن و بدوزد

سـرلوحة در كـه دسـتوراتـي جزء ميتوان را همبستگي و اتحاد به دعوت /٢٦

ياد آن از مجيد قرآن در فراوان كيد تأ با كه شمرد گرفته, قرار اسDمي برنامههاي

بازگشت به نسبت و ميكند تفرقه از نهي و اتحاد به دعوت را همگان است/ شده

لب بـر را كـنده پـرا افـراد و مـيدهد هشدار جاهليت نفاقهاي و اختDفات به

/١٠٣ آيه عمران, آل سوره /٤

و جامعه شدن سست سرچشمه را اختDف و تنازع و شمرده٤ آتش از پرتگاهي

/٤٦ آيه انفال, سوره /٥

ميشمرد٥/ آن شوكت و قدرت رفتن ميان از

ميگويد: كه آنجا تا است اسDم دستورات مهمترين از نيز قانون به احترام /٢٧

َن امـيى قـّوى (ُكونُوا شمريد: محترم را آن شود, تمام شما ضد بر قانون گر ا حتي

بـه قيام <هميشه َن): ْقَربيى واْ'َ الَِدْيِن اْلوى َاِو َانُْفِسُكْم َعليى َلْو َو ِلّلِه اَء ُشَهدى ِباْلِقْسِط

و مـادر و پـدر يـا شـما, زيان به چه گر ا دهيد, گواهي خدا براي كنيد/ عدالت
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/١٣٥ آيه نساء, سوره /١

باشد!>١/ بوده نزديكانتان

سـتم و ظـلم را ا¬ حـدود از تـعّدي و ميدانـد حرام را قوانين حريم شكستن

/٢٢٩ آيه بقره, سوره /٢

را راستين ايمان نشانة و الّظىاِلُموَن)٢ ُهُم ِئَك َفُاولى اِ% ُحُدوَد َيَتَعدَّ (َوَمْن ميشمرد:

و فكـر مـحيط در حـتي آن بر اعتراض ترك و حق قانون برابر در مطلق تسليم

/٦٥ آيه نساء, سوره /٣

ميشمرد/٣ عقل و انديشه

در آن تجلّي كه بود mnopq پيامبر شخص مستمرة سيره تنها نه انتقامجويي ترك /٢٨

كـرارا بلكه شد, آشكار ًDكام مكه فتح داستان در مخصوصا اسDمي جنگهاي

ميكرد/ توصيه آن به را خود پيروان

ديگـران لغزشهاي از كردن نظر صرف و گذشت و عفو به را همه جا يك در

مـيسازد: مـتوجه هستند آن انتظار در كه الهي عفو به را آنها و ميكند, دعوت

/٢٢ آيه نور, سوره /٤

َلُكْم)٤/ اُ% َيْغِفَر َاْن ُتِحبُّوَن َا'ى َوْلَيْصَفُحوا (َوْلَيْعُفوا
به را بدي بلكه نكنيد انتقامجويي تنها نه بديها مقابل در ميگويد: آن از فراتر بلكه

َاْحَسـُن ِهَي ِبالَّتي (ِاْدَفْع گردد: محبت جوشش سرچشمة تا گوييد, پاسخ نيني

/٣٤ آيه فصلت, سوره /٥

َحميٌم)٥/ َوِليٌّ َكَانَُّه اَوٌة َعدى َبْينَُه َو َبْينََک الَّذي َفِاذا

اسDمي رأفت و رحمت از توز كينه دشمنان كه نميدهد اجازه حال اين با ولي

يـا دوستان مقابل در بايد كه گونه همان ميدهد دستور بلكه كنند استفاده سوء

سرسخت, و لجوج دشمنان برابر در باشيد مهربان و نرم خورده, فريب دشمنان
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با را mnopq پيامبر راستين ياران كه آنجا تا كنيد, برخورد عمل شدت و خشونت با

خـود ميان در و شديد, و سرسخت كّفار برابر <در ميكند: معرفي اوصاف اين

/٢٩ آيه فتح, سوره /١

/١ َبْينَُهْم) اُء اِرُرَحمى اْلُكّفى َعَلي اُء (َاِشّدى مهربانند>:

مناسبت هر به اسDم كه است مسائلي از نيز زمينهها تمام در تقوا به دعوت /٢٩

و زاد و بشر نجات راه تنها را آن و ميرود آن سراغ به و ميكند تكيه آن روي

/١٩٧ آيه بقره, سوره /٢
/١٣ آيه حجرات, سوره /٣
/٩٦ آيه اعراف, سوره /٤
/٦٣ آيه مريم, سوره /٥

و آخرت٥ سعادت و دنيا٤ بركات و انسانها٣ شخصيت معيار و آخرت٢ توشة

/٢٩ آيه انفال, سوره /٦

ميشمرد/ گاهي٦ آ و بينايي سبب

عبارت به و است; اسDم تعليمات اصول از نيز ا%> ُبْغضِفي ا%و ِفي <ُحّب /٣٠

هر روشنتر تعبير به يا داشتن/ دشمن خدا براي و داشتن دوست خدا براي ديگر

خود دوست را ميدارد بر گام پاكي و تقوا و عدالت و حق و ايمان راه در كه كس

و بدان و كان ناپا از عكس به و سازيد قرار بر دوستي محكم پيوند او وبا بدانيد

حزب اصلي نشانة عنوان به قرآن آيات در كه بگيريد فاصله ستمگران و آلودگان

/٢٢ آيه مجادله, سوره /٧

ُعـَري <َاْوثَـُق اسDم و ايمان دستگيرة محكمترين اسDمي احاديث در و ٧ الله

١٢٥ صفحة ,٢ جلد كافي, اصول /٨
/٢٠١ صفحة ,١ جلد البحار, سفينة /٩

اينها است/ شده شمرده اعمال٩ افضل و اِ%>٨ ِفي اْلُبْغُض َو اِ% ِفي اْلُحبُّ اِن مى اْ'يى

است/ فروع و اصول در اسDم تعليمات از بخشي
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جاهليت ظلماني محيط از برخاسته و نخوانده درس انساني كرد باور ميتوان آيا

چنين اين تعليماتي خشونت, و عدالتي بي و فساد و كفر دركانون يافته پرورش و

باشد/ او تأييد و الهي الهام و آسماني وحي طريق از اينكه جز بياورد خود با

براي دpيل بهترين از دانشمندان براي آييني, هر دعوت محتواي بررسي اصو�

پيشي معجزات از بسياري بر گاه و است آيين آن مدعاي كذب و صدق اثبات

مـخالفان سوي از معجزات دربارة كه وسوسههايي از بسياري كه چرا ميگيرد/

مـحتواي بـررسي مـورد در rآن امثال و سحر تهمت nمانند ميشد ابراز لجوج

و كـرد; تأليـف مـورد اين در قطور كتابي ميتوان حتي است, معنا بي دعوت,

نيز و اجتماعي و اخDقي و اعتقادي زمينههاي تمام در اسDم تعليمات مخصوصا

براي است گستردهاي و وسيع ميدان مادي و معنوي و گروهي و فردي مسائل در

مبحث/ اين

عـقب از بـرخـاسته و نخوانده درس بياباني عرب يك از مجموعه اين مسلما

معجزهاي هيچ ما عقيده به و باشد عادي مسألة يك نميتواند محيطها ماندهترين

مجموعة ديگر, قرائن به انضمام با كه است قرينهاي حداقل و نيست باpتر اين از

ميآورد/ وجود به را اطمينانبخشي

��

محيط در او تأثير عمق /٤

دليل نميتواند تنهايي به محيط يك در مكتب يك گستردة تأثير كه است درست

مـحيطهاي مـدتها كه ميشناسيم را نادرستي آيينهاي زيرا باشد آن صحت بر

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٣٨٧> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



كنون ا هم يا پاشيدند هم از سرانجام و بودند داده قرار خود تأثير تحت را وسيعي

در زنده قرينة يك عنوان به ميتواند تأثير اين چگونگي ولي دارند ادامه بعضا نيز

گيرد/ قرار توجه مورد ديگر قرائن كنار

كـمترين داشتن با و مثبت جنبههاي در جهش صورت به تأثير اين كه هنگامي

است/ مكتب آن اصالت و عمق از نشانهاي مسلما گيرد, صورت ضايعات

فاصلة بتواند و باشد داشته اسDم و عرب تاريخ از اطDعي كمترين كه كيست

فلسفي طفرة به كه فاصلهاي ـ mnopq پيامبر دعوت سال ٢٣ مدت در كه را عظيمي

كند/ انكار را آمد وجود به ـ انقDب يك به تا داشت شباهت بيشتر

نـظر از و نـداشـتند تـاريخ در نشـاني و نـام كه شدهاي فراموش و متروك قوم

بعد قرن چند در حتي چشمگير پيشرفت براي آمادگي گونه هيچ جامعهشناسي,

از جديدي مرحلة وارد و شوند دگرگون گهان نا نميشد, خوانده آنها پيشاني در

را خود عصر جهان بلكه شوند دگرگون خودشان تنها نه گردند, عظيم تمدن يك

زمـان تا و آينده قرنهاي در دگرگوني و انقDب اين آثار و سازند دگرگون نيز

باشد/ نمايان نامحدودي

عصر گانة پنج عظيم تمدنهاي و كند عوض را بشريت تاريخ مسير كه تمدني

قـرار خود الشعاع تحت را يمن و بابل و مصر و ايران و روم تمدن يعني خود

دهد/

شناخته معيارهاي با شناسان جامعه و مورخان كه است چيزي همان درست اين

نـام به كتابهايي چند هر نيستند/ آن تفسير به قادر دارند دست در كه شدهاي

هنوز كه دارند اعتراف ولي نوشتهاند ديگر مشابه نامهاي يا اسDم تمدن تاريخ
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آنـها بـراي جـهان در اسDم نفوذ و پيدايش مورد در فراواني نشدة حل نكات

دارد/ وجود

يك در تنها rبهاDانق ساير خDف nبر دگرگوني و انقDب اين اينكه توجه قابل

اركـان تمام بلكه نداشت اقتصادي يا سياسي جنبة تنها و نگرفت صورت بُعد

و رسوم و آداب و اقتصادي و اخDقي و فرهنگي و اجتماعي نظامات و جامعه

ساخت/ دگرگون را چيز همه

و جهان كل در سپس و خود ظهور محيط در اسDم تأثير ابعاد اينكه: سخن كوتاه

از روشـني قـرينة ميتواند كه است دقتي خور در مطلب بشريت تاريخ كل در

ميكند/ طلب را گانهاي جدا كتاب تأليف آن, شرح و باشد آن حقانيت قرائن

��

بههدف چگونگيوسايلنيل /٥

گـيرند, بهره وسايلي از ناچارند خود اهداف به رسيدن براي گروهي يا هرفرد

آن حقانيت و اصالت شناخت به ميتواند زيادي حد تا وسايل اين نوع انتخاب

نمايد/ كمك آن بودن ساختگي يا و مكتب

و ميشمردند جايز را وسيلهاي هر از استفاده خود اهداف به رسيدن براي كه آنها

اصلي برنامة را اِئَط> اْلَوسى ُر ُتَبرِّ ايىاُت <َاْلغى ميكند>: توجيه را وسيله <هدف, اصل

به نيل براي كه آنها ولي نيستند/ برخوردار اصالت از مسلما ميدهند, قرار خود

از را خود حقانيت نشانة ميگيرند, بهره مقدسي وسايل از خود مقدس اهداف

هـمين از را دروغـين و راستين پيامبران درست و ميسازند, آشكار طريق اين
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شناخت/ ميتوان طريق

رسـميت بـه را شـرطي و قـيد گونه هيچ خود, اهداف به رسيدن براي كه آنان

ميدانند, مباح نامشروع و مشروع از اعم را وسيلهاي هر از استفاده و نميشناسند

را انساني ارزشهاي به احترام و راستي امانت, عدالت, همچون مفاهيمي كه آنها

مـخالف جـهت در هرگاه و كند, كمك اهدافشان به كه ميدانند محترم آنجا تا

دروغيناند/ پيامبران زمرة در مسلما ميكنند وداع همه با گيرد قرار اهدافشان

را انسـاني اصـول نـيز خود جنگهاي در حتي كه هستند آنها راستين, پيامبران

بـه نميكنند عدول آن از هرگز گرفتاريها و سختيها در و ميشمرند, محترم

فـرامـوشي بـه دشمن درباره را گذشت و عفو و عدالت اصول پيروزي, هنگام

انساني غير وسايل به متوسل شكست احتمال و خطر مواقع در و نميسپارند,

نميشوند/

و دوستان با را او رفتار و بسنجيم mnopq اسDم پيغمبر زندگي با را كلي اصل اين گر ا

قـرار توجه مورد راحتيها و سختيها در شكست و پيروزي موقع در دشمنان

نيل وسايل انتخاب در كه بود كساني از او كه كنيم قبول ميتوانيم خوبي به دهيم

مواقع در گاه هيچ و بود خاصي ارزشهاي پيرو و كنجكاو و سختگير هدف, به

ميدان در حتي را اخDقي دقيق مسائل و نشد متوسل انساني غير امور به خطر,

كرد/ رعايت نبرد

عفو فرمان rمكه فتح nيعني خود, دشمنان كترين خطرنا بر پيروزي هنگام به او

بخشيد/ را جنگي جنايتكاران و قاتDن حتي و كرد, صادر را عمومي

است داده سر جويانه انتقام شعارهاي سپاه, فرماندهان از يكي شنيد كه هنگامي
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ُقـَرْيشا>: اُ% َاَذلَّ َاْلـَيْوَم اْلُحْرَمُة, ُتْسَتَحلُّ َاْلَيْوَم اْلَملَحَمِة يْوُم <َاْلَيْوَم ميگويد: و

ميگردد, پايمال افراد احترام امروز است, انتقام و وخونريزي جنگ روز <امروز

او بركناري دستور فورا است> كرده ذليل را قريش خداوند كه است روزي امروز

<َاْلَيْوَم دهند: شعار چنين rناروا و nزشت شعار اين جاي به فرمود: و كرد صادر را

امـروز /// است بـخشش روز <امـروز ُقـَرْيشا>: اُ% َاَعـزَّ َاْلَيْوَم /// اْلَمْرَحَمِة َيْوُم

,١ جلد الِسيَره, َحبيب در ١٣٠ و ١٠٥ صفحة ,٢١ جلد ا!نوار, بحار در مختلفي عبارات با مطلب اين /١
/٢٤٦ صفحة ,٢ جلد اثير, ابن كامل و ٣٣٤ صفحة ,٢ جلد در طبري و ٢٨٨ صفحة

كرد/>١ عزيز را قريش خداوند

آنها دربارة mnopq اسDم پيامبر ببينند بودند كشيده صف مكه بزرگان كه موقعي حتي

فوق خشونت و عمل شدت انتظار مردم از بسياري و ـ ميكند صادر حكمي چه

ميگوييد <چه فرمود: كرده آنها به رو ـ داشتند توز كينه دشمنان اين از را العادهاي

از نيكي جز <ما گفتند: مكه سران خودتان؟> به نسبت من از ميبريد گمان چه و

بـه يوسف كه ميگويم همان شما به <من فرمود: mnopq پيامبر </// نداريم گمان تو

َاْرَحـُم ُهـَو َو َلُكْم اُ% َيْغِفُر اْلَيْوَم َعَلْيُكُم َب َتثْريى ('ى گفت": خود كار جفا برادران

نـيست, شـما بـر امـروز مDمتي و <"توبيخ الطَُّلقىاُء">: َانُْتُم َو ِاْذَهُبوا اِحميَن) الّرى

/٩٢ آيه يوسف, سوره /٢

آزاديد/>٢ شما همة برويد است"/ الراحمين ارحم او و ميبخشد را شما خداوند

اين و كشت, را خزيمه بني طايفة اسيران دليل بدون وليد بن خالد كه هنگامي

ُهَم <َالّلى فرمود: بار سه يا دو و شد ناراحت سخت رسيد, mnopq اسDم پيامبر به خبر

بيزاري اظهار داد انجام خالد آنچه از من <خدايا! الٌِد>: خى َصنََع ِمّما ِاَلْيَک َاْبَرُء ِانّي

برود قبيله آن ميان به پول مبلغي <با فرمود: را cdefg علي امام سپس ميكنم>, تو نزد
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رضايت كسب در و بدهد را ايشان شدة تلف اموال عوض و آنها كشتگان دية و

/٣٨٩ صفحه ,١ جلد السير, حبيب /١

بكوشد/>١ آنان

چشم به صنعتي تمدن مهد در حتي و امروز دنياي جنگهاي در حتي امور اين

و دوم و اول جـهاني جـنگ پـايان حـوادث در دنيا كه گونه همان نميخورد,

حال بود, جوييها انتقام فجيعترين شاهد پيروز, ارتشهاي حساب بي جنايات

نـيمه قـوم يك مـيان در را مرحـمت و عفو اين توفيق mnopq اسDم پيامبر چگونه

گويند/ پاسخ آن به بايد فرزانگان كه است سؤالي اين كرد؟ پيدا وحشي

گر ا حتي كه بود اندازهاي به انساني غير و خرافي وسايل از او, اجتناب و پرهيز

به ظاهرا چند هر ميزد هم بر را آن باز بود شده فراهم طبيعي طور به آن مقدمات

اين مقارن كه ميخوانيم: mnopq پيامبر فرزند ابراهيم وفات حادثة در بود/ او زيان

سـوي از اعـجازي و كـرامت را آن مـردم, از گـروهي و گـرفت, آفـتاب حادثه

گرفت/ ابراهيم مرگ خاطر به آفتاب گفتند: كرده تلقي mnopq پيامبر

ِمْن آَيتىاِن َواْلَقَمَر ْمَس الشَّ ِانَّ النّىاُس َها <َايُّ فرمود: و رفت منبر به فورا mnopq پيامبر

َفـِاَذا ِلـَحيىاِتِه, َو'ى َاَحـٍد ِلـَمْوِت اِن َيـنَْكِسفى 'ى َلُه, اِن عى ْمطيى ِبَامِرِه َيجِريىاِن اِ% آيىاِت

ا َفَلّمى اْلُكُسوِف َة َص�ى ِبالنّىاِس َفَصّلىي اْلِمنَْبِر ِمَن نََزَل ثُمَّ َصلُّوا ا ُهمى َاَحُد َاْو ا انَْكَسفى

نشانههاي از نشانه دو ماه و آفتاب مردم! <اي : <" ِاْبنيى ْز َفَجهِّ ُقْم َعِليُّ "يىا قىاَل: َم َسلَّ

مرگ براي نه هستند, او امر مطيع و ميكنند حركت او فرمان به است, خداوند

rخسوف nو كسوف كه هنگامي كسي, زندگي براي نه و ميشوند تاريك كسي

nنماز كسوف نماز مردم با و آمد پايين منبر از سپس بخوانيد/ نماز ميدهد روي
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فراهم را فرزندم مقدمات و برخيز علي! اي فرمود": سDم از پس و خواند rآيات

Kالنبّي َاْوMد َعَدُد Oباب ١٣ حديث ,١٥٥ صفحة ,٢٢ جلد ا!نوار, بحار /١

كن/>١

ابراهيم, فرزندش دفن مراسم از قبل حتي mnopq پيامبر كه ميدهد نشان داستان اين

چند هر كند خفه نطفه در را نادردست فكر اين تا كرد كار اين بر اقدام سرعت به

از مـقاصدش و اهداف پيشبرد براي نميخواست او ولي بود, او نفع به ظاهرا

گيرد/ بهره نامشروع و نادرست وسايل

است pزم پايان در نيز نكته اين ذكر ولي كشيد درازا به باره اين در سخن چه گر

كـيد تأ آن بر mnopq پيامبر و آمده اسDم در جنگ آداب در كه كاريهايي ريزه كه

فـوق مّدعاي بر ديگري شاهد داد, نشان آن به را خود پايبندي عم` و داشت

است/

ميشدند جهاد ميدانهاي از يكي براي حركت آمادة اسDم سپاهيان كه هنگامي

/// > مـيساخت: آشنا خود حساس وظايف به جملهها اين با را آنها mnopq پيامبر

كنيد/ mnopqجهاد پيامبر آيين طبق او براي و جوييد استمداد او از و خدا نام به برويد

نـداريـد/ روا خـيانت غـنائم در و نگرديد فريب و مكر گرد هيچگاه مردم اي

اعضاي ديگر و بيني و گوش و چشم و ندهيد قرار هتك مورد را دشمن كشتگان

و پيرزنان و پيرمردان نكنيد/ قطع ـ بود معمول جاهليت در كه گونه آن ـ را آنها

نشويد/ كنند سا ديرها و غارها در كه رهبانان متعرض و نرسانيد قتل به را كودكان

نسوزانيد را نخلستانها شويد, مجبور اينكه مگر نزنيد ريشه از را درختان هرگز

آتش بـه را زراعتهـا و نـنماييد قـطع را مـيوه درخـتان نكنيد, غرق آب در و
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نبريد بين از خود غذاي مصرف براي جز را گوشت حDل حيوانات /// نكشيدو

rزدن شـبيخون nو حـيله از و نسـازيد آلوده زهـر بـا را دشـمن آبهاي هرگز

,١١ جلد وسائلالشيعه, كتاب در جمله از است, آمده گون گونا منابع در مختلف عبارات با حديث اين /١
/٣ و ٢ حديث َاصحابهم, َو الَسرياء ُامراء بابآداب ٤٣ صفحة

بپرهيزيد/>١

كـه خـيبر جنگ در كه آنجا تا بود پايبند امور تمام به عمل, در mnopq پيامبر خود

كسي نميشد گشوده آساني به و بود محاصره آنها مستحكم قلعههاي مدتها

ببنديد/ را آن تا ميدهم نشان شما به و ميدانم را قلعه آب راه من كرد پيشنهاد

نميبندم>/ هرگز آنها روي به را آب <من mnopqفرمود: پيامبر

گـفت: داشت اخـتيار در را يـهود چـهارپايان كـه چوپاني كه هنگامي همچنين

كه امانتي در نشد راضي mnopq پيامبر بگذارم>, شما اختيار در را اينها همة <حاضرم

/٣٤٤ صفحة ,٣ جلد هشام, ابن سيرة /٢

كند/٢ خيانت سپردهاند وي به

راههدفش در او كاري فدا و ايمان /٦

ايمان ميزان دروغين از راستين مدعيان شناخت براي عمده قرائن از ديگر يكي

است/ آن راه در كاري فدا و خودگذشتگي از و خود مدعاي به آنها

هدف راه در زيادي كاري فدا طبعا گاهند آ امر حقيقت از چون دروغين مدعيان

مدعاي تحريف و گذشت و مصالحه به حاضر آساني به عDوه به ندارند خود

جـايز خـود بـراي را اينها از يك هيچ راستين, مدعي كه حالي در هستند خود

نميشمرد/

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٣٩٤> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



قرائن به كردن ضميمه براي ولي نيست, كافي تنهايي به امر اين كه است درست

ميشود/ محسوب خوبي قرينه ديگر

خود اعتقادات از جايي, در mnopq اسDم پيامبر كه نشده ديده تواريخ از يك هيچ در

هنگامي ُاحد ميدان در حتي كند/ فرار جهاد ميدان از يا و باشد كرده نشيني عقب

از rcdefg علي جز همه nيا لشكريان غالب و رسيد درجةوخامت منتهي به جنگ كه

با و ايستاد ميدان در همچنان mnopq پيامبر بردند, پناه گوشهاي به شده خارج ميدان

نبود او نجات به اميدي ظاهرا و ميداد آزار را او دندان و پيشاني جراحات اينكه

نمود/ ايستادگي

rگـذشت كتاب آغاز در nكه او نزد قريش آمدن و ابوطالب بيماري داستان در

بت بـا مـبارزة در كـه كردند پيشنهاد mnopq اسDم پيامبر به آنها وقتي كه خوانديم

ْمَس الشَّ َوَضُعوا <َلْو فرمود: بردارد, يگانه خداي از دست و بيايد; كوتاه پرستي

ُاْهـَلَك َاْو اُ% ُيظِْهَرُه َحّتىي اْ'َْمَر َذا هى َاْتُرَك َاْن َعليى اريى َيسى فيى اْلَقَمَر و نيى َيميى فيى

چـپم دست در را مـاه و مـن راست دست در را خورشيد گر <ا َتَرْكُتُه>: ا مى ِه, فيى

كـه زمـاني تا كرد نخواهم چنين هرگز بردارم دعوت اين از دست كه بگذارند

/٦٧ صفحة ,٢ جلد طبري, /١

شوم/>١ هDك راه اين در من يا سازد ظاهر جا همه را دين اين خداوند

وعده او به و آمدند mnopq اسDم پيامبر نزد قريش كه: ميخوانيم ديگري داستان در

شود مكه مردان غنيترين كه بگذارند اختيارش در ثروت و مال قدر آن كه دادند

ولي بردارند, گام او دنبال به و درآورند او همسري به ميخواهد كه زني هر و

كه داريم ديگري پيشنهاد نميكني چنين گر ا و بردار, ما بتهاي بدگويي از دست
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همچون ما خدايان تو سال يك اينكه آن و ما صDح به هم و است تو سود به هم

ببينيم تا ميپرستيم را تو خداي ما هم يكسال و نمايي پرستش را عزي و pىت

بـا و شـد نـازل الْكىـاِفُروَن) ـَها َايُّ (يىا سورة كه بود اينجا ميشود/ چه سرانجام

/٧٠ صفحة مدرك, همان /١

داد/١ منفي جواب آنها به mnopq پيامبر مكرر بصورت و صراحت

قرآن و وحي نزوح از بعد كه هنگامي ميخوانيم: ٢ آية ذيل طه سورة تفسير در

از را او و شد نازل فوق آيه گرديد, متورم مباركش پاي كه كرد عبادت آنقدر پيامبر

به سخت را خود كه نكرديم نازل تو بر را قرآن <ما فرمود: و بازداشت كار اين

ايـمان خود دستورات به حد چه تا او كه ميدهد نشان اين و بيفكني> زحمت

داشت/

بيايند ميگويند راست گر ا كه ـ خود دشمنان از mnopq پيامبر دعوت و مباهله داستان

بر عذابي نيست, راستگو ديگري گر ا بخواهد خدا از كدام هر و كنند, مباهله او با

خويش مكتب به او راسخ ايمان از ديگري نشانة ـ كند رسوايش و سازد نازل او

زدند, سرباز مخالفان و كرد راه اين در كامل آمادگي اعDم mnopq پيامبر زيرا است;

نداشتند/ خود مذهب پايههاي استحكام به اطميناني كه چرا

مقابله و حوادث برابر در mnopq محمد حضرت ايستادگي از غرب و شرق مورخان

بسيار حكايتهايي نيست ساخته عادي انسان يك از هرگز كه بزرگ مشكDت با

كردهاند/

فـرار خـطري هـيچ از <او مـينويسد: فرانسوي معروف مستشرق گوستاولبون

/١١٩ صفحة عرب, و اسbم تمدن /٢

نميافكند/>٢ خطر به نيز جهت بي را خود حال عين در و نميكرد
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در mnopq پيامبر وضع دربارة cdefg علي اميرمؤمنان حضرت آن مكتب بزرگ گرد شا

ِبَرُسوِل َقْينىا اتَّ اْلَقوَم اْلَقْوُم َوَلَقي اْلَبْأُس ِاْحَمرَّ ِاَذا <ُكنّىا ميگويد: جنگ ميدانهاي

افروخته بر جنگ آتش كه <هنگامي ِمنُْه>: اْلَعُدوِّ ِاَلي َاْقَرَب َاَحٌد اَيُكوُن َفمى mnopq اِ%

ميبرديم, mnopqپناه خدا رسول به ما ميگرفتند قرار هم مقابل در گروه دو و ميشد

كلمة قصار, كلمات البbغه, نهج در تفاوت كمي با مضمون همين ـ ٢٣٢ صفحه ,١٦ جلد ا!نوار, بحار /١
است/ آمده ٩

نبود/>١ او از نزديكتر دشمن به ما از يك هيچ و

��

بودند؟ گروهي چه او به آوردندگان ايمان /٧

اين ميكنند, جذب خويش گرد به را خود همانند كساني معمو� ناصالح افراد

آري: است, چنين غالبا ولي نيست هميشگي گرچه قاعده

كهرباست> و كاه همچو را خود جنس سـماست و ارض اين كاندر ذره <ذره

از را زاده <امـام ميخوانـيم: معروف المثل ضرب در كه است روشن آنجا تا و

فـرصت و سـودجو افراد زيرا است روشن هم آن دليل شناخت>/ بايد زّوارش

امـتيازي كنند, معامله آنها با حاضرند كه ميروند كساني سراغ به هميشه طلب

برسند/ خود نامشروع مقاصد به و بگيرند امتيازي بدهند,

شخص آن اسرار محرمان و خواص و نزديكان مورد در مخصوصا مسأله اين

و پـاك اشـاص از او معتمدان و رازداران و خاّصان ديديم گر ا است/ روشنتر

پيشواي در صداقت و ايمان و پاكي كه ميشود معلوم بودند, ايماني با و صادق

او اطراف نادرست, و فاسد و كDّش افراد گر ا عكس به و است/ موجود مكتب آن

است/ آلود گل سرچشمه از آب كه ميفهميم بودند گرفته را

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٣٩٧> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



mnopq اسـDم پـيامبر مكتب اصلي گردان شا و رازداران و خاّصان به نگاهي كنون ا

هـمچون كسـاني بعد مراحل در و ابيطالب بن علّي همچون افرادي ميافكنيم/

كه ميبينيم را آنها امثال و بDل و صهيب و ياسر عمار و مقداد و ابوذر و سلمان

بودند/ پارسايي و گاهي آ ايمان, فضيلت, تقوا, از نمونهاي كدام هر

مكـه در خـود زنـدگي تمام از چشم كه كبازي پا مهاجران همان ُصّفه اصحاب

شديدترين در كه حالي در پيوستند mnopq پيامبر ياران صفوف به و بودند پوشيده

افرادند/ اين از ديگري نمونة ميكردند, زندگي اقتصادي وضع

راه اين در همه و رفتند نجد سرزمين به اسDم تبليغ براي كه نفري هفتاد گروه

روزها و بودند عبادت مشغول شبها كه بودند كساني نوشيدند شهادت شربت

ُصـّفه اصـحاب اخـتيار در را خـود دسـترنج و مـيپرداخـتند كشـي هـيزم بــه

جلد اثير, ابن كامل تاريخ در كه تفاوتي مختصر با معنا همين هجري/ چهارم سال وقايع مال, ا!¢ منتهي /١
است/ آمده ١٧١ صفحة ,٢

ميگذاشتند/١

و مادي جنبههاي و اجتماعي موقعيت از كه بودند كساني او خاص ياران ميان در

خاطر به را آنها mnopq اسDم پيامبر ولي داشتند قرار پايين ًDكام سطوح در ظاهري,

اين كه آنجا تا ميشمرد مقدم ديگران بر و ميداشت گرامي معنويشان امتيازات

نـزد آنـها بـزرگان از عـّدهاي و گـرديد مخالفان سخت اعتراض سبب موضوع

و عمار و ابوذر و صهيب و سلمان همچون افرادي كه حالي در آمدند, mnopq پيامبر

داشتند/ حضور mnopq پيامبر نزد تهيدست ياران از آنان امثال و خباب

ْيَت نَحَّ <َلْو گفتند: خاصي تكبر و غرور با افتاد صحنه اين به چشمشان كه هنگامي

َيـْمنَُعنىا َفـ�ى َعـنَْک َاَخـْذنىا َو ِاَلـْيَک نَْحُن َجَلْسنىا /// َصنىاِنِهْم اِئَح َروى �َو� ِء ؤ'ى هى َعنّىا
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دور ما از را نامطلوبشان و زننده بوي و اينها گر <ا ُؤ'ىِء>: هى ِاّ'ى َعَلْيَک ُخوِل ِمَنالدُّ

مانع كه چيزي تنها ميگرفتيم, فرا تو تعليمات از و مينشستيم تو نزد ميساختي

َمَع نَْفَسَک (َواْصِبْر آية: كه بود اينجا در هستند/> همينها ميشود تو نزد ما آمدن

/٢٨ آيه كهف, سوره /١

داد, دسـتور mnopq پـيامبر به و شد نازل ١( َواْلَعِشيِّ اَوِة َباْلَغدى ُهْم َربَّ َيْدُعوَن َن الَّذيى

ظـاهري بـرق و زرق بـه چشـم و باشد پابرهنه پاكدpن از گروه اين با هميشه

و البـيان مـجمع تـفسير كردهانـد, نقل مختلفي عبارات با موّرخان و مفسران از بسياري را داستان اين /٢
كهف/ سورة ٢٨ آية ذيل قرطبي,

ندوزد/٢ خودخواه ثروتمندان

كـوبندهاي و تند بيان مستكبران, تقاضاهاي گونه اين برابر در آن از بعد آيه در

َفْلَيْكُفْر اَء شى َمْن َو َفْلُيْؤِمْن اء شى َفَمْن ُكْم َربِّ ِمْن اْلَحقُّ ُقِل (َو ميفرمايد: است آمده

پروردگارتان سوي از "حق <بگو: اِدُقها): ُسرى ِبِهْم اَط َاحى نىارا َن ِللّظىاِلميى َاْعَتدنىا ِانّىا

پـذيرا را حقيقت اين nو بياورد ايمان خواهد مي هركس است! آمده شما براي

كردهايم آماده آتشي ستمكاران براي ما گردد"/ كافر خواهد مي كس هر و ,rشود

است>/ كرده احاطه سو هر از را آنان پردهاش سرا كه

حمايت قشري چه از اسDم كه ميكند اثبات خوبي به قاطع و صريح بيان اين

بودند/ اسDم مقدم صفوف آوردندگان ايمان اقشاري, چه و ميكرده

از يكي mnopq پيامبر پيرامون را درستكار و پاكدل و مؤمن افراد وجود مجيد قرآن

اِهٌد شى َوَيْتُلوُه ِه َربِّ ِمْن نَِة َبيِّ َعليى كىاَن (َاَفَمْن ميگويد: و شمرده او حقانيت شواهد

آن, دنبال به و دارد, خويش پروردگار از آشكاري دليل كه كس آن <آيا :(/// ِمنُْه

/١٧ آيه هود, سوره /٣

ندارد/ را امتيازات اين كه است كسي همچون nخداrآمده>٣ سوي از شاهدي
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از منظور و است معجزات يا قرآن همان نَة>, <َبيِّ كه معتقدند مفسران از بسياري

است/ مخلص مؤمنان و كار فدا پيروان همان <شاهد>

و مـعنوي و عـلمي مـقامات آن بـا cdefg عـلي مانند شخصي آوردن ايمان اصو�

حـقانيت بـر گويايي شاهد ميتواند است, آشكار او البDغة نهج از كه اخDقي

باشد/ mnopq پيامبر

��

پيشرفتسريع /٨

ميتواند گسترده, و عظيم تحّول ايجاد و آيين يك العادة خارق و سريع پيشرفت

ممكن هنگامي تأثيري چنين زيرا باشد/ آن حقانيت و اصالت براي ديگري قرينة

قوانين بر منطبق و زندگي واقعيات و فطريات روي مكتب آن پايههاي كه است

است/ انسانها زندگي بر حاكم كه قوانيني همان باشد, آفرينش

پـيشرفت زحـمت بـه انسان جسم و روح با ناسازگار و فطري غير قانون يك

مث` شود/ گرفته كمك آن براي فشار عوامل از بايد كند پيشرفت گر ا و ميكند;

همه ولي داشت, چشمگيري و سريع پيشرفت خود, دعوت آغاز در كمونيسم

انجام شديد ديكتاتوري و حساب بي خونريزيهاي و زور به توسل با ميدانيم

جامعه افكار عمق در مخصوصا مكتبي عميق و سريع پيشرفت گر ا حال گرفت/

نخستين قرون همان در اسDم ميدانيم ما است/ آن اصالت نشانة گيرد صورت

رسيده آنجا به اسDمي سرباز يك پاي حتي آنكه بي كرد فتح را وسيعي مناطق

باشد/

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٤٠٠> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



مـناطق در و بشـري جـامعة باطن و درظاهر اسDم سريع پيشرفت حال هر به

باشد مخفي كسي بر كه نيست چيزي كوتاه مدت يك در هم آن جهان از وسيعي

وحشـي نـيمه مـاندة عـقب سـرزمين يك از آيين اين پيدايش اينكه جالب و

خود نفوذ تحت را عصر آن متمدن دنياي تمام كوتاهي مدت در و گرفت صورت

داد/ قرار

غير بزرگ مورخان براي معّما يك صورت به هنوز گسترده, و سريع نفوذ اين

ميكنيم: اشاره زير موارد به نمونه عنوان به لذا است; مانده باقي اسDمي

دانشـمندان از تن سه كه شرق در آن مباني و غرب تمدن كتاب نويسندگان /١

مـيرسند اسـDم گسـترش پـيدايش فصل به كه هنگامي هستند غربي معروف

سريع پيشرفت و شناخت براي كه كوششهايي تمام <با ميكنند: اعتراف صريحا

جهان عمدة قسمت بر توانست قرن يك از كمتر مدتي در كه آنجا تا ـ شده اسDم

قسمت اين در كه تحليلهايي و تفسيرها عليرغم و ـ افكند سايه روز آن متمدن

اسbم/ گسترش و پيدايش فصل شرق, در آن مباني و غرب تمدن /١

است/>١ مانده باقي معما يك صورت به مسأله اين هنوز آمده عمل به تاريخ از

نبوده عادي امر يك سريع و وسيع پيشرفت اين كه ميدهد نشان اعتراف, اين

است/

اسDم سريع پيشرفت عنوان به كتابي اروپايي, معروف دانشمند گلري وا بانو /٢

را سريع پيشرفت اين او باشد/ مسأله اين براي ديگري شاهد ميتواند كه نگاشته

اعجازآمـيز كتابي را قرآن كه گونه همان ميشمرد اعجازآميز و عاّدي غير امري

درس عـرب نـفر يك كـه بـاشد, mnopq محمد ساختة نميتواند هرگز كه ميداند
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است/ بوده نخوانده

نگاشته رياضيات تاريخ دربارة كه خود كتاب از فصلي در ايتاليائي محقق يك /٣

در را آنـچه و كرده ياد عربي معجزة يك عنوان به مسلمين رياضيات مورد در

تفسير از عادي تعبير و منطق كه ميداند شگرف و سريع چنان داده روي اسDم

است/ عاجز آن

بـه را آن فـرهنگ و اسـDم پيدايش مسلمين از بعضي <اينكه ميافزايد: سپس

مـاية ايـن كـه است ايـن نشان واقع در /// دادهاند نسبت ربّاني تقدير و مشيت

ناسازگار زمانها آن مقتضيات و امكانات ميزان با چنان بشري تمدن پيشرفت

خوروش/ عبداللهي تأليفحسين ,٦٠ صفحة اول, جلد خارجي, شناسان اسbم فرهنگ /١

كنند/>١ تفسير را آن نميتوانستند پروردگار تقدير و مشيّت با جز كه بوده

پـيرامـون خـود كتابهاي از يكي در انگليسي معروف نويسندة شاو برنارد /٤

احترام با را mnopq محمد دين هميشه براي <من مينويسد: mnopq اسDم پيامبر عظمت

نظر به است; آن در انگيزي شگفت شادابي و فعاليت كه چرا نگريستهام بسيار

و عصر هر با و كرده تطبيق زندگي مختلف ادوار با كه است ديني تنها اسDم من

و عـظمت هـمان با mnopq محمد كتاب عنوان به را قرآن ما /// است سازگار زمان

/٧٤ صفحة ,١ جلد مدرك, همان /٢

ميدانند/>٢ خدا كتاب را آن مسلمين كه مينگريم اطمينان

اسDم, پيشرفت و جذابيت با ارتباط در مقالهاي در انگليسي دانشمند همين /٥

جمعيت بر مرتبا سال هر دارد كه معنوي نفوذ اثر بر <اسDم كه: ميكند پيشگويي

/٥٠٥ صفحة ,٢ جلد مدرك, همان /٣

ميافزايد>/٣ اروپايي كشورهاي در مخصوصا خود,
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گردآوري زمينه اين در را مسلمانان غير و مسلمان مورخان گواهي بخواهيم گر ا

ميكنيم/ قناعت مقدار همين به لذا ميدهد, تشكيل را بزرگي كتاب كنيم

اينكه بر است گويايي شاهد خود mnopq اسDم پيامبر ديگر ويژة صفات و اخDق /١

يك هيچ و دارد پيروي الهي مأموريت يك از و ميكند دنبال را مقدسي هدف او

ديـده او اخـDق در سـودجو طـلبان فـرصت و دروغـين مدعيان نشانههاي از

نميشود/

مسلمانان غير يا مسلمانان دست به كه تاريخهايي از اعم ـ تواريخ تمام در تقريبا

جاهليت در حتي كه آنجا تا شده اشاره او امانت و پاكي مسألة به ـ شده نگاشته

بلكه بودند, داده او به امين لقب و ميشناختند صفت اين به را او مردم همة نيز

به ميگذاشتند وي نزد را خويش امانتهاي او مخالفان نيز اسDم ظهور از بعد

سيزده گذشتن از پس يعني مدينه به mnopq اسDم پيامبر هجرت هنگام دليل همين

به را مردم امانتهاي و بماند مكه در داد دستور cdefg علي به اسDم, ظهور از سال

كند/ هجرت مدينه به سپس برساند آنان

او با ظاهرا كه آنها ببينيم و بشنويم ديگران زبان از نيز را سخن اين است اين بهتر

دادهاند/ زمينه اين در صريحي گواهيهاي چه بيگانهاند

نـقل انگليسي پورت ديون جان از ,mnopq محمد پيشگاه به تقصير عذر كتاب در

نابغهاي كترين پا و جهان نوادر از يكي را rمحمدn او گر ا شك <بدون كه: ميكند

بزرگترين از يكي را او بايد نياوريم; دهد پرورش كنون تا است توانسته گيتي كه

فرزندي چنين وجود به ميتواند آسيا قارة كه بدانيم شخصيتي يگانه و انسانها
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/١٤ صفحة قرآن, و محمد پيشگاه به تقصير عذر /١

ببالد/>١ خود بر

كه شده نقل چنين ُولتر نظر از اسDم كتاب از mnopq ا¬ رسول محّمد كتاب در /٢

mnopq اسDم پيامبر ساحت به اهانتها آن در كه ُولتر نمايشنامة از انتقاد در ناپلئون

سجاياي زيرا كرده, خيانت بشري وجدان و تاريخ به <ُولتر ميگويد: داشته روا

الهـي فروغ جهانيان چهرة بر كه را بزرگي مرد و نمود انكار را mnopq محمد عالي

/١٤٢ صفحة ,mnopq ا� رسول محّمد /٢

است/>٢ كرده معرفي ديگري موجود تاباند,

نموده نظر تجديد موهن نمايشنامة آن در خود عمر اواخر در ُولتر همين اتفاقا /٣

همگان احترام كه دارد وجود چيزي mnopq محمد <در ميكند: اعتراف صراحت با و

/١٤٣ صفحة كتاب, همان /٣

كردم>/٣ بد بسيار mnopq محمد حق در من و ميانگيزد, بر را

mnopq <محمد است: آمده چنين قرآن كلمة ذيل بريتانيا المعارف دايرة كتاب در /٤

و مـوفقترين جـهان, مـذهبي و ديـني بـزرگ شـخصيتهاي و رجال ميان در

و تـوفيق بـا تـوأم او رسـالت و ميآيد شمار به عالم, شخصيت پيروزمندترين

قرآن/ مادة يازدهم, چاپ بريتانيا, المعارف دايرة /٤

است/>٤ بوده توجهي قابل پيروزي

ميگويد: عرب و اسDم تمدن معروف كتاب نويسندة فرانسوي گوستاولوبون /٥

عدل روي از مردم با رفتار عDوه به اسDمي, عقايد اصول بودن آشكار و <سادگي

شد سبب است خورده اسDم مذهب و دين روي بر روشنش سكّة كه احسان و

كند/> تسخير را زمين روي تمام كه

ستايش در مفّصلي شرح از پس او دربارة فرانسوي معروف شاعر pمارتين /٦
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آن بـا كـه مـيزانـي هر به mnopq محمد است <اين ميگويد: چنين mnopq اسDم پيامبر

mnopq محمد از بزرگتر عالم در بگوييم ناچاريم كرد گيري اندازه بتوان را عظمت

/٦١ صفحة خارجي, شناسان اسbم فرهنگ نوشته طبق تركيه, تاريخ كتاب از نقل /١

نيست>/١ مردي

پيامبر دربارة كه بليغي بسيار اشعار در لبناني مادي معروف نويسندة و طبيب /٧

و سـخاوت خداوند و دانشمند و حكيم و مدبر بهترين را او سروده mnopq اسDم

براي اوصافي و ميكند; معرفي نبرد ميدان قهرمان و سياست و عقل مرد و سخن

/٥٣٤ صفحه خارجي, شناسان اسbم فرهنگ /٢

است/٢ نظير بي خود نوع در كه كرده بيان زمينه اين در او

بر ترسيمي كردهاند تDش سودجو و مغرض غربي مورخان از جمعي چه گر ا /٨

از يكي كه است همان آنها پاسخ ولي كنند, mnopq اسDم پيامبر از واقعيت خDف

نويسندگان از اسDم و محمد كتاب در كنبرت وا يوحنا نام به خودشان محققان

نوشتهاند مطالبي mnopq اسDم پيامبر دربارة حقيقت خDف بر كه مغرض و متعصب

و تـاريخي مـعتبر حـقايق بـه شخص قدر هر <به مينويسد: چنين كرده; انتقاد

از مطالبي mnopq محمد حاpت و رفتار و گفتار به راجع كه صحيحي و موثق مصادر

بريدر و ماركس مانند: پيامبر اين بدگويان نمايد, مراجعه نوشتهاند حقيقت روي

/١٦٤ صفحة ,١ جلد خارجي, شناسان اسbم فرهنگ از نقل به ديگران, نظر در محمد /٣

ميكنند>/٣ جلوه ضعيف بسيار و حقير نظرش در افراد, اين ساير و

او از افتادگان دور و مخالفان بلكه او, پيروان و دوستان تنها نه اينكه: سخن كوتاه

پـرارزش برنامههاي و اخDقي فاضلة ملكات و سجايا و صفات دربارة آنقدر

چندين شود آوري جمع گاه هر كه گفتهاند سخن او اجتماعي و شخصي زندگي
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ميدهد/ تشكيل را بزرگ كتاب

��

خـوبي بـه داشـتيم گـذرايـي اشارة كدام هر به كه دهگانه قرائن اين مجموع از

سـوي از مـبعوث و راستين رسولي و صادق پيامبر او كه گرفت نتيجه ميتوان

تـمام از گـر ا حـتي نيست; ترديدي كمترين امر اين در و بوده, بزرگ خداوند

شود/ نظر صرف او عادات خوارق و معجزات

اين شد اشاره نيز گذشته در كه گونه همان بلكه است كافي تنهايي به دليل اين

است/ باpتر و برتر بسيار معمولي و عادي معجزات از انديشمندان براي دليل
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اشارات و بشارات

اشاره:

و بشارات كرد اقامه ميتوان mnopq اسDم پيامبر گفتار صدق براي كه دليلي سومين

ايـن از بسـياري چـه گـر است آمـده پيشين آسماني كتب در كه است اشاراتي

آسماني كتب در كه تحريفاتي طول در و رفته فرو تعصب از هالهاي در بشارات

فراواني نشانههاي هم باز ولي است; شده دگرگون يا حذف يافته, انجام پيشين

چشم به است ما دست در امروز كه مذاهب ساير موجود كتب در زمينه اين در

ميخورد/

امروز از بيشتر اسDم ظهور آغاز در اشارهها و نشانهها اين كه ميدهد نشان قرائن

و يـهود و كـرده تكـيه آنـها بـر كرارا مجيد قرآن كه طوري به بوده دسترس در

وجـود چيزي چنين گر ا شك بدون ميكند/ دعوت آنها در دقت به را نصاري

كند/ تكيه فوق نشانههاي روي صراحت اين با قرآن نبود ممكن نداشت

از گروهي آمدن تواريخ, از بسياري تصريح طبق كه است توجه قابل نيز نكته اين

ظهور دربارة خود كتب در كه بود بشارتهايي خاطر به مدينه سرزمين به يهود
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به وادار را آنها او, محضر درك آرزوي و عشق و بودند خوانده mnopq اسDم پيامبر

حـجاز محيط گرنه و كردند/ سكني مدينه در و نموده وطن جDي و ديار ترك

خاطر به كه نداشت مادي زندگي براي چنداني جاذبة خصوصا مدينه و عموما

كند/ انتخاب خود وطن را آنجا دامداري و زراعت يا تجارت

بـودند او انـتظار در كـه آئـيني پـذيرش بـراي ديگـران از سزاواتر را خود آنها

از گروهي نامشروع منافع افتادن خطر به و اسDم ظهور از بعد ولي ميدانستند,

و برخاستند, mnopq اسDم پيامبر با مقابله به سرانجام و داد; شكل تغيير مسأله آنان,

و دوستان از بسياري دوستي در را آن نظير چنانكه نيست تعجب جاي معنا اين

قـرآن بـه اشاره اين با ميكنيم/ مشاهده محبّان از گروهي موّدتآميز پيوندهاي

به را نصاري و يهود و ميكند اشاره معنا اين به كه را آياتي و ميگرديم باز مجيد

ميدهيم: قرار توجه مورد ميكند, سرزنش آن به بيتوجهي خاطر

/٢٠ آيه انعام, سوره و ١٤٦ آيه بقره, سوره /١

أبْناَءُهْم)١/ َيْعِرُفوَن ا َكمى َيْعِرُفونُه اْلِكتىاَب آَتْينىاُهُم َن ١/(َالَّذيى
التَّوريىِة ِفي ِعنَْدُهْم َمْكتوبا َيِجُدونَُه ي الَّذى يَّ مِّ اْ'ُ النَِّبيَّ ُسوَل الرَّ ِبُعوَن َيتَّ َن (الَّذيى /٢

/١٥٧ آيه اعراف, سوره /٢

/٢ ِل) نْجيى َواْ'ِ
ا ِلمى قا ُمَصدِّ ِاَلْيُكْم اِ% َرُسوُل ِانّىي َل ائيى ِاْسرى َبنىي يىا َمْرَيَم اْبُن َسي عيى قاَل ِاْذ (َو /٣

اَءُهْم جى ا َفَلّمى َاْحَمُد اْسُمُه َبْعِدي ِمْن َيْأتىي ِبَرُسوٍل را ُمَبشِّ َو يِة التَّورى ِمَن َيَديَّ َبْيَن

/٦ آيه صف, سوره /٣

/٣ ِبيٌن) ّمُ ِسْحٌر ذا هى قىاُلوا نىاِت ِباْلَبيِّ

َيْسَتْفِتُحوَن َقْبُل ِمْن كىانُوا َو َمَعُهْم ا ِلمى ٌق ُمَصدِّ ِعنِْداِ% ِمْن ِكتىاٌب اَءُهْم جى ا (َوَلّمى /٤
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/٨٩ آيه بقره, سوره /١

/١ َن) اْلكىاِفريى َعَلي اِ% َفَلْعنَُة ِبهى َكَفُروا َعَرُفوا ا مى اَءُهْم جى َفَلّما َنَكَفُروا َعَليالَّذيى

َتْشـَتُروا 'ى َو ِبِه كىاِفٍر َل َاوَّ َتُكونُوا 'ى َو َمَعُكْم ا ّلِمى قا ُمَصدِّ َانَْزْلُت ا ِبمى آِمنُوا (و /٥

َانُْتْم َو اْلَحقَّ َتْكُتُموا َو ِباْلبىاِطِل الىَحقَّ َتْلِبُسوا 'ى َو ـ ُقوِن َفاتَّ ِاّيىاَي َو i ثَمناَقليى ِبآيىاتىي

/٤٢ و ٤١ آيات بقره, سوره /٢

َتْعَلُموَن)٢/

ترجمه

شناسند, مي را rپيامبرn او بخوبي دادهايم, ايشان به آسماني كتاب كه كساني > /١

شناسند>/ مي را خود فرزندان كه گونه همان

پـيروي rنـخوانـده درس nو ُامّـي nخداr,پيامبِر فرستاده از كه كساني <همان /٢

مكـتوب صـورت بـه كـه انجيلي و تورات در را, صفاتش كه پيامبري ميكنند;

مييابند>/ است, نزدشان

من اسرائيل! بني "اي گفت: مريم بن عيسي كه را هنگامي rآوريد ياد nبه <و /٣

كه ميباشم توراتي كننده تصديق كه حالي در هستم شما سوي به خدا فرستاده

او نام و ميآيد من از بعد كه پيامبري به دهنده بشارت و شده, فرستاده من از قبل

آمد, آنان سراغ به روشن دpيل و معجزات با rاحمدn او كه هنگامي است"/ احمد

/ است"> آشكار سحري "اين گفتند:

نشانههايي با هماهنگ كه آمد آنها براي كتابي خداوند, طرف از كه هنگامي <و /٤

بر پيروزي rو كتاب اين nآمدن نويد خود به اين, از پيش و داشتند, خود با كه بود

شناخته كه را rپيامبري و nكتاب, اين كه هنگامي همه, اين با ميدادند, را كافران
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/< باد! بركافران خدا لعنت پس شدند; كافر او به آمد, آنها نزد بودند

شما كتاب در آنچه با آن, نشانههاي كه بياوريد; ايمان كردهام نازل آنچه به <و /٥

ناچيزي بهاي به مرا آيات و نباشيد; آن به كافر نخستين و دارد; مطابقت است,

حقيقت و نياميزيد; باطل با را حق و ـ بپرهيزيد! من rمخالفِتn از تنها و نفروشيد;

/ نكنيد> كتمان گاهيد, آ rآن nاز كه اين با را

��

ميشناختند را او خوبي به آنها

به آسماني كتب <پيروان ميگويد: است آمده قرآن سورة دو در كه آيه نخستين

ميشناسند>: را خود فرزندان كه گونه آن ميشناسند, را mnopq اسDم پيامبر خوبي

َاْبنىاَءُهْم)/ َيْعِرُفوَن ا َكمى َيْعِرُفونَُه اْلِكتىاَب آَتْينىاُهُم َن (َالَّذيى
و خـصوصيات و نشانهها بلكه گاهند آ او دعوت و ظهور اصل از تنها نه يعني

<ولي ميفرمايد: آمده بقره سورة در كه آيه ذيل در و ميدانند, نيز را او جزئيات

قا َفـريى ِانَّ (َو كنند>: مي كتمان گاهند آ آن از كه حالي در را حق آنان, از جمعي

َيْعَلُموَن)/ ُهْم َو اْلَحقَّ َلَيْكُتُموَن ِمنُْهْم

پذيرفت را اسDم سپس و بود يهود بزرگ علماي از يكي كه سDم بن عبدا¬ از

َاْعَلُم <َانَا ميشناسم>: فرزندم از بهتر را mnopq اسDم پيامبر <من ميگفت: كه شده نقل

بحث/ مورد آية ذيل المنار, و فخررازي كبير تفسير /١

١/< ِبِاْبنيى ِمنّيى ِبِه

عبدا¬ به عمر آمد, مدينه به mnopq اسDم پيامبر وقتي است: آمده ديگري روايت در
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را او كتاب اهل كه كرده نازل پيامبرش بر آيهاي چنين <خداوند گفت: سDم بن

سDم بن عبدا¬ است؟> چگونه شناسايي اين ميشناسند, خود فرزندان همچون

ميان در را او كه هنگامي و ميشناسيم كرده بيان خدا كه صفاتي با را او <ما گفت:

كه هنگامي را پسرش ما از يكي كه گونه همان ميدهيم تشخيص را او ببينيم, شما

صفحة ,٣ جلد البيان, روح و ٢٨٢ صفحة ,٣ جلد البيان, مجمع و ١٠٣ صفحة ,٧ جلد المعاني, روح /١
/١٨

ميشناسد/>١ ببيند بچهها ميان در

بيان كه بود گونه همان است سازگار خوبي به آن ظاهر با كه آيه مشهور تفسير

در ضمير اينكه آن و است شده داده نيز آيه تفسير در ديگر احتمال دو ولي شد;

به اشاره اول احتمال بنابر و بازگردد قبله مسألة يا نبوت بر گاهي آ به <َيْعِرُفونَُه>

نسبت آنها گاهي آ به اشاره دوم احتمال بنابر و نبوت مسألة از كتاب اهل گاهي آ

احتمال, دو هر البته و است, كعبه به المقدس بيت از مسلمين قبلة تغيير بهامر

رسد/ نظرمي ه ضعيف العاده فوق

دpيـل واقـع در كه mnopq اسDم پيامبر اوصاف از وصف نُه ذكر با آيه دومين در

به اشاره بعضي كه ـ است داده قرار توجه مورد مختلف, زواياي از را او حقانيت

امي مانند: ديگر قرائن به بعضي و است, او برنامههاي و او دعوت واpي محتواي

در و مـيكند, اشـاره آن امثال و بودن مهربان و دلسوز بودن, نخوانده درس و

كتب در او نشانههاي و عDمات و صفات مسألة روي نيز دpيل اين از قسمتي

كـه كساني <همان ميفرمايد: و ـ ميكند تكيه rانجيل و nتورات پيشين آسماني

كـه پـيامبري مـيكنند, پـيروي rنخوانـده درس nو <ُامّي> پيامبر rخداn فرستاده

مييابند/// است نزدشان مكتوب صورت به كه انجيلي و تورات در را, صفاتش
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َمْكُتوبا يَيِجُدونَُه الَّذى يَّ مِّ اْ'ُ النَِّبيَّ ُسوَل الرَّ ِبُعوَن َيتَّ يَن (َالَّذى رستگارانند>: آنان تنها

اْلُمْفِلُحوَن)/ ُهُم ئَک اُولى ِل/// نجيى َواْ'ِ ْوريىِة التَّ ِفي ِعنَْدُهْم
در كه اوصافي ولي نشده; برده mnopq اسDم پيامبر نام صراحت با آيه اين در گرچه

است/ حضرت آن منظور, كه ميرساند آشكارا گرديده ذكر آن

بگويد سخن نصاري و يهود با صراحت اين با قرآن كه پذيرفت ميتوان چگونه

ايـن و بدهد, آنها كتب در mnopq اسDم پيامبر نشانههاي و دpيل وجود از خبر و

نشانههايي چنين گر ا يقين به كنند; سكوت آنها و نباشد مطابق حقيقت با مسأله

و ميكردند mnopq پيامبر ضد بر مهّمي دستاويز را آن نداشت, وجود آنها كتب در

ما براي تاريخ در داشت وجود برخوردي چنين گر ا و ميكشيدند فرياد جا همه

و قـرائـن ايـن وجود بر روشني دليل آنها سكوت حداقل بنابراين ميشد/ نقل

واقعيت چيزي چنين گر ا رازي فخر گفتة به عDوه به است/ آنها كتب در نشانهها

اقدام هرگز عاقل شخص و ميشد اسDم از نصاري و يهود نفرت موجب نداشت

/٢٣ صفحة ,١٥ جلد رازي, فخر تفسير /١

و نميكند/١ بشود rدعوت زمينة در nمخصوصا مردم نفرت موجب كه چيزي به

ايـن از بخشي آنها كنوني يافتة تحريف كتب در حتي آمد خواهد بعدا چنانكه

است/ موجود نشانهها و دpيل

او دpيل و <نشانهها ِئَلُه>: َد'ى َو ِئَمُه ع�ى <َيِجدوَن نميگويد: قرآن اينكه توجه قابل

انجيل و تورات در را mnopq پيامبر خود يعني <َيِجُدونَُه> ميفرمايد: بلكه مييابند> را

بـا است كـيدي تأ ـ آنـها كتب در mnopq پيامبر حضور يعني ـ تعبير اين و مييابند

مطلب/ اين بر وضوح نهايت
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مسلمين از بعضي كه است آمده آيه همين ذيل در اسDمي روايات از بعضي در

اوصاف دو آن و دادند قرار سؤال مورد گانه جدا را تورات به گاهان آ از نفر دو

/hتلخيص dبا ٢٧٣٥ صفحه ,٤ جلد قرطبي, تفسير /١

كردند/١ ذكر هم مانند دقيقا را mnopq اسDم پيامبر

برابر در صراحت با او كه ميخوانيم cdefg مريم بن عيسي زبان از آيه سومين در /٣

من روي پيش كه را توراتي و هستم, خدا رسول من كه داد بشارت بنياسرائيل

احـمد او نام و ميآيد من از بعد كه پيامبري به نسبت و ميكنم, تصديق است

ِانّـيى َل ِاْسرائـيى َبنيى يىا َمْرَيَم ْبُن عيَسي قىاَل ِاْذ (َو ميدهم: بشارت را شما است

ِمـْن َيْأتـيى ِبـَرُسوٍل را ُمَبشِّ َو يِة التَّورى ِمَن َيَديَّ َبْيَن ا ِلمى قا َصدِّ مُّ ِاَلْيُكْم اِ% َرُسوُل

معجزات با rاحمدn او كه <هنگامي ميفرمايد: آيه پايان در و َاْحَمُد) اْسُمُه َبْعِدي

ا (َفـَلّمى آشكـار"> است سـحري "ايـن گفتند: آمد; آنان سراغ به روشن دpئل و

ُمبيٌن)/ ِسْحٌر ا ذى هى قىالوا نىاِت ِباْلَبيِّ اَءُهُم جى

به آن دادن نسبت و معجزات با مخالفت در را آنها گفتار قرآن اينكه توجه قابل

به نسبت cdefg مسيح اخبار مورد در آنها مخالفت از سخني ولي ميكند, نقل سحر

انكار را خبر اين آنها اينكه بر است روشني دليل اين و است نگفته احمد آمدن

نميكردند/

<و ميفرمايد: ميكنيم, برخورد رابطه اين در تازهاي نكتة به آيه چهارمين در /٤

بود نشانههايي با هماهنگ كه آمد آنها براي كتابي خداوند, طرف از كه هنگامي

بر پيروزي rو كتاب اين nآمدن نويد خود به اين, از پيش و داشتند, خود با كه

شناخته كه را rپيامبري و nكتاب, اين كه هنگامي همه, اين با ميدادند, را كافران
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اَءُهْم جى ا (َوَلّمى باد>: بركافران خدا لعنت پس شدند; كافر او به آمد, آنها نزد بودند

َكَفرُوا َن الَّذيى َعَلي َيْسَتْفِتُحوَن َقْبُل ِمْن كىانُوا َو َمَعُهْم ا ِلمى ٌق ُمَصدِّ ِعنِْداِ% ِمْن ِكتىاٌب

َعَلياْلكىاِفريَن)/ اِ% َفَلْعنَُة ِبِه َكَفرُوا َعَرُفوا ا مى اَءُهْم جى ا َفَلّمى

خـاطر بـه يـهود كـه آمـده آن نـزول شأن در كـه است چيزي به اشاره آيه اين

ديار و سرزمين از بودند, ديده خود كتب در mnopq اسDم پيامبر از كه نشانههايي

كـه بـودند خـوانـده خـويش كـتب در چون و نمودند, هجرت مدينه به خود,

طرف دو در كه كوهي دو ـ است ُاحد و عير كوه ميان در mnopq پيامبر اين هجرتگاه

نوشتند خويش برادران به حتي و شدند ساكن مدينه در و آمدند ـ دارد قرار مدينه

چندان نه فاصلة در كه آنها بياييد/ ما سوي به و يافتيم, را موعود سرزمين ما كه

پـيامبر كـه هنگامي نداريم, زيادي فاصلة سرزمين آن از ما گفتند: بودند دوري

كنان سا با كه هنگامي به و آمد! خواهيم شما سوي به كرد هجرت آنجا به موعود

پـيامبر ساية در <ما ميگفتند: ميشدند درگير خزرج و اوس قبيلة مدينه, بومي

cdefgنـقل صادق امام از عياشي تفسير و سنت, اهل تفاسير از الَمنثُور ّر الدُّ در كه نزولي شأن از اقتباس /١
مفسران از بعضي چه گر ـ آوردهاند آيه ذيل در را آن نيز سنت اهل و شيعه مفسران از بسياري ـ است شده
َن ـذيى الَّ َعـَلي َيسـَتْفِتُحوَن َقـْبُل ِمـن كىانُوا (َو جملة درباره متعددي احتما!ت رازي فخر مانند:

ميگردد/ باز شد گفته با! در كه معنا همان به آنها غالب ولي دادهاند, ( كََفروا

شد>١/ خواهيم پيروز شما بر جديد,

كه چرا برخاستند, مخالفت به او با كرد, ظهور پيامبر آن كه هنگامي متأسفانه ولي

نديدند/ خود نامشروع اهداف و اميال مسير در را او

آنها كتب در اندازه چه تا mnopq اسDم پيامبر ظهور مسألة كه ميدهد نشان همه اينها

بود/ شده بيان وضوح به

است چيزي بر گواه > َمَعُهْم): ا ِلمى ٌق (ُمَصدِّ به تعبير كه است دقت شايان نكته اين
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آمده مجيد قرآن در بار ده از بيش آن, مشابه يا تعبير همين با است> آنها با كه

با ـ ميكرد تأييد را آنها آسماني كتب mnopq پيامبر كه نيست اين مفهومش و است,

كـه است ايـن مـنظور بلكه ـ بود شده دراز آنها سوي به تحريف دست اينكه

به و داشتند, خود با آنها كه بود نشانههايي بر منطبق و موافق mnopq پيامبر صفات

داشتند را اوصافي همان درست او آسماني كتاب و mnopq اسDم پيامبر ديگر تعبير

از آنها آسماني كتب بر بود تصديقي حقيقت در و بودند, آشنا آن با قبل از آنها كه

بود/ هماهنگ كام` او صفات با كه نظر اين

ميگيرد قرار آياتي زمرة در آمده, آنها در فوق تعبير كه آياتي تمام ترتيب اين به

هستيم/ آن دنبال به بحث اين در ما كه

بر كيد تأ ضمن و ساخته مخاطب را يهود بحث, مورد آية آخرين در باpٔخره /٥

است, آنها نزد نشانههاي با موافق كه mnopq اسDم پيامبر آسماني كتاب به ايمان لزوم

در آنـچه با آن, نشانههاي كه بياوريد; ايمان كردهام نازل آنچه به <و ميفرمايد:

َانَْزْلُت ا ِبمى (وآِمنُوا نباشيد>: آن به كافر نخستين و دارد; مطابقت است, شما كتاب

ِبِه)/ كىاِفٍر َل َاوَّ َتُكونُوا 'ى َو َمَعُكْم ا ِلمى قا ُمَصدِّ

كه است اين عجيب نيست, عجيب شوند, كافر آن به عرب پرستان بت گر ا يعني

باشيد; او به مؤمنان نخستين ميرفت انتظار شما از كه چرا كنيد, انكار را آن شما

مدينه به خود ديار و شهرها از حضورش درك و او ديدار شوق خاطر به مگر

برعكس قضيه چرا پس نميكرديد؟! شماري روز ظهورش انتظار در و نيامديد

باشيد؟ كافران نخستين شما و شود

مـادي, منافع خاطر به ميفرمايد: كرده اشاره روش, تغيير اين انگيزة به سپس
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از تـنها و نـفروشيد; نـاچيزي بـهاي بـه مـرا آيـات <و نكـنيد: پـنهان را حقايق

ُقوِن)/ َفاتَّ ِاّيىَي َو i َقليى ثََمنا ِبآيىاتيى (َو'ىَتْشَترُوا بپرهيزيد>: من rمخالفتn

جهان تمام چند هر است, ناچيز بگيريد آن مقابل در بهايي هر اينكه به اشاره

ميهماني يك براي nاحيانا مادي اندك منافع خاطر به همتان دون شما اما باشد;

نموديد/ پنهان دارد بر در را mnopq اسDم پيامبر نشانههاي كه آياتي rساليانه

بـا را حقيقت و نياميزيد; باطل با را حق <و ميفرمايد: بيشتر كيد تأ براي سپس

َو اْلَحقَّ َتْكُتُموا َو ِباْلبىاِطل اْلَحقَّ َتْلِبُسوا (َو'ى نكنيد>: كتمان گاهيد آ rآن nاز اينكه

َتْعَلُموَن)/ َانُْتْم
شدند: تخلف چندين مرتكب زمينه اين در يهود حقيقت در

از كه حالي در باشند mnopq پيامبر به مؤمنان اولين كه بودند كرده عهد اينكه: نخست

شدند/ كافران نخستين

اشتباه به را مردم و دارند مكتوم را آن چهرة تا آميختند باطل با را حق اينكه: دوم

بيفكنند/

فروختند/ كمي بهاي به را الهي آيات و كردند كتمان گاهانه آ را حق اينكه: سوم

حقايق كتمان يعني معنا, همين از كه آمده مجيد قرآن در نيز ديگري: متعدد آيات

آيات كتمان مسألة همين به اشاره آنها همة ظاهرا و دارد حكايت يهود سوي از

است/ نبوت

و صفات كه ميشود استفاده خوبي به است آمده فوق آيات در آنچه مجموع از

و بشارات و آمده پيشين كتب در او مبارك نام حتي و mnopq اسDم پيامبر نشانههاي

است/ شده داده ظهور اين به نسبت فراواني اشارات
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تا ميرويم است ما دسترس در كه rانجيل و nتورات عهدين كتب سراغ به كنون ا

كنيم/ بررسي را اشارهها و نشانهها اين نمونههاي

كتبپيشين mnopqدر پيامبر ظهور بشارتبر

نشانههاي امروز نصاري و يهود موجود كتابهاي در شد اشاره كه گونه همان

وجود بيشتري مسائل ظهورش, از قبل يقين به ولي مييابيم, را بزرگ پيامبر اين

در آنـها سـران مـنافع يا كر, و كور تعصبات با بودن ناهماهنگ اثر بر كه داشته

است/ رفته فرو كتمان ظلمت

كتابها بعضي از بخشي يا و شده, نوشته متعددي كتب عهدين بشارات زمينة در

و نيست مختصر اين شأن در آنها همة به پرداختن كه است يافته اختصاص آن به

ميكنيم: بسنده بارز نمونة چند به تنها

كه است شده تكيه فارقليطا يا فارقليط واژه روي يوحنا انجيل از مورد سه در /١

جمله: از است, شده ترجمه دهنده تسلّي به فارسي ترجمههاي در

nفار ديگر دهندة تسلي او و خواست خواهم پدر از من <و ميخوانيم: جا يك در

/١٦ جملة ,١٤ باب يوحنا, انجيل /١

باشد>/١ شما با ابد به تا كه داد خواهد شما به rقليطا

از مـن كه بيايد rفارقليطاn دهنده تسلي آن چون <و است: آمده ديگر جاي در

او ميآيد, پدر طرف از كه راستي روح يعني فرستاد, خواهم شما به پدر جانب

/٢٦ جملة ,١٥ باب مدرك, همان /٢

داد>/٢ خواهد شهادت من دربارة

كه است مفيد را شما كه ميگويم راست شما به <ليكن است: آمده نيز بعد باب در
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اما آمد, نخواهد شما نزد به rفارقليطاn دهنده تسلي آن نروم, من گر ا كه بروم من

/٧ جملة ,١٦ باب مدرك, همان /١

فرستاد>/١ خواهم شما نزد به را او بروم گر ا

انـاجيل از ,٣١٣ صـفحة خود, تفسير ٢٩ جلد در رازي فخر اينكه توجه قابل

١٤ بـاب در كـه مـيكند نـقل چـنين يوحنا انجيل از خودش عصر در موجود

َيُكوَن َحتّيى َط اْرِقليى اْلفى ُيْؤِتَيُكُم َو َيْمنََحُكْم َحّتيى َابيى ِاليى َلُكْم َاْطُلُب َانَا <َو ميگويد:

واژة به تصريح با ولي كرديم, ذكر pبا در كه است همان عينا كه اْ'ََبِد> ِاَلي َمَعُكْم

ميكند/ ذكر فارقليط, واژة به تصريح با ١٦ و ١٥ باب از را معنا همين فارقليط/

از بسـياري ميشود, گفته پراقليقوس يا پريكلتوس يوناني زبان در كه فارقليط

جمعي ولي كردهاند, تفسير القدس روح يا دهنده تسلّي معناي به را آن مسيحيان

كه صف سورة ٦ آية با و است احمد نام با مطابق كه ـ ستوده بسيار معناي به را آن

احـمد نامش و ميآيد من از بعد كه ميدهم رسولي به بشارت <من ميفرمايد:

كردهاند/ ذكر ـ ميكند تطبيق كام` است>

اصل در فارقليط كه است اين ميآيد بر لغت اين ريشة در دقيق مطالعة از آنچه

با را آن كه بوده ستوده بسيار معناي به پريقليتوس آن ريشة است, يوناني كلمة

كردهاند/ اشتباه دهنده تسلّي معناي به پراقليتوس

عين خود محتواي پر و كوچك جزوة در rحسينيان nآقاي چراغ كتاب نويسنده

pمنه, تأليف پاريس, طبع اناجيل, به موسوم كتاب از را يوحنا انجيل pتين متن

به و است آورده خود كتاب آغاز در اسDمي شوراي مجلس كتابخانة در موجود

به عربي در nكه پِِركْليىْت صورت به آنجا در فارقليط كلمة كه ميدهد نشان خوبي
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صـورت بـه نـه آمـده, rاست ستوده بسيار معناي به فارسي در و احمد معناي

/١ صفحة چراغ, كتاب /١

متون در متأسفانه بعدًا ولي است١; دهنده تسلي معناي به كه rكليت nپارا پََركليت

نشست/ آن جاي به دوم تعبير و رفت كنار اول تعبير اناجيل

فـهميده شـخص, خاص اسم پِِركليت لفظ از نصاري <قدماي ميافزايد: نيز او

در و فـارقليط; يـعني آورده را لفـظ عـين سرياني ترجمههاي در چون بودند/

آورده فَـرقَليط كردم مشاهده شخصا و است موجود من نزد كه عبراني ترجمة

نـزد سـرياني و عـبرانـي تـرجـمة و ميدانسـتند rمعينn انساني اسم را آن زيرا

/٦ صفحة مدرك, همان /٢

دارد/>٢ را اعتبار و اهميت كمال مسيحيان

آنهاست امثال و rstuv حسين و حسن و علي و محمد واژة مانند واژه اين واقع در

هيچ َعِلي> <جاَء جملة: جاي به مث` نميشود; ترجمه عبارات, ترجمة در هرگز كه

عـلماي مـتأسفانه اما آمد/ علي ميگويند: بلكه آمد, مرتبه بلند نميگويد: كس

او� mnopq اسDم پيامبر نبوت نشانة اين كردن محو براي بعد زمانهاي در مسيحي

بيرون خاص اسم صورت از را آن ثانيا و كردند, تبديل كليت پارا به را پِِركليت

دهـنده تسـلي آن جـاي بـه و درآوردهانـد وصـفي مـعني صـورت بــه آورده,

rكنيد گفتهاند/nدقت

ستوده بسيار معناي به باشد پريقليتوس گر ا اصلي واژة كه ميآيد بر سخن اين از

احتمال البته نيست; بعيد دهنده تسلي معناي به پراقليتوس با آن اشتباه و است,

است/ زياد نيز نادرست تفسير اين در تعّمد

لغت كـتاب يك <در ميگويد: طوبي, نثر خود كتاب در شعراني عDمة مرحوم
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زبانها همة سر به كه كسي و ستوده بسيار معناي به را فارقليط كه ديدهام يوناني

لغت <كتب ميافزايد: سپس كردهاند>/ ترجمه ميكنند ياد نيكي به او از و افتاده

آن بـه nميتوانيد است موجود جا همه فرانسه لغت و انگليسي زبان به يوناني

دهنده تسلي معناي به و ميخوانند تصحيف به را آن مسيحيان ولي rكنيد مراجعه

/١٩٧ صفحة ,١ جلد طوبي, نثر /١

نوشتهايم>١ مستقلي رسالة باب اين در خود ما و ميكنند ترجمه

روايات از <مستفاد كه: ميخوانيم قريب دكتر نوشتة قرآن لغات فرهنگ كتاب در

nپـيامبر حـضرت آن بـه بشـارت خود نوبة به كدام هر عظام انبياء كه است آن

كه ميكند نقل اسDمي منابع از بسياري از سپس دادهاند/> كتابشان در rmnopq اسDم

/٣٥١ صفحة ,١ جلد قرآن, لغات فرهنگ /٢

ميباشد٢/ است احمد آن معناي كه الفارقليطا انجيل در حضرت آن نام

در rفارقليطn كلمه اين <اصل كه: آمده الكريم القرآن كلمات في التحقيق كتاب در

كلمة به سپس است, پسنديده و احمد آن معناي كه شده تحريف پِِركْليت يوناني

/hحمد dماده ٣٠٥ صفحة ,٢ جلد التحقيق, /٣

ميباشد/>٣ دهنده تسلي آن معناي كه شده تحريف كْليت پََر

ميدهد نشان كه دارد وجود جملههايي انجيل خود تعبيرات در گذشته اينها از

آيينش و ميشود ظاهر كه ميگويد پيامبري از سخن باشد تعبيري هر به كلمه اين

است/ جاويدان

تا كه داد خواهد شما به ديگر دهندة تسلي او خواست, خواهم پدر از <من جملة:

/١٦ جملة ,١٤ باب يوحنا, انجيل /٤

ديگر, دهندة تسلي از منظور كه است روشني دليل ماند>٤ خواهد شما با ابد به

است/ جاوداني و ابدي آئينش كه است پيامبري
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اسم به را او پدر كه القدس روح يعني دهنده تسلي آن <ليكن ميگويد: آنجا در

/٢٦ جملة مدرك, همان /١

آموخت>/١ خواهد چيز هر را شما همان فرستاد, خواهد من

تعليمات در و القدس; روح نه و است پيامبري دهنده تسلي اين كه است بديهي

گذاشت/ نخواهد باقي گفتني نا چيزي و شده نهفته حقايق همة او

انجيلهاي در آن همانند واژهاي يا و احمد كلمة كه نيست ترديد جاي حال هر به

صف سورة ششم آية نه گر و است داشته mnopqوجود اسDم پيامبر زمان در موجود

ضد بر مبارزه براي خوبي دستاويز و ميگرفت قرار آنها اعتراض مورد شديدا

بنابراين نكردهاند/ نقل را چيزي چنين اسDم تاريخ در كه حالي در ميشد, اسDم

خطر در را خود موقعيت مسيحي علماي از بعضي وقتي كه ميرسد نظر به چنين

از بعضي در حتي و گرفتند ديگر معناي به آن تبديل و تحريف بر تصميم ديدند

وجـود كنار و گوشه در mnopq اسDم پيامبر ظهور از بعد قرنها كه مسيحيان كتب

است/ ميخورده چشم به mnopq پيامبر مقدس نام همان داشته,

را اسـDم كـه مسيحي دانشمندان از يكي كه است جالبي بيان سخن اين شاهد

از پرده است; جالب تحقيقي كتاب يك كه rمDْعpَا nَانيُس خود كتاب در پذيرفته

برداشته/ آن روي

نـزد را خـود تـحصيDت و بـوده مسيحي معروف كشيشان از يكي خود كه او

شده, نائل آن نظر از ارجمندي مقام به و رسانيده پايان به مسيحي بزرگ علماي

چـنين را آوردنش اسDم عجيب ماجراي rىمDْع َpْا nَانيىُس خود كتاب مقدمه در

ميدهد: شرح
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خـدمت شـهرها در گردش و العاده فوق زحمات و بسيار تجّسس از بعد /// >

از كـاتوليک فـرقة بـود, ممتاز تقوا و زهد نظر از كه رسيدم, واpمقامي كشيش

مدتي او نزد من ميكردند; مراجعه او به خود ديني سؤاpت در غيره و سDطين

ميان در ولي داشت فراواني گردان شا او ميگرفتم, فرا را نصاريى مختلفة مذاهب

كليد فقط بود من دست در همه /// منزل كليدهاي داشت خاصي عDقة من به همه

/// بود داشته نگاه خود پيش را صندوقخانهها از يكي

گردها شا "به گفت: من به داد رخ عارضهاي را مزبور كشيش روزي بين اين در

معناي در و بحثند مشغول ديدم آمدم گردان شا نزد "وقتي ندارم تدريس حال بگو

طـول بـه آنـها جـدال /// يوناني زبان به پريكلتوس و سرياني در فارقليطا لفظ

/// داشت رأيي كسي هر و انجاميد

در را آنها اختDف من كرديد؟!" مباحثه چه "امروز پرسيد: استاد بازگشت از پس

انـتخاب را اقوال از كداميك تو گفت:" /// كرديم تقرير او براي از فارقليطا لفظ

كردهاي"؟

كردهام"/ اختيار را مفسر فDن "مختار گفتم:

است, اقوال اين همة خDف واقع و حق ولكن نكردهاي "تقصير گفت: كشيش

آن با كمي تعداد هم آنها از العلم, في راسخان مگر نميدانند را اين حقيقت زيرا

سخت وي بگوئيد/ برايم را آن معناي كه كردم اصرار من هستند"/ آشنا حقيقت

اسم, معناي گرفتن فرا در /// نميكنم مضايقه تو از را چيز "هيچ گفت: و گريست

كني عهد چنانچه كشت! خواهند را تو و من انتشار, مجرد به ولي است بزرگي اثر

كه خوردم قسم مقدسات تمام به من /// ميكنم" اظهار را معنا اين نگويي كسي به
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معناي به و است مسلمين پيامبر اسماء از اسم "اين گفت: پس نكنم فاش را او نام

است"/ محمد و احمد

و كن راباز صندوق فDن "در گفت: و داد من به را كوچك اطاق آن كليد آن از پس

و يوناني خط به كتاب دو اين آوردم او نزد را كتابها " بياور را كتاب فDن و فDن

بود/ شده نوشته پوست بر اسDم پيامبر ظهور از پيش سرياني

بـودند نـموده ترجمه محمد و احمد معناي به را فارقليطا لفظ كتاب دو هر در

اخـتDفي اسـDم پـيامبر ظـهور از قـبل نصاري "علماء كرد: اضافه استاد سپس

براي محمد ظهور از بعد ولي است محمد و احمد معناي به فارقليطا كه نداشتند

آن براي ديگري معناي و كردند تأويل را آن مادي استفادة و خود رياست بقاي

است/" نبوده انجيل صاحب منظور قطعا معنا آن و نمودند اختراع

اسـDم ديـن آمـدن "بـا گـفت: ميگويي؟" چه نصاريى دين "دربارة كردم سؤال

طـريقة زمان اين "در گفتم: پس نمود تكرار بار سه را لفظ اين است," منسوخ

مـتابعت در است "مـنحصر گـفت: است؟" كـدام /// مسـتقيم صـراط و نـجات

/"mnopq محمد

/// rكرد تكرار بار "nسه َواِ¬ "اي گفت: نجاتند؟" اهل از او تابعان "آيا گفتم:

نـجات و آخـرت گـر "ا گـفت: گـريستم بسيار هم من و كرد گريه استاد سپس

به ميكنم دعا را تو هميشه من و "/// نمايي قبول را حق دين بايد البته ميخواهي

حضرت تابعان از و مسلمان باطن در كه باشي شاهد قيامت روز در اينكه شرط

ديـن اسDم دين زمين روي بر امروز كه نيست شكي هيچ /// هستم mnopq محمد
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ا!عbم/ انيس كتاب مقدمة دوم, هدايت از اختصار كمي با اقتباس /١

١</// است خدا

پـيامبر ظـهور از پس كتاب اهل علماي سند اين طبق ميكنيد مDحظه چنانكه

تفسير ديگري طور را او نشانههاي و نام خود, شخصي منافع خاطر mnopqبه اسDم

كردند! توجيه و

سؤال

ميباشد mnopq محمد mnopq اسDم پيامبر معروف نام كه: است مطرح سؤالي اينجا در

واژه دو اين است; شده ياد او از احمد عنوان به صف سورة ٦ آية در كه حالي در

اسم دو ظاهرًا ولي ندارد چنداني تفاوت ,rستودهn مفهوم و معنا نظر از چه گر

ميسازد; دو هر با بگيريم ستوده معناي به را فارقليطا گر ا بنابراين است مختلف

نيست/ سازگار mnopq پيامبر معروف نام با rاحمدn قرآن تعبير ولي

پاسخ:

ميشود: روشن خوبي به سؤال اين جواب نكته چند توضيح با

او مردم وحتي داشت; نام دو كودكي از اسDم پيامبر كه: است آمده تواريخ در /١

جـدش را اولي احمد/ ديگري و محّمد يكي ميكردند: خطاب نام دو هر با را

كـتاب در مطلب اين آمنه/ مادرش را دّومي و بود برگزيده او براي عبدالمطلب

است/ شده ذكر مشروحا حلبي سيرة

ابـوطالب عمويش كردهاند; ياد نام اين با را اسDم پيامبر مكرر كه كساني از /٢
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زيادي اشعار است ما دست در ابوطالب ديوان نام به كه كتابي در هم امروز بود/

مانند: شده ياد احمد عنوان به اسDم گرامي پيغمبر از آن در كه ميشود ديده

َزعـيٌم ِهْم فـيى ِبَقْتِلِهْم َوَلْيَس ظىاِلُموُهْم َاْحَمَد َقْتَل ادُوا َارى

نيافتند>/ رهبري كار اين براي ولي ـ داشتند را احمد قتل تصميم آنها <ستمگران

ِبـاْلَكِذِب َيأِتِهْم َوَلْم ِبِحقٍّ اَئُهْم جى َقْد َاْحَمُد كىاَن ِاْن َو

/٢٦ و ٢٥ صفحة ابوطالب, ديوان /١

نياورد/>١ دروغ هرگز و ـ آورده آنها براي حّقي آيين احمد <قطعًا

مانند: شده نقل زمينه اين در نيز ابوطالب از اشعاري نيز ابوطالب ديوان غير در

َاْحَمُد النّىاِس ِفي اِ% َخْلِق َفَاْكَرُم دا ُمـَحمَّ النَّــِبيَّ اُ% َاْكــَرَم َلــَقْد

ميان در خدا خلق گراميترين لذا و ـ داشت گرامي را محّمد خود پيامبر <خداوند

/٢٧٥ صفحة ,١ جلد كر, عسا ابن تاريخ /٢

است>/٢ احمد مردم

ديـده تـعبير ايـن نـيز پيامبر عصر معروف شاعر ثابت, بن حّسان اشعار در /٣

ميشود:

ُد ُتـَعدِّ ُسـوِل الرَّ ِ'ى'ىِء َفـَظلَّْت َاْحَمَد َفْقُد ا هى َشفَّ َقْد َوُمْفَجَعٌة

مواهب و عطايا پيوسته و ـ بود كرده pغر را او احمد فقدان كه زدهاي <مصيبت

/٥٩ صفحة ثابت, بن حسان ديوان /٣

ميشمرد>/٣ بر را خدا رسول

قدر آن آمده آن در rمحمد جاي nبه احمد نام او, غير يا ابوطالب از كه اشعاري

جالب شعر با را بحث اين نيست/ اينجا در آنها همة نقل مجال كه است فراوان

ميدهيم/ پايان cdefg علي ابوطالب فرزند از ديگري
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ـاِزعا جى ُقـْلُت ي ـذى الَّ ُقْلُت ا مى َوَواِ% َاْحـَمَد نَْصِر فيى ْبر ِبالصَّ َاَتأُمُرنىي

يىاِفعا َو iِطْف اْلَمْحُموِد الَْهدي نَِبيِّ َاْحَمَد نَْصِر فيى اِ% ِلَوْجِه َسَاْسعيى

گفتم را آنچه من سوگند خدا به ـ باشم شكيبا احمد ياري در ميگويي من به <آيا

نگفتم/> صبري بي و جزع روي از

در كـه هـدايت پـيامبر هـمان ـ مـيكوشم احمد ياري در خدا خاطر براي <من

/٣٥٨ صفحه جلد٧, الغدير, /١

بود/>١ ستوده و محمود پيوسته جواني و طفوليت

پيامبر خداوند كه ميخوانيم بسيار شده وارد معراج مسألة در كه رواياتي در /٤

كه است اينجا از شايد و كرد خطاب احمد عنوان به بارها معراج شب در را اسDم

در mnopqميباشد/ محمد زمين در و احمد آسمانها در حضرت آن نام شده مشهور

نام پنج كه داشت نام ده mnopq اسDم <پيامبر كه: است آمده نيز cdefg باقر امام از حديثي

/٣٥٨ صفحه جلد٧, الغدير, /٢

ن/>٢/ و يس و عبدا¬ و احمد و محمد آمده: قرآن در آن

مكه و مدينه مردم براي را rصف سورة nآيات فوق آيات پيامبر, كه هنگامي /٥

كتاب اهل و مشركان از كس هيچ رسيد; نيز كتاب اهل گوش به قطعا و خواند

ايـن است/ مـحّمد تـو نـام داده; احمد آمدن از بشارت انجيل كه نكردند ايراد

شده اعتراضي گر ا زيرا است, محيط آن در اسم اين شهرت بر دليل خود سكوت

بسيار كه مواردي در حتي دشمنان اعتراضهاي كه چرا ميشد نقل ما براي بود

است/ ثبت تاريخ در نيز بود زننده

اسDم پيامبر معروف نامهاي از احمد نام كه ميگيريم نتيجه بحث اين مجموع از

است/ بوده
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چشـم بـه هفتم فصل در تورات پيدايش و تكوين سفر در ديگري بشارت /٢

جملههاي در نميكند/ تطبيق mnopq اسDم پيامبر بر جز آن نشانههاي كه ميخورد,

در اسـماعيل كاش كهاي " گفت: خدا به ابراهيم <و ميخوانيم: چنين ٢٠ تا ١٧

را او ايـنك شنيدم, ترا rدعايn اسماعيل حق در و "/// نمايد زندگي تو حضور

سرور دوازده و نمود, خواهم زياد غايت به گردانيده بارور را او و دادم بركت

نمود>/ خواهم عظيمي امت را او و نمود, خواهد توليد

اختيار در عبري زبان با كه را تورات جملههاي اين متن اpعDم انيس كتاب در

بزرگ و بارور را او و /// > مينويسد: چنين آن ترجمة در و كرده نقل است داشته

عظيمي امت را او و بود خواهد او نسل از كه امام دوازده و ماد ماد به گردانيد

نمود>/ خواهم

/٦٩ صفحة ,٥ جلد ا!عbم, انيس /١

است>/١ mnopq محمد عبراني همان ماد <ماد ميافزايد: سپس

بشارت در و است اسماعيل دودمان از مسلما mnopq اسDم پيامبر اينكه به توجه با

وجـود بـه امـام و سرور دوازده و بود, خواهد عظيمي امت را او كه آمده فوق

و ندارد mnopq اسDم پيامبر شخص جز مصداقي كه ميشود روشن آورد, خواهد

ترجمة در چند هر آمده عبري متن در كه شود ضميمه آن به نيز ماد ماد واژة گر ا

بود/ خواهد روشنتر بسيار مسأله نياوردهاند را آن فارسي, به عربي

است مـمكن عظيم امت همچنين و سرور و امام دوازده اين شود گفته گاه هر
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به خداوند واقع در و باشد, اسرائيل بني گانة دوازده اسباط و cdefg موسي به اشاره

زيرا ميباشد, روشن آن پاسخ است داده cdefg موسي ظهور به بشارت cdefg ابراهيم

فوق عبارت در كه حالي در اسحاقاند, دودمان از اسرائيل بني اسباط cdefgو موسي

mnopq اسـDم پـيامبر جـز مـصداقـي هـيچ كـه شدهاند معرفي اسماعيل دودمان از

باشد/ داشته نميتواند

از سلطنت <عصاي آمده: چنين ,١٠ شمارة ,٤٩ باب تورات, پيدايش سفر در /٣

بيايد شيلوه كه وقتي تا نمود نخواهد نهضت پايش پيش از فرمانفرمايي و يهودا,

شد>/ خواهند جمع امتها او به كه

ادامه اسرائيل بني فرمانفرمايي و يهودا حاكميت كه است اين عبارت اين ظاهر

در اما گردند, جمع او گرد امتها و شود ظاهر شيلوه كه زماني تا داشت خواهد

احتماpت نصاري, و يهود نويسندگان چيست؟ يا كيست شيلوه از منظور اينكه

از نـيست سـازگار وجه هيچ به pبا جملة با آنها از بسياري كه دادهاند بسياري

يا و ايل بيت شمال در شهري يا و استراحت محل معناي به شيلوه اينكه جمله

در امـتها اجـتماع و آمـدن به تعبير مسلما مينامند; سيلون را آن ا�pن كه محلي

محلي/ و مكان به اشاره نه است شخص به اشاره او اطراف

معاني شمردن بر ضمن آمريكايي مسترهاكس مقدس, قاموس كتاب نويسندة

رسول واژة با كه ميكند ذكر فرستاده را آن ازمعاني يكي واژه, اين براي مختلفي

است/ موافق ا¬ رسول يا

تورات بشارت اين كه است اين شود گفته است ممكن اينجا در كه چيزي تنها

گـفتة بـه ولي گـفتهانـد/ كـه همانگونه باشد cdefg مسيح حضرت ظهور به اشاره
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حضرت كه چرا نيست صحيح احتمال اين اpعDم انيس كتاب در فخراpسDم

ادامـة او حـاكـميت بـنابرايـن است, يـهودا فرزندان از مادر سوي از cdefg مسيح

mnopq اسـDم پيامبر جز آن براي مصداقي صورت اين در و است يهودا حاكميت

و مدينه در مخصوصا يهود آل حكومت او ظهور با كه ندارد وجود خدا فرستادة

/٧٣ صفحة ,٥ جلد ا!عbم, انيس /١

شد/١ برچيده ديگر مناطق از بسياري و شامات و خيبر

به آنها تمام شرح كه كردهاند ذكر عهدين كتب از نيز ديگري متعدد بشارات البته

تـحقيق بـه مايل كه كساني است, خدشه و ايراد قابل بعضي و ميانجامد طول

و عـهديه بشـارات و اpعـDم انـيس كتب به ميتوانند باشند باره اين در بيشتر

نمايند/ مراجعه اِرنىاُت َوالُْمقى اراُت َالْبِشى
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مجيد قرآن خاتميتدر

اشاره:

است مسائلي از است الهي پيامبر mnopqآخرين اسDم پيامبر اينكه و خاتميت مسألة

بلكه دانشمندان; تنها نه و معتقدند آن به مذهبي و گروه هر از مسلمين همة كه

ضروريات از اصطDح به و هستند آشنا آن با نيز مسلمان مردم تودههاي فرد فرد

بـه بـاشد داشته مكتب اين پيروان با معاشرتي مختصر كس هر كه است اسDم

ميدانند/ الهي پيامبر آخرين را mnopq اسDم پيامبر آنها كه مييابد در زودي

ايـن زيـرا مـيگردد; باز اسDمي روايات و مجيد قرآن به اعتقاد, اين سرچشمة

از بعد يقين به و كرد اثبات را آن بتوان عقلي دpيل با تنها كه نيست چيزي مسأله

فرستادة عنوان به mnopq اسDم پيامبر و آسماني كتاب يك عنوان به مجيد قرآن قبول

كرد/ اعتماد زمينه اين در آنها گفتة به ميتوان خدا,

و تاريخي شواهد به سپس ميرويم, قرآن آيات سراغ به نخست دليل همين به
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مخالفان سوي از كه شبهات از پارهاي به پايان در و ميپردازيم, اسDمي روايات

ميپردازيم/عمدهترين است شده اظهار mnopq اسDم پيامبر خاتميت زمينه در اسDم

كىاَن ا (مى است: احزاب سورة ٤٠ آية است معنا اين بر گواه وضوح به كه آيهاي

َشْيٍء ِبُكلِّ اُ% كىاَن َو ّييَن النَّبى اَتَم خى َو اِ% ِكْنَرُسوَل َولى اِلُكْم ِرجى ِمْن َاَحٍد َابىا ٌد ُمَحمَّ

ختم و خدا رسول ولي است; نبوده شما مردان از يک هيچ پدر <محمد ما): َعليى
است>/ دانا چيز همه به خداوند و است; پيامبران آخرين و كننده

قطعي دpلت گر ا كه كردهاند ذكر زمينه اين در نيز ديگري متعدد آيات دانشمندان

مانند: دارد; وجود آنها در اشاراتي حداقل نكنيم قبول را آنها

َبْيَن ِمْن اْلبىاِطُل ِه َيأتيى 'ى ـ َعزيٌز َلِكتىاٌب ِانَُّه َو اَءُهْم جى ا َلّمى ْكِر ِبالذِّ َكَفُروا َن الَّذيى (ِانَّ /١

/٤٢ و ٤١ آيات فصلت, سوره /١

ٍد)١/ َحميى ٍم َحكيى ِمْن يٌل َتنْزى َخْلِفِه ِمْن َو'ى َيَدْيِه

/١ آيه فرقان, سوره /٢

يرا)٢/ نَذى يَن اَلمى ِلْلعى ِلَيُكوَن َعْبِدِه َعليى اْلُفْرقىاَن َل نَزَّ ي الَّذى (َتبىاَرَك /٢

/١٩ آيه انعام, سوره /٣

َبَلَغ)٣/ َمْن َو ِبهى نِْذرُكْم ُ'ِ اْلُقْرآُن َذا هى ِاَليَّ ُاوِحَي (َو /٣

/٢٨ آيه سبأ, سوره /٤

را)٤/ نَذيى َو را َبشيى ِللنّىاِس ًة كىافَّ ِاّ'ى َاْرَسْلنىاَك ا (َومى /٤

/١٥٨ آيات اعراف, سوره /٥

يعا)٥/ َجمى ِاَلْيُكْم اِ% َرُسوُل ِانّيى النّىاُس ِها َايُّ يىا (ُقْل /٥

/٩٠ آيه انعام, سوره /٦

َن)٦/ اَلميى ِلْلعى ِذكْريى ِاّ'ى ُهَو (ِاْن /٦

/١٠٧ آيه انبياء, سوره /٧

يَن)٧/ اَلمى ِلْلعى َرْحَمًة ِاّ'ى َاْرَسْلنىاَك ا (َومى /٧
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ترجمه:

ما بر nنيز شدند كافر آمد سراغشان به كه هنگامي rقرآنn ذكر اين به كه كساني >/١

گـونه هـيچ كه ـ ناپذير شكست قطعًا است كتابي اين و !rماند نخواهند مخفي

سـوي از كـه چرا نميآيد; آن سراغ به سر, پشت از نه و رو پيش از نه باطلي,

است/> شده نازل ستايش شايسته و حكيم خداوند

دهنده بيم تا كرد نازل بندهاش بر را قرآن كه كسي است پربركت و ناپذير ٢/<زوال

باشد/> جهانيان

آنها به rقرآنn اين كه را كساني تمام و شما تا شده, وحي من بر قرآن <///اين /٣

دهم> بيم آن با ميرسد,

بشارت rالهي پاداشهاي به را nآنها تا نفرستاديم مردم همه براي جز را تو ما <و /٤

دهي>/

هستم">/ شما همه سوي به خدا فرستاده من مردم! "اي <بگو: /٥

وظيفه اين nو نيست/ جهانيان براي يادآوري يک جز rچيزي nرسالت, <اين /٦

!<rاست من

نفرستاديم>/ جهانيان رحمت براي جز را تو <ما /٧

تفسير:

به كه است شده زيد داستان به اشاره ـ r٤٠ آيه احزاب, nسوره آيه نخستين در

ازدواج او مطلّقه همسر با mnopq پيامبر و بود; mnopq اسDم پيامبر خوانده پسر اصطDح
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وساطت با كه زني ضمنا و بشكند هم در را خواندگي پسر نادرست سنت تا كرد,

سرپرست بي شد جدا ناسازگاري اثر بر و بود آمده در زيد همسري به mnopq پيامبر

بنابراين است> نبوده شما مردان از يك هيچ پدر mnopq <محمد ميفرمايد: ـ نماند,

نميشد محسوب فرزندان همسر با ازدواج همچون زيد, مطلقة همسر با ازدواج

خاتم و ا¬ رسول او <ولي ميافزايد: سپس اِلُكْم) ِرجى ِمْن َاَحٍد َابىا ٌد ُمَحمَّ كىاَن ا (مى
ّيَن) اَتَمالنَّبيى خى َو اِ% َرُسوَل ِكْن (َولى است>: پيامبران

نفي كامل بطور را نسبي و جسماني فرزندي و پدر نسبت آيه آغاز در واقع در

را خـاتميت و نـبوت مـقام از حاصل معنوي ارتباط بعد جملة در ولي ميكند;

هم آن است روحاني پدر بلكه نيست, شما جسماني پدر او يعني مينمايد, اثبات

از بـعضي در گـر ا و دنيا; پايان تا آينده نسلهاي همة براي و شما براي پدري

و <من ِة>: مَّ اْ'ُ ِذِه هى ا َاَبوى َعِليٌّ َو <َانَا فرمود: كه شده نقل mnopq كرم ا پيامبر از روايات

تعليم از كه است روحاني پدر همين به اشاره نيز هستيم> امت اين پدران cdefg علي

ميگيرد/ سرچشمه رهبري و تربيت و

ابراهيم و طاهر طيّب, قاسم, نام به نسبي پسر چند mnopq پيامبر كه داشت توجه بايد

نام دليل همين به و بستند فرو جهان از چشم بلوغ از پيش آنها همة كه داشت

بحث/ مورد آية ذيل الميزان, و قرطبي تفسير /١

نشد/١ اطDق آنها بر rمردانn رجال

و دارد وجود نيز پسر فرزند نداشتن و نبوت ختم مسألة بين ديگري رابطة ضمنا

پسري فرزند mnopq اسDم پيامبر چون و بودند پيامبر انبياء اوpد از بسياري اينكه آن

بنابراين باشد, ديگري پيامبر او از بعد كه نميماند باقي تّوهم اين جاي نداشت,
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نبوت/ ختم بر است اشارهاي و كيد تأ پسر, فرزند نداشتن

علوم و معارف از آنچه و است> گاه آ چيز هر بر <خداوند ميفرمايد: آيه پايان در

اُ% كىاَن (َو گذارده: خاتم پيامبر اختيار در است بوده pزم فروع و اصول مسائل و

ما)/ َشْيٍءَعليى ِبُكلِّ

بودن پدر آيه آغاز در كه است شده داده نيز آيه پايان و آغاز پيوند در احتمال اين

كه ميآيد وجود به سؤال اين لذا و شده, نفي امت به نسبت حضرت آن جسماني

كنند؟ ازدواج او از mnopqبعد پيامبر همسران با ندارند حق امت چرا است چنين گر ا

و دهـنده پـايان و خـاتم بـعDه و است mnopq خـدا رسول <او ميگويد: پاسخ در

با ازدواج ترك و است pزم او احترام حفظ دليل همين به است, پيامبران باpترين

بحث/ مورد آيه ذيل قرطبي, تفسير /١

ميباشد>/١ احترامات ازاين گوشهاي وفاتش از بعد او همسران

الَنبّيين خاتَم مفهوم

به عرب لغت كتب تمام در َختْم ماده زيرا ـ است روشن اينكه با خاتم معناي

ايجاب منحرفان وسوسههاي از پارهاي ولي ـ است چيزي به دادن پايان معناي

شود/ داده آن دربارة بيشتري توضيح كه ميكند

مُْعَجم در ميباشد هجري چهارم قرن در لغت معروف علماي از كه فارس ابن

پايان به رسيدن آن و ندارد بيشتر اصلي معناي يك <ختم, ميگويد: اللّغة مَقائيس

است, باب همين از نيز ميگويند ختم را چيزي بر زدن مهر اينكه و است چيزي

مينهند>/ مهر آن بر چيزي دادن ازپايان بعد هميشه زيرا
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قرن در و است عرب لغت محققان و مولفان قديميترين از كه احمد ابن خليل

خاتَم و خاتِم معناي در است; ميزيسته rstuv معصومين ائمة عصر در هجري دوم

است مُهري معناي به خاتَم و است; آن آخر و پايان چيزي, هر <خاتِم ميگويد:

ايـنكه بـراي مـيبستند را آن و ميشد تمام نامه كه هنگامي ميزنند> گِل بر كه

و مـيزدند بـود شده بسته كه محلّي بر نرمي گِل قطعه نگشايد, را آن بيگانهاي

مـهر شكسـتن جز راهي آن گشودن براي كه بطوري ميكردند, مهر را آن روي

نبود/

كه چيزي معناي به را خاتَم و كردهاند, تعقيب را معني همين نيز لغت ارباب ساير

كردهاند/ تفسير ميزنند پايان در كه مُهري يا و است پايان سبب

اقوال نقل از بعد لغت, مهم منابع روي است جامعي بررسي كه التحقيق كتاب در

و دارد واحدي ريشة ماده اين كه است اين <تحقيق ميگويد: عربي لغت بزرگان

ختم/ مادة التحقيق, /١

رسيدن/>١ انتها و آخر به و چيزي شدن كامل يعني است; آغاز مقابل در آن

فـوق آيـة از هـمه معاصر مفّسران تا گرفته آنها قديمترين از نيز اسDم مفّسران

است/ پيامبران آخرين معناي به النبيّين خاتم كه نكردهاند استفاده اين جز چيزي

از او تفسير و ميزيسته, سوم قرن در كه طبري, جرير بن محمد معروف مفّسر

َخَتَم الَّذيى يَن ّ النَّبيى اَتَم خى <َو مينويسد: فوق آية ذيل در است تفاسير قديميترين

است, پيامبران خاتم <او اَعِة>: الّسى ِقيىاِم ِاليى َبْعَدُه ِ'ََحٍد ُتفَتُح َف�ى ا َعَلْيهى َفَخَتَم َة النُُّبوَّ

از بعد كس هيچ براي و نهاد مهر آن بر و داد پايان او به را نبوت خداوند كه كسي

/١٢ صفحة ,٢٢ جلد طبري, تفسير /٢

شد>/٢ نخواهد گشوده قيامت تا او
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پـنجم قرن اول نيمة در و است تفسير و فقه بزرگان از كه طوسي شيخ مرحوم

<اَْي مـيگويد: النَبيّين خاتََم ذكر از بعد تبيان, خود معروف كتاب در ميزيسته

است پيامبران آخرين mnopq اسDم <پيامبر اْلِقيىاَمِة>: َيْوِم ِاليى َبْعَدُه نَِبيَّ 'ى نَُّه َ'ِ آِخُرُهْم

/٣١٤ صفحة ,٨ جلد التبيان, تفسير /١

نيست>/١ قيامت روز تا او از بعد پيامبري هيچ زيرا

همين صراحت با نيز ميزيسته, او از بعد قرن يك تقريبا كه طبرسي بزرگ مفّسر

/٣٦٢ صفحة ,٨ و ٧ جلد البيان, مجمع /٢

است/٢ داده توضيح را آن و آورده فوق آية ذيل در را معنا

بـه را خـود تفسير و است, ششم قرن مقام عالي مفّسران از كه رازي ابوالفتوح

پيامبران بازپسين <و مينويسد: النَّبِيىيَّن اتََم خى ذيل جالبي تعبير در نگاشته فارسي

/١٦٢ صفحة ,٩ جلد رازي, فخر تفسير /٣

كردند>/٣ مهر را انبياء بعثت دِر او نبوت به است, نبوت مُهر او كه پنداري تا

قرن معروف مفّسران از نيز او كه رازي فخر سنت اهل معروف مفّسر همچنين

كه: است اين <مفهومش ميگويد: النَّبِيّين اتََم خى كلمة از بعد است, هجري ششم

كه شده كامل چنان او شريعت و نيست" او از بعد پيامبري "هيچ َبْعَدُه": نَِبيَّ "'ى

/٢١٤ صفحة ,٢٥ جلد رازي, فخر تفسير /٤

نمانده>/٤ باقي گفتن براي چيزي

مـعاصر مـفّسران به تا كردهاند دنبال را معنا همين قرن به قرن نيز مفّسران بقية

است/ رسيده

هفت در rفوق nآية آن مشتّقات و ختم مادة مجيد قرآن در اينكه توجه جالب

يا و چيزي به دادن پايان معناي به استثناء بدون كه است; رفته كار به ديگر مورد

بحث مورد آية كه دارد دpلت خود اين و است آمده ميزنند پايان در كه مهري
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است rstuv انبياء سلسلة بخش پايان mnopq اسDم پيامبر كه ندارد اين جز مفهومي نيز

است/ خورده رسالت دفتر پايان در كه است مهري و

پايان در كه آمده معنا همين به خاتَم عموما نيز اسDمي روايات و البDغه نهج در

شد/ خواهد اشاره آنها از قسمتي به بحث اين

��

سؤال چند به پاسخ

كه است چنين آيه مفهوم بنابراين است; زينت معناي به اتَم خى ميشود گفته گاه /١

آنها/ دهندة پايان نه بود, پيامبران تمام زينت mnopq اسDم پيامبر

انگشتر معناي به بلكه نيامده زينت معناي به هرگز خاتَم كه داشت توجه بايد ولي

انگشـتر mnopq اسـDم پيامبر شود گفته كه است نادرستي بسيار تعبير اين و است

نـبوده انگشتر هرگز خاتَم اصلي معني گفتيم كه گونه همان تازه است/ پيامبران

و pك كه را كتابهايي و نامهها بر يا نامه پايان در كه بوده مهري معناي به بلكه

نام ميگيرد, قرار پايان و خاتَم در زدن مهر كه آنجا از و ميزدند, ميكردند مهر

داشته nتوجه است شده گذارده ميدادند, پايان را نامه آن به كه وسيلهاي بر خاتم

خـتم آن به كه چيزي يعني: بِِه> يَْختُِم <مىا معناي به تاء, فتح به خاتَم, كه باشيد

r/ميباشد ميكنند

اشخاص, اصلي مهر آن, از بعد قرنها و قرآن نزول عصر در اينكه توجه قابل

به ميكردند, مهر را نامهها خود انگشتر وسيلة به و بود, آنها انگشترهاي روي

ٍة ِفضَّ ِمْن كىاَن اِ% َرُسوِل اَتَم خى <ِانَّ است: آمده mnopq پيامبر حاpت در دليل همين

محمد آن نقش و بود نقره از mnopq خدا پيامبر <انگشتر :<mnopq اِ% َرُسوُل ٌد َمَحمَّ نَْقُشُه
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حـديث اتـيىم, الَخوى نفس باب ,٤٧٣ صفحة ,٦ جلد كافي, فروع و ١٢٨ صفحة ,١٠ جلد بيهقي, سنن /١
<mnopq Zا َرُسوُل د ُمَحمَّ النَّبّي اَتَم خى نَْقُش <كىاَن اول:

بود/>١ mnopq ا¬ رسول

به كه بود اين هجري ششم سال حوادث جمله از كه آمده تواريخ از بعضي در

مينويسيد, نامه پادشاهان و كشورها سران براي كه شما كردند عرض mnopq پيامبر

براي انگشتري mnopq پيامبر دليل همين به نميخوانند, را مهر بدون نامههاي آنها

/٣٧٦ صفحة ,١ جلد البحار, سفينة /٢

كند/٢ مهر آن با را نامهها تا كرد انتخاب خود

تـصميم كـه هنگامي mnopq اسDم پيامبر كه است آمده نيز كبري طبقات كتاب در

بنويسد نامه جهان سDطين و پادشاهان به و دهد گسترش را خود دعوت گرفت

بود شده نوشته ا¬ َرُسوُل ٌد مَُحمَّ آن روي كه ساختند او براي انگشتري داد دستور

/٢٥٨ صفحة ,١ جلد كبري, طبقات /٣

ميكرد/٣ مهر آن با را خود نامههاي و

نيز تزييني انگشترهاي به خاتَم چه گر امروز كه ميشود روشن توضيح اين با

انگشـترهايي بـه آن از بـعد مـدتها و قرآن نزول زمان در ولي ميشود, گفته

بسته محل بر و ميبستند را نامهها يا و ميدادند, پايان را نامهها آن با كه ميگفتند

مينهادند/ مهر شده

كار به مجيد قرآن از متعددي آيات در معنا همين كه است توجه قابل نيز نكته اين

َعـليى َو ُقـُلوِبِهْم َعـليى اُ% (َخَتَم ميگويد: كّفار از گروهي مورد در قرآن و رفته

/٧ آيه بقره, سوره /٤

نسبت آنها شنوايي و درك و نهاده>٤ مهر آنان گوشهاي و دلها بر <خدا َسْمِعِهْم):
اِهِهْم): َاْفوى َعليى نَْخِتُم (َاْلَيْوَم ميفرمايد: قيامت دربارة و است گرفته پايان حق به
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/٦٥ آيه يس, سوره /١

ميدهيم/ پايان گفتنشان سخن به و مينهيم>١ مهر دهانشان بر <امروز

اين اصلي ريشة و عرب ادبيات در واژه اين معناي با آشنايي كمترين حال هر به

كلمة كه ميكند اثبات را معنا اين وضوح به آن استعمال موارد و مشتقات و لغت

باشد/ داشته نميتواند پيامبران دهندة پايان جز معنايي هيچ النَِّبيّيَن اَتَم خى

سؤالدوم

آن و شده مطرح گاهان, ناآ از بعضي سوي از اينجا در نيز ديگري سست ايراد

پايان نميگويد و است, نَبِيّين دهندة پايان mnopq اسDم پيامبر ميگويد: قرآن اينكه

سـلسلة ولي يـابد پايان او ظهور با انبياء سلسلة است ممكن و رسوpن دهندة

نيابد/ پايان رسوpن

پاسخ

وحي او به خداوند سوي از كه است پيامبري هر معناي به نبي كه است درست

ولي نـه; يا باشد داشته آسماني كتاب نه, يا باشد تبليغ به مأمور خواه ميرسد,

ميماند اين به درست سخن اين و است ابDغ به مأمور كه است پيامبري رسول

نيز مكه از كسي چنين مسلما رفت, بيرون حجاز سرزمين از فDني بگوييم كه

نـقطة در است مـمكن نـيست مكـه در كسي بگوييم گر ا اما است, رفته بيرون

خاتم بود ممكن بود مرسلين خاتم mnopq پيامبر گر ا بنابراين باشد, حجاز از ديگري

خـاتم مسـلما است انـبياء خاتم او ميفرمايد آيه كه هنگامي ولي نباشد, انبياء

بود/ خواهد نيز رسوpن
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��

را آن دانشمندان از بسياري كه است تعبيراتي فوق, آيات در ديگري بخش در

را آنـها صـريح دpلت كـه فرض به و ميدانند خاتميت مسألة بر روشني دليل

باشد: ميتواند مسأله اين بر شواهدي و قرائن حداقل نپذيريم,

كه هنگامي rقرآنn ذكر اين به كه كساني > ميخوانيم: گروه اين از آيه نخستين /١

است كتابي اين و !rماند نخواهند مخفي ما بر nنيز شدند كافر آمد سراغشان به

به سر, پشت از نه و رو پيش از نه باطلي, گونه هيچ كه ـ ناپذير, شكست قطعًا

شده نازل ستايش شايسته و حكيم خداوند سوي از كه چرا آيد; نمي آن سراغ

ِمْن اْلَباِطُل َيْأِتيِه 'َ ـ َعِزيٌز َلِكَتاٌب نَُّه َوٕاِ َجاَءُهْم ا َلمَّ ْكِر ِبالّذِ َكَفُروا الَِّذيَن (ٕاِنَّ است>:

/٤٢ ـ ٤١ آيات فصلت, سوره /١

َحِميٍد)١/ َحِكيٍم ِمْن َتنِزيٌل َخْلِفِه ِمْن َوَ' َيَدْيِه َبْيِن

بنابراين نمايد, منسوخ يا ابطال را آن كه است چيزي معناي به فوق آية در باطل

خـاتميت بر است دليلي خود اين و بود; خواهد ابدي و جاوداني كتابي چنين

نيز قرآن تحريف عدم بر دpلت كه گونه همان داد, تعلق آن به كتاب اين كه آييني

ميكند/

پس نيست rكننده nباطل مبطل معناي به لغت در باطل شود گفته است ممكن

ميكنيد؟ تفسير چنين را آيه چگونه

مبطل اينجا در را باطل معاني از يكي مفّسران از بسياري اينكه بر ميگوييم:عDوه

آلوسي و الميزان در طباطبائي عbمة و البيان مجمع در طبرسي و تبيان در طوسي شيخ مرحوم مانند /٢
/hبحث مورد آية dذيل ديگر مفسران بعضي همچنين و المعاني روح در

ايـن مفهومش نميآيد آن سراغ به باطل ميفرمايد: اينكه اصو� كردهاند٢ ذكر

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٤٤٠> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



فرموده: آن از قبل اينكه خصوص به بيندازد كار از را آن نميتواند باطل كه است

مينمايد/ آن ثبات و بقاء بر دpلت كه شكستناپذير> قطعًا است كتابي <اين

��

بندهاش بر را قرآن كه كسي است پربركت و <زوالناپذير ميفرمايد: بعد آية در

َعـْبِدهى َعـليى اْلـُفْرقىاَن َل نَزَّ الَّذيى (َتبىاَرَك باشد>: جهانيان دهنده بيم تا كرد نازل

/١ آيه فرقان, سوره /١

را)١/ نَذيى َن اَلميى ِلْلعى ِلَيُكوَن
قيدي هيچ كه اين به توجه با ميشود, شامل را جهانيان تمام كه <عاَلمين> واژة

محدود مكاني نظر از فقط نه ميشود, دنيا پايان تا اعصار همة مردم شامل ندارد

همين به ميگيرد, بر در نيز را آيندگان و است نامحدود نيز زماني نظر از كه نيست

هم و كردهاند استفاده آن از را اسDم بودن جهاني هم مفّسران از بسياري دليل

,٦ جـلد البـيان, روح /٤٧١٨ صـفحة ,٧ جـلد قرطبي, تفسير /٤٥ صفحة ,٢٤ جلد رازي, فخر تفسير /٢
/١٨٨ صفحة

را/٢ بودنش جاوداني

موجوداتي تمام و شده گرفته ِعلْم مادة از عالَمين كه است توجه قابل نيز نكته اين

و آسمانها حتي و ميشود, شامل را ميگيرند قرار انسان علم گستردة در كه را

در آن مفهوم است, آمده آية در كه انذار كلمة به توجه با ميگرد,ولي بر در را زمين

است/ جهان مكلّفين به منحصر اينجا

آيـه اين طبق كه چرا است, طريق همين از نيز سوم آيه به استدpل حال هر به

را كساني تمام و شما تا شده وحي من به قرآن اين <و ميفرمايد: mnopq اسDم پيامبر

نِْذَرُكْم ُ'ِ اْلُقْرآُن ذا هى ِاَليَّ ُاوِحَي (َو دهيم>: بيم آن با ميرسد آنها به rقرآنn اين كه
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/١٩ آيه انعام, سوره /١

َبَلَغ)١/ َمْن َو ِبِه
پوشيده كسي بر برسد" او به قرآن كس "هر َبَلَغ>: <َوَمْن جملة مفهوم گستردگي

و جـهاني بـر دليـلي و مـيشود شـامل جهان پايان تا را انسانها همة و نيست

است/ قرآن و اسDم بودن جاوداني

كه است اين <منظور ميكند: تصريح آيه اين ذيل البيان مجمع در طبرسي مرحوم

آنـها بـه قـرآن قيامت روز تا كه كساني "تمام اْلِقيىاَمِة": َيْوِم ِاليى اْلُقْرآُن "َمْنَبَلَغُه

/٢٨٢ صفحة ,٤ و ٣ جلد البيان, مجمع /٢

هستند/٢ آيه مشمول ميرسد"

مسألة بـر را آن دpلت آيـة ايـن ذيـل در نيز جديد و قديم مفسران از بسياري

قرن دانشمندان از كه رازي ابوالفتوح جمله از كردهاند, بيان صراحت با خاتميت

آنها/ غير و الميزان در طباطبائي عDمة و البيان روح تفسير نويسندة و است, سوم

��

آية در زيرا است, طريق همين به نيز بحث, مورد ٧ و ٦ و ٥ و ٤ آيات دpلت

پنجم آية در و ميشود شامل را مردم عموم كه شده ِللنّىاِس> ًة <كافَّ به تعبير چهارم

در و هستم>, شما همة سوي به خدا فرستادة <من عا): َجميى ِاَلْيُكْم َرُسوُلاِ% (ِانّيى
نظر از گسترده مفهومي كه شده جهانيان و عالميان بر تكيه نيز, هفتم و ششم آية

دارد/ مكان و زمان

خـاتميت مسألة بـر ديگـري كـيد تأ و تأيـيد مـيتوانـد آيـات ايــن مــجموعة

باشد/ بوده قرآن جاودانگي و mnopq پيامبراسDم
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دpلت چون كه كردهاند ذكر زمينه اين در را ديگري آيات نويسندگان, از بعضي

شد/ نظر صرف آنها ذكر از نميرسيد, نظر به كافي آنها

��

رواياتاس�مي خاتميتدر

همة اتفاق مورد اسDم, بودن جاوداني به اعتقاد شد اشاره نيز قب` كه گونه همان

و ميرود شمار به آئين اين ضروريات از بلكه است, اسDمي دانشمندان و علماء

پيامبر از كه است بيشماري روايات قرآني, آيات بر عDوه عقيده اين سرچشمة

آنـها مـجموعة كه است رسيده rstuv معصوم پيشوايان ديگر و mnopq اسDم گرامي

نمونه عنوان به آنها از گوشهاي به ما مختصر اين در و ميدهد, تشكيل را كتابي

ميكنيم: اشاره

سخن mnopq اسDم پيامبر وسيله به پيامبران سلسله ختم از كه متعددي روايات /١

جمله از ميدهد/ تشكيل را گستردهاي بسيار باب خود روايات اين و ميگويد

است: زير روايات باب اين احاديث

از شده نقل تفاسير در و حديث منابع از بسياري در كه مشهوري حديث در /١

ارا دى َبنيى َرُجٍل َكَمثَِل نِْبيىاِء اْ'َ َمثَُل َو <َمثَلىي ميفرمايد: كه mnopqميخوانيم كرم ا پيامبر

َو ِمـنْها ُبوَن َيـَتَعجَّ َو ا ََيـْدُخُلونَهى النّىـاس َفـَجَعَل َلِبنٍَة َمْوِضَع ِاّ'ى ا َاْكَمَلهى َو ا هى َفَاَتمَّ

َفـَخَتْمُت ِجْئُت ِبنَِة الَّ "َفَانَاَمْوِضُع mnopq اِ% َرُسوُل قىاَل ِبنِة" الَّ َمْوِضُع َلْو'ى َيُقوُلوَن":

خانهاي كه است مردي همانند پيشين پيامبران با مقايسه در من <مثل نِْبيىاء">: اْ'َ

فرو شگفتي در آن زيبايي از و بشوند وارد مردم و بسازد rجالب و زيبا nبسيار
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خالي آن خشت يك جاي اينكه جز rنديدهايم اين از بهتر nبنايي بگويند: و روند

و آمدم هستم, خالي خشت آن جاي "من فرمود: mnopq خدا رسول سپس است",

تا٢٣/ ٢٠ احاديث ,١٧٩١ صفحه ,٤ جلد مسلم, صحيح /٣ و ٢ و ١

دادم"/>١ پايان را پيامبران سلسله

َو ِبنُة اللَّ <َفانَا است: آمده آن پايان در و شده نقل ديگري طريق به حديث همين

بـا معنا همين پيامبرانم/>٢ خاتم من و آخرينم خشت آن <من َن>: اَتُمالنَِّبّييى خى َانَا
است/٣ شده نقل ديگري متعدد طرق

در است: آمـده صورت اين به حديث اين البيان مجمع تفسير در نيز همچنين

فرمود: كه شده نقل mnopq كرم ا پيامبر از انصاري عبدا¬ بن جابر از صحيح حديث

َفكىاَن لَبِنٍة َمْوِضَع ِاّ+ى ا نَهى َحسَّ َو كَْملَهىا َفاَ دىارا بَنيى َرُجٍل كََمثَِل نِْبيىاِء اْ+َ ِفي َمثَلىي <ِانَّما

َمْوِضُع "َفاَنَا :mnopq "قال اللَّبِنَِة, هىِذِه َمْوِضَع ِاّ+ى ا اَْحَسنَهى ا "مى قىاَل: ا ِالَيْهى فَنَظََر ا َمْنَدَخلَهى

خانهاي كه است مردي مانند پيامبران ميان در من <مثل نِْبيىاُء"/>: اْ+َ ِبَي ُخِتَم اللَّبِنَِة

است/ خالي آن خشت يك جاي اينكه جز ساخته, زيبا و كامل را آن و نموده بنا

جز است زيبا "چه ميگويد: ميكند نگاه آن به و ميشود خانه آن وارد كس هر

خاليم خشت آن جاي "من فرمود: سپس ميباشد", خالي خشت اين جاي اينكه

شدهاند/"> ختم من وسيلة به پيامبران و

/٣٦٢ صفحه ,٨ و ٧ جلد البيان, مجمع /٤

و است/٤ شده نقل مسلم صحيح و بخاري صحيح در حديث اين ميگويد: سپس

و حديث كتب از ديگر بسياري و نسايي و ترمذي و حنبل احمد مسند در نيز

است/ مشهور و معروف بسيار احاديث از و آمده تفسير
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و بخاري از غير را معنا <همين ميافزايد: حديث اين ذكر از بعد طباطبائي عDمة

بحث/ مورد آيات ذيل ,٣٢٧ صفحه ,١٦ جلد الميزان, تفسير /١

كردهاند>/١ نقل نيز جابر غير از مردويه ابن و احمد نسائي, ترمذي, مانند: مسلم,

mnopq اسDم پيامبر خاتميت مسئلة به متعددي خطبههاي در نيز البDغه نهج در /٢

:< ُرُسـِلهى ـاَتُم خى َو َوْحـِيِه ُن <َامـيى ميخوانيم: ١٧٣ خطبة در است, شده تصريح

بود>/ او رسوpن خاتم و خدا وحي امين mnopq <محمد

پايان او وسيلة به را وحي <خداوند اْلَوْحَي>: ِبِه <َخَتَم ميخوانيم: ١٣٣ خطبة در

چـنين را او بـعد و مـيفرستد درود mnopq پـيامبر به cdefg علي ,٧٢ خطبة در و داد>

پيامبران ختم كه كس <آن َغَلَق>: انْ ِلَما واْلفاِتُح َسَبَق ا ِلمى <َاْلْخاِتُم ميكند: توصيف

بود/> بسته امور گشايندة و پيشين

اَتِم خى َعْن ا ُخُذوهى النّىاُس َها <َايُّ ميفرمايد: ساخته مخاطب را مردم ,٨٧ خطبة در

خطبة در و </// بياموزيد پيامبران خاتم از را حقيقت اين مردم! <اي :</// ّين النَِّبيى

ِاْتـماِم َو ِعَدِتهى اِز نْجى ِ'ِmnopq دا ُمَحمَّ ُسْبحانَُه اُ% <َبَعَث ميفرمايد: البDغه نهج اول

كمال ا و اتمام و خود عهد به وفاي براي را mnopq محمد سبحان <خداوند ِتِه>: نُُبوَّ

ساخت>/ مبعوث نبوتش

عمل به اpنوار بحار مجلد ١١٠ روي كه گستردهاي بررسي با اينكه توجه قابل

در اَتُماْ'نِْبيىاِء> <خى و ُسِل> اَتُمالرُّ <خى و النَِّبّييَن> اَتُم <خى كلمة: كه شد معلوم آمد,

قسمت كه است آمده ١١٠ جلد تا دوم جلد از بحار كتاب از مورد سيصد از بيش

و مـجلسي علّامة تفسيرهاي در كمي تعداد و معصومين ائمة روايات آن عمدة

وسـيلة به نبوت ختم اندازه چه تا كه ميرساند خوبي به اين و است; آن مانند

I:\Nazari\books\payam~2\takmil8 <٤٤٥> �٨٨.٠٩.٠١	 �٨ 	جلد قرآن پيام



برخوردار وسيعي شهرت از زماني و عصر هر در مسلمين ميان در اسDم پيامبر

بود شده نوشته بزرگ صفحة ٢٢ در كه را مورد اين مجموعة كه علمية حوزة كامپيوتري مركز از تشكر با /١
داد/ قرار قرآن پيام تفسير مركز اختيار در

آمده اpَنْبياء خاتَُم و النَبِييَن خاتَُم واژة كرارا نيز سنّت اهل كتب در است/١ بوده

شود/ مراجعه ختم مادة الَنبَوي الَحديث لَِالفاظ الُمَفْهرُس َالُْمْعَجُم به /٢

است/٢

در سنت اهل و شيعه معروف كتب از بسياري در كه ـ مَنِْزلَِت معروف حديث /٣

دليـل ـ است نـبوي متواترة احاديث مشهورترين از و شده وارد cdefg علي مورد

بـه مـيخواست سـربازانش با mnopq اسDم پيامبر زيرا نيست, معنا اين بر روشني

فرمود: او به و گذاشت مدينه در خود جاي به را cdefg علي برود, تبوك جنگ سوي

منزلة به من به نسبت <تو :< بَْعديى نَِبيَّ ' َانَُّه ِاّ'ى ِمْنُموسيى ُروَن هى ِبَمنِْزَلِة ِمنّيى <َانَْت

از طريق, هفتاد و سنت, اهل طرق از را آن طريق يكصد كه ـ طريق ١٧٠ از را حديث اين اينكه جالب /٣
صـحيح شـده, نـقل آن در حديث اين كه كتابهايي جمله از و كردهاند, نقل ـ rstuvاست بيت اهل طرق
َاَلـَصواِعـق الُعـْقبي, ذخـائُر حـنبل, احمد مسند كم, حا مستدرك ماجه, ابن سنن بخاري, صحيح مسلم,
٢٨ نامه المراجعات, به بيشتر توضيح براي است; شده نقل آنها غير و ِة الَْمَوّدَ يَنابيُع العمال, كنز الُْمْحَرقَة,

فرمائيد/ مراجعه

نيست/>٣ پيامبري من از بعد اينكه جز هستي, cdefg موسي به نسبت هارون

جنگ جريان در تنها mnopq كرم ا پيامبر را جمله اين كه است توجه قابل نيز نكته اين

در حداقل كه, فرموده تصريح آن به نيز ديگري موارد در بلكه نفرمود; بيان تبوك

است/ شده شنيده حضرت آن از جمله اين تبوك, غزوة از غير مورد شش

اول/ مؤاخات يوم در /١

دوم/ مؤاخات يوم در /٢

بودند/ شده شهيد برادرش و پدر كه سليم ام به mnopq پيامبر دادن تسلّي هنگام /٣

ميكند/ نقل زمينه اين در عمر از عباس ابن كه حديثي در /٤
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وارد سيدالشهداء حمزة فرزند سرپرستي دربارة گفتگو هنگام به كه حديثي در /٥

شده/

مـيشد گشوده مسجد به كه خانههايي درهاي بستن مورد در كه حديثي در /٦

نامة َالُْمراِجعات, و hاعراف سورة ٤٢ آية dذيل ٣٤٧ صفحة ,٦ جلد نمونه, تفسير به بيشتر توضيح براي /١
فرمائيد/ مراجعه ,٣٢

١/rmnopq پيامبر خانة و cdefg علي خانة در nجز

mnopq اسـDم پـيامبر از بـعد پـيامبري هيچ كه ميكند ثابت روشني به حديث اين

واضـحات جزء mnopq كرم ا پيامبر ظهور عصر همان از مسأله اين و آمد; نخواهد

ميشد/ شمرده

برقرار و باقي جهان پايان تا اسDم احكام كه است آمده متعددي احاديث در /٤

نيست, سازگار mnopq اسDم پيامبر خاتميت با جز كه است چيزي اين و بود خواهد

ميشود/ نسخ پِيشين پيامبر احكام از قسمتي حداقل ديگري, پيامبر آمدن با زيرا

َو اْلـِقيىاَمِة َيْوِم ِاليى َاَبدا ٌل َح�ى ٍد ُمَحمَّ ُل <َح�ى ميخوانيم: كافي اصول در جمله از

<حـDل َغـْيُرُه>: ٔيُ َيـجيى َو' َغـْيُرُه َيُكـوُن 'ى اْلـَقيىاَمِة َيـْوِم ِاليى َاَبدا َحراٌم اُمُه َحرى

روز تا ابد تا است حرام او حرام و قيامت; روز تا ابد تا است حDل mnopq محمد

/١٩ حديث ,٥٨ صفحة ,١ جلد كافي, اصول /٢

نميآيد>/٢ آن غير و بود, نخواهد آن غير قيامت;

cdefg صـادق امـام پـيامبران, ذكـر از بعد كه آمده نيز ديگري جاي در معنا همين

ُلُه َفـَح�ى ِمـنْهاِجِه َو يَعِتِه ِبَشـرى َو ِباْلُقْرآِن اَء َفجى mnopq ٌد ُمَحمَّ اَء <َحّتىيجى ميفرمايد:

/٢ حديث ,١٧ صفحة ,٢ جلد كافي, اصول /٣

و قـرآن mnopq <پـيامبر القـياَمِة>٣: َيـوِم الي َحـرام َحراُمُه َو اْلَقيىاَمِة َيْوِم ِاليى ٌل َح�ى

او حرام و قيامت روز تا است حDل او حDل پس آورد, را طريقهاش و شريعت
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قيامت>/ روز تا است حرام

پيامبران خاتم mnopq اسDم پيامبر تنها نه كه ميشود روشن مشهور خبر اين از ضمنا

گونه هيچ و است جاوداني او احكام و دستورات مجموعه و او دين بلكه است,

خـاتميت مسألة قـبول بـا كـردند تـصور كه آنها و نمييابد راه آن در دگرگوني

سخت كنند, ايجاد آن احكام و اسDم تعليمات در تغييراتي خود فكر با ميتوانند

تعليمات جاودانگي با نبوت جاودانگي ميگويد فوق احاديث زيرا اشتباهاند; در

است/ همراه حضرت آن احكام و

كرده نقل بحار مجلّدات از بسياري در را حديث اين نيز مجلسي عDمة مرحوم

/١٧ حديث ,٢٦٠ صفحة ,٢ جلد بحارا!نوار, /١

است/١

در mnopq اسDم پيامبر كه خطبهاي همان ـ اع, الِْودى ُة َحجَّ معروف خطبة پايان در /٥

مردم براي جامع وصيتنامة يك عنوان به مباركش عمر سال آخرين و حج آخرين

شـاِهُدُكـْم َفْلُيَبّلْغ <َا'ى فرمود: است, آمده صريحا خاتميت مسألة نيز ـ كرد بيان

را سخن اين غائبان به حاضران باشيد! گاه <آ َبْعَدُكْم>: َة ُامَّ 'ى يَو َبْعدى نَِبيَّ 'ى اِئَبُكْم غى

سـپس بـود>, نخواهد امتي شما از بعد و نيست پيامبري من از بعد كه برسانند

كه گونه آن كرد بلند آسمان به rوصايا اين تمام بيان از nبعد را مباركش دستهاي

<خدايا ْغُت>: َبلَّ َقْد ِانّيى اْشَهْد ُهمَّ <َالّلى فرمود: سپس شد, آشكار بغلش زير سفيدي

/٨٤ صفحة ,٢ جلد خصال, از نقل ـ ٣٨١ صفحة ,٢١ جلد بحارا!نوار, /٢

كردم/>٢ كنم ابDغ بايد كه را آنچه من كه باش گواه

فرمود: كه است آمده mnopq اسDم گرامي پيغمبر از ديگري معروف حديث در /٦

نبوت و <رسالت :< نَِبيَّ 'ى َو بَْعديى َرُسوَل َف�ى انَْقَطَعْت َقِد َة النُُّبوَّ و اَلَة سى الرِّ <ِانَّ
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/٣٦٤ صفحه ,٣ جلد ترمذي, سنن /١

نبي>١ نه و آمد خواهد من از بعد رسولي نه است; شده منقطع

كه جويان بهانه بر را راه كه است توجه قابل نظر اين از مخصوصا حديث اين

ميبندد/ رسوpن خاتم نه است انبياء خاتم او ميگويند:

كتاب در ميدهيم/ پايان mnopq خدا رسول از ديگري حديث با را روايات اين /٧

حضرت آن از mnopq پيامبر عموي عبدالمطلب, بن عباس كه است آمده الْغىابَة ُاْسُد

از بعضي طبق و بپيوندد او به و كند هجرت مدينه به مكه از كه ميخواست اجازه

اذن وبـه مـيداشت مكـتوم را خـود ايـمان كـه بود مؤمناني از عباس روايات,

و مـينوشت حـضرت بـراي را مشـركان اخـبار و بـود مانده مكه در mnopq پيامبر

اجازة عباس باpگرفت, اسDم كار كه هنگامي و بودند دلگرم او به مكه مسلمانان

نكن, عجله كار اين در فرمود: او به mnopq پيامبر ولي mnopqخواست پيامبر از هجرت

ِبَك َيْخِتُم اليى َتعى اَ% َفِانَّ َبِه َانَْت الَّذيى َمكىانََك َاِقْم َعمُّ <يىا است: چنين روايت متن و

باش هستي كه جايي در rو مكن nشتاب عمو! <اي َة>: َالنُُّبوَّ ِبَي َخَتَم ا َكمى اْلِهْجَرَة

داده پـايان من با را نبوت كه گونه آن ميكند ختم تو با را هجرت خداوند زيرا

است>/

او همراه و كرد, هجرت و آمد مدينه به mnopq پيامبر سوي به مكه فتح از قبل سپس

شهر آن مكه فتح از بعد زيرا n يافت پايان هجرت مكه فتح با و بود مكه فتح در

/١١٠ صفحة ,٣ جلد اسدالغابه, /٢

٢/rكنند هجرت مدينه به آنجا از كه كفر بلد نه بود, اسDم بلد

مكه او از بعد و بود, عباس كرد, هجرت مدينه به مكه از كه كسي آخرين بنابراين

مدينه به هجرت راه در عباس كه: نوشتهاند بعضي يافت/ پايان هجرت و شد فتح
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قصد به كه mnopq پيامبر با راه وسط منازل از يكي در فرزندانش و همسر با همراه

فـرمود: mnopq پـيامبر و پـيوست حـضرت آن بـه و كـرد مDقات ميآمد مكه فتح

/٢١ جلد بحارا!نوار, /١

است>/١ نبوتها آخرين من نبوت چنانكه است; هجرتها آخرين تو <هجرت

كه ميشوند حديث صدها بر بالغ شد, ذكر pبا در عنوان هفت تحت كه احاديثي

آغاز از mnopq اسDم پيامبر خاتميت مسأله كه ميكنند اين بر دpلت وضوح به همه

است/ بوده مسلّم و واضح مسائل از اسDم

rstuv گـانه چـهارده معصومين و امامان تمام از كه است توجه قابل نيز نكته اين

كنيد/ مراجعه عقل و حديث و قرآن نظر از خاتميت كتاب به بيشتر گاهي آ براي /٢

نويسندگان از بعضي و است/٢ رسيده ما به خاتميت دربارة احاديثي يا حديث

فرمائيد/ مراجعه ٤١ تا ٣٩ صفحة ,mnopq پيامبر خاتميتآخرين كتاب به بيشتر توضيح براي /٣

كردهاند/٣ گردآوري گروه بيست در را احاديث اين

خاتميت دربارة سؤال چند

است؟ سازگار خاتميت مسألة با انسان تكاملي سير آيا /١

بشري جامعة مگر كه است اين ميشود مطرح بحث اين در كه سؤالي نخستين

بـا مگر دارد؟ مرزي و حد انسان تكاملي سير مگر شود؟ متوقف است ممكن

و دانش و علم از باpتر مرحلهاي در امروز انسانهاي كه نميبينيم خود چشم

دارند؟ قرار گذشته به نسبت فرهنگ

سير اين در انسان و شود بسته كلي به نبّوت دفتر است ممكن چگونه حال اين با

گردد؟ محروم تازهاي پيامبران رهبري از تكامليش
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پاسخ

بـه انسان گاه اينكه: آن و ميشود روشن نكته يك به توجه با سؤال اين پاسخ

از مسـتمر اسـتفادة بـا ميتواند كه ميرسد فرهنگي و فكري بلوغ از مرحلهاي

دهد ادامه را راه گذارده او اختيار در جامع بطور خاتم نبي كه تعليماتي و اصول

باشد/ داشته تازهاي شريعت به احتياج كه آن بي

سطحي درهر تحصيلي, مختلف مقاطع در انسان كه ميماند آن به درست اين

كه هنگامي اما بگذراند را مختلف دورانهاي تا دارد جديدي مربي و معلم به نياز

در گرديد مختلفي علوم يا علم در نظر صاحب و مجتهد و رسيد دكترا مرحلة به

آنچه اتكاء به بلكه نميدهد; ادامه جديد استاد نزد خود تحصيDت به ديگر اينجا

و تـحقيق و بـحث به دريافته, اخير استاد مخصوصا و پيشين اساتيد محضر از

ديگر تعبير به و ميدهد, ادامه را خود تكامل مسير و ميپردازد بررسي و مطالعه

حل دارد دست در استاد آخرين از كه كلي اصول آن با را راه مشكDت و نيازها

به پا تازهاي آيين و دين همواره زمان گذشت با كه ندارد لزومي بنابراين ميكند;

/rكنيد nدقت بگذارد/ وجود عرصة

فرازي و نشيب پر راه اين در بتواند انسان اينكه براي پيشين انبياي ديگر تعبير به

اختيار در را مسير اين نقشة از قسمتي كدام هر برود, پيش دارد تكامل سوي به كه

وسيلة به راه تمام جامع و كلي نقشة كه كند پيدا را شايستگي اين تا گذاردهاند او

گيرد/ قرار او اختيار در بزرگ خداوند سوي از mnopq پيامبر آخرين

اين و بود نخواهد ديگر نقشة به نيازي جامع و كلي نقشة دريافت با است بديهي

را اسDم پيامبر و آمده خاتميت روايات در كه است تعبيري همان بيان حقيقت در
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است/ شمرده رسالت مستحكم و زيبا كاخ آجر آخرين گذارندة يا آُجر آخرين

امامت و رهبري مسألة اما است, جديد آيين و دين به نياز عدم مورد در همه اينها

در واماندگان از دستگيري و قوانين و اصول اين اجراي بر كلي نظارت همان كه

به بود, نخواهد نياز بي آن از وقت هيچ انسان كه است ديگري مسألة ميباشد, راه

امامت سلسلة يافتن پايان معناي به هرگز نبوت سلسلة يافتن پايان دليل همين

آنها خارجي تحقق و بخشيدن عينيت و اصول اين توضيح و تبيين كه چرا نيست,

نيست/ ممكن الهي معصوم رهبر يك وجود از استفاده بدون

��

ميسازد؟ انسانها متغير نيازهاي ثابتبا قوانين آيا /٢

نيز ديگري سؤال بود, مطرح اول سؤال در كه بشر تكاملي سير مسأله از گذشته

متفاوتند مكانها و زمانها مقتضيات ميدانيم اينكه آن و ميشود عنوان اينجا در

خاتم, شريعت كه حالي در است, تغيير در دائما انسان نيازهاي ديگر تعبير به و

انسان متغير نيازهاي پاسخگوي ميتواند ثابت قوانين اين آيا دارد; ثابتي قوانين

باشد؟ زمان طول در

گر ا كه: اين آن و گفت پاسخ خوبي به ميتوان زير نكتة به توجه با نيز را سؤال اين

كـام` حكـمي مـوضوعي, هـر بـراي و داشت, جزئي جنبة اسDم قوانين تمام

در اينكه به توجه با اما بود سؤال اين جاي بود كرده تعيين جزئي و مشخص

كه دارد وجود گسترده و وسيع بسيار و كلي اصول سلسله يك اسDم دستورات

براي جائي ديگر باشد آنها پاسخگوي و شود منطبق متغيّر نيازهاي بر ميتواند
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نيست/ ايراد اين

در حـقوقي روابط و جديد قراردادهاي سلسله يك زمان گذشت با المثل, في

آن در مث` نداشت; وجود هرگز قرآن نزول عصر در كه ميشود پيدا انسانها ميان

َجـريَره: َضـمان مسألة مـانند: دارد وجود خاصي محدودة در بيمه به شبيه موضوعاتي اسbم در البته /١
دارند/ مسأله اين به شباهتي فقط اينها گفتيم كه همانگونه ولي hعاقله به محض خطاي دية dتعلق

و نـبود١ مـوجود وجـه هـيچ به متعددش شاخههاي با بيمه نام به چيزي زمان

به روز احتياجات حسب بر ما زمان و عصر در كه شركتهايي انواع همچنين

مائده سورة آغاز در كه داريم اسDم در كلي اصل يك حال اين با ولي آمده, وجود

َاْوُفـوا آَمـنُوا َن ـذيى الَّ ـَها َايُّ ـا (يى است: آمـده عقد و عهد به وفاي لزوم عنوان به

اين همة و كنيد> وفا خود قراردهاي به آوردهايد! ايمان كه كساني <اي ِباْلُعْقوِد):
دهد/ قرار خود پوشش زير ميتواند را قراردادها

است آمده اسDم در كلي اصل اين براي كلي صورت به نيز شروطي و قيود البته

هر است ثابت زمينه اين در كلي قانون بنابراين گرفت/ نظر در بايد نيز را آنها كه

آن براي جديدي مصداق است ممكن روز هر و تغييرند در آن مصداقهاي چند

شود/ پيدا

بـه كـه pىضـرر قانون نام به داريم اسDم در مسلمي قانون ما اينكه: ديگر مثال

اسDمي جامعة در زياني و ضرر سرچشمة كه را حكمي هر ميتوان آن وسيلة

نمود/ برطرف طريق اين از را نيازها از بسياري و ساخت محدود گردد

مسألة و واجب مـقدمه وجوب و جامعه نظام حفظ لزوم مسأله اين, از گذشته

گردد/ مشكDت حDّل گستردهاي بسيار موارد در ميتواند نيز مهّم بر اهّم تقديم

گذار وا فقيه وpيت طريق از اسDمي حكومت به كه اختياراتي اينها, همة بر عDوه
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كـلي اصـول چارچوب در مشكلها گشودن براي وسيعي امكانات او به شده,

ميدهد/ اسDم

اجـتهاد بـاب بـودن مفتوح به توجه با مخصوصا امور اين از يك هر بيان البته

فراواني بحث به نياز rميDاس مدارك از الهي احكام استنباط معناي به nاجتهاد

اينجا در آنچه حال اين با ولي ميسازد دور هدف از را ما آن به پرداختن كه دارد

باشد/ فوق اشكال پاسخگوي ميتواند آورديم اشاره بطور

شوند؟! محروم غيببايد عالم با فيضارتباط از انسانها آيا /٣

طـبيعت ماوراي و غيب عالم با ارتباط و وحي نزول كه است اين ديگر سؤال

براي اميدي روزنة بشريت, جهان براي است افتخاري و موهبت اينكه بر عDوه

بسـته و ارتـباطي راه اين شدن قطع آيا ميشود/ محسوب راستين مؤمنان همه

پيامبر رحلت از بعد كه انسانهايي براي بزرگي محروميت اميد روزنة اين شدن

شد؟ نخواهد محسوب ميكنند زندگي ,mnopq خاتم

اينكه: آن و ميشود روشن زير نكتة به توجه با نيز سؤال اين پاسخ

كه هنگامي لذا است, حقايق درك براي وسيلهاي غيب عالم با ارتباط و وحي او�:

تعليمات و كلي اصول در قيامت دامنه تا نيازمنديها همه و شد گفته گفتنيها

ايـجاد مشكـلي ديگـر ارتباطي راه اين قطع گرديد; بيان mnopq خاتم پيامبر جامع

نميكند/

شريعت براي وحي مسألة ميشود قطع هميشه براي نبوت ختم از بعد آنچه ثانيا:

طبيعت; جهان ماوراي با ارتباط گونه هر نه است سابق شريعت تكميل يا و تازه
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اثـر بـر كـه راستيني مؤمنان هم و دارند ارتباط غيب عالم با rstuv امامان هم زيرا

نـائل شـهود و كشـف مـقام به و زدهاند كنار دل از را حجابها نفس, تهذيب

گشتهاند/

ميگويد: چنين الغيب مفاتيح كتاب در شيرازي المتألهين صدر معروف فيلسوف

است; شده منقطع چند هر نبوت مأموريت منظور به فرشته نزول يعني: <وحي

/٣ آيه مائده, سوره /١

رسيده برسد بشر نوع به بايد راه اين از آنچه ينَُكْم)١ دى َلُكْم (َاْكَمْلُت حكم به زيرا

اين نيست ممكن و شد نخواهد و نشده بسته هرگز اشراق و الهام باب ولي است

/١٣ صفحة الغيب, مفاتيح /٢

گردد/>٢ مسدود راه

و است بـاطن صـفاي و روح پـاpيش و نفس ارتقاي نتيجة ارتباط اين اصو�

شرائط و مقدمات زمان هر در بنابراين ندارد; نبوت و رسالت مسألة به ارتباطي

اين از بشر نوع گاه هيچ و گشت خواهد برقرار معنوي رابطة اين گردد حاصل آن

/rكنيد nدقت بود/ نخواهد و نبوده محروم الهي بزرگ فيض

��

است؟ خاتميتسازگار مسألة با آيات اين آيا /٤

زمـينة در خود ادعاهاي براي را راه اينكه براي ما عصر سازان دين از گروهي

و بروند خاتميت سراغ به نخست اينكه جز نديدند چارهاي كنند, هموار نبّوت

همان و ببرند, سؤال زيرا است مسلمين ضروريات و بديهيات از كه را مسأله اين

و تحريف قابل را آن كه آياتي از بعضي سراغ به است بيماردpن روش كه گونه
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شدهاند/ متشبث آن به خاتميت نفي براي و رفته يافتهاند خود مقصود بر تطبيق

ندارد, كردن طرح ارزش كه است بيگانه خاتميت مسألة با قدري به آنها از بخشي

در است طرح قابل حّدي تا و ميكنند, تكيه آن روي بيشتر كه را قسمت دو تنها

ميشويم: يادآور اينجا

در ديگري انبياي ظهور امكان كه ميدهد نشان اعراف سورة ٣٥ آيه ميگويند: /١

وَن َيُقصُّ ِمنُْكْم ُرُسٌل َيْأِتَينَُّكْم ا مَّ ٕاِ آَدَم َبِنيى (َيا ميفرمايد: زيرا نيست; منتفي آينده

فرزندان <اي َيْحَزنُوَن): ُهْم َوَ' َعَلْيِهْم َخْوٌف َفَ� َوَأْصَلَح َقي اتَّ َفَمْن آَياِتيى َعَلْيُكْم

بـازگو شما براي مرا آيات كه بيايند سراغتان به شما خود از پيامبراني گر ا آدم!

انجام صالح عمل و كنند پيشه پرهيزگاري كه كساني r;كنيد پيروي آنها nاز كنند,

ميشوند>/ اندوهگين نه و است آنها بر ترسي نه دهند,

كه َعَلْيُكْم> وَن <َيُقصُّ و <َيْأِتَينُّكْم> جملههاي به توجه با آيه اين ميگويند, آنها

نـيز ديگري پيامبران آينده در دارد امكان كه ميدهد نشان هستند, مضارع فعل

است/ pزم آنان از پيروي صورت اين در و شوند, مبعوث

قبل ما به گر ا اينكه: آن و است روشن سخن اين پاسخ نكته, يك به توجه با اما

دهـيم قرار بررسي مورد را سوره اين ٣٤ تا ١١ آيات و كنيم مراجعه آيات اين

بـه دادن دسـتور سپس و خاك از آدم آفرينش دربارة مباحث اين كل ميبينيم

و او شدن رانده و بهشت در او سكونت سپس و آدم به سجده براي فرشتگان

زمين روي به آنها آمدن و دادند انجام كه اوpئي ترك خاطر به بهشت از همسرش

است/ cdefg آدم فرزندان عموم به خدا دستورات و

جـامعة مـجموعة بـلكه نيستند; مسلمانان آيات اين در مخاطب ديگر تعبير به
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آدم فـرزندان مـجموعة براي كه نيست شك و آدمند فرزندان تمامي و انساني

نام و آمده مجيد قرآن در آنها از گروهي نام كه آمدهاند زيادي رسوpن و پيامبران

است/ ثبت تواريخ كتب در بسياري

را خاتميت نموده, گيري بهره خود مقاصد براي آيه اين از خواستهاند كه آنها ولي

كلّي به را آيه رابطة سازند, هموار نبوت دروغين مدعيّان براي را راه و كنند انكار

نتيجه و كردهاند ذكر مسلمين براي خطابي صورت به را آن و بريده آن گذشتة از

باشند/ ديگري پيامبران ظهور انتظار در بايد مسلمانان كه گرفتهاند

همين در بحث مورد آية از قبل بار چند آَدَم> َبني <يا خطاب اينكه: توجه قابل

از بعد بDفاصله ٢٦ آية كه ٣١ و ٢٧ و ٢٦ آيات است/ شده تكرار آيات از سلسله

آية سپس است, آن دنبال به بDفاصله ٢٧ آية و است زمين به آدم هبوط داستان

گرفته/ قرار بحث مورد آية مرحله چهارمين در و آمده ٣١

جز قرآن از آيهاي هيچ در َبنيآَدَم> خطاب<يا كه: است جالب نكته اين همچنين

آَمنُوا> اَلذيَن َاُيَها <يا به معمو� مسلمانان خطاب و نميشود ديده آيه چهار اين

به خطاب براي صورت همين به مجيد قرآن در مورد هشتاد از بيش ميباشد,كه

َاُيـَها ـا <يى عـنوان بـه عموميتر خطاب يك ضمن در گاه و است آمده مسلمين

است/ آمده الناُس>

از پس را مضمون همين بقره, سورة ٣٨ آية در اينكه مدعا اين براي ديگر شاهد

ا مَّ َفٕاِ َجِميعا ِمنَْها اْهِبُطوا (ُقْلنَا ميفرمايد: ميخوانيم, زمين cdefgبه آدم هبوط مسألة

گـفتيم: > َيـْحَزنُوَن): ُهْم َوَ' َعَلْيِهْم َخْوٌف َفَ� ُهَداَي َتِبَع َفَمْن ُهدًي ِمنِّيى َيْأِتَينَُّكْم

كساني آمد, شما براي من طرف از هدايتي هرگاه ولي آييد! فرود آن, از "همگي
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اينجا در شوند">/ مي اندوهگين نه آنهاست,و بر ترسي نه كنند, پيروي آن از كه

است/ پروردگار رسوpن آمدن معناي همان به هدايت آمدن

نكته اين مخصوصا و است, آمده نيز طه سورة ١٢٣ آية در مضمون همين درست

جـملة ـ هسـتند حـّوا و آدم آغاز در مخاطب كه ميكند توجه جلب آيه آن در

مخاطب ُهدًي) ِمنِّيى َيْأِتَينَُّكْم ا مَّ (َفٕاِ جملة: در ولي ـ است تثنيه صورت <ِاْهِبطا>

از هرگز شيطان زيرا ميشود; شامل نيز را آدم فرزندان شك بدون كه است جمع

مخاطبين جزء مجموعه اين در نميتواند بنابراين و نميگيرد بهره الهي هدايت

لعنت يقين به <و ِن): الّديى َيْوِم ِاليى َلْعنَتيى َعَلْيَك ِانَّ (َو خطاب: از بعد زيرا باشد/

/٧٨ سورةص, /١

شـد; صادر او شديد لجاجت پس در كه بود/>١ خواهد قيامت روز تا برتو من

بيشتر نفر دو حّوا و آدم كه است معلوم و نميگذارد, باقي او هدايت به اميدي

/rكنيد nدقت است/ آنها فرزندان و آنها مخاطب, پس نبودند

rخـاّصه نـبّوت بـحثهاي nمـجموعة قـرآن پـيام هشتم جلد پايان به اينجا در

يَن/ اَلمى اْلعى َربِّ َاْلَحْمُدِلّلىِه ميرسيم,

فـرزندان و mnopq پـيامبر سـنت و قـرآن نـور بـه را مـا دلهـاي هميشه خداوندا!

بدار! روشن rstuv معصومش

مرحمت ما همة به بخش حيات تعليمات اين ساية در خودسازي توفيق بارالها!

بفرما!

است تـو رضـاي مـوجب آنچه به را ما و بردار خودت را راه موانع پروردگارا!

نما! هدايت
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قرآن پيام هشتم پايانجلد

العالمين رّب يا آمين

ق هـ ١٤١٤ ا'ولي, مطابق٤جمادي تاريخ١٣٧٢.٧.٢٨شمسي,
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