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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل خود را با نام
عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود
بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز
بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین
نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى
باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را
رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده ،نشان وى را بدان بزند ،تا عملش خدایى شده ،صفات اعمال خدا را
داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام
نماند ،چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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محرمـات و منهیات مشترك ادیان
ّ
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آن چه به موسى و هارون داده شد؟
قـــــرآن ،ذكــــــر مبـــــــــارك
آن چــه بـه ابـراهیــم داده شـــد ؟
و ...ابــراهیــــم چـــه كـــــــرد؟
مهاجرت و نجات ابراهیــم و لـوط
اعطاى فرزند و امامت بـه ابراهیم و فرزندانش
بــه لوط چـــه داده شـــد؟
پذیــــرش دعــــاى نـــوح
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حكم و قضاوت اعطاشده به داود و سلیمان
تسبیــح كوه و مرغــان همصــدا بـا داود
تعلیــم علم صناعــت لباس رزم بــه داود
بــاد در تسخیــر سلیمــان
شیاطین در تسخیر سلیمان
ضــــر ایــــــوب
كشــف
ّ
رحمت الهى بر اسماعیل ،ادریس و ذَا ْل ِكفل
نجــات یونس از شكـــم ماهـــى
فرزندى كه به زكریـــا داده شـد؟
مریم و عیسى آیتى براى جهانیان
امت واحـده ،و راه توحیـد از طریق نبوت
ابتالئــات خاص انبیـاء چهارگانه
ابتالء اسماعیل
ابتــالء یونـس
ابتـــالء لـــوط
ابتــالء یســـع
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دالیــل برگــزیــده شـــدن نــــوح علیهالسالم
برگزیـده شــدن آل ابراهیــم و آل عمران
سایـــر بــرگـــــزیـــده شـــدگـــــان
برگزیدگــان از عتـرت پیامبر اسالم
درجات پیامبران ،امامان و دانشمندان
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ادب در گفتار سلیمــان با ملكــه سبـأ
للا صلىهللاعلیهوآله در غــار
ادب در گفتار رسـول ّ
للا صلىهللاعلیهوآله در خلوت
ادب در گفتار رسول ّ
ادب پیامبران در مقابلــه با قــوم خود
نـوح در بــرابــر قوم
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للا صلىهللاعلیهوآله در بــرابـــر ظالمیــن
رســـول ّ
للا صلىهللاعلیهوآله در برابر گستاخى پیروان·
رسول ّ
نحوه گفتار و بیان پیامبران
ادب پیامبـران در اظهار حق
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هر قومى را هدایت كننــدهاى هســت!
در هر ملتى پیغمبرى مبعـوث شــده !
هر ملتى را رسولى همزبان خود آمده!
ارســال رســل از جنــس بشــر
لــزوم انسان بــودن پیامبـــران
پیامبران و امامان براى همـه ادوار
میثـــــــــاق پیــــامبـــــــران
تعهد پیامبران براى معرفى پیامبر بعدى
مبـارزه پیامبران با طاغیان و مستكبران
سنـت مقاومــت رسوالن در برابر طاغیــان
سنت یأس رسوالن و هالكت اقوام و جوامع
تكــــرار یـــــأس پیــامبــــر
تكرار اتهام دروغگویى بهپیامبران
تكـــرار نجــــــات مـــؤمنیـــن
تكــرار عـذاب و هالكت مجرمیــن
تكــرار سنت پیـــروزى رسـوالن
غلبـــــه در استــــــــــــــدالل
غلبــه از طریق تأییــد غیبى
غلبه از لحـاظ ماهیت ایمــان
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محفوظ ماندن كشتى نوح تا عصر پیامبر اسالم
انقـــراض قــــــوم عــــاد
انقــراض قـــــوم ثمـــــود
انقـراض قوم لوط
انقراض آل فرعون·
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آیات ربوبیــت الهــى در هالكــت اقوام گذشته
آیــت بجــا مانــده از هــالكــت قــوم لـــوط
آیت ربوبیت الهى در غرقفرعون و لشكریانش
آیــت ربوبیــت الهى در نابــودى قــوم عــاد
آیت ربوبیـت الهـــى در هالكـــت قـــوم ثمود
آیت ربوبیــت الهــى در هالكــت قـــوم نـوح
عوامــل و دالیل انقـراض امتهاى پیشین
عــاقبـــت تكـــذیـــــب كننـــــدگـــان
سنت امتحان و سنت استدراج و مكر الهى
فراوانــى نعمـــت قبــل از نــزول بــالء
لجاجــت توانگـران متــرف در همه ادوار
اقوامــى كه تاریخ آنهــا را نمىشناسد!
امتهاى منقــرض شــده و آثار بجامانده

فصل دوم :بتپرستى و ادیان باستانى
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پیدایــش آئیــنهـــاى بتپرستــى
پرستـش با غریــزه جلـــب منفعت
پرستــش با غریــزه دفــع ضــرر··
شــروع بـــتپرستــــى انســــان·
منشأ و چگونگى پیدایش بتپرستى
نقش مجسمهســازى در بت پرستى
خدایان مؤنث
بتپرستى در ادیان باستانى
بت پرستـــى صــابئیــــان
بـــت پرستـــى برهمـــائى
عقـــایـــد بـرهمـــائـــــى
بتپرستــــى بـــودائــــى
بت پرستى در عرب جاهلیت
مطالعه تطبیقى بین تعالیم قرآن و آئینها و ادیان دیگر
ادیــان معتقــد به تناســـخ
تفاوت تعالیــم ویدا با تعالیم براهمه
تسرى شرك در عبادت به سایر ادیان
شـرك در زرتشتیان
شــــرك در یهـــود
شرك در مسیحیــت
تعالیم عالى اسالم و اصالح مفاسد شرك در عبادت
تفاوت شفاعت در اسالم با بتپرستى
ثبـــوت تــأثیـــــر
تفاوت شفاعت با شرك در عبادت

فصل سوم :تاریخ ستاره پرستى و ادیان صابئی و زرتشتى 169
تــاریــخ و دیــن صــابئیــــان
ستاره پرستـى و بتپرستى عصر ابراهیم علیهالسالم
نفوذ ستارهپرستى و بتپرستى به پارس قدیم·
سفرهـاى یوذاســـف به فــارس
جــم ،و شـــروع آتش پرستـــى
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مقـدمـه مـؤلـف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
عظیم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع
های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی نیز
چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  77جلد
رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
شده ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت
اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
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نگرشی به تاریخ و پیدایش

ادیان
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تفسیر موضوعی المیزان

فصل اول

تاریخ در قرآن
المیزان ج  4ص171

مستند  :تحلیل علمي و قرآني

بشر از قددیمي تدرین عهدد زنددگي خدود در زمدین بده ضدبط
بیان تاریخ در قرآن
حددوادا اهمیددت مددي داده اسددت .در هددر عصددرن یددك عددده بودنددد كدده حددوادا را بدده هددن مددي
سپردند و یدا یادداشدت كدرده و تدألیف مدي نمودندد و بده صدورت كتداب در مدي آوردندد .انسدان
درجهات مختلف زنددگي ا از تداریخ اسدتفاده مدي كدرد و اغلدب در طدرز تشدكیل اجتمداع از
تاریخ الگو بر مي داشت و یا از سرگذشت دیگران عبرت مي گرفت ویاگاهي آندرا درمسدائل
سیاسي واقتصادن وغیره به كار مي بست.
لكن فن تاریخ با اینهمه شرافت و منافعي كه دارد ملعبه دو عامل فساد بوده و ازاین
به بعد هم خواهد بود كه متاسفانه تاریخ را از صحت طبع و صدق بیان به سون باطل و
دروغ منحرف كرده است .آن دو عامل ،اول حكومت هان خودكامه هستند كه هرچه به
نفع خود بود اشاعه مي دادند و هرچه به ضررشان بود از نقل آن ممانعت مي كردند .عامل
دوم ،نویسندگان تاریخ ها هستندكه ازتعصب قومي یا مذهبي به دور نبوده اند و هرچه نقل
كرده اند منافع خود را درنظرگرفته اند و از نقل نظر و تاریخ مخالف احساسات خود
خوددارن ورزیده اند.
علت عمده بي اعتنائي علمان امروز به تاریخ هم همین عوامل است .حتي باستان
شناسي نیز كه در وهله اول به نظر مي رسید از دستبرد چنیـــن عـواملي مصون باشد ولي
متاسفانه دانشمنداني كه اسرار باستان شناسي را افشا مي كنند داران همان احساسات
هستندكه نویسندگان تاریخ بودند لذا به راحتي مي توانند چیزن را كتمان كنند و یا تغییر
دهند.
اما آنچه باید بدان تكیه كرد كه از هر دستبرد و احساسات شخصي و تعصبات قومي
و مذهبي به دور است وحي الهي است كه در كتب آسماني تاریخ گذشتگان را بیان مي كند.
دراین میان ،قرآن كریم ،تنها منبعي است كه مصون از خطا بوده ،و دروغ و دست
بشر در آن راه نیافته است؛ ولي كتب آسماني دیگر مانند تورات و انجیل ،به دلیل اینكه از
دستبرد عوامل مذكور در باال مصون نمانده اند ،چیزن بیشتراز تاریخ هان معمولي ندارند
و داستان هان تاریخي مذكور در آنها نیز اغلب ملعبه دست عوامل باال قرار گرفته است.
عالوه براین معلوم نیست سرایندة داستانهان كتب عهدین مثالً داستان " صموئیل و شارل"
كیست؟
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کتاب شانزدهم  :کلیات تاریخ ادیان

مستند  :تحلیل علمي و قرآني

حال مي پردازیم به نقل تـاریخ در قـرآن
اعتبار بیان تاریخ در قرآن
مجـید ،واین حقیقـت مسلم را درنظر مي گیریم كه قرآن اصال كتاب تاریخ نیست! و
منظور از نقل داستان هان خود قصه سرائي مانند كتب تاریخ ،و بیان تاریخ و سرگذشت
نیست ،بلكه كالمي است الهي كه در قالب وحي ریخته شده است؛ و منظور هدایت خلق به
سون رضوان خدا و راههان سالمت است.
به دلیل اینكه قرآن كالم الهي است و منظور هدایت مردم به سون سعادت و
رضوان و رستگارن است لذا مي بینیم هیچ قصه ان را مانند كتاب هان تاریخ و داستان با
تمام جزئیاتش نقل نمي كند ،بلكه از هرتاریخ وداستان ،آن نكات متفرقه كه مایه عبرت
وتامل ودقت ویا آموزنده حكمت و موعظت است و یا سود دیگرن ازاین قبیل دارد ،نقل مي
كند.
بران نمونه داستان " طالوت وجالوت " را بررسي مي كنیم كـه ببینیــم
قرآن چگونه این تاریخ را در سورة بقره آیات  246تا  253بازگو مي كند؟
درآغازمي فرماید:
« مگر داستان آن بزرگان بني اسرائیل را نشنیدن كه بعد ازموسي به پیامبر خود گفتند…»،

آنگاه بقیه جزئیات رارهاكرده و مي فرماید:
« پیغمبرشان به آنان گفت خدا طالوت را به پادشاهي شما نصب كرد…»،

باز بقیه مطالب رامسكوت گذاشته و مي فرماید:
« و نیز به ایشان گفت نشانه پادشاهي ون این است كه صندوق معروف دوباره به شما برمي
گردد…»،

آنگاه مي فرماید:
« وهمینكه طالوت سپاهیان را بیرون برد»…،

بعدا جزئیات مربوط به داود را رها نموده و مي فرماید:
« چون با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند… !»

كامالّ پیداست كه اگر مي خواست این جمله ها را به یكدیگر متصل كند داستاني طوالني مي
شد.
این نكته درتمامي داستانهائي كه درقرآن آمده مشهود است و اختصاصي به یك
داستان و دو داستان ندارد بلكه به طوركلي ازهرداستان آن قسمت هان برجسته ا را كه
آموزنده حكمتي یا موعظتي و یا سنتي از سنتهان الهي است كه در امت هان گذشته جارن
شده است ،نقل مي كند.
درداستان حضرت یوسف این معنا را تذكر مي دهد و مي فرماید:
« درداستان ایشان عبرتي است براي خردمندان !»

درجان دیگر مي فرماید:
« خدا مي خوا هد شما را بــه سنت هائي كه در امت هان قــبل از شما
جریان داشته هدایت كند! » و یا مي فرماید:
« قبل از شما سنت هائي جریان یافته است ،پس درزمین بگردید و ببینید عاقبت
تكذیب كنندگان چگونه بوده است؟ این قرآن بیاني است بران مردم و هدایت و
موعظتي است بران مردم با تقوا ! »
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س ِل ما نُـث َّ ِبتُ بِ ِه فُؤادَكَ َو "!...المیزان ج21ص 115
الر ُ
مستند :آیه120سوره هود " َو ُكالًّ نَقُ ُّ
ص َعلَیْكَ ِم ْن اَنبآءِ ُّ

قرآن مجید خود در این آیه فایده و دلیل نقل داستانها
فلسفه نقل تاریخ در قرآن
و تاریخ پیامبران و ملت ها را بیان مي كند و آنهارا از سه جهت الزم دانسته است:
 -1تأثیر تاریخ پیامبران در پیامبر اسالم
 -2تأثیر نقل تاریخ در مؤمنین
 -3تأثیر داستانهاي قرآن در غیر مؤمنین

تأثیر تاریخ پیامبران در پیامبر اسالم

درعبارت « ما نُث َ ِبّتُ ِب ِه فُؤادَ َك ! » فایده اول سرائیدن این داستانها را در قرآن
مجید بیان مي كند و نشان مي دهد كه اولین جهت اصلي نقل این داستانها تثبیت و
استوارشدن دل پیامبرگرامي اسالم است !
همانطوركه مي دانیم این آیات پایان بخش سوره هود هستند و سوره هود حق كالم
را درباره مبدأ ومعاد وسنت هان جارن خدا دربندگان خود روشن مي سازد.
این سوره بران پیامبرگرامي اسالم "ص"جنبه تعلیم حق ،وبران مؤمنین جنبـة
موعـظه و تذكر را دارد ،همچنانـكه نسبت به كـفـار ،كه از ایمان بـه خـدا استنكاف مي
ورزند ،جنبه اتمام حجت را دارد.
سرائیدن این داستانها و بیان تاریخ زندگي و مبارزات انبیاء مكرم الهي قـلب مبارك
رسول اكرم "ص" را آرامش و سكون مي بخشد وماده قلق و اضطراب را از دل او برمي
كند! بدین معني كه مي فرماید:
« ما داستانهاي انبیاء رابرایت مي سرائیم ،
تا به وسیله آن قلبت را آرامش بخشیم ،
و آنرا درراهي كه براي دعوت به سوي حق
و نهضت علیه ریشه هاي فساد پیش گرفتي ،و در تحمل آزار از امتت ،
قوي و استوار سازیم ! »
در آنچه فایده به رسول خدا عاید مي گردد فرمود:
« َو جآ َء َك في ه ِذ ِه ْال َح ُّق – دراینها حق به سوي تو آمد» .
این وسیله آمدن حق را اگرخود سوره هود یا آیات آن یا همان داستانهائي بدانیم كه
درآن سوره آمده است  ،دراین صورت ،حق مورد نظر ،همان حقایق و معارف مربوط به
مبدا و معاد و سنت جارن الهي درخلق ،خواهد بود كه در آن سوره شرح داده و خاطر نشان
ساخته است كه چگونه پیغمبران را فرستاده و دعوت توحید را انتشار داده و مؤمنین را
دردنیا به ن جات از مهالك و در آخرت به نجات از آتش سعادتمند ساخته و ظالمین را به اخذ
در دنیا و عذاب خالد در آخرت بدبخت كرده است.

تأثیر نقل تاریخ درمؤمنین
درمورد آنچه كه عاید و مربوط به مؤمنین است ،فرمود:
« َو َم ْو ِع َ
ظةٌ َو ِ ْكرنا ِل ْلمؤ ُِمنینَ – و موعظه و تذكر است براي مؤمنین ! »
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توضیحش این است كه آنـچه از معـارف وحقایـق بیان كرده همـه بران
مؤمنین ،تذكراست و موعظه .تذكر است ،بران اینكه مومنین با شنیدن آنها آنچه را از علوم
فطرن مربوط به مبداء و معاد و متعلقات آن از یاد برده بودند  ،به یاد مي آورند؛ و
موعظه است ،بران اینكه آن معارف و حقایقي كه در لفافة داستانها بیان شده و همچنین
خود آن داستانها ،جملگي مایه عبرت هستند.

تأثیرداستانهاي قرآن درغیرمؤمنین
درمورد غیر مؤمنین فرمود:
« و به آنان كه ایمان نمي آورند بگو:
درهمان وضعي كه قراردارید (هرچه مي خواهید) بكنید،
كه مانیز كار خود را مي كنیم ،
منتظر باشید كه مانیز منتظریم ! »
این قسمت ازآیات مربوط به غیرمؤمنین است كه در آن خدان سبحان ،پیامبر
گرامي خود را دستور مي دهد كه احتجاج و بگومگو را با ایشان خاتمه دهد وآخرین حرف
را به ایشان بگوید ،و پس از آن همه موعظه و آوردن داستانهان گذشتگان بفرماید:
« حال ،اگر ایمان نمي آورید ؟
و از شرك و فساد دست بر نمي دارید ؟
وآنچه كه من به گوشتان خواندم بیدارتان نكرد ؟
واگر داستانهاي عبرت آوري را كه آوردم ،
و سنتي را كه خدا در آنان معمول داشت  ،برایتان گفتم ،
و هیچیك درشما اثرنكرد ؟
پس هرچه مي خواهید بكنید !
و درموقعیتي كه دارید هرچه را براي خود خیر تشخیص مي دهید،
انجام دهید ،ما هم كار خود را مي كنیم ،
و انتظار مي بریم روزي را كه عاقبت عملتان به استقبالتان آید ،
و به زودي خواهید فهمید كه آنچه ما از اخبار الهي مي گفتیم راست بود یا دروغ
! »
این بیان در حقیقت خاتمه دادن به احتجاج ،و نوعي تهدید است ،كه در داستانهان
گذشتگان از قبیل داستان نوح و هود و صالح بازگو كرده است ،ودر
قصه شعیب از خود آن جناب حكایت كرده كه به قوم خود گفت:
«  -اي قوم ! شما به جاي خود عمل كنید كه من نیز عمل مي كنم ،
و به زودي خواهید فهمید كه عذاب خوار كننده كه را خواهد آمد ،
و دروغگو كیست ؟
شما منتظر باشید ،كه من نیز با شما منتظرم ! »
در پایان سوره مي فرماید كه به زودن گرد روزگار علیه دشمنان اسالم دور
خواهد زد و كار به نفع پیامبر گرامي اسالم پایان خواهد یافت.
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" َو ِا قا َل اِبراهی ُم ِالَبی ِه آزَ َر … ! "

المیزان ج13ص264

این كه قرآن مجید ،مواد تاریخ و جزئیات داستان را
روش قرآن در نقل تاریخ
نقل نمي كند ،دلیلش روشن است و آن این است كه قرآن كریم كتاب دعوت و هدایت است و
در این كارن كه دارد یك قدم راه را به طرف چیزهان دیگر از قبیل تاریخ و یا رشته هان
دیگر ،كج نمي كند ،زیرا هدف قرآن تعلیم تاریخ و مسلكش مسلك رمان نویسي نیست .هیچ
كارن به این ندارد كه فالني پسر كیست و نسبش چیست ؟ و یا حوادا تاریخي مربوط به
او در چه زمان و مكاني رخ داده است .قرآن متعرض سایر مشخصاتي كه یك تاریخ نویس
یا رمان نویس بي نیاز از كــر آن نیست ،نمي شود ،چون تعرض به این گونه خصوصیات
در هدف قرآن – هدایت – دخالت و تاثیر ندارد.
مردم از نظر هـدایت برایشان یكسان است كه بدانند ابراهیم فـرزند تارخ ابن ناحور
بن سروج بن رعو بن فالج بن شالج بن ارفكشا بن سام بن نوح است ،یا ندا نـنـد !
بران مردم یكسان است كه بدانند كه ابراهیم در " اوركلدانیها" و در حدود سنه دو
هزارقبل از میالد به دنیا آمده است ،و والدتش در عهد فالن پادشاهي بوده كه در فالن زمان
بدنیا آمده و فالن مدت سلطنت كرده و فالن روز مرده است ،یا ندانـنــد !
قرآن ،در عین حال ،درآن مقدار از علم نافع كه بحث درآن واجب بوده ،كوتاهي
نفرم وده است .و بحث و نظر درعالم و اجزاء آسماني و زمیني ا را هم تحریم نكرده
است ،و از خواندن و شنیدن اخبار و تاریخ امم گذشته و سنن و آدابي كه درآن امم معمول
بوده و بدان وسیله كسب معرفت مي توان كرد ،جلوگیرن نكرده است  ،و بلكه از آن به
بهترین وجهي مدح هم كرده است  ،و نیز در آیات بیشمارن سفار به تفكر و تذكر درآن
فرموده است .
وم …!"
سلنا نوحا ً اِلي قَ ِ
مستند :آیات  59تا اخر سوره اعراف " لَقَد اَر َ
وم ِه فَقا َل یا قَ ِ

المیزان ج  16ص 37

تاریخ ها و یا قصص و داستان هائي كه در قرآن
تاریخ ملت ها و تاریخ ادیان
مجید كر گردیده و ما آنها را تاریخ پیامبران مي نامیم ،مانند داستان موسي و نوح و یا
داستان هود و صالح ،درحقیقت این داستانها تاریخ اقوام و مللي است كه این بزرگواران در
میان آنها مبعوا شده اند.
چون در این داستانها جریان حال آن اقوام و رفتارن كه با پیامبرانشان داشتند ،بیان
شده ،و نیز سرانجام انكارشان ،و اینكه عذاب الهي همه شان را از بین برده و منقرضشان
ساخته است .مي بینیم تمامي این داستانها به آیاتي ختم شده اند كه كیفیت نزول عذاب و
هالكت آنان را بیان مي كند.
قسمتي از آیات سورة اعراف ( از  59تا  ) 206كه تاریخ این پیامبران بزرگوار را نقل
مي كند هدف خاصي را دنبـال مي نماید و آن بیــان حال مردم از حیث قبول عهد الهي و یا
رد آن است ،تا بران مردم و بخصوص امت اسالم هشدار و انذار و مایة عبرت باشد !
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المیزان ج 7ص162

قرآن بران " ملت " وجود ،اجل ،كتاب ،شعور ،فهم،
تاریخ ملت ها در قرآن
عمل ،طاعت و معصیت اعتبار فرموده است .به همین جهت است كه مي بینیم همانطور كه
قرآن به داستانهان اشخاص اهمیت داده است ،بیشتر از آن به تاریخ " ملت ها " اهمیت
قائل شده است و این درآن هنگام بوده است كه بشر تاریخي جز كر حاالت اشخاصي از
قبیل پادشاهان و بزرگان نداشته است و تاریخ نویسان تا بعد از نزول قرآن هیچ توجهي به
تاریخ ملت ها واجتماعات نداشته اند و این بعد از نزول قران بوده است كه احیانا ً برخي از
مورخین ازقبیل "مسعودي" و " ابن خلدون " كم و بیش توجهي به تاریخ ملت ها نموده
و به كر حوادا آن پرداخته اند و این جریان همینطور ادامه داشته تا اینكه درهمین اواخر
بطوركلي تحولي درتاریـخ نویسي به وجود آمده وتاریخ اشخاص به تاریخ ملتها تبدیل شده
است.
قرآن مجید در آیــــــه زیر بران ملت ها اجــل و مـدت زمان قائل شده و مي فرماید:
« براي هر ملت اجل و دوره اي است كه نه لحظه اي به عقب افتند،
و نه لحظه اي پیشي مي گیرند! » (اعراف )34
در آیات زیر بران امت ها كتاب و عمل قائل شده و مي فرماید:
« و هر امتي به سوي كتاب خود خوانده مي شود! » (جاثیه )28
« عمل هر امتي را در نظرش زینت دادیم! » (انعام )108
همچنین در آیات زیر است كه قرآن شعور و فهم و طاعت و معصیت بران ملت
اعتبار فرموده است:
« دسته اي از آنها ملتي میانه رو هستند( » .مائده )66
« ملتي قائم كه آیات خدا را تالوت مي كنند( » .آل عمران )113
« هر ملتي مي كوشید تا پیغمبر خود را بگیرند و در راه باطل خود با او جدال
ورزند تاحق را پایمال سازند…! » (غافر )5
« براي هر امتي رسولي است،
وقتي آن رسول آمد حكم به عدل خواهد شد و بركسي ظلم نمي شود! » (یونس )47
علَیكَ !"
سلنا ُر ُ
علَیكَ َو ِمن ُهم َمن لَم نَق ُ
صص َ
صصنا َ
مستند:آیه80سوره مومن " َولَقَداَر َ
سالً ِمن قَبلِكَ ِمن ُهم َمن قَ َ
المیزان ج34ص 243

خدان تعالی در آیه فوق مي فرماید« :
انتخاب قرآن در نـقل تاریخ پیامبران
مگر نه این بود كه قبل از تو رسوالني از جنس خود این مردم به سوي شان گسیل
داشتیم ،رسوالني كه داستانهاي بعضي از آنان را برایت سرودیم و بعضي دیگر را
نسرودیم؟ هیچ رســـولي چنین حقي نداشته كه از پیش خود آیتــي بیاورد ،هرآیتـي مي
آوردند به اذن خدا بوده است »!...
بعضي از مفسرین به این آیه شریفه استدالل كرده اند براین كه بعضي از پیغمبران
بوده اند كه داستانشان در قرآن نیامده است و لكن این استدالل درست نیست زیرا آیه شریفه
در مكه نازل شده است و بیشتر از این داللت ندارد كه تا این تاریخ سرگذشت بعضي از
انبیاء را برایت شرح نداده ایم .لكن در سوره نساء كه بعد از سوره مورد بحث و در مدینه
نازل شده است چنین مطلبي را بـیـــان مي فرماید و مي گوید:
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« رسوالني كه قصه شان را قبال براي تو گفتیم،
و رسوالني كه برایت قصه آنها را نگفته ایم ! » (نساء)164
و این آیه است كه به نظریه فوق داللت دارد و نشان مي دهد كه قصه برخي از
رسوالن درقرآن كر شده و داستان برخي دیگر در قرآن نیامده است زیرا سوره نساء
آخرین سوره ان است كه درآن داستان پیامبران قید شده و از آن به بعد در سوره هائي كه
بعد از سوره نساء نازل شده ،نام هیچ یك از انبیائي كه در قران آمده برده نشده است .
در مجمع البیان از علي علیه السالم روایت كرده كه فرمود:
« خداي تعالي پیغمبري سیاه چهره مبعوث كرد و داستان اورا در قرآن براي ما
بیان نفرمود».
نظیر این معنا را درمنثور از تفسیر اوسط طبراني و از ابن مردویه ،ازآن جناب
روایت كرده است.
در تفسیر عیاشي از ثمالي از حضرت باقر علیه السالم روایت مي كندكه فرمود:
« بین آدم و نوح پیغمبراني بطور مخفي و علني بودند ،و لذا ذكر آنان كه مخفي
بودند در قرآن نیامده است همانطور كه كساني كه عـلني بوده اند اسم آنها برده شده است.
علَیكَ  -یعني
صص ُهم َ
سالً لَم نَـق ُ
این است كه خداي تعالي درسوره نساء فرمودهَ - :و ُر ُ
همانطوري كه اسم پیامبران علني را بردم اسم پیامبران مخفي را نبردم» .
همین روایت رادركافي ازعلي بن ابراهیم از طریق ابوحمزه ازحضرت امام
باقـرعلیه السالم روایت مي كند.
در نقل كافي اینطور آمده كه :
« بعضي از انبیاء مخفي بودند لذا ذكرشان درقرآن مخفي شده است بطوري كه
اسم پیامبران علني در قرآن آمده و اسم آنان نیامده است ،این است كه خدا مي فرماید:
همانطور كه اسم پیامبران علني را بردم اسم پیامبران مخفي را نبردم…» .
و به هر صورت مراد از روایت این است كه خدا اصال نه نامي از آنان كه مخفي
بودند برده و نه قصه شان را در قرآن كر كرده است همانطور كه قصه بعضي از علني ها
را كر كرده و از آنان نام برده است.
( ا لمیزان ج  9ص )225
مستند  :آیة 40سورة آل عمران

نو ِحی ِه اِلَیكَ " !...
ب ُ
" ذ ِلكَ ِمن اَنبآءِ ا ْلغَی ِ

المیزان ج 6ص 5

« این از اخبار غیب است كه به تو وحي
اصالح قسمت هاي تحریف شده تاریخ
كردیم ! توحاضر نبودي آنجا كه بر سر كفالت مریم كارشان به نزاع و مخاصمه كشید و
باالخره براي آن قرعه كشیدند» .
– درباره مریم و زكریا –
در این آیه خداوند متعال ،داستاني را كه بران پیغمبر
شرح داد ،از خبرهان غیبي معرفي كرده است.
همچنین در سوره یوسف ،تاریخ زندگي یوسف را به آن نحو كه بیان داشته ،از
خبرهان غیبي شمرده است ،آنجا كه مي فرماید:
« این حكایت از اخبار غیب بود كه برتو وحي كردیم ،تو آنجا نبودي كه برادران
یوسف بر مكر و حیله تصمیم گرفتند…» .
ظاهرا ً دلیل اینكه آن را از اخبار غیبـي مي شمارد ،این است كه داستـان مذكور را
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اهل كتاب تحریف كرده و خصوصیات آن را از بین برده اند.
ً
به طورن كه در كتب عهدین خصوصیات داستان هان زكــریا اصـال كر نشده
است .و فرمایش خداوندن هم كه در آخر همین آیه مي فرماید – تو آنجا حاضر نبودي كه
وقتي قرعه كشیدند – مطلب باال را تائید مي كند.
در كر تاریخ حیات نوح علیه السالم هم در قرآن ،خدان متعال باز متذكر مي شود
كه:
« این از اخبار غیب است  .پیش از آنكه ما به تو وحي كنیم ،تو و قومت از آن
آگاه نبودید! »
درسوره آل عمران آیة  62خدان متعال به آنچه درباره قصه هان عیسي علیه
السالم بیان فرموده اشاره میكند و آن را "حق" مي شمارد ،یعني تــذكر مي دهد كه آنچه ما
از قصص و تاریخ عیسي شرح دادیم همان حق است ،نه آنچه مسیحیان درباره آن ادعا مي
كنند:
ْ
ْ
ص ال َح ُّق َو ما ِمن اِل ٍه اِالَّ اَهللُ " ! ...
ص ُ
" – ا َِّن هذا لَ ُه َو القَ َ
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فصل دوم

پیدایش انسان و ادیان
مستند :آیه213سوره بقره
المیزان ج 3ص 159

واح َدةً فَبَعَ َ
شرینَ َو ُمن ِذرینَ " !...
ث هللاُ النَّبِیّینَ ُمبَ ِ ّ
اس ا ُ َّمةً ِ
" كانَ النّ ُ

در این فصل خالصه ان از تاریخ پیدایش انسان به نقل
آغاز پیدایش انسان
قرآن مجید ،و مقتضیات زندگي اجتماعي او كه منجر به ظهور ادیان و تشریع قوانین دین
شده است ،كر مي گردد:
آنچه از مجموعة آیات شریفه قرآني درزمینه آفرینش انسان و زندگاني اولیة او
استفاده مي شود ،این است كه این نسل انساني یك نوع مستقل است كه از نوع دیگرن جدا
نشده و از رون قانون تكامل طبیعي به وجود نیامده ،بلكه خداوند آنرا مستقیما ً از زمین
آفریده است.
یعني زماني بود كه زمین و آسمان وجود داشت و در زمین موجوداتي دیگر بودند
ولي انسان نبود ،بعد خدا یك جفت از نوع انساني آفرید كه سر سلسله نسل موجود بشر مي
باشد.
قرآن مجید ،در مورد اینكه قبل از این نسل انساني كه از آدم و حوا به وجود آمده
اند ،آیا در رون زمین انسان هائي دیگر بوده اند یانه ساكت است و اشاره ان مشخص بدین
امر نكرده است.

تركیب دوگانه انسان
از نظرقرآن مجید ،خدان تعالي هنگام آفرینش انسان ،آن را مركب از دو جزء و
داران دو جوهر قرار داد :یكي جوهر جسماني كه ماده بدني اوست ،و دیگرن جوهر مجرد
كه روح و روان اوست .این دو پیوسته در زندگاني دنیون همراه و مالزم یكدیگرند و هنگام
مرگ روح زنده از بدن جدا مي شود و سپس انسان به پیشگاه پروردگار باز مي گردد.

تجهیز انسان براي تسخیر جهان
ازآیات قرآني معلوم مي شود كه هنگام آفرینش انسان ،بعداز تسویه جسمش ،یك
روح الهي درآن دمیده شده است .قرآن مجید مي فرماید:
 خداوند متعال نوع انسان را كه آفرید قواي ادراكي در او به ودیعت گذاشتو چشم و گوش و حواس باطني برایش قرارداد ،و اورا یك نیروي فكري
عطا فرمود تا بتواند با آن برحوادث موجود درگذشته و آینده اطالع پیدا كند،
و از این نظر یك نحوه احاطه اي بر حوادث عالم پیدا كند .درعین حال،
خداي متعال همه چیز را مسخر انسان كرد .یعني نوع انسان را داراي یك
سنخ وجودي فرمودكه قابل ارتباط با همه چیز باشد و از همه چیز به طور
مستقیم یا به وسیله ابزارهائي كه از طریق كاربرد فكر خود درست مي كند،
بهره مند شود.
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انسان با نیرون فكر خود همه چیز را در استخدام خود درمي آورد و بدین وسیله با
استفاده از آنها به هر طریق ممكن به زندگي خود ادامه مي دهد .انسان حتي نوع خودرا نیز
به استخدام خود درمي آورد و از آنها كار مي كشد.

طبع مدني و اجتماعي انسان
انسان داران طبع مـدني و اجتـماعي است .این سازگارن به لـحاظ ایـن است كه هر
فرد انسان مي خواهد فرد دیگر را در استخدام خود قرار دهـد و از آن بهره بردارن كند و
بدین ترتیب لزوم تمدن و وجود اجتماع تعاوني را با قضاوت خود مي پذیرد.
الزمه این مدنیت این است كه اجتماع به نحون تشكیل گردد كه روابط افراد با
یكدیگر عادالنه باشد و هركس به اندازه ان از دیگرن بهره مند شود كه آن دیگرن از او
استفاده مي كند .این قانون عدل اجتماعي است.
چون این قانون زائیدة « اصل استخدام» است و انسان به شرط ناچارن بدان تن
درداده است ،لذا هر موقع كه قدرتمند مي شود رعایت این قانون را نمي كند !
جریان تاریخ پیوسته از اعصار توحش و بربریت تا این زمانها كه عصردرخشان
و طالئي و دوران تمدن و آزادن است ،نشان داده كه ملت هان قون ملتهان ضعیف را به
صورت ظالمانه لگدمال و عمالً موضوع اجتــماع تعـــاوني و عدالت عمومي را تضعیف
كرده اند!

منشاء اختالفات اجتماعي
اختالف انسانها در خصوصیت آفرینش و منطقه زندگي و اخالق و عادات مشخص
است ،یعني نیرومندان از ضعفا بار مي كشند و ضعفا بران رهائي ازدست آنها دست به كار
مي شوند و به انتقام گیرن متوسل مي شوند و به همین ترتیب طوفان هان وحشتناك در
وضع اجتماع پدید مي آید.
وقوع این اختالف به دلیل اختالف خلقت آنها امرن ضرورن و حتمي است  ،لذا
ایجاب میكند كه بران رفع آن قوانیني وضع شود .قوانین موضوعه بشرن داران دو جنبه
است :یا به زور و نیرون دستگاه حاكمه اجرا مي شود و یا با زور و با تربیت اخالقي.
ولي هردو در شناخت واقعي مسیر زندگي انسان و تطبیق قوانین با آن ناتوان بوده اند.

آغاز تشریع قوانین توحیدي
خداوند متعال قوانین و نظامي بر اساس یگانه پرستي و توحید در اعتقاد و اخالق و
افعال وضع فرمود ،و به عبارت دیگر پایه آئین خود را بر شناساندن حقیقت انسان از آغاز
تا انجام ،و آشنا كردن مردم به اینكه دردنیا باید طوري زیست كه براي جهان جاوید
سودمند باشد ،قرارداد.
بنابراین قانون دیني و آئیــن الهـي تنـها قانـوني است كه بر پـایه عـلم و دانش و
معرفت حقایق استوار است.
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واح َدةً فَبَعَ َ
شرینَ َو ُمن ِذرینَ " !...
ث هللاُ النَّ ِبیّینَ ُمبَ ِ ّ
اس ا ُ َّمةً ِ
" كانَ النّ ُ

این آیه علت تشریع اصل دین ،و تكلیف كردن انسان را به آن،
تشریع دین
و دلیل اختالفاتي را كه درآن واقع شده است ،شرح مي دهد و نشان مي دهد كه افراد انسان
كه بحسب فطرت موجودات مدني و اجتماعي بودند ،در آغاز تشكیل اجتماع به صورت
گروه واحد و یكنواخت بودند؛ بعدا ً درمیان آنها ،به مقتضان فطرت ،اختالفاتي دركسب
مزایان حیـاتي بروزكرده است كه رفع این اختالفات محتاج به وضع قوانین مناسبي بوده
است ،ولذا خدان تعالي پیامبراني را برانگیخته و با ایشان احكام و قوانیني در شكل " دین"
بران بشر فر ستاده ،و بشارت ها وتهدیدهائي را نیزهمراه آن اعالم فرموده؛ و دین را با یك
سلسله وظایف عبادن كامل نموده است .پس سبب تشریع دین ،اختالفات فطري بوده كه از
جهت دنیوي درمیان بشر پیدا شده است.
مستند  :بحث علمي

دین و تقسیمات تاریخی زندگی بشر

المیزان ج 2ص404

در سیر تاریخي انسان آن تقسیمي را كه

قرآن كریم صحیح مي داند این است كه :
 اولیـن دوره بشر دوران سادگي و بي رنگـي بـشر بوده است ،كه درآن دورههمه امت ها یك جور بوده اند.
 دومین دوره ،دوره مادیت و حس نگري است.برخي از مورخین اروپائي كه از مكاتب ضد دین پیرون مي كنند تقسیمات تاریخي
زیر را بران سیر زندگي بشر تهیه كرده اند:
 عهد اساطیر عهد مذهب عهد فلسفه عهد علمكه عهد علم را مربوط به عصر حاضر مي دانند.
ازلحاظ تاریخي ،این تقسیمي را كه بران سیرزندگي بشر تهیه نموده اند و آنرا
چهار دوره فرض كرده اند ،تا آنجا كه تاریخ دین و فلسفه نشان مي دهد اشتباه و باطل است.
تاریخ دین و فلسفه نشان مي دهد كه:
 -1دین ابراهیم "ع" بعد از عهد فلسفه هند و مصر و كلدان بوده است.
 -2دین عیسي "ع" بعد از فلسفه یونان بوده است.
 -3دین محمد "ص" نیز بعد از فلسفه یونان و اسكندریه بوده است.
نكته اصلي این است كه نهایت درجه اوج فلسفه قبل از اوج گرفتن ادیان بوده است،
و دین توحید از تمامي ادیان دیگر قدیمي تر بوده است ،درحالي كه در تقسیم بندن این افراد
پرستش خدا و دین از خرافات عهد دوم از عهدهان چهارگانه ان شمرده شده كه فرض كرده
اند .و خواسته اند چنین القاء نمایند كه دین جزو دوره هان فرامو شده زندگي بشر بوده
است .در فرض این افراد علم طبیعي و دانش روز معتبر شمرده شده و پیرون از دین
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تقلید ،و پرستش خدا از خرافات دوره هان گذشته شمرده شده است كه به زعم آنها علم با آن
مخالف است!!
اینگونه مورخین به این نكته توجه نـكرده اند كه پیـرون از دیـن تقلـید نیست ،زیرا
دین عبارت است از مجموعه ان از معارف مربوط به مبـدأ و معــاد ،و قوانیني اجتماعي،
از عبادات و معامالت كه از طریق وحي و نبوت به بشر رسیده است ،نبوتي كه صدق آن
با دلیل و برهان ثابت شده است .و نیز دین مجموعه اخبارن را شامل است كه مخبر
صادق از آنها خبر داده است ،مخبرن كه صادق بودن او نیز با دلیل و برهان به اثبات
رسیده است .معلوم است كه پیرون از چنین دیني پیرون علم است  ،نه خرافت !

مستند:آیة213سوره بقره
المیزان3ص187

نوا ِلما َ ْ
ق بِاِذنِ ِه !"
اختَلَ ُ
" فَ َهدَي هللاُ الَّذینَ آ َم ُ
فوا فی ِه ِمنَ ا ْل َح ّ ِ

از بررسي آیة فوق تعریف زیر بران دین به دست مي آید:
تعریف دین
« دین  ،روش مخصوصي است در زندگي ،كه صالح دنیا را ،به طوري كه
موافق كمال اخروي و حیات دائمي حقیقي باشد ،تامین مي كند».
پس در شریعت باید قانون هائي وجود داشته باشد كه رو زندگاني را به اندازه
احتیاج روشن سازد.

وظیفه اولیه دین و تكامل آن
دین در طلیعة ظهور بران رفع اختالف فطرن بود ،ولي رفته رفته كامل تر شد
و شامل اختالفات غیر فطرن هم گردید.
دین بعد از پیدایش ،پیوسته كامل تر شده است تا به حدن كه قوانین آن شامل تمام
احتیاجات زندگي بشود ،و ازآن پس ختم مي شود ،و دیگر آئین جدیدن نخواهد آمد.
قرآن مجید درباره ختم شرایع مي فرماید:
هللا َو خات َ َم النَّ ِبیّینَ ! »
سو َل ِ
« ما كانَ ُم َح َّم ٌد اَبآ ا َ َح ٍد ِم ْن ِرجا ِل ُك ْم َو ل ِك ْن َر ُ
« محمد «ص» پدر هیچ یك از مردان شما نیست بلكه فرستاده خـدا و ختم كننده
پیامبران است ! » (احزاب )40
درباره كمال دین مي فرماید:
تاب ِتبیانا ً ِل ُك ِ ّل شَيءٍ ! »
« َو نــ َ َّزلنا َ
علَیكَ ا ْل ِك َ
« و كردیم بر تو این كتاب را كه بیاني است براي همه چیز! » (نحل)89
تاب ع ٌ
ین یَدَیـْـ ِه َوال ِم ْن َخ ْل ِف ِه ! »
َزیز ال یَأْتی ِه ا ْل ِ
« واِنَّهُ لَ ِك ٌ
باط ُل ِم ْن َب ِ
« همانا ،قرآن كتابي است ارجمند ،باطل بدان نرسد ،نه از پیش رو و نه از پشت
سر ،فرستادني است از حكیم ستوده ! » (فصلت)42
از آیه فوق این مطلب نیز استفاده مي شود كه – هر شریعتي از شریعت سابق كامل
تر است!
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هدف ارسال رسل و كتب آسماني
هدف فرستادن پیامبران و نازل كردن كتابهان آسماني ،و به عبارت دیگر دلیل
دعوت دیني این است كه انسان طبعا ّ به طرف اختالف مي رود ،و از طرف دیگر به سون
مدنیت و اجتماع سیر مي كند؛ و چون فطرت انساني خود موجب اختالف است ،نخواهد
توانست آنرا رفع نماید – چگونه ممكن است چیزن را كه جذب مي كند دفع نماید – لذا خدا
بران رفع اختالف ،پیامبران را فرستاد و قوانیني را وضع كرد و بدین طریق بشررا به
كمال الیقش راهنمائي فرمود .و این كمال ،یك كمال واقعي و حقیقي و داخل در دایره صنع
و ایجاد است ،و هرچه مقدمه آن باشد نیز چنین خواهد بود.
این اختالف كه از ناحیه فطرت در جامعه بشرن رون داده نمي گذارد انسان به
كمال الیقش برسد و در زندگاني اجتماعي به مقصد اصلي نائل شود و بشر خود به خود
نمي تواند آنرا مرتفع سازد  ،و فسادهائي را كه ازآن تولید شده است ،اصالح نماید؛ پس
ناچار باید از راه دیگرن غیراز طبیعت بشرن اصالح شود و آن جهت الهي است؛ یعني
باید خدا مواد اصالحي را به وسیله وحي به پیامبران بفهماند و ایشان بران مردم بیان كنند.
این است كه قرآن شریف از قیام انبیاء بران اصـالح جامعـه چنین تعبیـر مي كند:
" خدا پیامبران را مبعوث كرد ! "
و در هیچ آیه ان نهضت پیامبران جز به خدا نسبت داده نشده است ،با آنكه آن هم
مانند سایر حوادا مربوط به ماده و زمان و مكان است.
بنابراین ،نبوت یك حالت الهي یا به عبارت دیگر یك حالت غیبي است كه به واسطه
آن " انسان نبي " معارفي را كه رافع اختالفات و تناقضات زندگي است ،درك مي كند.
نسبت آن به حال عموم مردم در ادراك مانند بیدارن است به خواب ،و این ادراك
مخصوص ،در لسان قرآن "وحي" نامیده مي شود و آن حالي كه درك كننده واجد آن است
" نبوت " خوانده شده است.
از این بیان معلوم مي شود مقتضي بودن فطرت بران اختالفات از طرفي ،و بران
مدنیت و اجتماع از طرف دیگر ،به ضمیمة عنایت پروردگار به كامل كردن آفرینش هر
موجود " ،نبوت عامه " را اثبات مي كند.

ختـم ادیـان
دیني كه خاتم ادیان است استكمال انساني را محدود مي داند ،یعني همین كه به
آخرین مرتبه كمال رسید سیر تكاملي ا متوقف مي شود !
این معني از حكم قرآن به ختم شدن سلسله پیامبران استفاده مي شود ،زیرا الزمه
ثابت ماندن یك شریعت و قابل نسخ نبودن احكام آن این است كه كمال فردن و اجتماعي
انسان همان اندازه ان باشد كه در آن دین اعتبار شده و در بیانات و نظام آن منظور گردیده
است.
این مطلب از اخبار غیبي قرآن شریف است كه جریان تاریـخ از چهارده قرن قبل
تاكنون آنرا تصدیق كرده است !
در مدت این چهارده قرن جامعه انساني درامور طبیعي و جهات مادن پیشرفت هان
روشن و ترقیات بهت آورن كرده است ولي در معارف و اخالقیات كه مالك كمال نفس
است در همان مرتبه ان كه بوده متوقف شده و گامي فراتر ننهاده است بلكه گامهائي به
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عقب برداشته و سیر قهقرائي طي نموده است.
بنابراین مجموع كماالت انساني كه مشتمل بر كماالت روحي و جسمي است ترقي
نكرده است.

عصمت پیامبران
نتیجة دیگرن كه ازآیه شریفه فوق گرفته مي شود این است كه پیامبران معصوم و
مصون از خطایند !
عصمت پیامبران بر سه قسم است:
 -1مصونیت از خطا در مقام گرفتن وحي
 -2مصونیت از خطا در مقام تبلیغ و رساندن پیام هاي الهي
 -3مصونیت از خطا در مقام انجام وظایف و تكالیف شخصي ( عصمت از
معصیت).
منظور ازعصمت و مصونیت این است كه درانسان نیروئي وجود داشته باشد كه
اورا از امورن كه شایسته نیست نگهدارن نماید.
از قرآن شریف استفاده مي شود كه انبیاء در هرسه مورد باال معصوم هستند.
مستند  :آیه 60سوره بقره
المیزان ج1ص 360

نوا َوالَّذینَ
هادوا َوالنَّصاريا َوالصّابِئینَ "!...
ُ
" اِنَّ الَّذینَ آ َم ُ

خدان تعالي در قرآن مجید مي فرماید:
نام گذاري صاحبان ادیان
« به درستي كساني كه مؤمـنند ،و كساني كـه یهودي ونصراني و صابئي هستند ،هركدام
به خدا و دنیاي دیگرمعتقد باشند ،و كارهاي شایسته كنند ،پاداش آنها نزد پروردگارشان
است ،نه بیمي دارند و نه اندوهگین مي شوند! »
در روایـات اسـالمي یل این آیه ،درباره اینـكه نام گذارن ادیـان به چـه دلیل و با
انتساب به چه فرد یا شهر و كشورن صورت گرفته ،چنین آمده است:
 -1در معاني االخبار ،از ابن فضال روایت كرده كه گفت از حضرت امـام رضا
علیه السالم پرسیدم:
« چرا نصاري را به این نام نامیده اند؟ فرمود:
 ایشان از اهل قریه اي بودند بنام ناصره كه یكي از قراء شام است ،و مریم وعیسي (ع) بعد از مراجعت از مصر ،درآن قریه منزل كردند».
 -1در روایت آمده كه:
« یهود را بدانجهت یهود نامیده اندكه از فرزندان"یهودا" پسریعقوب"ع"
هستند».
 -2در تفسیر قمي آمده كه امام فرمود:
« صابئي ها قومي جداگانه اند ،نه مجوسند ،نه یهود ،نه نصاري و نه مسلمان؛
آنها ستارگان و كواكب را مي پرستند» .
( این همان " وثنیت" است و چیزن كه هست پرستش " وثن" و بت منحصر در ایشان نیست ،و
غیرصابئین كساني دیگر نیز بت پرست هستند .تنها چیزن كه صابئین بدان اختصاص دارند این است كه
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عالوه بر پرستش بت ،آنها كواكب را نیز مي پرستند).
مستند :آیه  104سوره بقره
المیزان ج 2ص 49

نوا …!"
" یااَیُّ َها الَّذینَ آ َم ُ

در این آیه اولین بار است كه
خطاب هاي مختلف الهي به صاحبان ادیان
عبارت " یا ایهاالذین آمنوا "!...به كار رفته است و اولین موردن است كه خدان تعالي
مؤمنین را با لفظ " یاایها الذین آمنوا "!...خطـاب مي كند .بعد ازآن در 84مورد دیگرتا
آخر قرآن این خطاب را تكرار فرموده است.
در قرآن كریم خطاب " یا ایهاالذین آمنوا "!...تنها مختص به مؤمنین امت اسالم
است .امت هان قبل از اسالم با عبارت " قوم " خطاب و تعبیر شده اند ،مانند" قوم نوح و
قوم ثمود" گاهي نیزبا لفظ " اصحاب" خطاب یا بیان شده اند ،مانند " اصحاب مدین" و "
اصحاب رس"  .درخصوص قوم موسي علیه السالم تعبیر به " بني اسرائیل " و " یا بني
اسرائیل" شده است .
در قرآن كریم ،چنانچه دقت شود ،مشخص مي شود كه آنچه قـــرآن از عبارت "
الــذین آمنــوا "!...در نظر دارد غیر آن معنائي است كه از كلــمـــه " مؤمنین" اراده
فرموده است.
از برخي از آیات فهمیده مي شود كه منظور از " الذین آمنوا" تمامي اهل ایمان به
رسول خدا (ص) نیستند ،و چنان نیست كه همه را ولو هرجور كه باشد شامل شود .منظور
از عبارت" الذین آمنوا" همان " سابقون ا ّولون " یعني طبقه اول مسلمانان از مهاجر و
انصار هستند كه درعهد رسول خدا(ص) و در روزگار عسرت اسالم به آن جناب ایمان
آوردند و "الذین آمنوا" عبارت آبرومند و محترمانه ان است كه همه جا منظور ازآن این
طبقه هستند.

مستند:آیه 87سوره انعام
المیزان ج14ص64

ـهم َو ذُ ّریّاتِ ِهم َو اِخوانِ ِهم َو اجتبَیناهُم َو َهدَیناهُم"!...
" َو ِمن آبائِ ِ

قرآن مجید در این آیه نشان مي دهد كه سلسله انبیاء
تفاوت بین ادیان
علیهم السالم هدایتشان یك هدایت و صراط مستقیم شان یك صراط است .اختالف در زمان
و احوال و همچنین در پویندگان این راه و اختالف در هدف و مقصد ،باعث اختالف در
هدایت و صراط نیست.
سیاق آیه چنین مي رساند كه گوئي خداوند سبحان فرموده است:
 ما سلسله جلیـله انبـیاء علیـهم الـسالم را كـه در طول تاریخ بشریت متفرقبوده و هریك در زماني مي زیستند ،یكجا جمع كردیم و یكجا و به یك عنایت
همه را به سوي صراط مستقیم هدایت كردیم!
همین طور هم هست ،چون صراطي كه خداوند انبیاء علیهم السالم را بدان هدایت
فرموده گرچه به حسب ظاهر شرایع و احكام آن ازجهت توسعه و ضیق باهم اختالف دارند
ولكن درحقیقت راه یكي و شرایع هم یكي اسـت! وایـن اختالف در حقیقت اختالف نیست
بلكه اجمال و تفصیل است.
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امتي كه استعداد تحمل تفاصیل احكام را نداشته شریعتش سطحي و اجمالي ،و امتي
كه چنین استعدادن را داشته شریعتش وسیع و تفصیلي بوده است ،وگرنه تمامي شرایع و
ادیان در یك حقیقت كه همان توحید فطرن است اتفاق داشته و همه بشر را به عبودیتي كه
در خور وسع و طاقت بشرن است دعوت مي كرده اند.

 ّان الدین عندهللا االسالم!
پس هر دعوت دیني و هدایتي كه بین انبیاء فرق گذاشته و مردم را نسبت به بعضي
از آنان كافر و نسبت به بعض دیگر مؤمن كند ،و یا بین احكام خدا تفرقه بیندازد و مردم را
به عمل به بعضي و ترك بعض دیگر دعوت كند ،ویا از عهده تأمین سعادت زندگي انسان
برنیآید ،و یا انسان را به سون شقاوت و بدبختي سوق دهد؛ هدایت خدائي و مورد امضاء و
رضان پروردگار نیست و از راه فطرت منحرف است.
مستند :تحلیل مربوط به آیات  1تا  127سوره اعراف
المیزان ج  16ص 36

شریعت هان الهي همه یكي هستند و تناقض و تنافي
ترقي ادیان و ختم رسالت ها
بین آنها نیست اال اینكه از نظر اجمال و تفصیل و كمي و زیادن فروع مختلفند .چون سیر
بشر از نقص به كمال به صورت تدریجي است و استعداد قبول معارف الهي در هر
عصرن با عصر دیگر متفاوت است ،وقتي این سیر به پایان رسید و بشر از نظر معرفت و
علم به عالي ترین موقف خود رسید آن وقت است كه رسالت نیز ختم شده است و كتاب خاتم
االنبیاء و شریعتش در میان بشر بران همیشه مي ماند ،و دیگر بشر انتظار آمدن كتاب و
شریعت دیگرن را نمي كشد.
و اگر امـروز با اینــكه خـاتم پیغمبـران (صلوات هللا علیه و آله و سلم ) مبعوا
گردیده و آخرین كتاب آسماني را آورده است ولي در عین حال بشر به مرحله ان كه مي
بایست از كمال برسد نرسیده است بران این است كه دین اسالم آنطور كه باید وشاید در
مجتمعات بشرن گستر نیافته است وگرنه بشر مي تواند با بسط دائره دین و بررسي
حقایق معـارف آن رو به كـمال بگذارد و بـه تدریج مراحل علم و عمل را یكي پس از
دیگرن طي نماید.
قرآن مجید این معني را با بیانات مختلف و هرچه رساتر توصیه فرموده است،
مخصوصا ّ در آیه  127سوره اعراف كه مي فرماید:
یؤرثُها َمن یَشا ُء ِمن ِعبا ِد ِه َوا ْلعاقِبَةُ ِلل ُمت َّقینَ !»
« اِنَّ االَ َ
رض ِ ّلِلِ ِ
« زمین متعلق به خداست و آنرا به هركس از بندگان خود كه بخواهد به ارث مي
آن متقین است !»
گذارد ،و سرانجام نیك از ِ
مستند  :آیه  13سوره شوري
المیزان ج  35ص 48

قوا فی ِه …!"
قیموا الدّینَ َو ال تَتَفَ َّر ُ
… اَن ا َ ُ

خدان تعالي مي فرماید:
مفهوم نسخ احكام ادیان گذشته
« آنچه به همه انبیاء وصیت و وحي كرده بودیم این بود كه این دیني كه براي
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شما تشریع شده است پیروي كنید و درآن تفرقه ننمائید ،و وحدت آن را حفظ كنید
و درآن اختالف راه نیندازید! »
معنان اقامه دین حفظ آن است ،به اینكه پیرون ا كنند و به احكامش عمل نمایند.
بعد از آنكه تشریع دین بران پیامبران به معنان این بود كه همه را به پیرون و عمل
به دین دعوت كنند ،و اینكه درآن اختالف نكنند ،در آیه فوق همین را به اقامة دین تفسیر
نمود ،و اینكه در دین خدا متفرق نشوند ،در نتیجه آیه فوق چنین مي رساند كه بر همه مردم
واجب است دین خدارا ،و همة آنرا ،بپا دارند ،و در انجام این وظیفه تبعیض قائل نشوند كه
پاره ان از احكام دین را بپا دارند و پاره ان را رها كنند .اقامة كردن دین عبارت است از
اینكه به تمامي آنچه خدا نازل كرده و عمل بدان را واجب نموده است ،ایمان بیاورند.
بطور كلي شرایعي را كه خدا بر انبیاء نازل كرده ،یك دین است ،كه باید اقامه
شود ،و درآن ایجاد تفرقه نكنند؛ چون پاره ان از احكام الهي هستند كه در همه ادیان بوده
است و معلوم است كه چنین احكامي مادام كه بشرعـاقـل و مكـلفي دردنیا باقي باشد،آن
احكام هم باقي است ،و وجوب اقامة آن واضح است.

عمركوتاه برخي از احكام ادیان
پاره ان دیگر از احكام هستند كه در شرایع قبلي بوده ولي در شریعت بعدن منسوخ
شده است .اینگونه احكام درحقیقت عمر كوتاهي داشته اند ،و مخصوص طائفه ان از مردم
در زمان خاصي بوده اند .معني نسخ شدن آنها ،آشكار شدن آخرین روز عمر آن احكام
است ،نه اینكه معنان نسخ شدن این باشد كه احكام نامبرده باطل شده اند .پس حكم نسخ شده
هم تا ابد حق است ،چیزن كه هست مخصوص طائفة معیني و زمان معیني بوده اند و باید
آن طائفه و اهل آن زمان هم ایمان به آن احكام داشته باشند و هم بدان عمل كرده باشند .و
اما دیگران واجب است تنها به آن ایمان داشته باشند و بس  ،و دیگر واجب نیست كه به
آن عمل هم بكنند.
معنان اقامة این احكام همین است كه قبولش داشته باشند .مثال حرمت شكار ماهي
در روز شنبه در زمان حضرت موسي (ع) مخصوص بني اسرائیل و مردم آن روزگار
بوده است و حاال مي گوئیم نسخ شده است و معنان آن این نیست كه آن احكام ابدن بوده ولي
ناسخ آن را باطل كرده بلكه معنان نسخ ا این است كه عمر این احكام تا آن روز بوده و ما
نیز به این حكم در ظرف خود ایمان داریم ولي عمل به آن مخصوص در همان ظرف
خود مي باشد.
پس با این بیان روشن گردید كه امر اقـامة دین و تفرقه نكردن درآن به اطالقش
باقي است و شامل همه مردم در همه زمانهاست!
نیز روشن گردید اینكه جمعي ازمفسرین آیه را مخصوص احكام مشترك بین شرایع
كرده اند صحیح نیست زیرا اگر اینطور باشد امر به اقامة دین فقط محدود مي شود به
اصول سه گانه دین یعني توحید و نبوت و معاد ،و بقیه احكام را اصال شامل نمي شود،
چون حتي یك حكم فرعي هم سراغ نداریم كه با همة خصوصیاتش در تمامي شرایع وجود
داشته باشد.
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قوا ا ِّال ِمن بَع ِد ما جآئ َ ُه ُم ا ْل ِعل ُم بَغیا ً بَینَ ُهم… !"
" َو ماتَفَ َّر ُ

قرآن شریف متذكر مي شود كه:
تفرقه و انشعاب در ادیان
« همین مردمي كه شریعت برایشان تشریع شده بود از شریعت متفرق نشدند و در
آن اختالف نكردند و وحدت كلمه را از دست ندادند مگر در حالي كه این تفرقه آنها
وقتي شروع شد و باال گرفت كه قبال علم به آنچه حق است ،داشتند ولي ظلم و
حسدي كه در بین خود معمول كرده بودند نگذاشت بر طبق علم خود عمل نمایند،
و در نتیجه در دین خدا اختالف راه انداختند» .
منظور از اختالف در آیة فوق ،اختالف در دین است كه باعث شد انشعاب ها و چند
دستگي ها در بین بشر پیدا شود.
خدان سبحان در مواردن از كالم خود این امر را مستند به بغي كرده است ،و اما
اختالفي كه بشر قبل از نازل شدن شریعت داشت و باعث شد كه خدا شریعت را تشریع كند،
اختالف در شئون زندگي و تفرقه در امور معا بود كه منشأ آن اختالفي بود كه بشر در
طبیعت و سلیقه و هدف داشت ،و وسیله شد بران نزول وحي و تشریع شرع ،تا آن
اختالفات از میان برداشته شود.
آیة بعدن نكتة دیگرن را مطرح مي سازد وآن اینكه چرا خداوند این جوامع را نابود
نمي كند؟
مي فرماید:
« اگر نبود كه خدا از سابق این قضا را رانده بود كه بني آدم هریك چقدر در زمین
بماند و تا چه مدت و به چه مقدار از زندگي در زمین بهره مند شود ،هر آینه بین
آنان حكم مي كرد ! »
یعني به دنبال اختالفي كه در دین خدا كردند و از راه خدا منحرف شدند ،حكم مي
نمود و همه را بمقتضان این جرم بزرگ هالك مي فرمود.
سؤال دیگر این است كه پس اقوامي كه قرآن از نابودن آنها حكایت كرده چگونه
هالك شدند؟
پاسخ این است كه هالكت و قضاهائي كه درباره اقوام گذشتـه درقـــرآن كریم آمده
است راجع به هالكت آنان در زمان پیامبرانشان بوده است ،و فالن قوم وقتي دعوت پیغمبر
خودرا نپذیرفتند در عصر همان پیامبر مبتال به عذاب شدند و هالك گردیدند ،مانند قوم نوح
و هود وصالح كه همه در زمان پیامبرشان هالك شدند ولي آیة مورد بحث راجع به اختالفي
است كه امت ها بعد از درگذشت پیغمبرشان در دین خود راه انداختند.
نسلهان اول و مؤسسین تفرقه كه با داشتن علم و اطالع اینگونه اختالف هارا باب
كردند ،آنچه را كردند از در بغي كردند و نسل هان بـعد هم كتـاب را از آنها به ارا بردند
در شكي مریب ،شكي كه آنهارا به ریب انداخت ،قرار گرفتند.
خداوند به رسول گرامي خود مي فرماید:
 حال كه نسلهاي اولیه با علم و اطالع ،و از راه حسد ،در دین اختالف انداختند ،و نسلهاي بعد در تحیر و شك ماندند ،به همین جهت خداي تعالي تمامي
آنچه را كه در سابق تشریع كرده بود براي شما تشریع كرد ،پس تو اي
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پیامبر مردم را دعوت كن ! و چون آنها دو دسته شدند یكي مبتال به حسد و
دیگري مبتال به شك ؛ پس تو استقامت بورز ،و به آنچه مأمور شده اي
پایداري كن ،و هواهاي مردم را پیروي مكن !
 در تصدیق و ایمان به كتب آسماني مساوات را اعالم كن ! و همة مردم را به طور مساوي دعوت كن تا همگي متوجه شرعي كه نازلشده بشوند.

مستند :آیة  213سورة بقره
المیزان  3ص 174و185

توهُ بَغیا ً بَینَ ُهم…!"
" َوما َ اختَلَ َ
او ُ
ف فی ِه اِالَّ الَّذینَ ُ

اختالف و تفرقه ان كه در امر دین بروز كرد
علماي دین ،عامـلیـن تـفـرقــه
به واسطه تجاوزات و بي قانوني هان افرادن بود كه به ظاهر حاملین دین یعني علمان دین
بودند .قرآن صراحت دارد براینكه :
« بعد از نزول كتاب آسماني در مواد دیني اختالفاتي بین مردم پدیدآمد.
این اختالفات از ناحیه كساني كه حامل و عالم دین بودند و بر كتاب خدا احاطه
كامل داشتند ،از روي تجاوز و سركشي ،بوجود آمد» .
اختالف در دین مقتضان فطرت نبود بلكه مستند به بغي و تعدن از حدود و مقررات
فطرت بود.
خدان متعال در آیة فوق در قرآن منشأ اختالفاتي را كه در دین ها ظاهر شده ،
روشن مي سازد و آن را كالً از ناحیه علمان دین مي داند كه این حاملین كتاب دانسته و
فهمیده از رون سركشي و بغي در كتاب خدا و نوامیس پروردگار ایجاد اختالف كردند.
با توجه به اینكه خداوند متعال درقرآن اصل دیـــن را امـــر فطرن مي داند و در
فطرت هم اختالف نمي تواند باشد لذا در آیة فوق مشخصا ً مي فرماید كه منشأ اختالف
فطرت نبوده بلكه "بغي و سركشي و تعدي علما " بوده است.
منظور آیه اشاره به " اصل ظهوراختالف دركتاب آسماني " است نه اینكه هركس
از راه راست منحرف شود تا متدین به دین الهي نشود انحرافش از رون بغي و سركشي
است ،زیرا چه بسا اشخاصي كه به دین حق راه نیافته اند امر برایشان مشتبه شده و راه
راست را تشخیص نـداده اند و معـذورند ،ولي كسي كه از رون تعدن و سركشي از جاده
حق و حقیقت منحرف شود هیچگاه معـذور نخواهد بود.
خداوند متعال در آیه فوق در وهلة اول فرستادن پیغمبران و كتاب را بران رفع
اختالف در شئ ون زندگي مردم اعالم مي كند و در ادامة آیه هدایت مؤمنین را مربوط به
"حقي " مي داند كه به لحاظ سركشي و تعدن علمان دین و حاملین كتاب درآن حق اختالف
افتاده است ،و مي فرماید:
نوا ِلما َ ْ
ق بِاِذنِ ِه …!»
اختَلَ َ
« فَ َهدَي هللاُ الَّذینَ آ َم ُ
ف فی ِه ِمنَ ا ْل َح ّ ِ
 خدا مؤمنین را به حقي كه مورد اختالف بود به اذن خود هدایت فرمود…!و این حق همان است كه كتاب با آن نازل شده است وراهنمائي پروردگار در اینجا
هر دو اختالف را شامل مي شود – هم اخـتالف در شئـون حیــاتي وهم اختالف در معارف
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بغي حاملین كتاب مي باشد.
نوا َوالَّذینَ
صابِئینَ َو …!"
هادوا َوال ّ
ُ
" اِنَّ الَّذینَ آ َم ُ

المیزان

خداوند متعال اختالف ادیان و قضاوت
زمان و مقام قضاوت در اختالف ادیان
در حق و ناحق بودن ادعــان پیشوایان آنان را در آیه فوق به روز قــیامــت مـوكــول كرده
و مي فرماید:
« كساني كه ایمان آورده اند ( مسلمانان) و آنانكه یهودي شدند و صابئیها و
نصاري و مجوس ،و كساني كه شرك آورده اند؛ خدا در روز رستاخیز میانشان
امتیاز مي نهد و از هم جدایشان مي كند! »
در آیات قبلي این سوره ،قرآن مجید اختالف مردم و خصومت آنان را درباره خدان
سبحان نقل كرده كه یكي تابع پیشوائي گمراه كننده است و دیگرن پیشوائي است گمراه كننده
كه بدون علـــم درباره خدا جدال مي كند ،یكي دیگر مذبذب و سرگرداني است كه خدان را
در یك صورت مي پرستد و در سایر صور به شرك قبلي خود برمي گردد ویكي به خدان
سبحان ایمان دارد وعمل صالح مي كند.
اینك دراین آیات مي فرماید كه خدا علیه ایشان شهادت مي دهد و بزودن در روز
قیامت بین آنان داورن مي كند در حالي كه همه خاضع و مقهور اویند.
در اینجا منظور از " كساني كه ایمان آورده اند" همانا مسلماناني هستند كه به
حضرت محمد بن عبدهللا "ص" و كتاب قرآن ایمان آورده اند ،و این قرآن بدون كوچكترین
دست خوردگي مانده است.
منظور از " یهودي شدگان" گروندگان به موسي "ع" و پیامبران قبل از موسي
است كه در موسي متوقف شده اند و كتابشان تورات است كه بخت النصر پادشاه بابل وقتي
برآنان مستولي شد ( در اواسط قرن هفتم قبل از مسیح ) آنرا سوزانید و مدتها بطور كلي
نابود شد تا آنكه " عزراي كاهن " در اوایل قرن ششم قبل از میالد مسیح ،در روزگارن كه
كورو پادشاه ایران بابل را فتح نمود و بني اسرائیل را از اسارت نجات داد و بسرزمین
مقدس برگردانید ،آنرا به رشته تحریر در آورد.
مراد به " صابئین" پرستندگان كواكب نیست به دلیل خود آیه كه میان صابئین و
مشركین مقابله انداخته است بلكه عبارتند از معتقدین به كیشي كه حد وسط میان یهودیت و
مجوسیت است و كتابي دارند كه آنرا به حضرت یحیي بن زكریاء پیغمبر نسبت داده اند ،و
امروز عامه مردم آنها را " صبئ" گویند.
منظور از " نصاري " گروندگان به مسیح  ،عیسي بن مریم علیه السالم ،و
پیامبران قبل از او ،و كتب مقدسه انجیل هان چهارگانه – لوقا ،مرقس ،متي ،و یوحنا – و
كتب عهد قدیم است؛ البته آن مقدار از كتب عهد قدیم كه كلیسا آن را مقدس مي داند ،لكن
قرآن كریم مي فرماید كه كتاب مسیحیان تنها آن انجیـلي است كه به عیسي نازل شد.
مراد به " مجوس" قوم معروفي هستند كه به " زرتشـت" گرویـده اند و كتاب
مقدس آنان " اوستا" مي باشد .چیزن كه هست تاریخ حیات زرتشت ،و زمان ظهور او
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بسیار مبهم است ،بطوریكه مي توان گفت به كلي منقطع است .این قوم كتاب مقدس خودرا
در داستان استیالن اسكندر بر ایران به كلي از دست دادند ،و حتي یك نسخه از آن نماند ،تا
آنكه در زمان ملوك ساساني مجددا ّ به رشته تحریر درآمد .بهمین جهت ممكن نیست بر
واقعیت مذهب ایشان وقوف یافت .آنچه مسلم است ،مجوسیت معتقد هستند كه بران تدبیر
عالم دو مبدأ هست  :یكي مبدأ خیر و دیگرن مبدأ شـّر ،اولي نامش یزدان و دومي اهریمن،
یا اولي نور و دومي ظلمت است .و نیز مسلم است كه ایشان مالئكه را مقدس مي دانند و
بدون اینكه مانند بت پرستان بران آنها بتي درست كنند ،به آنها توسل و تقرب مي جویند.
و نیز مسلم است كه عناصر بسیط ،مخصوصا ّ آتش را مقدس مي دارند .در قدیم االیام
مجوسیان در ایران و چین و هند و غیر آنها آتشكده ها داشتند .آنها وجود همه عالم را مستند
به "اهورامزدا" دانسته و اورا ایجاد كننده همه مي دانند.
مراد به " شرك آورندگان " و مشركین همان " وثني " ها هستند كه اصنام را مي
پرستیدند .اصول مذهب آنها سه تاست :یكي مذهب وثنیت صائبه ،دیگري وثنیت
برهمائیه ،و آخري بودائیه .البته این سه مذهب اصول مذاهب مشركین است و گرنه اقوام
دیگرن هستند كه از اصنام هرچه به خواهند و به هرنحون كه بخواهند مي پرستند بدون
اینكه پرستش خودرا بر اصل منظمي استوار سازند ،مانند :بت پرستان حجاز و طوائفي در
اطراف معموره جهان.
مقصود از بیـان و شـرح مختصر فوق اشـاره به تاریخـچه ازهم گسسته و نامعتبر
شدن تدریجي كتاب و معتقدات آنهاست كه اصول حقیقي آن را خداوند متعال در قرآن مجید
بیان كرده است ،ولي صاحبان این مذاهب در طول قرن ها و سالها درآن اختالف كرده و
آنرا به نسل هان بعدن منتقل نموده اند.
در این آیه خدان سبحان بعداز شمردن اسامي آنها بعنوان نگاه دارندگان اختالفات
مذهبي مي فرماید:
« پروردگار تو روز قیامت بین آنها حكم به حق و فصل قضا خواهد كرد ،تا محق
آنها از مبطل جدا شود ،آنچنان كه هیچ چیز مبهم درمیان نماند و هیچ حاجبي
جلوآن حكم به حق را نگیرد ،و
 -اِنَّ هللاَ عَلي ُك ِ ّل شَيءٍ شَهید! »
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فصل سوم
تأثیرانبیاء درتكامل بشریت
مستند :تحلیل علمي

المیزان ج14ص17

تمدن و اصالح حال دنیا و همچنین عبادت و اصالح حال
پیامبران و تمدن
آخرت را وحي الهي به انبیان سلف و امت هان آنان آموخته است .این وحي الهي بود كه
آنان را به انواع عبادات و وضع قوانین كلي  ،كه عقل سلیم نیز آنرا درك مي كند ،مانند
دستورات راجع به همزیستي صالح و اجتناب از ظلم و اسراف و اعانت ظالم و از این قبیل
خیرات و شرور؛ هدایت كرده است.
ریشه تمامي تجهیزات و وسایل تمدن امروز همین وحي است كه به انبیان سلف
مي شد و انبیاء علیهم السالم بودند كه مردم را به اجتماع و تشكیل جامعه دعوت نموده اند.
انبیاء انسانها را به خیر و صالح و اجتناب از شر و فحشاء و فساد واداشته اند .دراین
مسئله عادل بودن و یا ستمگر بودن زمامداران آن روز جوامع بشرن هیچ تاثیرن نداشته
است.
مستند :آیه 91سورة انعام
المیزان ج14ص102

موا اَنت ُم َوال آبآ ُؤكُم …! "
" َو ُ
ع ِلّمت ُم ما لَم تَعلَ ُ

تمامي احكام و قوانین صالحه كه در میان مردم
تاثیر انبیاء در علوم انسانی
جارن بوده و هست ،همه به وسیله انبیاء علیهم السالم در بین آنان جریان یافته است .البته
عواطف و افكار بشر ممكن است اورا به غـذا و مسكن و نـكاح و لباس صالح بران زندگي
و به جلب منافع و دفع مضار هدایت كند ولي معارف الهي و اخالق فاضله و شرایعي كه
عمل به آن حافظ آن معارف و آن اخالقیات است امورن نیست كه بتوان آن را از رشحات
افكار بشر دانست ،هرچند بشر نابغه و داران افكار عالي اجتماعي هم بوده باشد.
شعور اجتماعي كجا مي تواند بچنین معارف و حقایقي دست یابد؟
فكر اجتماعي بیش از این نیست كه انسان را وادار به استخدام وسایل ممكنه ان كند
كه با آن وسایل ،نیازمندیهان زندگي مادن از خوراك و پوشاك و نكاح و لباس و شئون
مربوط به آنها فراهم مي شود .همین فكر است كه درصورت فراهم دیدن زمینة تاخت و
تاز دستور مي دهد به اینكه انسان در راه تمتع از مادیات هر قدرتي را كه مانع و جلوگیر
خود دید در هم شكسته و ازبین ببرد ،و اگر چنین زمینه ان را فراهم ندید آدمي را وادار مي
كند به اینكه با سایرقدرت ها رویهم بریزد و آنان را در تمتع از منافع و دفع مضار شریك
خود سازد و منافع را عادالنه در میان خود تقسیم كنند.
لذا خــدان مــتعال در آیه فوق به دو چیز استدالل مي نماید و ثابت مي كند كه الزمه
مقام الوهیت هدایت انسان به سون صراط مستقیم و سعادت اوست به وسیله كتاب آسماني و
پیامبران؛ و آن دو چیز عبارتند از -1 :وجود كتاب هاي آسماني  -2تعالیم الهي
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كه در میان مردم جریان دارد و این تعالیم زائیده افكار بشري نیست !
مستند :آیات مندرج درمتن

المیزان ج5ص272

جان هیچگونه تردیدن
تاثیر پیامبران در افكار اجتماعي و اصالح حكومتها
نیست كه "نبوت" از قدیم ترین زمانها كه در میان بشر ظاهر شده  ،مردم را به عدل و
دادگسترن دعوت ،و از ظلم و ستمگرن نهي كرده است؛ و از طرفي تمام افراد را به
پرستش خدان یگانه خوانده ،و از جانب دیگر آنان را از اطاعت و پیرون فراعنه و
گردنكشان جمعیت كه بر مردم تسلط پیدا كرده بودند ،منزجر ساخته است.
این دعوت از طرف صاحبانش همیشه درمیان بشر پشت در پشت ادامه داشته است.
گرچه ادیان به واسطه اختالف امت ها و زمان ها ،از نظر تعلیمات توسعه و ضیق داشته
اند ،لیكن مطلب مسلم آنكه همگي همان دعوت ها را دنبال مي كردند.
چگونه متصور است كه عاملي بدین عظمت قرون متمادن درمیان بشر باشد لكن
جماعت را درراه پیشرفت هان اجتماعي كمك نكند؟
قرآن شریف از وحي هائي كه در این باره به پیغمبران قبــلي شده است قسمتهان
زیادن را شـــرح مي دهد:
نوح گفت:
َ
َ
ُ
َّ
َ
ّ
ً
ْ
ُ
َّ
عوا َمن لم یَ ِزدهُ ماله َو َول ُدهُ اِال خسار ا !»(نوح)23 /
َصوني َو اتبَ ُ
ب اِن ُه ْم ع ُ
« َر ّ ِ
 پروردگارا این قوم مرا مخالفت كردند و پیرو كسي شدند كه او خود مال وفرزندش هم جز بر زیانش نیفزود .بر ضد من بزرگترین مكر و حیله را به كار
بردند و به یكدیگر گفتند خدایان خودرا هرگز رها مكنید !
هود گفت:
ً
ثونَ َو…!» ( شعرا)130 /
ریع آیَــة تَعبَ ُ
« اَت َ ُ
بنونَ بِ ُك ِ ّل ٍ
 اي قوم آیا به هر زمین مرتفعي عمارت و كاخي بنا مي كنید براي اینكه بهبازي عالم سرگرم شوید و عمارتهاي محكم به امید زندگي جاودان مي
سازید؟ و چون به شمشیردست مي برید كمال خشم و قساوت را به كار مي
بندید؟
صالح گفت:
سرفینَ …! »(شعرا)152 /
طیعو ِن َوال ت ُ ُ
قوهللاَ َو ا َ ُ
« فَات َّ ُ
طیعوا ا َ ْم َرا ْل ُم ِ
 اي قوم از خدا بپرهیزید و اطاعت مرا پیشه سازید ،و از ستمگراني كهكارشان جز فساد درزمین چیز دیگري نیست پیروي مكنید !
موسي به دفاع از بني اسرائیل برخاست و به معارضه فرعون ،به دلیل سیره
ظالمانه ا قیام نمود.
ابراهیم با نمرود مبارزه كرد.
عیسي و سایر انبیاء بني اسرائیل هركدام با ملوك ستمكار عصر خود و تقبیح اخالق
ناشایست آنها طرف شدند و مردم را به دورن از اطاعت آنان وادار ساختند.
دعوتي كه خود قرآن شریف علیه این ستمگرن ها نموده و مردم را از اطاعت
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كردن آن ظالمان بازداشته ،و هم عواقب وخیم " ظلم  ،فساد ،دشمني و طغیان " را شرح
داده است؛ جان هیچگونه تردید نیست.
این قرآن است كه عاقبت ستمكاران را اینگونه شرح مي دهد:
َیف فَعَ َل َربُّكَ ِبعادِ،
« اَلَم ت َ َر ك َ
ت ا ْل ِعمادِ،
ا َِر َم ذا ِ
ْ
َ
ُ
اَلَّتي لَم یُخلقْ ِمثلها في البِالدِ،
َو …( » .فجر)14 /
 آیا ندیدي كه پروردگار تو با عاد – قوم هود – چه كرد؟و به اهالي شهر ارم كه صاحب قدرت بودند ،چگونه كیفر داد؟
در صورتیكه مثل آن شهر در اقطار عالم نبود .
و به قوم ثمود ،كه سنگ را شكافته و كاخها براي خود مي ساختند ،چه كرد؟
و فرعون را كه صاحب میخ ها بود ،چگونه معذب ساخت ؟
اینان كساني بودند كه طغیان و سركشي كردند و درزمین فتنه و فساد نمودند،
پروردگار تو هم تازیانه عذاب را بر سر آنان كوبید – زیرا پروردگار تو در كمین
است !
در سیره رسول اكرم (ص) و اوالد طاهرینش مي بینیم كه تا فرصتي به دست مي
آوردنـد علیه ستمگران و جــــــباران یور مي بردند و بساط فسادشان را درهم مـي
ریختند ،و در مقابل طغیان و سركشي و استكبارشـان بـه معارضــه بر مي خاستند.
مستند  :آیة  213سوره بقره
المیزان ج  3ص182

" … فَبَعَ َ
شِر ینَ َو ُمن ِذرینَ …!"
ث اَهللُ النَّبیّینَ ُمبَ ّ

نكتة این كه از فرستادن پیغمبر تعبیر به
نقش پیامبران در بیداري انسانها
"بعث" شده نه "ارسال " این است كه انسان اولي گروه واحد و ساده ان بود و در حال خمود
و آرامش مي زیست ،پیغمبران كه آمدند ندان توحید سر دادند و بشر را از این سكوت خفقان
آور برانگیختند و او را متوجه سعادت و كمال خود ساختند و در شاهراه هدایت به راه
انداختند.
این معني با " بعث" كه معنایش " بیدار كردن از خواب و نظیر آن "،است مناسبتر
است و شاید همین نكته موجب شده كه از فرستادگان هم تعبیر به " نبي" یعني صاحب خبر
شده نه رسول .
بعالوه ،حقیقت بعث و فرستادن كتاب متوجه كردن بشر است به حقیقت وجود و
حیات خود ،و اینكه آفریدة خداست ،همان خدان یكتائي كه جز او خدائي نیست وبشر
پیوسته به طرف او سیر مي كند و در روز با عظمتي به سون او بازگشت خواهد كرد ،و
اكنون در یكي از منازل راه است كه حقیقت آن جز بازن و فریب نیست ،پس باید این معاني
را در زندگي رعایت كرد و همیشه در اندیشة این بود كه از كجا و در كجا و به سون
كجاست؟ اینها مطالبي است كه پیامبران به مردم گوشزد مي كنند ،لذا تعبیر " نبي" كه
معنایش" صاحب خبر" است مناسبتر مي باشد.
اما طبقة متوسط مردم كه اكثریت اجتماع را تشكیل مي دهند هدف فعالیتشان امید
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نفع و دفع ضرر است ،لذا انبیاء نیز آنهارا بوسیلة مژدة بهشت و ترس از دوزخ به ایمان و
عمل صالح وادار مي كردند .در آیــة شــریفـه عبارت " مبشرین و منذرین " به همین
جهت آورده شده است ولي بندگان صالح خدا و اولیاء هللا نظرن بـه ثـواب و عقاب و بهشت
و دوزخ نــدارند و تنــها توجه شان به پروردگارشان مي باشد.
فضایلي هم كه درملتهان زنده و جمعیت هان متـمدن جهان امروز دیده مي شود از
آثار نبوت و دین است كه بحكم وراثت یا در اثر تقلید از امتهان دیندار به ایشان رسیده
است .به دلیل این كه دین همیشه در جامعة انساني طرفداران قابل مالحظه أن داشته و
جمعیت هان مهمي از آن پیرون میكرده اند و تنها چیزن كه دعوت به ایمان و تقوا و
فضیلت و اخالق فاضله و صالح و عدالت مي كرده ،دین بوده است.
ت َواَ َ
اس
مستند:آیه25سوره حدید
سلَنابِا ْلبَ ِیّنا ِ
"لَقَداَر َ
سلنا ُر ُ
نزلنا َمعَ ُهم ا ْل ِك َ
تاب َوا ْلمیزانَ ِلیَقو َم النّ ُ
المیزان ج37ص356
سط!"
ب ِا ْل ِق ِ

در این آیات غرض الهي از فرستادن
گسترش عدالت ،اولین هدف رسالت
رسوالن و نازل كردن كتاب و میزان به همـراه ایـشان را بیـان كرده و مي فرماید:
« غرض از این ارسال رسل و انزال كتب این بود كه انبیاء مردم را به عدالت عادت دهند،
تا در مجتمعي عادل زندگي كنند ،و آهن را نازل كرد تا بندگان خود را در دفاع از مجتمع
صالح خود و بسط كلمة حق در زمین بیازماید ،عالوه بر منافع دیگري كه آهن دارد و
مردم از آن بهره مند مي شوند».
آنگاه فرمود :نوح و ابراهیم علیهماالسالم را فرستاد و نبوت و كتاب را در ریة آن
دو بزرگوار قرار داد و یكي پس از دیگرن رسوالني گسیل داشت .و این سنت همچنان در
تمامي امت ها استمرار یافت و نتیجه كار همواره این بود كه عده ان از مردم راه حق را
یافتند ،و اكثریتي از ایشان فاسق شدند.
منـظور از كتاب وحیي است كه صـالحیت آن را دارد كه نــوشته شود و به
صورت كتاب درآید ( نه اینكه كتابي جلد شده از آسمان بفرستد )،بلكه دستوراتي است كه
مي شود آن را نوشت ،دستوراتي كه مشتمل است بر معارف دیني از قبیل عقاید حقه و
اعمال صالح.
این كتابهان آسماني كه معنایش معلوم شد ،عبارتند از پنج كتاب:
كتاب نوح ،كتاب ابراهیم ،كتاب موسي( تورات) ،كتاب عیسي( انجیل) و كتاب
قرآن.
میزان چیست؟ تفسیرن كه احتماالً بران میزان مي شود كرد ( و خدا داناتر است!) این
است كه :میزان همان دین است.
چون دیـــن عبارت است از چیزي كه عقاید و اعمال اشخاص با آن سنجیده مي
شود .و این سنجش مایة قوام زندگي سعیدة انسان اجتماعي و انفرادي است.
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شي ِ یُریدونَ َوج َههُ ! "
طر ُد الذینَ یَدعونَ َربَّ ِهم ِبا ْلغَ َ
" َو الت َ ِ
داو ِة َوا ْلعَ ّ

مشركین معاصر رسول هللا
گسترش مساوات و مبارزه با اختالف طبقاتي
از آنجناب توقع داشتند و پیشنهاد مي كردند كه «:این یك مشت فقیر و بیچاره اي را كه
دورخود جمع كرده اي متفرق ساز ! »
سایر امت ها هم از انبیاء خود از اینگونه خواهش هان بیجا داشتند كه چرا امتیازن
بران اغنیاء نسبت به فقراء قائل نمي شوند؟ و از رون نخوت و غرور انتظار داشتند
پیغبرانشان اغنیاء را دورخود جمع كنند و فقرا و بینوایان را بااینكه از صمیم دل ایمان
آورده اند از دور خود دور سازند!
در قرآن مجید از قوم نوح نیز حكایت شده كه چنین خواهش هان بیجا از پیغمبر
خود مي كرده اند .خدان متعال در آیه فوق مي فرماید:
« … و كساني را كه در هر صبح و شام پروردگار خود را مي خوانند و جز رضاي
او منظوري ندارند از خود طرد مكن !
و بدان كه ازحساب ایشان چیزي برتو وازحساب توچیزي برایشان نیست
كه آنان را از خود براني  ،و در نتیجه از زیانكاران بشوي ! »
در این آیه وصف مؤمنین را كه همان دعان صبح و شام ویا نماز صبح وشامشان
است كر فرموده تا بفهماند ارتباط و دوستي آنان نسبت به خدان تعالي در امرن است كه
جز خدا كسي در آن مداخله ندارد.
در ادامة آیه مي فرماید:
« این چنین بعضي از آنان را به دست بعضي دیگر آزمودیم تا در قیامت ازخود
بپرسند آیا اینان بودند آن گروهي كه خداوند از میان همه برآنـان نعمت داد …؟ »
معلوم است كه گویندگان این سخن كساني را كه مسخره كرده اند اشخاصي بودند كه
به نظر آنان حقیر و فاقد ارز اجتماعي مي رسیدند زیرا اقویا و زورمندان آن روز بران
فقرا و زیردستان قدر و قیمتي قائل نبودند ،و خدان سبحان پیامبر خود را چنین خبر مي دهد
كه :
« این تفاوت و فاصله اي كه بین طبقات مردم است امتحاني است الهي ،كه
اشخاص با آن محك و آزمایش مي شوند و افراد ناسپاس از شكرگزاران متمایز
مي شوند .آنان كه اهل كفران نعمت و اهل استكبارند درباره فقراي باایمان مي
گویند:
 آیا خداوند از میان همة مردم براین تهي دستان بینوا نعمت داد؟ ! »دلیل این امر یك سنت اجتماعي است كه بین مردم مادن معـمول است و معموالً
میزان ارز یك عمل یا سخن را به مقدار وزن اجتـــــماعي صاحـــب عمل مي شناسند،
مثالً سخني را كه یك برده و خدمتكار یا اسیر بگوید هرچه قدر هم صحیح باشد بي ارز
مي پندارند !
از همین جهت بود كه وقتي اغنیاء و گردنكشان دیدند كه دور و بر رسول هللا
«ص» را یك مشت مردم فقیر وعمله و برده گرفته وبه دین اوگرویده اند و رسول هللا
«ص» هم چنین كساني را مورد عنایت خود قرار داده و بخود نزدیك ساخته است همین
معني را دلیل قطعي بر بیمقدارن دین ون دانستند و به همین معنا استدالل كردند بر اینكه
این دین آنقدر قابل اعتنا نیست كه اشراف واعیان بآن اعتنا و التفاتي بكنند !

36

کتاب شانزدهم  :کلیات تاریخ ادیان

تفسیر موضوعی المیزان

روایتي از " خباب" نقل كرده اند كه گفت « :اقرع ابن حابس تمیمي ،و عینیة بن
حصین فزارن شرفیاب حضور رسول هللا "ص" شدند و دیدند كه آنجناب با بالل و صهیب
و عمار و ( خباب) و عده ان دیگر از مؤمنین تهي دست نشسته است .وقتي نامبردگان را
دیدند تحقیر و بي اعتنائي نمودند و از رسول خدا "ص" تقاضان خلوت كردند.
در خلوت عرض كردند " :آرزو داریم بران ما سرشناسان عرب مجلس
مخصوصي قرار داده و بدین وسیله مارا بر سایر عرب برترن دهي! چه همـه روزه از
اطراف و اكناف عربستان جمعیت هائي شرفیاب مي شوند و مارا مي بینند كه با این فقرا و
بردگان همنشین شده ایم ،این خود مایة شرمندگي ماست .استدعان ما این است كه دستور
دهید هر وقت ما وارد مجلس شدیم آنان از مجلس خارج شوند ،و وقتي ما فارغ شدیم و
برگشتیم آنوقت اگر خواستید با آنان همنشین شوید!
حضرت فرمود :بسیار خوب! عرض كردند:
حاال كه تقاضان مارا پذیرفتي مرحمتي كن و همین قرارداد را در سندن برایمان
بنویس !
حضرت دستور داد تا كاغذ آوردند و علي "ع" را بران نوشتن احضار فرمود.
خباب مي گوید در تمام این گفت و شنودها ما در گوشه ان خزیده بودیم كه ناگاه
حالت وحي به آن جناب دست داد و جبرئیل این آیه را نازل كرد:
" كساني را كه در هر صبح و شام پروردگار خود را مي خوانند و جز رضاي او
منظوري ندارند از خود طرد مكن …! ( تا آنجا كه مي فرماید - ):بگو سالم برشما
! پروردگارتان رحمت را بر خود واجب كرده است! "
وقتي آیه نازل شد رسول خدا "ص" كاغذ را ازدست خود انداخت و ما را نزدیك
س ِه َرح َمةً !»
سال ٌم َ
ب َربُّكُم عَلي نَف ِ
خود خواند و درحالي كه مي گفتَ « :
علَیكُم َكت َ َ
از آن پس همیشه درخدمتش مي نشستیم و ازآن جناب جدا نمي شدیم مگر این كه
ایشان برخاسته و تشریف مي بردند.
ْ
ْ
َ
ریدونَ َوج َههُ …!»
« َوا ْ
صبِ ْر نَف َ
ِي ِ یُ ُ
سكَ َم َع الَّذینَ یَدعونَ َربَّ ُهم بِالغدا ِة َوالعَش ّ
خباب سپس گفت :رسول خدا "ص" از آن پس با ما مي نشست ولكن ما وقتي
احساس مي كردیم كه موقع برخاستن آنجناب شده بر مي خاسـتیم و مي رفتیم و آنجناب هم
برخاسته و تشریف مي برد( » .نقل از درمنثور)
تحلیل روایت  :حال بر مي گردیم به تحلیل
روایاتي كه داللت مي كنند بر اینكه سوره انعام یــكدفعه به رسول هللا «ص» نازل
شده بسیار زیــاد و مستفیض اند ،و همچنین با تأمل و دقت در سیاق آیات تردیدن در این
باقي نمي ماند كه در این روایت " تطبیق" به كار رفته است.
توضیح اینكه اصحاب رسول هللا«ص» چون بعضي از آیات را قابل انطباق با
بعضي از داستانها و وقایع دوران زندگي آن جناب مي دیدند همان حادثه را سبب نزول آیه
مي شمردند .البته منظورشان این نبوده كه بگویند فالن آیه تنها به خاطر فالن حادثه نازل
شد و با كر آن داستان شبهاتي را كه عارض بر آیه شده است رفع نمایند ،بلكه منظورشان
این بوده كه اگر شبهه ان در حدوا فالن حادثه و یا اشباه و نظایر آن هست با كر آیه آن
شبهه برطرف شود.
روایات مشابه این چند روایت است كه یك موضوع را چندگونه نقل مي كند،
روایت:
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معلوم مي شود كه اشراف مكه و قریش در چند نوبت ضعفان مؤمنین را نزد آنجناب دیده و
این درخواستهان بیجا را كرده اند كه در خود آیه هم به این درخواستها اشاره شده است .آیه
مزبور نظر خاص به آن حوادا ندارد و شأن نزول آیه آن روز و اتفاق بخصوص نیست
بلكه آیه با آن تطبیق دارد !
مستند :آیات مندرج درمتن

المیزان ج 20ص102

نبوت به واسطة نیاز واقعي كه بدان وجود داشته است و
لزوم نبوت جهاني
رابطة حقیقي كه بین مردم و پروردگارشان وجود دارد ،در اجتماع انساني پدید آمده است ،و
متكي به یك حقیقت تكویني است نه اعتبارن و گزاف.
یكي از قوانیني كه در نظــام كون حاكم است این است كه همه " انــواع" رو به "
كمال" مي روند و به سون " هدف وجودي" خود رهنمون مي شوند.
خداوند متعال در آیات زیر آنرا مشخص مي سازد:
« همانكه َخلقت كرد و بپرداخت ،همانكه توان داد و هدایت كرد!»( /3اعلي)
« همانكه عطا فرمود به كل شيء خلقت آنرا و سپس هدایتش كرد!»(/51طه)
هر نوع از انواع در عالم هستي از ابتدائي كه به وجود مي آید به سون كمال وجود
و هدف خلقت خود كه خیر و سعادتش درآن است متوجه است .نوع انسان نیز كه یكي از
این انواع است و از آنها مستثني نیست" ،كمال" و "سعادتي" دارد كه افراد آدمي به
صورت فردن یا به صورت دسته جمعي به سون آن متوجهند.
این كماالت بران یك انسان به تنهائي فراهم نمي شود ،چون نیازهان زندگي یك فرد
فراوان است و اعمالي كه باید بران رفع احتیاجات خود انجام دهد زیاد است.
پس عقل عملي كه آدم را برمي انگیزد تا از هرچیزن كه مي توان ازآن استفاده
كرد ،استفاده كند ،و در راه منافع خود جمادات و اقسام مختلف نباتات و حیوانات رااستخدام
نماید؛ اورا وا مي دارد تا ازكارهان بني نوع دیگر نیزبهره مند گردد .ولي چون افراد
آدمي همان ند هستند و هر فردن مانند افراد دیگر داران عقل عملي و شعور خاص انساني
است ،و عقل عملي كه در هر شخصي وجود دارد اورا وادار مي كند كه مثل دیگران
درصدد نفع خویش باشد ،این جریان افراد را ناچار مي سازد كه اجتماع تعاوني تشكیل
دهند ،یعني همه بران همه كار كنند؛ و هر فردن به همان اندازه از كار دیگران بهره مند
شود كه دیگران از كار او بهره مند مي گردند ،و هركس به همان اندازه كه دیگران
راتسخیرمي كند به تسخیر آنان درآید.
خدای تعالی در قرآن مجید مي فرماید:
شت َ ُه ْم …  -ما وسیله زندگي را درحیات دنیا بین آنان تقسیم
سمنا بَینَ ُهم َمعی َ
« نَحنُ قَ َ
كردیم و بعضي را به درجات باالتر از دیگران قرار دادیم كه یكدیگر را به تسخیر
هم درآورند! » (/32زخرف)
اجتماع تعاوني كه بنان زندگي آدمیان است یك مسئله ضرورن است كه نیاز زندگي
و زورمندن رقبان دیگر ،آدمیان را بدان وا مي دارد ،پس در حقیقت انسان به طبع ثانون
خود " مدني" و " تعاوني " است و گرنه طبع اولي او این است كه از هرچه امكان دارد،
حتي از كار بني نوع خود بهره بردارن كند .و لذا هرگاه انسان نیرومند شود و از دیگران
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بي نیاز گردد و دیگران را ناتوان ببیند نسبت به آنان تجاوز مي كند و برده شان مي سازد و
بالعوض استثمارشان مي كند.
خدان تعالي مي فرماید:
لو ٌم َكفّار ! » (ابراهیم – )34
« اِنَّ ا ِالنسانَ لَ َظ ُ
« اِنَّ ا ِال نسانَ لَیَطغي …  -آدمي كه خود را بي نیاز بیند طغیان مي كند .راستي
كه بازگشت همگان به سوي پروردگار توست! » (علق – )8
این مسئله نیزضــرورن است كه اجــتماع تعاوني در بین افراد انجام نمي یابد مگر
به وسیلة قوانیني كه در بین آنان حكومت كند ،و عده ان نیز حافظ و برپا دارندة قانون
باشند .این شیوه مستمر نوع آدمي بوده است زیرا هیچ اجتماعي از مجتمعات انساني اعم از
كامل و ناقص ،مترقي یا منحط ،وجود نداشته و ندارد مگرآنكه یك سلسله رسوم و سنن به
طور كلي و یا به طورغالب در بین آنان جریان داشته است .تاریخ و تجربه و مشاهده
بهترین شاهد این حقیقت است.
این رسوم و سنن – كه مي توانید آنها را " قوانین" بنامید  -مواد و قضایان فكرن
است كه كارهان مردم به طوركلي یا اكثرا ً برآنها منطبق است و به سعادت قطعي یا
احتمالي شان منتج مي شود.
پس" قوانین" امورن هستند فاصل بین كمال و نقص آدمي و واسطه ان بین انسان
ابتدائي و انساني كه زندگاني ا تكامل یافته و در اجتــماع زیست مي كند .انسان به وسیله
قانون به هدف وجودن خویش رهنمون مي شود!
این مطلب نیز ثابت شده كه الزمه عنایت الهي این است كه آدمي را به سعادت
حیات و كمال وجودن ا رهبرن كند همانگونه كه سایر انواع را نیز به كمال الیق
خودشان هدایت مي كند.
خدا از طریق خلقت و فطرت ،آدمي را به موجبات خیر و سعادت رهبرن مي كند و
خیر و سعادت آدمي همان است كه نظام كون و تجهیزات خلقت ،فطرت انسان را به طرف
آن برمي انگیزد و خود آدمي است كه چیزهائي را كه نفعش در آن است مي فهمد و خوبي
را از بدن و سعادت را از شقاوت باز مي شناسد.
خدان سبحان مي فرماید:
جو َرها َو تَقواها …  -قسم به جان ،و آنكه
« َو نَ ٍ
فس َو ما َ
س ّواها  .فَال َه َمها فُ ُ
درستش كرد ،و بدكاري و پرهیزكاري را بدو الهام كرد؛هركس آن را پاك كند
رستگار شود ،و هركس به نافرماني اش وادارد زیان بیند! »
(7و/8شمس)
و نیز خــداوند با عنــایت ضرورن خود بشر را به یك سلسله اصـول اعتقادن و
قوانین عملي هدایت مي كند تا با تطبیق شئون زندگي خود بر این اصول و قوانین ،كمال و
سعادت خود را به اتمام رساند ،زیرا عنایت الهي بران به كمال رساندن " انواع" گوناگون
به وسائلي كه با نوع وجودن آنان تناسب دارد ،همانگونه كه موجب هدایت تكوین محض
است ،این نوع هدایت را ( كه هدایت تشریعي است )،نیز ایجاب مي كند.
در این نوع هدایت مجهز بودن انسان به عقل ( عقل عملي) كافي نیست زیرا به
طورن كه مالحظه فرمودید این عقل افرادرا به استخدام مي كشد وبه اختالف فرا مي خواند
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و محال است كه قوان فعاله دو كار متضاد كنند و دو اثر متناقض داشته باشند ( .یعني عقل
عملي كه كار استخدام و دعوت به اختالف است نمي تواند در عین حال خود رفع
اختالف كند )،عالوه بر این اشخاصي كه از قانون تخلف مي كنند و مجرمیني كه انواع
جرایم را مرتكب مي شوند و جامعه را فاسد مي كنند همگي از عقل بهره مند و بدان
مجهزند.
پس معلوم شد كه در اینجا راه دیگرن غیر از راه تفكر و تعقل وجود دارد كه به
آدمي راه حق و طریقه كمال و سعادت را مي آموزد ،و آن " وحي" است.
"وحي" عبارت است از یك نوع سخن الهي كه به انسان چیزهائي مي آموزد كه با
اعتقاد و بكاربستن آنها در زندگي دنیا و آخرت به كامیابي مي رسد!
با توجه به حقایق باال در آیه زیر تدبر كنید!
« اِنّا اَو َحینا ِالَیك …  -ما به تو وحـي كردیـم همانـگونه كه به نوح و پیغمبران بعد
از او وحي كردیم ،و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و سبط هان او ،و
عیسي و ایوب و یونس و هارون و سلیمان نیز وحي فرستادیم ،و به داود زبور
دادیم؛ و رسوالني كه داستانشان را بران تو نگفتیم ،و خدا با موسي سخن گفت .
فرستادگاني نوید دهنده و بیم رسان كه مردم پس از این رسوالن در برابر خدا دلیلي
نداشته باشند ،و خدا با عزت و حكمت است ! » (نساء – )165
مستند:آیات مندرج در متن

المیزان ج 20ص107

با توجه به مطالب باال یكي از لوازم عنایت الهي این است كه
جهاني بودن نبوت
بران اجتماع انساني دین و شریعتي نازل كند كه بدان بگروند و در حیات اجتماعي خود
بدان عمل كنند .و این نباید اختصاص به قوم خاصي داشته باشد كه دیگران بیهوده و بي
توجه ،به خود واگذاشته شوند .الزمه ضرورن این مسئله این است كه اولین شریعت كه
بران اجتماع انساني نازل شده است شریعت عمومي باشد .خدا در آیه زیر ازاین شریعت
چنین خبر داده است:
واح َدةً …  -مردم همگي یك امت بودند ،پس خدا پیغمبران را
اس ا ُ َّمةً ِ
« كانَ النّ ُ
نوید دهنده و بیم رسان مبعوث كرد ،و به آنان به حق كتاب فرستاد تا در میان
مردم در مواردي كه باهم اختالف دارند حكم كند!» (/213بقره)
این آیه بیان مي كند كه مردم در اولین مراحل پیدایش و افزایش ،داران فطرت ساده
ان بودند كه هیچ اثرن از اختالفات و منازعات زندگي دربین آنان ظاهر نبود و بعدا ً
میانشان اختالف پدید آمد .و آنگاه خداوند پیغمبران را با شریعت و كتاب فرستاد تا در
مواردن كه با یكدیگر اختالف دارند میان آنان حكم كنند و ماده دشمني و نزاع را بركنند.
خدان سبحان در آیه زیر شرایع را مشخص مي سازد:
نوحا ً َو …  -خدا براي شما آنچنان دیني تشریع
« ش ََر َ
ّین ما َو ّ
صي ِب ِه ُ
ع لَكُم ِمنَ الد ِ
كرد كه نوح را بدان سفارش كرده بود و آنچه به تو وحي كردیم و آنچه ابراهیم و
موسي و عیسي را بدان توصیه كردیم!»
(/13شوری)
آیه فوق كه در مقام امتنان بر حضرت محمـد(ص) است این مطلب را مي رساند
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اوالً – شرایع الهي كه بر بشر نازل شده شریعت هان جهاني و عمومي نامبرده است
وال غیر!
ثانیا ً – اولـین شریعتي كه كـرشده شریعـت نوح است كه در زمان خود
جهاني و عمومي بوده است .در هیچ جان كالم الهي نیامده كه در زمان نوح پیغمبر صاحب
شریعت دیـگرن وجود داشته است و نه در زمان سایر پیامبـــران اولواالعزم صاحب كتاب
و شریعت !
در روایات اسالمي از حضرت رضا علیه السالم نقل شده كه فرمود «:انبیاء
اولواالعزم پنج تن بودند كه همگي شریعت و كتاب داشتند و نــبـــوت آنان نسبت به غیر
خودشان اعم از پیغمبر و غیر پیغمبر عمومي بوده است ! »
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فصل چهارم
انساب و اسامی پیامبران الهی
مستند  :آیات و روایات مندرج در متــن

ا لمیزان ج 3ص 203

قرآن شریف تصریح مي كند به اینكه شماره
اسامي پیامبران در قرآن
پیغمبران زیاد است ،و متعرض داستان همة آنان نشده است.
در آیة  78سوره مؤمن (غافر) مي فرماید:
علَیك -
صص َ
صصنا َ
سالً ِمن قَب ِلكَ ِمن ُهم َمن قَ َ
علَیكَ َو ِمن ُهم َمن لَم نَق ُ
« َولَقَد اَر َ
سلنا ُر ُ
و پیش از تو پیغمبراني را فرستادیم ،از ایشان كساني هستند كه سرگذشتش را
براي تو نقل كردیم و از ایشان كساني هستند كه سرگذشتش را براي تو نقل نكردیم
!»
قرآن مجید ازمیان پیامبران نام بیست وشش نفرشان را كر مي فرماید:
 آدم ،نوح ،ادریس ،هود ،صالح، ابراهیم ،لوط ،اسماعیل ،الیسع ،ذالكفل، الیاس ،یونس ،اسحاق ،یعقوب ،یوسف، شعیب ،موسي ،هارون ،داود ،سلیمان، ایوب ،زكریا ،یحیي ،اسماعیل (صادق الوعد) ،عیسي، -و محمد (صلوات هللا و سالمه علیه وآله و علیهم اجمعین ! )

پیامبران بدون اسامي
اسامي تعداد دیگرن از پیامبران را خداوند در قرآن مجید به طوركنایه و اشاره كر
میكند :
« – مگر ننگري به آن گروه بني اسرائیل كه به پیغمبر خود گفتند :پادشاهي براي
ما برانگیز ! » (بقره )246
« – یا مانند آنكس كه بر آبادیي گذشت كه ویران شده وستونها فروخوابیده و
ساختمانها خالي بود( ».بقره )259
« هنگامي كه دو تن به سویشان فرستادیم كه تكذیبشان كردند پس آن دو را با
سومي نیرو بخشیدیم ( ».یس)14
« -پس موسي و رفیقش ،بنده اي از بندگان ما را یافتند كه از نزد خویش دانشي به
او داده بودیم( ».كهف ) 66
در چند مورد ،قرآن مجید از " اسباط" به طور اجمــال نام مي برد ولي اسامي
آنهارا به تفصیل كر نمي كند.
و نیز قرآن مجید كر اشخاصي را به میان مي آورد كه پیغمبر بودنشان ثابت نشده
–
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است :مانند جواني كه رفیق و همراه حضرت موسي بوده و در آیة  61سوره كهف به او
اشاره شده است ،و یا مانند " ذي القرنین " و یا " عمران پدر مریم " .

تعداد و نژاد پیامبران
عدد پیامبران در قرآن شریف تعیین نشده است و روایات متواترن هم در این باب
نرسیده است .تنها روایات آحاد و مختلفي نقل شده كه مشهورترین آنها روایت " ابوذر
غفاري" از نبي اكرم «ص» است ،بدین مضمون كه عدد انبیاء یكصد و بیست و چهار
هزار نفر است .از این تعداد ،سیصد و سیزده نفر مرسل بوده اند .متن روایت بشرح زیر
است:
« از ابو ر رحمة هللا روایت شده كه گفت:
به رسول هللا "ص" عرض كردم - :پیامبران چند نفرند؟
 یكصد و بیست و چهار هزار نفر،فرمود:
 چند تن از ایشان مرسلند؟گفتم:
 گروهي انبوه ! سیصد و سیزده نفر،فرمود:
 اولین پیغمبر كیست؟گفتم:
 آدم،فرمود:
 آیا آدم از پیغمبران مرسل است؟گفتم:
 آرن ! خدا او را به دست خود آفرید و از روحش در او دمید.فرمود:
 ان ابو ر! چهار نفر از پیامبران سریاني هستند :آدم ،شیث ،اخنوخ ( كهبعد فرمود:
ادریس نامیده مي شود و او اول كسي است كه قلم دردست گرفت و به نوشتن پرداخت )،و
نوح .
چهار نفر از آنان عرب هستند:
هود ،صالح ،شعیب ،و محمد پیغمبر تو ! "ص"
 اولین پیامبر بني اسرائیل موسي بود و آخرین آنها عیسي ،و ششصد نفرفرمود:
دیگر نیز از بني اسرائیل بودند.
 ان رسول خدا ! چند كتاب از آسمان نازل شده ؟گفتم:
 یكصد و چهار كتاب:فرمود:
 پنجاه صحیفه بر شیث ،سي صحیفه بر ادریس ،بیست صحیفه بر ابراهیم،( نقل از معاني االخبار و خصال)
تورات ،انجیل ،زبور و فرقان ! »
در تفسیر صافي از مجمع البیان نقل كرده كه علي علیه السالم فرمود:
« خدا پیغمبر سیاه پوستي را مبعوا فرمـوده ولي داستـانش را بـران ما نقل نكرده
است».
مستند :آیه 84تا 90سوره انعام
المیزان ج14ص59
قَب ُل َو "!...

عقوب ُكالًّ َه َدیْنا َو نـوحا ً َهدَینا ِمن
" َو َو َهبنا لَهُ اِسحاقَ َو یَ
َ

قرآن مجید اسامي پیامبران از نسل
اسامي پیامبران از نسل نوح و ابراهیم
نوح و ابراهیم علیهماالسالم را در آیات خود چنین ثبت كرده است:
« و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم،
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همه را هدایت كردیم؛
و نوح را از قبل هدایت كرده بودیم،
و از نژاد او داود ،سلیمان ،ایوب ،یوسف ،موسي و هارون،
و نیكوكاران را چنین پاداش مي دهیم؛
و زكریا ،یحیي ،عیسي و الیاس را،
همگي از شایستگان بودند؛
و اسماعیل ،یسع ،یونس و لوط را،
همگي بر اهل زمانه برتري داده بودیم؛
و بعض پدران و نوادگان و برادرانشان را،
برگزیدیمشان و هدایتشان كردیم براه راست؛
… آنان كساني بودند كه كتاب و حكم و نبوت به ایشان داده بودیم،
… ایشان كساني بودند كه خدا هدایتشان كرده بود،
پس به هدایت آنان اقتدا كن ! »
سیاق این آیات بیان توحید فطرن است و نیز این معنا را مي رساند كه عقیدة
توحیدن در قرون گذشته در میان مردم محفوظ بوده است و عنایت خاص الهي و هدایت او
نگذاشته است كه این مطلب در یك جا از سلسلة متصلة بشریت به طوركلي از بین برود.
عنایتي كه پروردگارعالم به دین خود دارد ،این دین را از این كه یكباره دستخو
هواهان شیطاني شیطان صفتان گردد و بكلي از بین برود و در نتیجه غرض و هدف خلقت
عالم باطل شود ،حفظ فرموده است.
در آیات فوق نخست ،اسحاق فرزند ابراهیم و یعقوب فرزند اسحاق را كر كرد و
فرمودُ " :كالًّ َهدَینا " ،خواسته است این نكته را برساند كه هدایت الهي هریك از نامبردگان
را مستقالً شامل شده است نه به طفیل پدرشان ابراهیم !
نوحا ً َهدَینا ِمن قَبل " ،خواسته برساند كه هدایت در سلسلة
آنجا كه فرمودَ " :و ُ
آباء و ابناء بشر هیچوقت منقطع نشده است ،و این طور نبود كه از ابراهیم شروع شده باشد
و قبل از آن جناب هدایتي در عالم نبوده است .
آیات فوق داود و سلیمان را از ریة نوح كر مي كند و نیز لوط و الیاس را كه از
ریة ابراهیم نیستند.
نكته قابل توجه قرارگرفتن نام عیسي در عبارت " َو َزك َِریّا َو یَحیي َوعیسي َو
صالحین! " است كه قرآن كریم عیسي را در بین نامبردگان از ریة نوح
ِلیاس ُك ٌل ِمنَ ال ّ
ا َ
مي شمارد ،و مي توان بدست آورد كه قرآن كریم دخترزادگان را هم اوالد و ذریة حقیقي
مي داند ،چون اگر غیر این بود عیسي را كه از طرف مادر به نوح متصل مي شود ریة
نوح نمي خواند.
مراد از" اسماعیل " در آیات فوق همان فرزند ابراهیم و برادر اسحاق است.
" یسع" نیز یكي از انبیاء بني اسرائیل است.
قرآن كریم در این آیات و همچنین در آیة  48سوره "ص" نام یسع را همراه نام
س ًع َو ذَا ْل ِكف َل َو
اسماعیل كر فرموده است .آنجا كه مي فرمایدَ " :و اذك ُْر اِسماعی َل َو ا ْلیَ َ
ُك ٌّل ِمنَ االَخیار ! " ولي این كه این پیامــبر در چه زمـاني مي زیسته و خاطرات زندگي
ا چه بوده است؟ قرآن مجید چیزن از آن را بیان نكرده است.
این نكته الزم به تذكر است كه در كر اسماء انبیاء هفده گانه دراین سه آیه رعایت
…

44

کتاب شانزدهم  :کلیات تاریخ ادیان

تفسیر موضوعی المیزان

ترتیب نشده است ،نه ازجهت زمان ،و نه از جهت مقام و منزلت ،بران اینكه مي بینیم انبیاء
بعد از اسماعیل را قبل از ون كر كرده و همچنین عده ان از انبیاء را بر نوح و موسي و
عیسي كه به نص قرآن كریم افضل از آنهایند مقدم داشته است.
اگر بخواهیم انبیاء فوق الذكر را ترتیبي دهیم باید بگوئیم :
 -1شش نفر از آنها ،انبیائي هستند كه از جهت داشتن ملك و ریاست توأم با
رسالت مشتركند.
 -2چهار تن از آنها ،انبیائي هستند كه در داشتن زهد و اعراض از زخارف دنیا
مشتركند.
 -3چهارتن دیگر ،انبیائي هستند كه خصوصیت مشتركي ندارند ولكن هركدام
امتحان بزرگي مخصوص بخود داشته اند.

مستند  :آیه  26تا  28سوره حدید
المیزان ج37ص 360

سلنا نوحا ً و ابراهی َم "!. . .
" َو لَقَد اَر َ

قرآن مجید مي فرماید:
توالي رسوالن از ذریه نوح
« و با اینكه نوح و ابراهیم را فرستادیم ،و نبوت و كتاب را در ذریة آنان قرار
دادیم ،در عین حال بعضي از آنان راه یافتند و بسیاري از ایشان فاسق شدند.
بدنبال آن رسوالن خود را گسیل داشتیم،
و عیسي بن مریم را فرستادیم،
و به او انجیل دادیم »!...
وقتي صحبت از رسوالني مي كند كه رسوالن دیگر بدنبال آنان آمــدند ،اشاره به
نوح و ابراهیم علیهماالسالم و سابقین از ریة آن دو بزرگوار است .به دلیل اینكه بعداز نوح
هیچ پیامبرن مبعوا نشد مگر آنكه از ریة آن جناب بود ،چون نسل بعد از نوح نسل خود
آن جناب بود ،به شهادت این كه عیسي بن مریم با اینكه از ریة ابراهیم علیه السالم است
معذالك خدان تعالي درباره نوح «ع» فرموده " :تنها ذریة او را باقي مانده قرار دادیم!"
باز فرموده ":و از ذریة نوح ،داود و سلیمان است … و یكي هم عیسي است!"
پس معلوم مي شود منظور از جملة" رسوالن دیگر به دنبال آنان آمدند "،در پي
آوردن الحقین از ریة آن دو بزرگوار است بعد از آن دو ،كه سابقین ریة آن دو بودند ،و
در عبارت " به دنبال آنان " ،اشاره ان است به این كه طریقه ان كه بشر باید در پیش
بگیرد یك طریقه است كه آیندگان باید آن را به دنبال گذشتگان پیش بگیرند!
مستند  :آیات و روایات مندرج در متــن

ا لمیزان ج 3ص 203

یك دسته از انبیاء كه از حیث رتبه و مقام بر دیگران مقدمند
پیامبران اولواالعزم
"اولواالعزم" نامیده مي شوند .جهت نامیده شدن آنها به این عنوان این است كه آنها بر
عهدن كه از ایشان گرفته شده ثبات و استقامت ورزیدند و ابدا ً فرامو نكردند.
منظور از این عهد همان پیماني است كه خداوند مي فرماید:
« و هنگامي كه از پیغمبران پیمان شان را گرفتیم،
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و از تو،
و از نوح و ابراهیم و موسي و عیسي بن مریم نیز،
و از ایشان پیماني سخت گرفتیم ! »
در مقابل ایشان سایر پیامبرانند كه در ثبـات و استقامت به پایـة اینــها
نمي رسند .مثالً درباره حضرت آدم علیه السالم مي فرماید:
« و همانا از پیش به آدم سفارش كردیم،
پس فراموش كرد،
و عزم و ثباتي در او نیافتیم ! »
تعداد پیامبران اولواالعزم همان پنج نفرن هستند كه در آیه اخیرالذكر بیان گردید:
 نوح  ،ابر اهیم  ،موسي  ،عیسي  ،و محمد صلوات هللا و سالمه علیه و آله وعلیهم اجمعین.
هریك از این پنج نفر داران شریعت و كتاب هستند.
در آیة  162سورة نساء مي فرماید:
« و آتینا داود زبورا و به داود زبور را دادیم ! »
مفاد این است كه بر حضرت داود هم " زبور" نازل شده است .روایاتي هست
كه میگوید - :بر آدم و شیث و ادریس هم صحیفه هائي نازل شده است .اما منظور از این كه
تنها پیامبران اولواالعزم صاحب كتاب بوده اند ،این است كه كتابي كه داران احكام و شرایع
باشد منحصر به ایشان بوده است.
در كتاب « عیون اخبار الرضا» از حضرت امام رضا علیه السالم روایت شده كه
فرمود:
« علت اینكه پیامبران اولواالعزم به این نام نامیده شده اند این است كه ایشان
صاحب عزیمت و شریعت بودند .اول ایشان نوح "ع" بود و بعد از او تا زمان ابراهیم
خلیل"ع" پیغمبران دیگر تابع شریعت و آئین و كتاب او بودند .هر پیغمبرن كه در زمان
ابراهیم یا بعد از آن بود تابع شریعت و آئین و كتاب او بود تا زمان موسي علیه السالم.
هر پیغمبرن هم كه در زمان موسي یا بعد از آن بود پیرو شریعت و آئین و كتاب
ون بود تا زمان عیسي علیه السالم.
هر پیغمبرن كه در زمان عیسي یا بعد از آن بود از شریعت و آئین وكتاب او
پیرون مي كرد تا زمان پیغمبر ما ،محمد صل هللا علیه و آله و سلم.
اینان پیغمبران اولواالعزم هستند و از همة انبیاء و رسل افضلند.
از این پس دیگر شریعت محمد "ص" نسخ نخواهد شد ،و بعد از او تا روز قیامت
پیغمبري نخواهد آمد .پس اگر كسي ادعاي پیغمبري كند یا بعد از قرآن ،كتابي
بیاورد ،خونش براي كسي كه ادعایش را بشنود مباح است!»
–
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بخش دوم
کلیات شریعت و کتاب
پیامبران
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فصل اول
شریعت و کتاب پیامبران
مستتتتتتتند  :آیتتتتتته 48ستتتتتتوره مائتتتتتتده
المیزان ج 10ص223

تتتتترعَةً َو ِم ْنهاجتتتتتتا ً …!"
"… ِل ُكتتتتتت ٍ ّل َجعَ ْلنتتتتتتا ِمتتتتتت ْن ُك ْم ِ
شت ْ

معناي شریعت راه است .دین و ملت هم راهي است
شریعت ،دین و ملت
كه انتخاب شده است .ولي ظاهر قرآن این است كه شریعت را به معنائي اخص و كوتاهتر
از دین بكار مي برد.
گویا " شریعت " راهي است كه بران هر یك از ملت ها و یا پیامبراني كه بدان
مبعـوا شده اند آماده شده است ،مانند :شریعت نوح ،شریعت ابراهیم ،و شرع موسي و
شرع عیسي علیهم السالم و شرع محمد صل هللا علیه وآله وسلّم!
ولي " دین" یك قانون و راه الهي عمومي براي تمام امت هاست و از این روي
شریعت نسخ مي پذیرد ولي دین به معناي وسیع خود نسخ نمي پذیرد.
قرآن مجید در آیة زیر مي فرماید:
« براي شما ( مسلمانان) شرعي از دین را قرار داد كه آنرا به نوح سفارش نمود،
و آنچه كه به تو وحي كردیم ،و آنچه كه ابراهیم و موسي و عیسي"ع" را بدان
سفارش كردیم» .
ایـن آیه مي رسانـد كه شریعت محمد " ص" كه بران امت آن حضـرت تشریع شده
اسـت ،مجموعه ان از وصایان خداوند به نوح و ابراهیم و موسي و عیسي "ع" به اضافـة
وحیي اسـت كـه بـه محمد صل هللا علیه وآله وسلّم فرستاده است.
این كنایه از این است كه اسالم تمام مزایان شریعت هان سابق را داشته و بیشتر هم
دارد .و نیز كنایه از این است كه تمام شریعت ها از نظر ریشه همه یك حقیقت دارند گرچه
به حسب اختالف استعداد امت ها اختالفي دارند.
نسبت شریعت هان خاص به دین مانند نسبت احكام جزئي اسالم به اصل دین است،
كه اصل دین یكي است ولي در شریعت ها و احكام جزئي ناسخ و منسوخ وجود دارد.

خداوند بندگان خود را جز به یك دین كه همان اسالم و تسلیم در برابر
اوست مكلف نساخته است ولي آنان را بران رسیدن به آن هدف به راههان گوناگون
انداخته و طبق استعدادهان متنوعشان سنت هان مختلفي برایشان درست كرده است كه همان
شریعت هان نوح و ابراهیم و موسي وعیسي و محمد صل هللا علیه وآله وسلّم است.
چنانكه خداوند چه بسا در یك شریعت رون منقضي شدن مصلحت حكم پیشین و
پیدایش مصلحت حكم تازه ،پاره ان از احكام را نسخ كند.
اما "ملت " ،گویا منظور از ملت رو حیاتي معمول میان مردم است .ملت یك
راه است كه از دیگرن گرفته شده است .البته ریشة معنایش خیلي روشن نیست ولي به نظر
مي رسد مترادف شریعت باشد ،بدین معني كه لفظ "ملت" هم چون لفظ " شریعت" و
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برخالف لفظ "دین" یك راه خاص را افاده مي كند ،گرچه از جهتي هم میان ملت و شریعت
فرق است.
" شریعت" به این عنایت گفته مي شود كه راهي است كه خداوند بران رفتن مردم
به سون او آماده نموده است و " ملت " به این مالحظه گفته مي شود كه با پیرون در عمل
از دیگرن گرفته شده است .
شاید به همین دلیل است كه گفته مي شود " دین خدا و شریعت خدا "،ولي گفته نمي
شود " ملت خدا ".
كلمة " ملت " به پیامبر اضافه مي شود از این نــظر كه رو و سنت اوست ،و به
امـــت هم اضافه مي شود از این نظر كه آنان به آن راه رفته و آن رو را گرفته اند – مانند
" ملت ابراهیم حنیفا ً ".
خالصه این شدكه " دین" در اصطالح قرآن اعم از شریعت و ملت است.

دلیل اختالف شریعت ها و قوانین ادیان
خداوند متعال در قرآن كریم مي فرماید:
«… هرگروه از شما را آئین و روشي مقرر كرده ایم،
و اگر خدا مي خواست شما را یك امت مي ساخت،
ولي تا شما را در آنچه به شما عطا كرده و نعمت داده ،بیازماید…!»
این آیه بیان علت اختالف شریعت هاست ،و منظور از یك امت قراردادن ،یك جعل
و قرار تكویني و طبیعي نیست كه همه را یك نوع موجود قرار دهد ،مردم خود افراد یك
نـــوع هستند و بر یك رو زنـــدگي مي كنند ،بلكه منظور این است كه ایشان را در اعتبار
یك امت و بر یك سطح استعدادن و آمادگي حساب كنیم و در نتیجه به جهت نزدیكي درجاتي
كه برایشان در نظر گرفته شده یك شریعت قرار دهیم.
عطیه هائي كه در آیه فوق كر شده به حسب امت ها فرق مي كند .البته این
اختالفها به حساب مسكن ها و رنگ ها و زبان ها نیست ،خداوند هرگز دو شرع و یا بیشتر
را در یك زمان قرار نداده است بلكه این اختالفها به حساب گذشت زمان و ترقي بشر در
مراتب استعداد و آمادگي مي باشد و تكلیف هان الهي و احكام شرعي هم بران بشر چیزن
جز یك آزمایش الهي در مـــواقع گوناگون زندگي نیست .اینـــها بشر را در دو طرف "
سعـــادت" و "شقا وت" از قـوه بـه فعـل مي رسانند و به معني دیگر حـــزب خــدا را از
حزب شیطان جدا مي سازند.
بهر حال ،نظر به اینكه استعدادها و آمــادگي ها كه عطــیه هان الهي به نوع انسان
هستند مختلف مي باشند ،و از طرف دیگر شرع و قانون الهي كه آزمایش هان الهي هستند
و باید بران تكمیل سعادت حیات آنها میان آنها اجرا شود نیز به حسب اختالف مراتب
استعدادشان متفاوت است؛ به دست مي آوریم كه باید شریعت ها مختلف باشند ،و رون همین
حساب است كه خداوند آن اختـــالف شرع و دین را به این معني علت مي آورد كه  " :خدا
خواسته شما را در نعمت هائي كه به شما داده امتحان و آزمایش كند!"
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ح والنَّبیّتتینَ ِمتتن بَعتت ِد ِه َو …! "
" اِنَتتا اَو َحینتتآ اِلَیتتكَ كَمتتا اَو َحینتتآ اِلتتي نت ُتو ٍ

همگوني وحي در پیامبران

قرآن شریف در مورد نزول وحي به پیامبر

اسالم و پیامبران پیشین مي فرماید:
« ما به " تو" وحي كردیم همانطور كه به " نوح "
و پیغمبران بعد از او وحي كردیم،
و به " ابراهیم " و " اسماعیل" و " اسحاق " و " یعقوب " و " اسباط" و
"عیسي" و " ایوب " و " یونس " و " سلیمان " وحي كردیم؛
و به " داود " زبور دادیم؛
و رسوالني كه براي تو داستانشان را قبالً گفتیم؛
و رسوالني كه داستانشان را براي تو نگفتیم؛
و خدا با " موسي " تكلم فرمود؛
پیغمبراني كه بشارت دهنده و انذار كننده بودند؛
براي اینكه بعد از این پیامبران ،مردم را بر خدا حجتي نماند؛
و خدا عزیز و حكیم است! »
قرآن شریف علت ایمان آوردن گروهي از یهودیان بـه پیامـبر اسالم را در آیات
سوره نساء مورد بحث قرار داده و از آنها به عنوان " الراسخون في العلم "،یاد كرده و
فرموده است كه این عده و همچنین مؤمنین به آنچه برتو نازل شده ایمان مي آورند زیرا ما
به تو یك چیز تازه ان كه از نظر ادعا و جهات مختلف با آنچه به انبیاء سابق داده ایم فرق
داشته باشد ،ندادیم بلكه جریان بدون هیچ اختالف بر یك نهج است:
« ما همانطور كه به نوح و پیامبران بعد از او وحي كردیم ،به تو هم وحي كردیم
!»
و نوح اولین پیغمبرن بوده كه كتاب و شریعت آورده است ،وحي به تو هم همانند
وحي به ابراهیم و آل او است كه بعد از او بوده اند ،و اهل كتاب هم اینان را مي شناسند و
هم كیــــفیت بعثـــت و دعوتشان را مي دانند .به بعضي كتابي داده شده است مثل داود ،كه
به او " زبور" دادند ،و این وحي نبون است ،و به موسي " تكلیم" داده شد كه اینهم وحي
نبون است .و غیر از این دو نفر هم مثل اسماعیل و اسحاق و یعقوب بدون آنكه كتابي
داشته باشند فرستاده شده بودند ،و این رسالت نیز ناشي از وحي نبون است.
و جامع همه این است كه اینان فرستادگاني بودند كه بشارت به ثواب خدا مي دادند
و از عذاب خدا انذار مي كردند ،و خدا آنها را به منظور اتمام حجت فرستاد تا آنچه در دنیا
و آخرت برایشان مفید و یا مضر است بیان دارند تا بعد از این رسوالن بران مردم دلیلي در
برابر خدا نماند.
( " اسباط" كه اسم آنها در این سوره آمده است ،به طورن كه در آیات سوره آل
عمران هم آمده ،مراد پیغمبران از ریه یعقوب یا از سبط هان بني اسرائیلند).
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مستند  :آیه  89سوره انعام
المیزان ج  14ص 218
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تاب َو ال ُحك َم َو النُّبُ َّوةَ …! "
اولئكَ الَّذینَ آتَینا ُه ُم ا ْل ِك َ
"… ُ

مقصود از " كتاب " در هر جان قرآن كه به
مفهوم كتاب و حكم انبیاء
انبیاء علیهم السالم نسبت داده شده است ،صحفي است كه شرایع دیني در آن نوشته شده
است ،و انبــیاء علیهم السـالم با آن شرایع در بین مردم و در موارد اختالف آنان حكم مي
كرده اند؛ مانند:
كتابي كه بر نوح نازل شدهَ « :و ا َ َ
ق !» (بقره )213
نز َل َمعَ ُه ُم ا ْل ِك َ
تاب ِبا ْل َح ّ ِ
موسي!»(اعلي )19
كتابي كه بر ابراهیم و موسي نازل شدهُ « :
ص ُح ِ
ف اِبراهی َم َو ُ
نو ٌر!» ( مائده )51
كتاب انجیلَ « :و آتیَناهُ ْ ِ
دي َو ُ
االنجی َل فی ِه ُه ً
بین!» ( حجر ) 1
و كتاب محمد صل هللا علیه وآله وسلّم «:تِلكَ آیاتُ ا ْل ِكتا ِ
رآن ُم ٍ
ب َو قُ ٍ
مقصود از " حـكـم " هركجا از قرآن كه به انبیاء علیهم السالم نسبت داده شده است
معنان " قضا " را كه یكي از مناصب الهي است و خداوند انبیاء خودرا به آن منصب
تشریف و اكرام كرده است  ،افاده مي كند؛ مانند « :فَاحْ ُك ْم بَ ْینَ ُه ْم بِما اَنزَ َل هللاُ  -در میان
آنان بدانچه كه خدا نازل كرده حكم كن ! » (مائده )53
عجل لَ ُهم"!...
مستند :آیه  35سوره احقاف " فَا ْ
صـِبر كَما َ
الر ُ
صبَ َر ُ
اولواا ْلعَ ِ
زم ِمنَ ُّ
س ِل و ال تَستَ ِ
المیزان ج  36ص38

«  -پس تو اي پیامبر در برابر تكذیب
پیامبران صاحب حكم و شریعت
قومت صبر كن! آنچنان كه پیامبران اولواالعزم صبر كردند… ! »
دراین آیه شریفه خدان سبحان پیامبرگرامیش را دستورمي دهد صبر كند همچنانكه
پیامبران اولواالعزم صبركردند .این اشاره است باین معنا كه پیامبرگرامي اسالم« ص» نیز
از اولواالعزم است ،پس باید مانند آنها صبر كند.
معنان عزم در اینجا یا صبر است همچنانكه بعضي ازمفسرین گفته اند و به آیة زیر
استشهاد كرده اند:
َ
َ
َ
عزم االُ ُمور !» ( شوري )43
« َو لَ َمن َ
صبَ َر و غف َر اِنَّ ذلك ل ِمن ِ
یا به معنان عزم بر وفان به عهد است ،عهدن كه از انبیاء گرفته شده ،به استشهاد
آیه زیر:
« ما به آدم از پیش عهد بستیم ولي عزمي در او ندیدیم ! » ( طه ) 114
یا به معنان عزیمت یعني حكم و شریعت است.
بنا به معنان سوم كه ( حق هم همان است )،و در روایات ائمة اهل بیت هم به این
معنا تفسیر شده است ،صاحبان حكم و شریعت پنج نفرند:
نوح  ،ابراهیم  ،موسي  ،عیسي و محمد صل هللا علیه وآله وسلّم وعلیهم اجمعین
بران اینكه قرآن صاحبان شریعت را همین پنج نفر دانسته و در سوره شورن آیة
 13به آن تصریح كرده است.
پنج نفر بودن انبیاء اولواالعزم از جمله مطالبي است كه روایات آن از ائمه اهل بیت
بسیار زیاد است ،كه هم از رسول خدا « ص» نقل شده و هم از امام باقر و امام صادق و امام
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رضا علیهم السالم به طرق بسیار.
در كافي از امام صادق علیه السالم نقل شده كه فرمود:
« -سادات انبیاء و مرسلین پنج نفرند كه اولوا العزم رسوالن و محور گردونهء
شریعتند :
نوح ،ابراهیم ،موسي ،عیسي ،و محمـــد صل هللا علیه وآله و علي جمیع االنبیاء
!»
همچنین از امام ابي جعفر علیه السالم روایت كرده است كه فرمود:
«  -رسول خدا فرموده :اولین كسي كه در روي زمین وصي پیغمبر شد ،هبة هللا
فرزند و وصي آدم بود .هیچ یك از انبیاء گذشته بدون وصي نبوده اند.
عدد انبیاء صد و بیست هزار نفر است كه از آنان پنج نفر اولواالعزمند:
نوح ،ابراهیم  ،موسي  ،عیسي  ،و محمد صل هللا علیه و آله و علیهم! »
موسی ! " المیزان
مستند :روایات تحت آیه  18و 19سوره اعلي" اِنَّ هذا لَفي ال ُّ
االوليُ ،
ص ُح ِ
ص ُح ِ
ف اِبراهی َم َو ُ
ف ُ
ج40ص198

تعداد كتب آسماني

در روایات اسالمي ،در مجمع البیان ،از ابي ر روایت

شده كه گفت :
 به رسول هللا صل هللا علیه وآله وسلّم عرض كردم:«  -یا رسول هللا انبیاء چند تن بودند؟
 صد و بیست و چهار هزار تن.فرمود:
عرض داشتم - :مرسلین از آنان چند تن بودند؟
 سیصد و سیزده تن بودند ،و بقیة آنان انبیاء بودند.فرمود:
 آدم نبي بود؟پرسیدم:
 آرن ! كلمة هللا بود كه خدا اورا به دست قدرت خود بیافرید.فرمود:
 ان ابا ر ! چهارتن از انبیاء عرب بودند :باز فرمود:
هود  ،صالح  ،شعیب  ،و پیامبر خودت .
عرض داشتم - :یا رسول هللا ! خدان تعالي چند كتاب نازل كرده است؟
 صد و چهاركتاب  ،كه ده صحیفه از آن بر آدم ،پنجاه صحیفه بر شیث،فرمود:
سي صحیفه بر اخنوخ ( ادریس) كه او اولین كسي است كه با قلم خط
نوشت؛ و ده صحیفه بر ابراهیم ،و چهار صحیفه باقي  -تورات و انجیل و
زبور و فرقان (قرآن) است».

مطالب مشترك در قرآن و صحف ابراهیم و موسي
دركتاب خصال از ابي ر روایت شده كه در ضمن حدیثي گفت از رسول خدا
"ص" پرسیدم:
«  -یا رسول هللا ! از آنچه خدان تعالي درباره دنیا برتو نازل كرده
كدامش در صحف ابراهیم و موسي بوده است؟
فرمود :ان ابا ر بخوان !
َ
َ
صلّي
" قَد اَفلَ َح َمن ت َ َزكّي َ ،و ذك ََر اِس َم َر ِبّ ِه ف َ
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یر َو اَبقي
بَل تُؤثِرونَ ا ْل َحیوةَ الدُّنیا َ ،و ِ
اآلخ َرةُ َخ ٌ
موسي!" ( اعلي )14-19
اِنَّ هذا لَفي ال ُّ
األولي ُ ،
ص ُح ِ
ص ُح ِ
ف اِبراهی َم َو ُ
ف ُ
و خالصة آنچه در صحف ابراهیم و موسي بوده است مضمون همین چهارآیه فوق بوده
است ،كه مي فرماید:
" هركس زكات دهد و نماز بخواند ،رستگار شده است !
ولي شما مردم زندگي دنیا را بر آخرت ترجیح مي دهید،
با اینكه آخرت بهتر و باقي تر است ! "

صحف به صورت الواح
در كتاب بصایر از ابي بصیر روایت شده كه گفت امام صادق«ع» فرمود:
"  -آن صحفي كه خداي تعالي در آیة  -صحف ابراهیم و موسي  -نام مي برد
نزد ماست !
پرسیدم :صحف نامبرده به صورت الواح است؟
فرمود :آري !
ظاهرا ً مراد از الواح بودن صحف این باشد كه صحف نامبرده همان تورات است
كه قرآن كریم در چند جا از آن تعبیر به الواح كرده است  ،مانند :
« بران موسي در الواح از هر چیزن مقدارن نوشتیم ( » .اعراف )145
« و القي االَلواح ! » ( اعراف )150
« اخذ االَلواح !» ( اعراف )154
مستند  :بررسي علمي و آیات و روایات مندرج در متن
المیزان ج  6ص 189

قرآن شریف هرجا كه كرن از "اهل
اهل كتاب و كتابهاي مقدس آنان
كتاب" نموده ،مراد "یهود و نصاري" بوده است كه برآنان كتاب آسماني نازل شده است.
روایات اسالمي " مجوس یا زرتشتي ها" را از اهل كتاب شمرده اند كه در این
صورت باید یا خودشان داران كتاب خاصي باشند و یا به یكي از كتابهان پیشین مذكوردر
قرآن مجید ،مانند " كتاب نوح  ،صحف ابراهیم  ،تورات موسي  ،انجیل عیسي  ،و زبور
داود " منسوب شوند.
قرآن شریف وضع آنان را روشن نكرده است و كتابي را برایشان تعیین و مشخص
ننموده است .از طرف دیگر كتاب " اوستا " كه بین آنان شهرت دارد ،در قرآن از آن
كرن به میان نیامده است و نزد آنان نیزكتاب دیگرن غیر از "اوستا" معروف نیست.

كتاب مقدس یهود
كتب مقدسه ان كه اكنون در میان یهود شهرت دارد  35كتاب است به شرح زیر:
 :1تورات موسي:
مشتمل بر پنج ِسفر ( كتاب ):
ِسفر تكوینِ ،سفر خروجِ ،سفر الویانِ ،سفر اعدادِ ،سفر توراة مثني
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مورخین:
 :2كتب ّ

مشتمل بر  12كتاب:

كتاب یوشع بن نون ،كتاب قضات بني اسرائیل ،كتاب روا ،كتاب اول
شموئیل ،كتاب دوم شموئیل ،كتاب اول ملوك ،كتاب دوم ملوك ،كتاب اول
تواریخ ایّام ،كتاب دوم تواریخ ایّام ،كتاب عزرا ،كتاب نحمیاه ،و كتاب
استیر.
 :3كتاب ایّوب:
شامل یك كتاب
 :4زبور داود:
شامل یك كتاب
 :5كتابهاي سلیمان:
مشتمل بر  3كتاب:

كتاب امثال سلیمان ،كتاب مواعظ سلیمان ،و كتاب سرودهان سلیمان
 :6كتابهاي نبوت ها:
مشتمل بر  17كتاب:
كتاب اشعیاه ،كتاب یرمیاه ،كتاب نیاحات یرمیاه ،كتاب حزقیل،كتاب دانیال،
كتاب هوشیع ،كتاب یوئیل ،كتاب عاموص ،كتاب عوبدیاه ،كتاب یوناه،
كتاب میكاه ،كتاب ناحوم ،كتاب حبقوق ،كتاب صفـنیاه،كتاب حكي ،كتاب
زكریا ،و كتاب مالكي.
قرآن مجید از این  35كتاب مذكور در باال فقط " تورات موسي " و " زبور داود"
را نام برده است.
قرآن با این وصف اشعار دارد كه قسمتي از " تورات حقیقي" در كتب مقدسه
مونَكَ َو ِع ْن َد ُه ُم الــت َّ ْوریةَ فیها ُحك ِْم هللاِ …! »
فعلي یهود موجود استَ « :و ك َ
َیف یُ َح ِ ّك ُ

(مائده )48

كتاب مقدس مسیحیان
كتابهان مقدسي كه بین مسیحیان موجود است به شرح زیر است:
 -1انجیل هاي چهارگانه :
مشتمل بر  4كتاب بشرح زیر:
انجیل متي ،انجیل مرقس ،انجیل لوقا ،و انجیل یوحنّا.
 -2كتاب اعمال حواریون:
شامل یك كتاب.
 -3نامه ها:
مشتمل بر  21نامه:
ّ
 14نامه پـولس 1 ،نامه یعقوب 2 ،نامه پـطرس 3 ،نامه یوحنا و  1نامه
یهودا
ّ
 -4رؤیاي یوحنا:
شامل یك كتاب.
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قرآن شریف هیچ یك از كتابهان مخصوص مسیحیان را نام نبرده است ،و تنها
متذكر شده كه كتاب آسماني نازل بر عیسي بن مریم «ع» " انجیل" است ،و آن هم یك
انجیل بیشتر نبوده است.
مسیحیان گرچه انجیل نازل شده بر عیسي «ع» را با خصوصیات نامبرده نمي
شناسند و اعتراف به وجود نمي كنند ،لكن در كلمات رؤسایشان جمالتي یافت مي شود كه
متضمن اعتراف به این حقیقت است.
قرآن با این وصف اشعار دارد كه قسمتي از انجیل حقیقي در كتب مقدس فعلي
روا
سوا َح ّظا ً م ّما ذُ ِ ّك ُ
قالوا اِنّا نَصاري ا َ َخذنا میثاقَ ُه ْم فَنَ ُ
مسیحیان موجود استَ « :و ِمنَ الَّذینَ ُ
ِب ِه…!» ( مائده )18
مستند  :روایات اسالمي

المیزان ج  18ص 96

در روایات اسالمي از حضرت امام صادق علیه السالم
اهل كتاب بودن مجوس
نقل شده است كه شخصي از آن امام پرسید « :آیا مجوسیان اهل كتابند؟ فرمود :آرن !
مگر نامة رسول خدا به اهل مكه را نشنیده ان كه به ایشان نوشت :یا اسالم بیاورید ،و یا
آنكه به جنگ با شما بـر مي خـیزم .مـردم مكه در جواب آن حضرت نوشتند:
 از ما جزیه بگیر و مارا به بت پرستي خود واگذار!رسول خدا « ص» نوشت:
 من جزیه نمي گیرم مگر از اهل كتاب !مردم مكه مجددا ً ( و به منظور تكذیب آن حضرت نوشتند ) :چطور میگوئي جزیه
نمي گیرم مگر از اهل كتاب ،و حال آنكه از مجوسیان هجر جزیه گرفته ان؟
رسول خدا « ص» در پاسخ آنها نوشت:
 مجوسیان پیغمبرن داشتند و او را كشتند ،و كتابي داشتند كه آتشش زدند .آرنپیغمبر ایشان كتابي بران آنان آورد كه در پوست دوازده هزار گاو نوشته مي
شد ( » .نقل از كافي)

چگونگي ازبین رفتن دین مجوس
روایت دیگرن از حضرت علي بن ابیطالب علیه السالم نقل شده كه شخصي از آن
حضرت پرسید « :جزیه گرفتن از مجوس چطور است؟ حضرت فرمود:
 بخدا سوگند امروز در رون زمین احدن نیست كه در این باره از من داناتر باشد !مجوسیان اهل كتابي بودند كه در میان آنان معروف و شناخته شده بود ،و علمي داشتند كه آنرا
درس مي دادند .لكن روزن امیر آنها شراب خورد و مست شد و درحال مستي با خواهر خود درآویخت ،و
عده ان از متدینین به آن دین این عمل را از او دیدند .وقتي صبح شد خواهر به او گفت :تو دیشب با من
چنین و چنان كردن و عده ان از معتقدین هم در مجلس بودند و این عمل تورا دیدند ،و آنان به طور مسلم
این مطلب را فا خواهند كرد!
امیر مشتي مردمان طمع كار را كه در نظر داشت احضار نمود و گفت :شمـــا همه مي دانید كه
آدم دخترانش را با پسرانش وصلت داد .گفتند :آرن! گفت :پس در اینجا باشید تا هركس با این حكم
مخالفت كرد اورا بكشید !
اتفاقا ً ناظراني كه روز قبل آن عمل را از ون دیده بودند وارد شدند و از در نكوهش گفتند:
 وان بر دورترین مردم از خدا و از راه راست! حدّ خدائي به گردنت آمده كه باید درباره اتاجرا شود!
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طمع كاراني كه حق و حساب گرفته بودند از جان جستند و همة آنهارا كشتند...
از آن به بعد امیر به جان مجوسیان افتاد و كتاب دیني شان را هرجا كه دید از بین برد و حتي
در منثور از منصف عبدالرزاق)
یك نسخه هم باقي نگذاشت ( ».نقل از ّ
نونَ "!...
نز َل ِمن قَب ِلكَ َو ِب ِ
یوقِ ُ
اآلخ َر ِة هُم ُ
مستند :آیه 4سوره بقره َوالَّذینَ یؤ ُِم ُ
نز َل اِلَیكَ َوما ا ُ ِ
نونَ بِماا ُ ِ
المیزان ج1ص81

« … و آنهائي كه ایمان آورده اند بدانچه بر تو
التزام ایمان به كلیه كتب آسماني
نازل شده و بدانچه قبل از تو نازل شده است ،و به آخرت ایمان دارند!»
قسمت عمدة آیات سوره بقره ازیك غرض واحد وچشمگیرخبر مي دهد ،و آن
عبارت است از بیان این حقیقت كه  -عبادت حقیقي خدان سبحان به این است كه بندة او به
تمامي كتابهائي كه او به منظور هدایت ون به وسیله انبیائش نازل كرده است ایمان داشته
باشد ،و میان این وحي و آن وحي ،میان این كتاب و آن كتاب ،و میان این رسول و آن
رسول فرقي نگذارد.
مستند :آیه 151تا  157سوره انعام
ج 14ص 254

علَیكُم …! "
عالوا أت ُل ما َح ّر َم َربُّكُم َ
" قُل تَ ُ

المیزان

ادیان الهي در مواردن مشتركند ،و آن
محرمات و منهیات مشترك ادیان
ّ
محرمات و منهیاتي است كه اختصاص به شریعت معیني از شرایع الهي ندارد ،و آن
محرمات عبارتند از:
شرك به خدا
ترك احسان به پدر و مادر
ارتكاب فواحش
قتل نفس محترم بدون حق ( مانند كشتن فرزندان
از ترس روزي)
-

نزدیك شدن به مال یتیم ( مگر به طریق نیكوتر)

كم فروشي
ظلم در گفتار
وفا نكردن به عهد خدا
 پیروي كردن از راه غیر خدا ،واختالف انداختن در دین خدا از این طریق .اینها محرماتي هستند كه قرآن كریم همانها را از پیـامبران گرامي خـــود نقل مي
كند كه در خطاب به امتهان خود از آنها نهي مي كردند ،مانند خطابهائي كه از نوح و هود
و صالح و ابراهیم و لوط و شعیب و موسي و عیسي علیهم السالم نقل كرده است.
اگر مسئله را دقیقا ً مورد مطالعه قرار دهیم خواهیم دید كه ادیان الهي هرچه هم از
جهت اجمال و تفصیل با یكدیگر اختالف داشته باشند ،هیچیك از آنها بدون تحریم اینگونه
محرمات معقول نیست تشریع شود و به عبارت ساده تر:
معقول نیست دیني خدائي باشد و در آن این گونه امور تحریم نشده باشد ،حتي
آن دیني كه براي ساده ترین و ابتدائي ترین نسل بشر تشریع شده باشد.
خدان تعالي در قرآن مجید تذكر مي دهد كه پس از آن كه احكام نامبرده را به طور
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اجمال بران همه انبیاء تشریع فرموده است ،به حسب اقتضان مصلحت بران موسي علیه
السالم در كتابي كه به سون او نازل كرده ،تفصیل داده است و پس از آن بران رسول
گرامي خود محمد صل هللا علیه وآله وسلّم در كتاب مباركي كه نازل فرموده ،مفصالً
بیان نموده است.
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فصل دوم
امتیازات ،ابتالئات و درجات
پیامبران الهی
مستند  :آیة  48تا  92سوره انبیاء
المیزان ج 28ص138

" َو لَقَد آتیَـنـا موسي َو هارونَ … ! "

در این سلسله آیات به داستانهان جمعي از
امتیازات هفده پیامبرالهي
انبیاء گرامي كه خداوند به سون امت ها گسیل داشته و به حكمت و شریعت تأیید فرموده و
از شر ستمكاران نجات داده است ،اشاره مي فرماید:
از جملة این انبیاء موسي و هارون ،ابراهیم ،لوط ،اسحاق ،یعقوب ،نوح ،داود،
سلیمان ،ایوب ،اسماعیل ،ادریس ،ذالكفل ،ذالنون ،زكریا ،یحیي و عیسي علیهم السالم را
كه هفده نفرند ،نام برده است .این هفده نفر را در این آیات نام مي برد و اسامي بقیه را در
آیات بعدن مي آورد.
در این آیات نخست موسي و هارون را و سپس ابراهیم و اسحاق و یعقوب و لوط
را كه قبل از موسي و هارون زندگي مي كرده اند ،نام برده است و آنگاه داستان نـــوح را
كر كرده كه ون از آن چهار نفر هم جلوتر مي زیسته است.

آنچه به موسي و هارون داده شد ؟

هارونَ ا ْلفُرقانَ َو ِضیا َء َو ذِكرا ً ِلل ُمت َّقینَ  -به موسي و هارون
یناموسي َو
ُ
« َولَقَدآت َ ُ
فرقان ،ضیاء و ذكر براي متقین دادیم!»
منظور از فرقان و ضیاء و ذكر هـمان تـورات است كه خــداوند آن را بـه موسي و
برادر هارون كه شریك در نبوت او بود ،بداد.
اگرتورات را " فرقان" خوانده بران این است كه تورات فرق گذارنده بین حق و
باطل است و یا وسیلة فرق میان حق و باطل در اعمال و اعتقادات است.
اگر تورات را " ضیاء " خوانده بدین جهت است كه مسیر بني اسرائیل را به سون
سعادت و رستگارن دنیا و آخرت روشن مي كرد.
و اگرتورات را "ذكر" نامیده بدین جهت است كه تورات مشتمل برمطالبي از
حكمت ها و موعظه ها و عبرت هاست كه خدان را به یاد آدمي مي اندازد.
تورات فرقان بران همه است ولي ضیاء و كر بران خصوص متقین است و غیر
از متقین كسي از نور و كر آن بهره مند نمي شود .قرآن مجید در جان دیگر تورات را "
نور" و "ذكر" هم نامیده است.
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قـرآن ،ذكـر مبـارك

باركٌ ا َ َ
نزلناهُ  -و این ذكر مبارك كه نازلش كردیم »! ...
ِكر ُم َ
« َوهذا ذ ٌ
این آیه اشاره است به " قرآن" و اگر آن را " ذكر مبارك " خواند بدین جهت بود
كه قرآن كرن است ثابت و دائم و كثیرالبركات ،كه مؤمن از آن بهره مند مي شود ،و آن
آسایش كافر را در جامعة بشرن تأمین نموده است ،و همة اهل دنیا از آن منتفع مي شوند،
چه آن را قبول داشته باشند و چه نداشته باشند ،چه بر حقانیت آن اقرار داشته باشند و چه
منكر آن باشند.
دلیل بر این معنا تجزیه و تحلیل آثار رشد و صالحي است كه همین امروز در
مجتمع بشرن مشاهده مي كنیم ،چه اگر به عقب برگردیم و تا به عصر نزول قرآن و ما قبل
آن پیش برویم مي فهمیم كه در اثر قرآن بشر از كجا به كجا رسید و چه بود و چه شد،
آنوقت مي فهمیم كه " قرآن ذكري است مبارك!" كه همة افراد بشر بوسیلة آن رشد
یافتند .هرچند منكرین حق قرآن را زیر پا گذارند و نعمت عظمان آن را كفران كنند و یا با
زبان خود به حقانیت آن اقرارنمایند و یا ننمایند قرآن وسیلة رشد جوامع بشرن بوده است.
متأسفانه برخي از مسلمین نیز در امر قرآن كریم اهمال نمودند.
قرآن خود فرموده است كه پیامبر خدا در قیامت مي گوید « :پروردگارا امت من این
قرآن را متروك گذاشتند ! » این چنین مسلمین هم در انكار منكرین و كفران آنان بي دخالت
نبوده اند.

آنچه به ابراهیم داده شد ؟

« َولَقَد آتَینا اِبراهی َم ُرش َدهُ ِمن قَب ُل  -سوگند مي خورم كه ما قبل از موسي و
هارون این رشد را به ابراهیم داده بودیم ! »
خداوند بدین وسیله نشان مي دهد كه دادن تورات به موسي و هارون امر نوظهورن
نیست .اما مقصود از دادن " رشد" رسیدن به واقع است و همان معنائي است كه در مقابل
گمراهي و غي قرار دارد .
اهتداء فطري " و تام و تمام او به توحید و به سایر معارف حقه
رشد در ابراهیم "
ِ
است .وقتي رشد را به ابراهیم اختصاص داده مي فهماند كه ابراهیم خود الیق چنان رشدن
بود و خداوند نیز به خصوصیات حال او و مقدار استعداد عالم بود.
مراد به آنچه خدان سبحان به ابراهیم داد ،همان دین توحید و سایر معارف حقه
است كه ابراهیم علیه السالم بدون تعلم از معلمي و یا تذكر مذ ّكرن و یا تلقین ملقّني ،با
صفان فطرت و نور بصیرت خود درك كرد.

و… ابراهیم چه كرد؟
« وقتي ابراهیم به پدرش و قومش گفت - :این تماثیل چیست كه به عبادت آنها
كمر بسته اید؟" پرسش آنجناب از حقیقت آنها بران این بود كه از خاصیت آنها سر
دربیاورد .چون این سؤال را در اولین بارن كه به داخل اجتماع قدم نهاد ،كرده است .او
وقتي وارد اجتماع شد اجتماع را اجتماع دیني یافت كه سنگ و چوبهائي را مي پرستیدند.
مردم به ون جواب دادند كه این عمل از سنت دیرینة آباء و اجداد آنها بوده است.
ابراهیم گفت  - :شما و پدرانتان هردو در گمراهي آشكار بوده اید !
گفتند  - :آیا بحق به سوي ما آمده اي یا تو نیز از بازیگراني؟
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ابراهیم علیه السالم در جواب ،مذهب مشركین را در الوهیت از همه جهاتش رد
كرد و اثبات نمود كه هیچ معبودن نیست جز هللا تعالي ،و این همان توحید است!
او چنین گفت:
«  -نه ! بلكه پروردگارتان ،پروردگار آسمانها و زمین است كه ایجادتان كرده
است و من بر این مطلب گواهي مي دهم ! »
با این جواب و شهادت ،او جواب از پرسش قبلي آنها را هم داد ،و آن این بود كه
راستي و جدن منكر بت هاست و شوخي نمي كند بلكه به آن یقین و تدین دارد.
ابراهیم با خود گفت:
« بخدا ،وقتي پشت كنید و بروید دركار بتهایتان تدبیري خواهم كرد! »
وقتي شهر خالي شد ،ابراهیم بت هارا قطعه قطعه كرد ،مگر بت بزرگتر از همه
را ،كه آن را خورد نكرد شاید بدو مراجعه كنند.
مردم شهر گفتند:
« چه كسي با خدایان ما چنین كرده است؟ هركه بوده از ستمكاران بوده است!»
« مردم گفتند - :ما شنیدیم جواني هست كه به خدایان بد مي گوید و
نامش ابراهیم است و كسي كه این كاررا كرده باشد قطعا ً اوست ،چون كسي غیر
از او جرأت این كار را نداشت.
گفتند - :ابراهیم را باید در محضر عموم مردم احضار كنید!
 تو اي ابراهیم ! آیا این كار را كرده اي ؟ابراهیم گفت - :بلكه این بزرگشان چـنـیـن كرده است ،ببینید اگر مي توانند سخن
بگویند از خودشان بپرسید ! »
ابراهیم در این جوابش شكستن بت ها را مستند به بت بزرگ كرده تا زمینه را بران
ابراز این جمله مهیا كند و از مردم بپرسد كه اگر این بت ها حرف مي زنند بپرسید كه چه
كسي این كار را كرده است؟ و چون مردم اعتراف داشتند كه بت حرف نمي زند آن گاه
ابراهیم مطلب را به دست گیرد و آنها را متقاعد كند كه بت ها نمي توانند خدائي كنند!
مردم شرمسار وقتي كالم ابراهیم علیه السالم را شنیدند و منتقل شدند به اینكه اصنام
جماداتي بي شعورند كه حرف نمي زنند و حجت برآنان تمام شد ،هر یك از حضار در دل
خود را خطاكار دانسته و حكم كردند به این كه آنها ظالمند نه ابراهیم!
« سپس سر بزیر انداختند و گفتند:
 تو كه مي داني اینان سخن نتوانند گفت !گفت - :پس چرا غیرخدا چیزي را كه به هیچ وجه سودتان ندهد و زیان نرساند
پرستش مي كنید؟ قبــاحت بر شما و این بتان كه غیر خـــدا مي پرستید! چرا
دركارخود اندیشه نمي كنید؟ »
ابراهیم علیه السالم به محض اینكه از دهان آنها شنید این بتها حرف نمي زنند ،به
دفاع از خود پرداخت .او از اول قصد نداشت كه از خود دفاع كند بلكه از كالم آنها بران
دعوت حقه خود استفاده كرد و با الزمة گفتار آنان علیه خودشان احتجاج كرد و حجت را
برآنان تمام ساخت و گفت :پس این اصنام بي زبان اله و مستحق عبادت نیستند ! گفتند:
«  -اورا بسوزانید و خدایان تان را یاري دهید و امر آنهارا بزرگ بدارید ،
و كسي را كه به آن ها اهانت كرده است ،مجازات كنید! »
در اینجا بود كه فرمان و خطاب تكویني الهي صادر شد كه:
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»

( این جمله حكایت خطابي است تكویني كه خدان تعالي به آتش كرد و با همین خطاب خاصیت
آتش را كـه سوزاندن و نابـود ساختن است از آن گرفـت و آن را از راه معجزه بران ابراهیم خنك و سالم
گردانید! )

خداوند مي فرماید:
« آنها علیه ابراهیم حیله اندیشیدند تا نورش را خاموش كنند،
و حجتش را باطل وخنثي سازند،
پس ما ایشان را زیانكارتر قراردادیم!»

مهاجرت و نجات ابراهیم و لوط
خداوند تعالی مي فرماید « :او را و لوط را با مهاجرت به سرزمیني كه در آنجا براي همة
جهانیان بركت نهاده ایم ،نجات دادیم» .
منظور از این زمین ،سرزمین شام است كه ابراهیم علیه السالم بدان مهاجرت كرد
و " لوط" اولین كسي بود كه به ون ایمان آورد و با ون مهاجرت كرد:
« لوط به او ایمان آورد و گفت:
من نیز به سوي پروردگارم هجرت خواهم كرد! »
-

اعطاي فرزند و امامت به ابراهیم و فرزندانش
سپس خداوند اعطان فرزندان را به ابراهیم كر فرموده و مي گوید:
«… و اسحاق و یعقوب را اضافه به او بخشیدیم ،
و همه را شایسته گان كردیم ! »
آنگاه عطیه هان خود به ابراهیم علیه السالم و فرزندانش ،و قرار دادن آنها را به
عنوان امام متذكر شده و مي فرماید:
« و ایشان را اماماني قرار دادیم كه به امر ما هدایت مي كنند،
و به آنها انجام دادن كارهاي نیك ،و برپا داشتن نماز را،
و دادن زكات را ،وحي كردیم،
و آنها پرستندة ما بودند ! »
با این آیات خدان تعالي امامت ابراهیم و اسحاق و یعقوب را بیان مي فرماید و
اضافه مي كند كه آنها به امر ما هدایت مي كردند.
این هدایت كه خدا آن را از شئون امامت قرار داده است هــــدایت به معناي
راهنمائي نیست ،چون مي دانیم كه خداي تعالي ابراهیم را وقتي " امام" قرار داد كه
سالها داراي منصب نبوت بود .معلوم است كه نبوت منفك از منصب هدایت به معناي
راهنمائي نیست ،پس هدایتي كه منصب امام است معنـائي نمي تواند غیر از " رساندن
به مقصد" داشته باشد! و این معنا یك نوع تصرف تكویني در نفوس است كه با آن
تصرف راه را براي بردن دلها به سوي كمال و انتقال دادن آنها از موقفي به موقفي باالتر
را هموار مي سازد.
مي فهماند :هدایت به امر خدا از فیوضاتي است معنون ،و مقاومت باطني ،كه
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مؤمنین بوسیلة عمل صالح به سون آن هدایت مي شوند و به رحمت پروردگارشان ملبس
مي شوند.
و چون امام بوسیلة " امر " هدایت مي كند مي فهمیم كه خود امام قبل از هركس
متلبس به آن هدایت است و از او به سایر مردم منتشر مي شود ،و هركس بر حسب اختالفي
كه در مقامات دارد و به قدر استعداد خود از آن بهره مند مي شود ،و از اینجا مي فهمیم
كه امام رابط میان مردم و پروردگارشان ،در اخذ فیوظات ظاهري ،یعني شرایع الهي است،
كه از راه وحي نازل مي گردد و از ناحیة پیغمبر به سایر مردم منتشر مي شود.
و نیز مي فهمیم كه امام دلیلي است كه نفوس را به سون مقاماتش راهنمائي مي كند
همچنانكه پیغمبر دلیلي است كه مردم را به سون اعتقادات حقه و اعمال صالح راه مي
نماید.
البته برخي از اولیاء هللا تنها پیغمبر هستند ،و بعضي تنها امامند ،و بعضي داران
هردو مقام هستند ،مانند :ابراهیم و دو فرزند .
عمل خیرات كه از امامان صادر مي شده به وحیي و داللتي باطني و الهي بوده كه
مقارن آن صورت مي گرفته است .و این وحي غیر وحي مشرعي است كه اوالً فعل را
تشریع مي كند و سپس انجام آن را بر طبق آنچه كه تشریع شده برآن مترتب مي سازد.
امامان قبل از وحي نیز خدا را عبادت مي كردند و وحي ایشان را تأیید نموده است.
امامان مؤید به روح القدس و روح الطهارت ،و مؤید به قوتي ربـــاني هستند كه ایشان را به
فع ل خیرات و اقامة نماز و دادن زكات ( انفاق مالي مخصوص به هر شریعتي ) ،دعوت
مي كند.

به لوط چه داده شد؟
خداوند مي فرماید:
« و لوط را حكم و علم دادیم،
و از آن دهكده كه كارهاي پلید همي كردند ،نجاتش دادیم،
كه آنان گروهي عصیان پیشه بودند! »
خداوند به لوط " حكم " عطا مي كند با "علم" ،كه منظور از حكــم یـا حكمت است
و فرزانگي ،یا به معنان فصل خصومت و یكطرفه ساختن دعاون مردم و قضاوت و
حكومت بین آنان است.
قریه ان را كه قرآن نام مي برد مردمش مرتكب خبائث مي شدند نامش "سدوم" بود
كه لوط در مهاجرتش با ابراهیم در آنجا منزل كرد.

پذیرش دعاي نوح
قرآن كریم پذیر دعان نوح را به طورخالصه شرح میدهد ومي فرماید:
« یاد آر نوح را كه پروردگار خود را در عصري قبل از ابراهیم و سایر
نامبردگان ،ما را ندا مي كرد و مي خواند و ما دعایش را مستجاب كردیم ،و او
را با كسانش از محنت بزرگي نجات دادیم ،و در قبال قومي كه آیه هاي ما را
تكذیب مي كردند ،یاري كردیم كه آنان قومي بد بودند و همگیشان را غرق كردیم!
»
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منظور از این كه فرمود " اورا با كسانش از محنت بزرگي نجات دادیم" ،
خویشاوندان اوست غیر از همسر و پسر كه غرق شدند.
متن دعان نوح را قرآن كریم در جان دیگر حكایت كرده و فرموده :
« – پروردگارا ! من مغلوب گشتم پس یاریم ده ! »

حكم و قضاوت اعطا شده به داود و سلیمان
درباره نعمتهان بزرگي كه به داود و سلیمان بخشیده است ،خــــدان متــعال در
قرآن چنین شرح مي دهد:
« یاد آر داود و سلیمان را آن دم كه در كار زراعتي ،كه گوسفندان قوم شبانه در
آن چریدند ،داوري مي كردند و ما گواه داوري شان بودیم و حكم حق را به
سلیمان تفهیم كردیم،
و هردو را حكم و علم داده بودیم …!»
از سیاق استفاده مي شود كه آیات فوق درباره یك داستان است و واقعه ان بوده
كه میان دو نفر رخ داده است و آنها به شكایت و مرافعه نزد داود آمده اند .چون داود در
بني اسرائیل سمت پادشاهي داشت و خدایش در زمین خلیفه كرده بود.
اگرسلیمان هم در این قضیه مداخله ان داشته حتما ً به ا ن پدر  ،و بخاطر یك علت
بود كه ممكن است آن علت این بوده كه به اجتماع بفهماند فرزند لیاقت جانشیني او را
دارد ،وگرنه معلوم است كه در یك واقعه معنا ندارد دو تا حاكم حكم كنند و حكم هر یك
مستقل از دیگرن باشد .آنها دربارة آن پیش آمد مشورت یا مناظره مي كردند و بحث مي
نمودند .چون فعل آیه مي رساند كه حكم كردنشان تدریجي بوده است و طورن بوده كه وقتي
تمـام مي شد یك حكم صادر مي شد.
مضمون حكم ظاهرا ً این است كه صاحب گوسفند نسبت به مالي كه گوسفندانش از
صاحب زرع تلف كرده اند ضامن است.
( در روایات آمده كه داود حكم كرد به نفع صاحب زراعت ،علیه صاحب گوسفندان ،به اینكه باید
گوسفندانت را به غرامت به صاحب زرع دهي ،و سلیمان حكم كرد به اینكه چون گوسفندان منافع زمین را
تلف كرده اند ،صاحب گوسفند هم باید منافع آن گوسفندان یعني شیر و پشم و متاع آنان را تا آخر سال به
صاحب زراعت بدهد).

بعید هم نیست كه حكم مسئله این بوده كه صاحب گوسفند آنچه را كه از زراعت
تلف شده ضامن است ،و این ضمان از نظر قیمت با قیمت گوسفندان برابرن مي كرده
است ،لذا داود حكم كرده است كه خود رقبه گوسفندان را به غرامت بدهد ،و سلیمان حكم
آسانترن داد ،و آن این بود كه صاحب زراعت به جان استیفان منافع زمینش كه نمي تواند
بكند ،آن منافع را از گوسفندان طرف استیفاء نماید .و آن نیز از نظر قیمت تقریبا ً با حكم
داود برابر است ،بران اینكه منفعت یكساله یك گوسفند را اگر در نظر بگیریم تقریبا ً برابر
قیمت خود آن گوسفند خواهد بود.
در آیه فوق منظور از شاهد حكم بودن خدا این است كه خداوند همـواره مي بیند و
مي شنود و ایشان را به سون صواب مي كشاند.
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تسبیح كوه و مرغان همصدا با داود
« و كوه ها را رام داود كردیم
كه با او تسبیح مي گفتند.
و پرندگان را نیز،
آري ما این چنین كردیم ! "
معنان تسخیركوهها و مرغان با داود كه با اوتسبیح كنند این است كه كوهها و
مرغان كه خود في نفسه تسبیح دارند ،تسبیح آنها هماهنگ با تسبیح داود باشد.
خداوند سبحان مي فرماید :اینگونه مواهب و عنایات از سنت هان دیرینة ما است،
و امرن نوظهور و بي سابقه نیست !

تعلیم علم صناعت لباس رزم به داود
خداوند متعال از جمله علومي كه به داود علیه السالم تعلیم داده بود صنعت تهیه
لباس رزم بود ،كه زره ساختن را داود علیه السالم از خدان متعال تعلیم گرفت :
« ما صنعت زره سازي را به داود تعلیم دادیم،
تا براي شما زره بسازد،
و شما با آن وسیله از شدت فرود آمدن سالح دشمن بر بدن خود جلوگیري كنید!»

باد در تسخیـر سلیمان
قرآن كریم عطیه ان را كه به سلیمان علیه السالم اعطا شده است چنین شرح مي
دهد:
« ما باد را هم براي سلیمان مسخر كردیم ،بادهاي تند را ،
كه به دستور او،
به سوي سرزمیني كه ما مباركش كردیم ،جریان مي یافت،
و ما به هر چیزي عالمیم ! »
مقصود از سرزمیني كه آیه بدان اشاره دارد سر زمین شام است كه سلیمان در آنجا
زندگي مي كرد.
ممكن است مقصود از جریان باد به امر سلیمان به سون سرزمین شام از این باب
بوده است كه باد به فرمان آن جناب از هرجان دنیا كه بوده به شــام مي آمده ،تا به هرجا
كه مي خواسته ببرد ،نه اینكه تنها در شام جریان یابد .به این معنا كه سلیمان را بعد از آن
كه به دو گرفته بوده به شام برگردانده است .و بنابراین آیة شریفه هم شامل بیرون شدن
از شام مي شود ،هم شامل برگشتن به شام.

شیاطین در تسخیر سلیمان
ي داده بود فرمانروائي
از جمله نعمت ها و امتیازاتي كه خدان سبحان به سلیمان نب ّ
بر شیاطین بود:
« از شیاطین افرادي را براي وي رام كردیم تا برایش غواصي و كارهاي غیر آن
بكنند ،و ما نگهبان هایشان بودیم !»
منظور از غواصي كردن شیاطین و دیوها بران سلیمان علیه السالم بیرون آوردن
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مي كردند همان

لؤلؤ و سایر منافع دریاست و منظور از اعمالي كه غیر از غواصي
اعمالي است كه در قرآن كریم فرموده:
« برایش هرچه مي خواست درست مي كردند :از محراب ها و مجسمه ها و
تغارهاي بزرگ و دیگ هاي كوه پیكر… ».
و منظور از اینكه فرمود :ما شیطانها را حفـظ و نگهباني مي كردیـم ایـن
است كه آنها را در خدمت سلیمان حفظ مي كردیم ،و از فرار كردن آنها ،و یا از سربرتافتن
از انجام فرمانش ،و یا از تباه كردن كار ؛ جلوگیرن مي كردیم.

ضر ایوب
كشف ّ
« ایوب را بیاد آر !
آن زمان كه پروردگارش را ندا داد كه:
 به محنت دچارم ،و تو از هر رحیمي رحیم تري !پس ما اجابتش كردیم و محنتي را كه داشت برطرف ساختیم،
و كسانش را به او باز دادیم ،در حالي كه به اضافة كسانش كسان دیگري
نظیر آنان با آنان بودند.
و این رحمتي از ناحیة ما ،و تذكري براي همة عابدین بود ! »
ایوب علیه السالم مورد هجوم انواع بالها قرار گرفت و اموالش همه از دست بشد،
و اوالد همه مردند ،و مرض شدیدن بر بدنش مستولي شد و مدتها اورا رنج داد تا آنكه
دست به دعا شد و حال خودرا به درگاه احدیت شكایت برد و خدان تعالي دعایش را
مستجاب كرد و از مرضش نجات داد و اموال و اوالد را با چیزن زیادتر به او
برگردانید.
این اضافه شدن به اهل او نشان مي دهد كه وقتي اوالد همه مردند خداوند آنهارا
زنده كرد و بعالوه بیشتر از آن تعداد به او اوالد داد تا هم رحمتي به او كرده باشد و هم
بندگان عابد خدا متذكر شوند و بدانند كه خدان تعالي اولیاء خود را به منظور آزمایش مبتال
مي كند و آنگاه اجرشان را مي بخشد ،و او اجر نیكوكاران را ضایع نمي سازد !
در اینجا الزم است به نكته ان كه از آیة شریفه استفاده مي شود اشاره شود و آن این
است كه از سیاق این آیه برمي آید كه فرزندان ایوب بعد از آن كه خداوند به اعجاز زنده
شان كرد باقي ماندند و بالفاصله بعد از زنده شدن نمردند .و این بحثي كه مفسرین كرده
اندكه بطوركلي هر مرده ان كه به اعــــجاز زنده شود باقي نمي ماند ،صحیح نیست و
ظهور این آیه خالف آن را مي رساند.

رحمت الهي بر اسماعیل ،ادریس و ذاَاْ ِلكفل

قرآن مجید در سوره انبیاء در ردیف پیامبراني كه از نعمتهان الهي برخوردار شده
اند اسم سه تن از آنها را بدین ترتیب كر مي كند:
« و اسماعیل و ادریس و ذوالكفل را یاد آر،
كه همه از صابران بودند،
كه آنان را مشمول رحمت خود كردیم،
چون از شایستگان بودند! »
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نجات یونس از شكم ماهي
از جملة این هفده پیامبرن كه خـــداوند متـــعال نعمت هان خود را برآنان مي
شمارد و یكایك یاد مي كند ،یونس پیامبرعلیه السالم است كه از او در آیه ان مشهور چنین یاد
مي كند:
علَی ِه فَنادي في ِ ال ُّ
ت ا َ ْن الاِلهَ ِاالّ
غاضبا ً فَ َظنَّ ا َ ْن لَ ْن نَقد َِر َ
ظلُما ِ
" َو ذَالنّونَ اِ ْذ ذَ َه َ
ب ُم ِ
سبحانــَكَ اِنـّي ُك ْنتُ ِمنَ ال ّ
ا َ ْنتَ ُ
ظا ِلمینَ فَست َ َجبنا لَهُ َو نـ َ َّجیناهُ ِمنَ ا ْلغَ ِ ّم َو كَذا ِلكَ نُنجي ِ
مؤمنینَ ! "
ا َ ْل ِ
یونس پیامبر فرزند " متي" است كه صاحب " داستان ماهي" است و از طرف
پروردگار مبعوا بر اهل " نینوا" شد و ایشان را دعوت كرد ولي ایمان نیاوردند ،پس
نفرینشان كرد و ازخدا خواست تا عذابشان كند ولي همین كه نشانه هان عذاب نمودار شد
توبه كردند و ایمان آوردند ،پس خداوند تعالي عذاب را از ایشان برداشت و یونس از میانه
شان ( به حالت قهر )،بیرون شد.
خداوند صحنه ان به وجود آورد كه در نتیجة آن یونس به شكم یك ماهي بزرگ
فرورفت و در آنجا زنداني شد تا آنكه دعان مشهور را كرد و خدا آن بلیه را از او
برداشت و دوباره به سون قومش فرستاد.
آن قسمت از آیه كه مي فرماید:
« ذالنون با خشم از قومش بیرون رفت،
وپنداشت كه ما بر او تنگ نمي گیریم! »
ممكن است درمورد تمثیل وارد شده باشد و معنا این باشدكه رفتن او و جدائي ا
از قوم مانند رفتن كسي بود كه از موالیش قهر كرده باشد و پنداشته باشد كه موالیش بر او
دست نمي یابد و او مي تواند با دور شدن از چنگ ون بگریزد و موالیش نتواند اورا
سیاست كند.
این احتمال از این نظر قون است كه پیامبرن چون یونس شأنش اجل از این است
كه حقیقتا ً و واقعا ً از موالیش قهر كند و براستي بپندارد كه خدا بر او قادرنیست و او مي
انبیاء گرامي خدا ساحتش منزه از این
تواند با سفر كردن از موالیش بگریزد ،چون
ِ
پندارهاست ،و به عصمت خدا معصوم از خطایند ،پس آیه شریفه از باب تمثیل است نه
حكایت یك واقعیت خارجي !
ّ
َ
یونس با این عبارت كه " ان ال الهَ اال انت! سبحانك ! " از آنچه كه عملش نمایش
مي داد بیزارن جست ،چون عملش  -كه راه خود را گرفته و قوم خودرا به عذاب خدا
سپرده و رفته بود بدون این كه از ناحیة خدا دستورن داشته باشد ،خودبخود ولو این كه
چنین قصدن نداشت  -این معنا را ممثل مي ساخت كه غیر از خدا مرجع دیگرن هست كه
بتوان به او پناه برد !؟
و چون عملش چنین معنائي را مي داد از این معنا بیزازن جست و عرضه داشت
كه " :نه ،جز تو معبودي نیست! تو منزهي! " و نیز چون این معنا را ممثل مي كرد كه
ممكن است به كارهان او اعتراض نمود و بر اوخشم گرفت ،و نیز این را ممثل مي كرد
كه ممكن است كسي از تحت قدرت خدا بیرون شود؛ لذا بران عذر خواهي از آن گفت" :
سبحانـــَـكَ ! " و سپس به ظلم خود اعتراف كرد و گفت  " :من از ظالمان بودم! " چون
ُ
عملي كه آورده بود ظلم را ممثل مي كرد هرچندكه في نفسه ظلم نبود ،و خود او هم قصد
ظلم و معصیت نداشت .چیزن كه هست خدان تعالي در این پیش آمد پیغمبر را تأدیب و
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تربیت كرد تا با گامي پاك و مبران از تمثیل ظلم ( تاچه رسد بخود ظلم ) ،شایستة قدم نهادن
به بساط قرب گردد.
یونس علیه السالم هرچند تصریح به خواستة خود نكرد و تنها مسئلة توحید و تنزیه
خدا ،و اعتراف به ظلم خود را اظهار نمود  ،لكن با این كلماتش حال دروني خود ،و موقفي
را كه درآن قرار گرفته بود ،بیان داشت كه در معنا درخواست نجات و عافیت را رسانید و
خدا هم درخواست اورا اجابت كرد و از اندوه و كربي كه به ون رون آورده بود ،نجاتش
داد.
سپس خداوند وعده به نجات دادن هر مؤمن مبتال را با عبارت :

" َوكذا ِلكَ نُنجي المؤُمنین !"

تأكید كرد ،البته مؤمني كه مانند یونس رو به درگاه ون آورد و اورا چون ون ندا
كند !

فرزندي كه به زكریا داده شد؟
الوارثینَ ! »
یر
« َو َزك َِر یّا اِذ نادي َربَّهُ َر ّ ِ
ب ال تَذَرني فَردا ً َو اَنتَ َخ ُ
ِ
« یاد آر زكریا را آنزمان كه پروردگارش را ندا كرد،
و از او درخواست فرزندي نمود و گفت :
 پروردگارا !مرا تنهـــــا مـگـذار !
كه تو بهترین وارثاني !
پس اجابتش كردیم،
و" یحیي " را به او بخشیدیم،
و همسر اورا شایسته كردیم،
چون آنان به كارهاي نیك شتاب مي كردند،
و ما را با امید و بیم همي خواندند،
و در قبال ما فروتنان بودند ! »
وقتي زكریا دردعایش گفت":خدایا مرا تنها مگذار كه تو بهترین وارثاني !"
منظور این بود كه فرزندن كه از او ارا ببرد داشته باشد ،و چون خدان سبحان وارا
حقیقي است كه همة عالم را ارا مي برد ،لذا بران اینكه خدا را از داشتن شریك در وراثت
تنزیه كرده باشد اضافه كرد كه _ تو بهترین وارثاني !
آنجا كه فرمود همسر را بران او شایسته كردیم مراد این است كه اورا شایسته
بران فرزنددار شدن كرد بعد از آنكه مدتها این شایستگي را نداشت و زني عقیم و نازا بود.

مریم و عیسي آیتي براي جهانیان
قرآن كریم پس از شمار نعمتهان خدا بر هفده تن از پیامبران گرامي خود ،آنگاه
از زني یاد مي كند كه عفت خویش نگهداشت و خداوند از روح خویش در او دمید و او را
با پسر بران جهانیان آیتي قرار داد:
« آن زن را به یاد آر كه عفت خویش نگهداشت و»!...
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منظور " مریم دختر عمران" است و این آیه مدح او به داشتن عفت و صیانت است
و نیز تبرئة او از تهمتي است كه یهود به ون بست .
" نفـخ روح در مریـم " ،كنــایه است از این كه والدت عیسي مستند بـه جریان
عادن نیست كه مانند سایر فرزندان نطفه ان باشد كه پس از طي دوره ان روح در آن دمیده
نمي ماند مگر اینكه نفخ روح
شده باشد ،و وقتي نطفه ان نباشد ،دیگر جز این باقي
باشد ،و این نفخ روح همان " كلمة هللا " است كه فرمود:
" َمثَل عیسي نزد خداَ ،مثَل آدم است كه او را از خاك بیافرید و سپس بدو گفت:
باش! پس هست شد !"
َ
معنایش این است كه َمثل آن دو یكي است و در این كه از خلق شدن از نطفه بي
نیازند مثل همند.
آن گاه خداوند عیسي و مادر را یك آیت به حساب آورد و فرمود:
« اورا با پسرش آیه اي براي جهانیان قرار دادیم ! »
منظور از آیت در اینجا تولد اینچنیني است و این آیه قائم به هردو است چون مریم
در اقامة این آیت مقدم بر عیسي است لذا اول نام مریم را برد و سپس نام پسر را ،و
همین افتخار بران مریم بس است كه در قرآن نامش در زمره و در ردیف انبیاء علیهم
السالم آمده است و حال آنكه خود از انبیاء نبود.

امت واحده و راه توحید از طریق نبوت
پس از اتمام آیات مربوط به پیامبران هفده گانه و شرح نعمتها و مراقبتهان الهي بر
آنان مي فرماید:
ُون ! " (/92انبیا)
" اِنَّ ه ِذ ِه ا ُ َّمتُكُم ا ُ َّمةً ِ
واحدةً َو اَنا َ َربُّكُم فَاعبُد ِ
براي بشر معبودي است واحد ،و آن معبود واحد همان كسي است كه آسمانها و
زمین را خلق فرموده است ،و او را باید از طریق نبوت ،و پذیرفتن دعوت انبیاء ،پرستید،
و با پرستش او آمادة حساب یوم الحساب شد!
نبوت جز به یك دین دعوت نمي كند ،و آن دین توحید است ،همچنان كه موسي ،و
قبل از او ابراهیم ،و قبل از او نوح ،و همچنان انبیاء قبل از نوح و بعد از موسي ،همه به
آن دعوت مي كردند ،مانند :ایوب و ادریس و بقیة پیامبراني كه اسامي شان و پاره ان از
انعامي كه خداوند بر ایشان كرده در قرآن كریم آمده است.
پس بشر امتي است واحده ،داراي ربي واحد،
و آن خداي ّ
عز اِسمهُ است؛
و دین واحد ،كه آن دین توحید است،
كه در آن تنها خدا عبادت مي شود.
دعوت الهیه همین است و بس !
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س َو لوطا ً " !...
" َو اِسماعی َل َو ا ْلیَ َ
س َع َو یونـ ُ َ

در آیة فوق از چهار تن از پیامبران الهي سخن
ابتالئات خاص انبیاء چهارگانه
رفته كه به نحو خاصي مورد ابتالء قرار گرفته اند و آنها عبارتند از اسماعیل ،یسع ،یونس
و لوط.

ابتالء اسماعیل
اسماعیل در ابتالء دست كمي از ایوب و یوسف نداشت .او به مسئله بح امتحان
شد و به بهترین وجهي صبر نمود ،تا آنجا كه خود پروردگار صبر اورا ستوده و امتحان
اورا امتحان سختي شمرده است:
« ابراهیم را به پسري بردبار مژده دادیم،
چون با او به مقام " سعي " رسید ،ابراهیم گفت:
 اي پسرك من !من در خواب دیدم كه ترا سر مي برم ،
پس بنگر تا چه مي بیني ؟
گفت -:اي پدر من !
هرچه ترا فرمایند بكن !
كه اگر خدا بخواهد مرا بر آن شكیبا یابي !
...
بي گمان این همان آزمایش آشكار است،
و به گوسفندي بزرگ اورا فدا دادیم،
و نام نیك اورا در میان آیندگان باقي گذاشتیم ! » ( صافات )108
این خود افتخارن است كه خداوند تنها به اسماعیل داد و امتحان بزرگي است كه
اورا از سایرین ممتاز نمود ،و بران زنده داشتن یاد اسماعیل و جانبازن او ،قرباني كردن
را در حج بر همه واجب فرمود.
امتیاز روشن دیگر آن جناب مسئلة همكارن با پدر ابراهیم در ساختن خانة كعبه
است .

ابتالء یونس
یونس نبي علیه السالم ،او نیز امتحاني مخصوص به خود داشت كه در هیچ یك از
انبیاء سابقه نداشت ،و آن این بود كه ماهي دریا اورا بلعید ،و او در شكم ماهي در مناجات
خود عرض میكرد:
ّ
َ
ّ
َ
مینَ
نَ
سبحانكَ اِنــــّي كُنتُ ِم الظا ِل ! »
«  -ال اِلهَ اِال انتَ ُ
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ابتالء لوط
امتحان و ابتالء لوط در راه خدا در قرآن كر شده است .در ابتداء امر كه با ابراهیم
علیه السالم بود نامالیماتي دیده و به حكم اجبار از وطن مألوف خود به اتفاق یاران و
بستگان بیرون شده و به سرزمین " سدوم" كه مهد فحشاء و مركز فساد بود مهاجرت كرده
بود و عمرن ناظر گناهي بود كه در هیچ جان دنیا سابقه نداشت ،تا آنكه عذاب الهي همة
آنان را از بین برده و در دیار " سدوم " خانه ان جز خانة لوط نماند ،و حتي همسر هم به
آن عذاب در گذشت.

ابتالء یسع
گرچه در قرآن كریم جزئیاتي از شرح حال یسع كر نشده است ولكن بطورن كه از
بعض روایات استفاده مي شود ون وصي الیــاس بوده و مانند مسیح "ع" مرده را زنده مي
كرده و كور مادرزاد و پیسي را شفا مي داده است ولي با این حال مردم زیر بار نرفته
اند و خداوند آنان را به قحطي سختي مبتالء كرده است.
مستند  :آیه 253سوره بقره
المیزان ج 4ص 177

س ُل فَضَّلنا بَع َ
عض …! "
ض ُهم عَليا بَ ٍ
الر ُ
" تِلكَ ُّ

خدان سبحان انبیاء را در یك درجه
درجات برتري پیامبران نسبت به یكدیگر
قرار نداده بلكه بین آنها برترن نهاده است .بعضي برتر از بعض دیگرند ،و بعضي پائین تر
از بعض دیگر؛ ولي همة آنها مشمول فضل الهي هستند ،زیرا رسالت في نفسه فضیلتي است
كه در همه هست!
پس در بین انبیاء اختالف مقام و تفاضل درجات وجود دارد ،در عین اینكه همة آنان
در اصل فضل رسالت مشتركند ،و در مجمع كماالت كه همان توحید است سهیمند،
برخالف اختالفاتي كه در میا ن امت هان آنان بعد از آنان پیدا مي شود .چون این اختالف
امت ها به ایمان و كفر و نفي و اثبات است ،و معلوم است كه میان این دو جامع نیست.
به همین جهات است كه خدان تعالي در آیــات مـورد نظر از این دو جور اختالف
دو جور تعبیر آورده است ،یعني اختالف انبیاء را تفضیل خوانده و این تفضیل را به
خود نسبت داده و فرموده است " :ما بین آنها اختالف درجه قرار دادیم! " ولي اختالف
امت ها را اختالف خوانده و آن را به خود امت ها نسبت داده است .در آیات زیر مي
فرماید:
« این پیامبــران ،پاره اي از ایشان را بر پـاره اي برتري دادیم .بعضي از آنان
كسي بود كه خدا با وي سخن گفت و بعضي از آنان را مرتبه ها باال برد ،و عیسي بن
مریم را آیات بیّنات دادیم ،و او را به روح القدس تأیید و تقویت كردیم .اگر خدا مي
خواست كساني كه پس از پیغمبران بودند با وجود حجت ها كه به سویشان آمده بود ،با هم
جنگ نمي كردند ،ولي مختلف شدند.
از آنان كساني بودندكه ایمان داشتند ،وكساني بودندكه كافر شدند و اگر خدا مي
خواست با هم كارزار نمي كردند ولي خدا هرچه بخواهد مي كند …!» (بقره)253/

70

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شانزدهم  :کلیات تاریخ ادیان

فضـــیلت هاي انبیاء دو قسم اند :یك فضیلت هست كه نام آن به خودن خود داللت
بر فضــیــلت مي كند ،مانند " :آیات بیّنات" و یا " تأیید بروح القدس "،كه درباره عیسي بن
مریم كر كرد ،چون این خصال و صفات به خودن خود صفاتي برجسته و ارجمندند.
بعضي دیگر به خودن خود فضیلت نیستند ،و وقتي فضیلت مي شوند كه به مقام
واالئي بستگي و ارتباط پیدا بكنند و از آن مقام كسب فضیلت و ارز كنند ،مانند سخن گفتن
كه به خودن خود از فضایل نیست ولي وقتي به خدا منسوب شده آن وقت از فضایل گشته
است .یا مانند رفع درجات كه اگر یك آدم ظالم به آدم درجه بدهد فضیلت شمرده نمي شود
ولي وقتي خدا درجة آدم را باال مي برد فضیلت حساب مي شود.
اگر در میان همة انبیاء نام حضرت عیسي "ع" را كر كرده است علتش این است
كه هرچند آنچه از جهات فضیلت در اینجا بران عیسي"ع" كر كرده یعني " دادن بینات و
تأیید به روح القدس "،امورن است كه اختصاص به عیسي بن مریم"ع" ندارد بلكه
مشترك میان همة رسوالن است ولكن در خصوص عیسي"ع" به نحون خاص است ،چون
تمامي آیات بینات آن جناب از قبیل مرده زنده كردن ،با نفخه مرغ آفریدن ،بهبود دادن پیسي
و كور و خبر دادن از غیب امورن بوده است متكي بر حیات و ترشحي بوده است از روح.
از همین جهت فوق الذكر بود كه آنرا بخصوص به عیسي"ع" نسبت داد و به نام
آن جناب تصریح كرد ،چون اگر تصریح نمي كرد معـــلوم نمي شد كــه این آیات فضیلت
خاص اوست.
عالوه بر این در اسم عیسي"ع" خصوصیت دیگرن هست ،و در آن آیتي روشن
وجود دارد ،و آن این است كه ون پسر مریم علیهاالسالم است ،كه بدون پدر از او متولد
شده است .نبودن پدر بران عیسي "ع" و نبودن همسر بران مریم را آیتي براي عالمیان
دانسته است.
پس مجموع پسر و مادر آیت الهي روشن و فضیلت اختصاصي دیگرن است!
مستند :آیه33و 34سوره آل عمران
العالَمینَ !" المیزان ج5ص298

َلي
" اِنَّ هللاَ ا ْ
ص َطفيا آ َد َم َو ُ
نــوحا ً َو آ َل اِبراهی َم و آ َل ِعمرانَ ع َ

« خدا ،آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را برجهانیان
برگزیده شدگان
برگزید .آنان فرزنداني هستند كه برخي با برخي دیگر در صفات پسندیده مشابه مي
باشند ،آري خدا شنوا و بیناست! »
" برگزیدن بر جهانیان "،یك نوع اختیار نمودن و مقدم داشتن افراد نامبرده در یك
امر یا امورن است كه دیگران در آن شركتي نداشته باشند.

دالیل برگزیده شدن آدم "ع"
اصطفاء و اختیار نمودن آدم سه جهت دارد:
اول اینكه آن جناب اولین " خــلیفــة الهي" از میان نوع انسان است .خداوند در
سورة بقره آیه  30مي فرماید:
ً
رض َخلیفَة  -من در زمین جانشین و خلیفه اي خواهم
« اِنّي جا ِع ٌل في االَ ِ
گماشت!»
دوم این كه افتتاح باب توبه از او آغاز گشته است .
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خداوند در سوره طه آیه  122مي فرماید:
تاب عَلی ِه َو َهدي  -سپس خدا اورا اختیار كرد و توبه اورا
« ث ُ َّم اجتَباهُ َربـُّهُ فَ َ
پذیرفت ،و او هدایت یافت! »
سوم این كه خداوند بران اولین بار دین را بران او تشریع فرموده است .خداوند در
سوره طه آیة  123مي فرماید :
دي  -پس چون از جانب من براي شما هدایت آید ،هر كه از
« فَ ِا ّما یأتِیَنَّكُم ِمنّي ُه ً
آن پیروي كند نه گمراه شود و نه شقي و بدبخت گردد! »
اینها جهاتي هستند كه كسي در آنها با حضرت آدم"ع" شركت ندارد … و چه بزرگ
منقبت هائي است !
ا

دالیل برگزیده شدن نوح "ع"
اختصاصات حضرت نوح چند چیز است:
اول این كه او اولین پیغمبر اولواالعزم است كه داران كتاب و شریعت مي باشد.
خداوند در سورة بقره آیة  213مي فرماید:
َ
واحدةً فبَعَ َ
ینَ
 مردم یك گروه بودند ،پس خدااس ا ُ َّمةً ِ
ث هللاُ النبیّ
« كانَ النّ ُ
پیغمبران را نوید دهنده و بیم دهنده برانگیخت و با ایشان كتاب بحق فرستاد تا
میان مردم در آنچه اختالف كرده اند حكم كند…!»
دوم اینكه حضرت نوح " پدر ثاني " نوع انسان محسوب مي شود.
خداوند در سوره صافات آیه 77تا 79مي فرماید:
اآلخرینَ  -تنها نسل و اوالد او را در
« َو َجعَلنا ذُ ِ ّریَّتَهُ ُه ُم الباقینَ َو ت َ َركنا عَلی ِه في ِ
روي زمین باقي گذاشتیم ،و در میان آیندگان نام نیكویش نهادیم ،سالم و تحیت
بر نوح باد ! »

برگزیده شدن آل ابراهیم و آل عمران
خدان متعال بعد از كر آدم و نوح و برگزیده شدن آنها " ،آل ابراهیم" و" آل
عمران" را كه ازجمله برگزیده شدگان هستند ،یادآورن كرده است .مراد از آل ابراهیم و
آل عمران مخصوصین آن دو از اهل و ملحقّین به آنان مي باشند.
منظور از " آل ابراهیم" ریة طاهرین او از طریق " اسماعیل" اند كه در
آن سیّدشان « پیغمبر اسالم و آل طاهرینش » ،داخلند.
منظور از «آل عمران» مریم و عیسي"ع" یا آن دو با زوجة عمران خواهد بود.

سایر برگزیده شدگان

در قرآن كریم موضوع برگزیده شدگان تكرارا ً كرشده است لذا آیة مورد بحث در
مقام انحصاردادن برگزیده شدن به گروه هان فوق الذكر نیست.
بین آیه فوق كه متعرض برگزیده شدن خود ابراهیم و موسي"ع" نشده است و آیات
زیادن كه در اثبات برگزیدگي آنان و بیان مناقب و بزرگي مقامشان وارد شده است ،منافاتي
نیست.
آیه فوق منافاتي با آیه ان كه مي فرماید بني اسرائیل را بر عالمیان فضیلت دادیم،
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ندارد .فضیلت دادن آنان بر جهانیان منافاتي با فضیلت دادن عدة دیگر بر جهانیان ندارد ،و
همچنین با فضیلت دادن عده ان دیگر برایشان ندارد ،زیرا فضیلت داشتن یك قوم یا اقوام
مختلف بر غیر آنها ،تنها مستلزم آن است كه آن دسته در بعضي از فضایل دنیون و یا
اخرون بر سایر مردم تقدم داشته باشند.
چنانكه در آیة " َو ُكالًّ فَضَّلنا عَلي العالَمینَ ! " در سورة انعام فضیلت پیغمبران را
عض "،
بر جهانیان صراحتا ً بیان داشته است و در آیة " َو لَقَد فَضَّلنا بَ َ
عض النَّبیّینَ عَلي بَ ٍ
در سوره اسراء بعضي را بر بعض دیگر برترن داده است.

برگزیدگان از عترت پیامبراسالم
قرآن كریم در ادامة آیة فوق موضوع اصطفاء و برگزیده شدن را از آدم و نــوح
و آل ابــراهیم و آل عمران به ریه ها و نسلهان آنـها معطوف ساختـه و مي فرماید:
سمی ٌع عَلی ٌم  -آنان ذریه اي هستند كه در صفات
« ذُ ِ ّریَّةً بَعضُها ِمن بَ ٍ
عض َوهللاُ َ
فضیلتي كه جهت اصلي اصطفاء آنان مي باشد مشابه یكدیگرند و بعضي از بعض دیگر در
ناحیة صفات و حاالت افتراق ندارند» .
از امام محمد باقر علیه السالم (در تفسیر عیاشي) نقل شده است كه حضرت این آیه را
تالوت فرمود و بعد گفت:
" ماهم از آنان هستیم ،و ما باقیماندگان از آن عترتیم ! "
" عترت " ستون محفوظي را گویند كه در افراد یك فامیل مي باشد .حضرت از
آیه شریفة " ذُ ِ ّریـَّةً بَعضُها ِمن بَعض " ،ستون محفوظ از عترت را كه از آدم شروع و به
نوح و سپس به آل ابراهیم و باالخره به آل عمران مي رسد؛ استفاده فرموده و خودشان را
هم از بقیة آن عترت محسوب داشته است.
از اینجا نكتة این كه در آیة مباركه نام " آدم" و "نوح" را هم كر نموده است،
معلوم مي شود زیرا آن اشاره به اتصال و پیوند بودن" سلسلة اصـطفاء " مي باشد.
از عبارت " وهللا سمیع علیم!" این معني بران آیه استفاد مي شود كه:
 خداوند این عده را بر جهانیان برگزید و موهبت اصطفاء و برگزیدن را شاملهمه نمود زیرا آنان ذریه اي متشابه االفراد ،و در تسلیم قلبي نسبت به خداوند و
ثبات در قول حق ،مانند یكدیگرند .و جهت آن كه آن نعمت را خداوند به آنان عطا
فرمود ،آن است كه به اقوالشان شنوا و به ضمائرشان داناست و آنان را الیق آن
دانسته است!
مستند :آیه  44سوره مائده
المیزان ج 10ص 242

ب هللاِ".!...
بار ِبماَا ْ
ست ُح ِفظوا ِمن ِكتا ِ
"َ ...و َّ
الربّانیّونَ َو االَحْ ُ

قرآن مجید در آیة فوق مي فرماید:
درجات پیامبران ،امامان و دانشمندان
« تورات را نیز ما نازل كردیم كه در آن هدایت و نور بود و انبیاء كه دین اسالم داشتند
با آن در بین یهودیان حكم مىكردند ،و همچنین علماى ربانى و مربى مردم و خبرگان از
یهود و نصارا به مقدارى كه از كتاب خدا حفظ بودند و بر آن شهادت مىدادند! »
ترتیبي كه در آیه به كار رفته و ابتــداء پیامبران را كر فرموده است و سپس
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ربانیون و احــبار را ،مي رساند كه این ها در فضیلت و كمال هم بر یكدیگر مترتبند و مقام
یكي پس از آن دیگرن است .ربانیون پائین تر از انبیاء و باالتر از احبارند؛ و احبار
دانشمنداني هستند كه با درس و تعلم علم كتاب را فراگرفته اند.
خداوند چگونگي دانش ربانیون را این طور بیان مي كند:
« اینان حافظ كتاب خدا قرار داده شده اند و بر آن گواهند!»
علم ربانیون ،حفظ و نگهباني ،و علم احبار علمي است كه به آنان حمل شده است و
تفاوت زیادن با علم ربانیون دارد.
این حفظ و نگهباني و سپس شهادت و گواهي بر كتاب جز با " عصمت" كه در غیر
امام نیست ،امكان ندارد .فقط امام است كه از جانب خدا معصوم و محفوظ شده است.
خداوند اجازه ان را كه دربارة حكم كردن بدیشان داده است بر پایة حفظ و نگهبانیشان از
كتاب قرارداده و بر همین پایه هم شهادت و گواهي شان را معتبر دانسته است .و این
نشدني است كه شهادتشان بر كتاب معتبر باشد و با گواهي شان كــتاب از غیر كتاب تمیـز
داده شود ،و با این حال امـكان
خطا و غلط داشته باشند.
بهر حال ،میان دو مرتبة پیامبران و دانشمندان یك مرتبة دیگرن هم هست كه آن
مرتبة " امامان " است ،كه قرآن مي فرماید:
« ما از ایشان اماماني قرار دادیم كه با امر ما هدایت مي كنند ،چون صبر مي
نمودند ،و به آیات ما یقین مي كردند!" ( /24سجده)
خالصه ،ربانیون و امامان كه واسطه ان میان پیامبران و دانشمندان هستند علم
درستي به كتاب و گواهي درستي بر آن دارند
این در امامان بني اسرائیل ،ولي آیة شریفه مي رساند كه این خصوصیت آنان
بران این است كه تورات كتابي است كه از جانب خدا نازل شده ،و مشتمل بر هدایت و
نور ،یعني معارف اعتقادن و عملي مورد احتیاج امت مي باشد ،و وقتي این معني موجب
این حفظ و شهادتي كه امامان دارند ،باشد ،الزمه ا این است كه حال هر كتابي كه از
جانب خداوند نازل شده و مشتمل بر معارف الهي و احكام عملي است ،چنین باشد ،و نتیجه
ان كه مي خواستیم (شرط بودن علم به كتاب در امام ) ،بدست مي آید.
بنا بر این ،به اقتضاي ترتیبي كه در آیه آمده است ،رتبة امامان پس از پیامبران
است ،چنانكه دانشمندان هم پائین تر از امامان هستند.

74

کتاب شانزدهم  :کلیات تاریخ ادیان

تفسیر موضوعی المیزان

فصل سوم
ادب و آداب پیامبران الهی
مستند  :بحث تحلیلي و آیات مندرج در متن
المیزان ج  10ص 223

ادب الهي كه خدان سبحان انبیاء و فرستادگانش
ادب الهي پیــــــامبران
را بدان مؤدب نموده است ،همانا هیئت زیبان اعمال دیني است كه از هــدف دیـــن حكایت
مي كند .چون هدف نهائي دین عبودیت و بندگي است .این عبودیت در ادیان الهي از جهت
زیادن و كمي دستورات و همچنین از جهت مراتب كمال كه در آن ادیان هست ،فرق مي
كند.
هدف اسالم سر و سامان دادن به جمیع جهات زندگي انساني است .هیچ یك از
شئون انساني ،اعم از كوچك و بزرگ ،از قلم نیفتاده است.
اسالم سراپان زندگاني را داران ادب كرده است ،و بران هر عملي از اعمال
زندگي هیئت زیبائي ترسیم كرده است كه از هدف آن حكایت مي كند.
از نظر دین " اسالم" هیچ " هدفي " بران زندگي جز " توحید خداي سبحان " در
مرحله " اعتقاد" و " عمل" نیست!
اسالم " كمال انسانیت" و " هدف نهائي زندگي" را این مي داند كه بران انسان
معبودن است كه هر چیز را آفریده است و برگشت هرچیز به سون اوست و بران او "
اسماء حسنا " و "مثال هاي واالئي " است.
وقتي چنین اعتقادن بران انسان حاصل شد در مجران زندگي قدم نهاده است و هر
عملي را كه انجام مي دهد یك به یك حكایت از عبودیت او مي نماید.
او همه چیز را بندة خدان سبحان مي داند.
بدین وسیله " توحید " پروردگار در ظاهر و باطن او سرایت مي كند و " خلوص
" در بندگي و عبودیت از گفتار و كردار او و سایر جهات وجود ظاهر مي گردد؛
ظهورن كه هیچ پرده ان نتواند آن را بپوشاند.
ادب الهي و یا ادب نبـــــوت همین عمل است كه بر هیئت توحیـــــدي انجام مي
شود !

توحید در اعمال پیامبران
قرآن مجید نمونة رفتار توحیدن را از پیامبر گرامي خدا ابراهیم «ع» نقل مي كند
كه چگونه با قوم خود و مردم آن زمان احتجاج مي كرد و به عنوان نتیجة این نقل تاریخ،
در آیات  83تا  90سوره انعام مي فرماید:
« و آن حجت ما بود كه به ابراهیم در برابر قومش بدادیم،
ما باال مي بریم درجات آن كس را كه بخواهیم،
براستي  ،پروردگارت حكیم داناست .
و بخشیدیم به او اسحق و یعقوب را .

75

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شانزدهم  :کلیات تاریخ ادیان

همه را راه نمودیم،
و نوح را از پیش هدایت كردیم،
و از فرزندان او ،داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسي و هارون را،
و این چنین نیكو كاران را پاداش مي دهیم .
و زكریا و یحیي و عیسي و الیاس را ،
كه همه از نیكو كاران بودند
و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را ،
و جملگي را بر جهانیان برتري دادیم !
و از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان ،
و آنها را بر گزیدیم و به راه راست هدایتشان كردیم !
این است هدایت خدا !
هر كه را از بندگانش بخواهد بدان راه نماید،
و اگر شریك مي گرفتند البته تباه مي شد هر آنچه مي كردند !
آنها كساني هستند كه به آنها كتاب و حكمت و پیامبري دادیم ،
پس اگر اینان انكارش كنند بي گمان قومي بر آنان برگماریم كه آنها را انكار
نكنند .
آنها كساني هستند كه خدایشان هدایت كرد ،
پس به " هدایت " آنها " اقتداء " كن !
بگو ! هیچ پاداشي براي آن از شما نمي خواهم ،
نیست آن مگر پندي براي جهانیان ! »
خدان تعالي در آیات فوق انبیاء گرامي خود را یكجا اسم برده و سپس خاطر نشان
مي سازد كه ایشان را به هدایت الهي خود اكرام كرده است .مراد به این هدایت تنها "
توحید " است ،زیرا مي فرماید :اگر شرك مي ورزیدند اعمالشان باطل مي شد! پس اگر
شرك چنین اثرن در عمل داشته باشد مسلما ً توحید نیز اثر در عمل دارد و صورت عمل را
طورن مي سازد كه توحید دروني را مجسم كند .یعني اگر ممكن باشد اعتقاد دروني مجسم
شود و به صورت عمل درآید ،اعتقاد به توحید به صورت اینگونه اعمال در خواهد آمد .و
عكس آن نیـز صادق است .اگر ممكن باشد عمل برگردد و اعتقاد دروني شود ،این اعمال
صـالح به صورت اعتقاد به توحید در خواهد آمد!

اعمال توحیدي پیامبران
خدان تعالي به پیامبرگرامي اسالم مي فرماید كه به "هدایت" انبیان گذشته اقتدا كند.
معني این دستور آن است كه به خود آنان اقتدا نكند بلكه به هدایت آنها اقتدا بكند! چون اقتدا
عبارت است از متابعت در عمل ،نه در اعتقاد ،كه اعتقاد به تنهائي امرن است غیر
اختیارن و تقلید ناپذیر ،بنابراین معني دستور این مي شود كه عمل صالح انبیاء را كه بر
مبنان توحید و تأدیب عملي الهي از آنان صادر شده است ،اختیار كند و مورد عمل قرار
دهد !
این نوع تأدیب را در آیه دیگرن چنین بیان مي فرماید:
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مرنا …  -و قرار دادیم آنان را پیشوایاني كه هدایت
« َو َجعَلنا ُهم اَئِ َّمةً یَهدونَ ِبا َ ِ
كنند ب ه دین ما و به آنان وحي كردیم عمل به خیرات ،اقامه نماز ،دادن زكات را؛
و كار آنان عبادت ما بود ! » (انبیاء )73
خداوند در آیه  60سوره مریم ادب عامي را كه انبیاء علیهم السالم در همة شئون
زندگي خود رعایت مي كردند ،و خضوعي را كه قلبا ً و عمالً بران خدان تعالي داشتند
چنین كر مي فرماید:
« ایشان كساني هستند كه خدا به آنان نعمت داد -
از پیامبران از فرزند آدم،
و از آنان كه با نوح در كشتي برداشتیم،
و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل،
و از آنان كه هدایت كردیم و برگزیدیم،
چون آیات خداي بخشنده برایشان خوانده مي شد،
سجده كنان و گریه كنان به رو در مي افتادند ! »
این سجده و گریه كنایه است از استیالن صفت عبودیت بر دلهان پیامبران الهي،
به طورن كه هر وقت به یاد آیه ان از آیات مي افتاده اند اثر در سیما و ظاهرشان معلوم
مي شد .آنان هیچ وقت ادب الهي را كه همان جنبة بنــدگي است ،چـه در میان مردم و چه
در خلوت عبادت ،از دست نمي دادند!
مستند  :آیات مندرج در متن
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خدان متعال پیامبران خود را تعلیم
انواع ادب و آداب تعلیمي به پیامبران
ادب مي داد و آنها نیز در مواقع برخورد با مردم یا در زمان دعا و درخواست از خدا آن را
بكار مي بستند .از آیاتي كه در آنها خداوند تعالی چنین مواردن را قید مي كند ما متوجه این
واقعیت مي شویم و برخي از آنها را به عنوان نمونه مي آوریم:

ادب توبه
ا

نخستین كسي كه ادب توبه را از خود نشان داد ،آدم علیه السالم بود و قرآن درباره
فرموده:
« آدم نافرماني پروردگار خود كرد و در نتیجه از بهشت محروم شد،
پس پروردگارش او را براي رسالت برگزید ،و از نافرماني اش درگذشت،
و توبه اش را قبول كرد ،و هدایتش نمود! » ( طه )122

ادب انجام تكالیف
درباره ادب جامع دیگرن كه خداوند متعــال انبیاء خـود را به آن مـؤدب نموده
است ،فرموده:
« پیغمبر چنان نیست كه در آنچه خدا براي او فریضه قرار داده ،حرجي بر او
باشد ،كما اینكه سنت خدا در سایر انبیاء گذشته نیز چنین بوده است ،آري ،امر
خداوند هم مقدر است و هم مقدور،
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انبیاء كساني هستند كه رسالتهاي خدا را تبلیغ مي كنند،
و از او مي ترسند ،و غیر از خدا از احدي نمي ترسند،
و بس است خداوند براي حساب ! " ( احزاب )39
و آن ادب جامع و سنت جاریه در انبیاء این بود كه :
در آن اندازه از زندگي كه نصیبشان شده ،و در هیچ امري از امور ،خودرا به
زحمت نیندازند؛ زیرا انبیاء پایه و اساس زندگیشان بر فطرت است ،و فطرت انسان آدمي
را جز به كارهائي كه خداوند وسائل رسیدن به آن را فراهم ساخته ،هدایت نمي كند ،و آدمي
را مكلف به كارهائي كه خداوند نیل به آن را دشوار كرده ،نمي سازد.
خدان تعالي همین معنا را از پیغمبر گرامي خود چنین حكایت مي كند:
« وما اَنا َ ِمنَ ال ُمت َ َك ِلّفین  -من از متكلفین ،یعني كساني كه خود را به زحمت مي
اندازند نیستم! »
ف هللا نفسا ً االّ ُوسعَها – خداوند هیچ كسي را جز به آنچه كه درخور طاقت
« ال یُ َك ِلّ ُ
اوست تكلیف نمي كند! » (بقره )286 -
نفس االّ ماآتاها – خداوند هیچ كسي را جز به مقدار قدرتي كه به او
« ال یُ َك ِلّ ُ
ً
ف هللاُ
داده تكلیف نمي كند( » .طالق)7 -

ادب استفاده از روزي حالل
ادب جامع دیگرن كه خداوند انبیاء خودرا به آن مؤدب نموده استفاده از طیّبات و
رزق حالل است ،و در این باره فرموده:
« هان اي رسوالن !
استفاده كنید از طیّبات،
و عمل صالح كنید،
به درستي كه من به هر كاري كه مي كنید ،دانایم !
و این دستور ،فرمان واحدي است براي عموم شما ،
و منم پروردگار شما ،
پس بپرهیزید از عذاب من ! » (مؤمنون )52
ً
در این آیات ،انبیاء را چنین تأدیب فرموده كه اوال از طیباتي كه مواد حیاتند استفاده
و درآن تصرف كنند ،و ثانیا ً از خبائث یعني هر چیزن كه طبع سلیم از آن نفرت مي كند،
اجتناب نمایند .ثالثا ً عمل را صالح انجام دهند.
اعمال صالح عبارتند از هر كارن كه فطرت بشر به آن رغبت داشته و سزاوار
مي داند كه از آدمي سربزند .خالصه ،كارهائي است كه بر وفق مقتضان اسبابي باشند كه
خداوند در ابقاء حیات بشر مقرر فرموده است .یا عبارتند از كارهائي كه الیق و صالح
بران تقدیم به پیشگاه ربوبي باشند!

ادب فردي و اجتماعي
در آیه فوق ادب فردن و ادب اجتماعي هر دو ملحوظ است .وقتي ادب فردن و
ادب اجتماعي دست به دست هم بدهند مجتمع واحد و بدون سروصدائي در بشر تشكیل مي
شود و همه به كلمة واحده پروردگار واحدن را مي پرستند و مبنان فرد فردشان ادب الــهي
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مي شود ،در نتیـجه از كارهان زشت پرهـیـز مي كنند و سر انجام بر اریكة سعادت قرار
مي گیرند.
این ادب فردن و اجتماعي را یك آیه از آیات قرآن جمع كرده است و آن آیه این
است:
« خداوند براي شما از دین چیزهائي را تشریع كرده كه نوح را بدان
توصیه فرموده بود،
و چیزي كه ما به تو وحي كردیم،
و همچنین آن چیزي كه ابراهیم و موسي و عیسي را بدان توصیه نمودیم ،همانا
این بود كه :
دین را بپا دارید ! و در آن متفرق نشوید ! » (شوري )13
زیرا این یك آیه هم ادب فردن ،یعني ادب نسبت به پروردگار را كه همان اقامة دین
است كر كرده است و همچنین ادب اجتماعي یعني ادب نسبت به مردم را ،و آن متفرق
نشدن است.

ادب نسبت به خدا
در آیه زیر ادب نسبت به پروردگار یعني توحید او ،و انجام دادن عبادت برمبنان
توحید كر شده است:
دو ِن -
« َوما اَر َ
نوحي اِلَی ِه اَنّهُ ال اِلهَ اِالّ اَنَا َ فَاعبُ ُ
سلنا ِمن قَب ِلكَ ِمن َرسو ٍل اِالّ ُ
و ما نفرستادیم قبل از تو كسي از پیغمبران را مگر اینكه به او وحي مي كردیم كه
معبودي جز من نیست ،پس مرا عبادت كنید !» ( انبیاء )25

ادب نسبت به مردم
و در آیه زیر سیره انبیاء و ادب الهي آنها را نسبت به مردم بیان فرموده است و آن
عبارت بوده از آمیز آنان با مردم ،و ترك تح ّجب و اختصاص و امتیاز در بین آنان:
« و گفتند :این چه پیغمبرن كه غـذا مي خورد ؟
و در بازار ها راه مي رود ؟
چرا فرشته ان به كمك او نیامد تا در كار انذار یارن ا كند؟
چرا گنجي در برابر فرو نریخت؟
یا ال اقل باغ میوه ان كه از میوه ا استفاده كند ،ندارد؟
قبل از تو پیامبراني نفرستادیم مگر اینكه آنان نیز غـذا مي خوردند،
و در بازارها راه مي رفتند! » ( فرقان )20
مستند  :آیات مندرج در متن
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قرآن مجید ادب و آدابي را كه پیامبران
ادب پیامبران در مواقع دشوار
الهي در مذاكرات و محاورات خود با قوم خود مرعي مي داشتند ،در آیات بسیارن نقل مي
كند كه این آداب را باید تبلیغ عملي آنها دانست كه دست كمي از تبلیغ گفتارن نداشت ،بلــكه
مؤثرتر بود .قسمتهائي از آن موارد یالً نقــــل مي شود:
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ادب در گفتار نوح با قوم خود
قرآن شریف از نوح علیه السالم چنین نقل مي كند:
« گفتند - :اي نوح ! با ما مجادله كردي  ،بیش از حد،
اگر راست مي گوئي بالئي را كه ما را بدان مي ترساني ،برسرمان بیاور !
گفت - :مطمئن بدانید اگر خدا بخواهد بر سرتان خواهد آورد،
و شما نمي توانید خدا را عاجز كنید،
و اگر خدا بخواهد شما را گــــمراه كند نصیحت من هم به شما سودي نمي دهد،
ولو هرچه نصیحتتان كنم،
آري اوست پروردگار شما و به سوي او باز خواهید گشت !» ( هود )34
نكاتي كه از لحاظ ادب در این محاوره رعایت شده بسیار است ،و ازآن جمله :
 -1بال و عذابي را كه آنها خیال مي كردند به دست نوح است از خود نفي و به
پروردگار خود نسبت داد.
 -2گفتار خود را با عبارت " اِن شا َء " و جملة " شما نمي توانید اورا عاجز
كنید! " ادامه داد و ادب خود را به نهایت رسانید .اضافه كرد كه اگر خدا
نخواهد شما از نصیحت من منتفع نخواهید شد!
گفتار پیامبران هرچند به صورت بیان شخصي آنهاست و از خدا غایب به نظر مي
رسد لكن وقتي دقت شود معلوم مي شود كه آنها خود را در حضور خدا مي دیدند و رعایت
مراسم حضور و مراقبت ادب را مي كردند.
در قرآن مجید محاورات بسیارن از هود و صالح و ابراهیم و موسي و شعیب و
یوسف و سلیمان و عیسي و محمد صل هللا علیهم اجمعین نقل شده است .و همچنین قرآن حاالت
مختلف پیامبران را مانند حال شدت و رخاء ،حال جنگ و صلح ،حال پنهان و آشكار ،حال
بشارت و انذار و امثال آن را نقل كرده است .

ادب توبه در گفتار موسي در حال غضب
وقتي موسي غضبناك بسون قومش بر مي گردد ،با مردمش چنیــــن صحبت مي
كند:
« پس موسي پر از خشم و اسف به قوم خود بازگشت  ،و گفت:
 اي مردم!آیا نبود كه پروردگارتان وعدة نیكویتان داد؟
آیا مدت مفارقتم از شما طول كشید؟ یا خواستید غضبي از پروردگارتان را به جان
خود بخرید ،كه چنین ناروا عهد مرا شكستید؟ » ( طه )86
موسي در این حال سرشار از غضب و غیظ و تأسف است ولي گفتار پر از ادب
نسبت به پروردگار و كر جمیل او ،و تذكر خشم الهي است بران عهدشكنان !

ادب در گفتار یوسف در خلوت زلیخا
قرآن مجید حال یوسف"ع" را در قصر زلیخا مجسم مي كند و این صحنه را چنین
شرح مي دهد:
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« زني كه یوسف درخانة او بود او را شب و روز دنبـــــــال مي كرد و مي خواست
از او كام بگیرد ،تا آنكه روزي همة درها را بر او و خودش بست و به یوسف
گفت:
 بیا  ،كه شیرین ترین آرزوها در انتظار توست !یوسف گفت:
 پناه مي برم به خدا از این دعوت كه مرا مي كني !خدا مالك من است ،و در تربیت و اكرام من و ترفیع مقامم احسان ها كرده است،
بدرستي كه ستمكاران رستگار نمي شوند ! » ( یوسف )23
این روشن ترین وجه ادب پیامبرن است كه در چنین مكان و زمان و حالي یك
لحظه پروردگار را غایب نمي داند و بیانش كر جمیل او و شناساندن خـــداونــدن است
كه مالك او و رب جلیل اوست!
هیچ گفتارن نمي تواند بر این صحنه و این بیان قرآن چیزن بیفزاید!

ادب درگفتار یوسف با برادران
قرآن مجید حال و بیان یوسف را در پایان سالهان هجران پدر و برادران ،آنگاه كه
برادرانش او را شناختند و از كرده خود شرمسار شدند ،چنین توصیف كرده است:
« برادران گفتند - :بخدا سوگند هر آینه خداوند تو را بر ما برتري داد !
و ما در كاري كه كردیم جز گناه اقدامي ننمودیم !
یوسف گفت - :امروز دیگر بر شما جرمي نیست،
من از خدا برایتان طلب مغفرت مي كنم،
و خدا شما را مي بخشد،
و او ارحم الراحمین است ! » ( یوسف )92
مالحظه مي شود كه یوسف دربارة خود حرفي نمي زند بلكه فقط كر رحمت و
مغفرت خدایش را بیان مي كند!

ادب درگفتار سلیمان با ملكه سبأ
قرآن مجید حال سلیمان "ع" را در موقع احضار تخت ملكة سبأ و اظهار قدرت
نمائي او نقل مي كند و ادب بیان و رعایت مراسم حضور پروردگار را چنین شــــرح مي
دهد:
«  . . .چون سلیمان تخت (بلقیس) را پیش خود حاضر دید،
گفت - :این از فضل پروردگار من است !
تا مرا بیازماید كه آیا شكر مي گذارم یا ناسپاسم؟
و هركس شكر كرد ،جز این نیست كه براي خود شكر كرد،
و هركس ناسپاسي كند ،بي گمان پروردگارمن بي نیاز وستوده است!»
( نمل )40
این آیات راجع به سلیماني است كه ملك عظیمي به او داده شده ،و امر نافذ گشته
و صاحب قدرتي شده كه وقتي دستور احضارتخت بلقیس ملكه سبأ را از سبأ به فلسطین
صادر مي كند در كوتاه ترین چشم بهم زدني پیش رویش نصب شده مي یابد ،ولي در عین
حال تكبر و نخوت عارضش نمي شود و پروردگار را از یاد نمي برد و بدون هیچ مكثي
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به بهترین وجهي بر پروردگار خود ثنا مي گوید!

ادب در گفتار رسول هللا "ص" در غار
قرآن مجید درباره لحظات سخت زندگي و مهاجرت رسول گرامي اسالم و بیان
ادب حضور او در آیة زیر چنین مي فرماید:
«  ...خداوند یاري اش كرد در آن روزي كه وي در غار یكي از دو نفر بود،
زماني كه به رفیق خود گفت:
 غم مخور ،به درستیكه خدا با ماست ! » ( توبه )40در آن روز دشوارن امر و شدت هول او را برآن نداشت كه خدان خود را از یاد
ببرد و از این كه خدا با اوست ،غفلت كند!

در خلوت

ادب در گفتار رسول هللا "ص"
یكي از اسرارخود را به
قرآن مجید زماني را یاد آور مي شود كه رسول هللا
سر آن جناب را فا نمود و رسول
بعضي از زوجات خود سپرد ،و پس از آن كه آن زن ّ
خدا«ص» از بعضي كه رنجیده بودند رفع سؤ تفاهم كرد و عین داستان را برایش گفت ،و از
سر را فا كرده بودند اعراض فرمود.
بعض دیگر كه ّ
و همین زن پرسید:
سرت را فاش ساختم؟
«  -از كجا دانستي كه من ّ
فرمود - :داناي خبیر خبرم داد ! » ( تحریم )3
سر خود به بعضي از زوجات خود
آیه فوق نشان مي دهد كه آن جناب در سپردن ّ
در خلوت هم رعایت ادب را نسبت به پروردگار خود بعمل آورد!
مستند  :آیات مندرج در متن
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قرآن مجید در تاریخ زندگي پیامبران
ادب پیامبران در مقابله با قوم خود
الهي ،برخورد آنها را با مردم عصر خود ،و ادبي را كه در دعوت و مذاكره و محاوره با
قوم و امت خود داشتند ،بیان مي كند ،و صحنه هائي را تجسم مي بخشد كه مي توان از آنها
پي به اخالق و ادب این بزرگمردان و رسالت آنان برد.
وقتي برخـورد آنـها و بیـاناتشان را در مقـابل سركشان و جـ ُ ّهال بررسي مي كنیم
حتي یك جا پیدا نمي كنیم كه در بیان آنها ناسزا یا اهانتي وجود داشته باشد .در مقابل آن همه
مخالفت ها و ناسزاها و استهزاء و تحقیر كه از طرف دشمنان و نادانان قوم مي دیدند و مي
شنیدند همواره بهترین بیان و خیرخواهانه ترین وعظ را در پاسخ ایراد مي كردند و جز به
ســالم از آنان جدا نمي شدند.
دستور الهي و رفتار آنان ،در قرآن كریم در آیه زیر كامالً تبلور یافته است:

« َ ...و اِذا خا َ
طبَ ُه ُم الجا ِه َ
سالما ً ! » (/63فرقان)
قالوا َ
لون ُ

نوح در برابر قوم
« گروهي كه از بزرگان قوم نوح كافر شدند ،گفتند:
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 ما تو را جز بشري عادي و مثل خود نمي بینیم،و نمي بینیم كسي از اشراف پیرویت كرده باشد،
و جز اراذل و تهي دستان ما تبعیت تو را نكرده اند،
و ما براي شما فضیلتي در قبال خود نمي بینیم،
بلكه برعكس شماها را دروغگویاني مي پنداریم !
نوح فرمود:
اي قوم ! آیا خیال مي كنید به فرضي هم كه من از ناحیه پروردگارم داراي حجت و
معجزه اي باشم ،و خداوند از ناحیه خود مرا نبوتي داده باشد ،و این امر در اثر كم
فكري شما برشما پوشیده باشد ،آیا مي توانم شما را به معرفت آن وادار كنم ،با
اینكه شما از آن كراهت دارید؟ »
( هود )28

هود در برابر قوم خود
هود علیه السالم پیغمبرن است كه بر قوم " عاد " مبعوا شده است .قرآن كریم
محاوره وگفتگوئي را كه این پیامبرالهي با قوم خود داشته ،چنین شـــرح مي دهد:
« قوم او گفتند:
 ما درباره تو جز این قضاوت نمي كنیم كه بعضي از بت ها و خدایان ما تو راآسیب زده و عقل ترا تباه كرده اند !
هود گفت:
 من جدا ً خداي را شاهد مي گیرم ،شما نیز شاهد باشید،كه من از چیزي كه شما براي خدا شریك گرفته اید ،بیزارم! »(هود )55

ابراهیم در برابر آزر
« آزر گفت - :آیا تو اي ابراهیم !
از خاندان من روي گردان هستي؟
مطمئن باش كه اگر از این كار دست برنداري تو را سنگسار خواهم كرد !
برو ! و براي همیشه از نظر من دور شو !
ابراهیم گفت - :سالم برتو !
بزودي از پروردگار خود براي تو طلب مغفرت مي كنم ،
زیرا او به من مهربان است ! » (مریم )47

موسي در برابر فرعون
« فرعون گفت  :رب العالمین چیست؟
موسي گفت:
 رب العالمین پرورش دهندة آسمانها و زمین است،و هرچه میان آن دو است ! . . .
فرعون به اطرافیان خود گفت:
 رسولي كه به سوي شما فرستاده شده دیوانه است !موسي گفت:
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 رب العالمین همان پرورش دهندة مشرق و مغرب عالم است و آنچه میانآنهاست ! اگر بخود آئید و عقل خود را به كار ببندید ! » (شعرا )28

موسي و هارون در برابر فرعون
این تعلیم الهي بود كه به موسي و هارون القاء مي كرد تا در برابر فرعون چه كار
بكنند:
« -به سوي فرعون بروید ! كه او طغیان كرده است.
و به زبان نرم دعوتش كنید ،بلكه متذكر شود یا بترسد ! » ( طه )44

مریم در برابر مردم
« گفتند - :اي مریم ! كار زشتي كردي ! اي خواهر هارون !
نه پدرت مردي بد بود و نه مادرت زناكار ؟
تو چرا چنین شدي ؟ و بدون شوهر فرزند آوردي؟
مریم اشاره به عیسي نمود،
یعني از این كودك بپرسید !
گفتند:
 چگونه حرف بزنیم با كسي كه نوزاد است و در گهواره ؟!عیسي لب به سخن گشود و گفت:
به درستي كه من بندة خدایم !
خداوند كتاب به من داده،
و مرا پیغمبر كرده است ! » (مریم )30

رسول هللا "ص" در برابر مشركین
وقتي كفار و مشركین مكه نسبت دیوانگي و كهانت و شاعرن به رسول هللا «ص»

دادند ،خدان متعال با وحي خود در قرآن مجید او را چنین راهنمائي كرد:
« هرچه آنان آزارت كنند ،تو بیشتر پندشان بده !
چه به نعمت پروردگارت قسم كه تو نه كاهني و نه دیوانه !
بلكه مي گویند :
شاعري است كه پس از مرگش حوادث روزگار یادش را از دلها مي برد،
و ما منتظر مرگ اوئیم !
بـگـو !
 حال كه چنین است ،منتظر باشید !من هم با شما از منتظرانم ! » (طور )31

رسول هللا "ص" در برابر ظالمین
« ستمگران گفتند - :پیروي نمي كنید مگر مردي جادو شده را !
ببین چگونه برایت مثالها زدند ،و در نتیجه گمراه شدند،
و دیگر نمي توانند به راه آیند ! » (فرقان )9
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مملو است از آیاتي كه درآنها پیامبران الهي را انواع زخم زبان ها و
قرآن مجید
ّ
تهمت ها زدند و اهانت كردند ولي در هیچ جان قرآن اشاره ان پیدا نمي كنید كه انبیاء الهي
در برابر این رفتار قوم و آزار و خشونت آنها عكس العمل بد و خشن یا بد زباني نشان
دهند ،بلكه همواره با ادب الهي و با گفتار صواب و منطق شیوا و خلق خو با آنها روبرو
شدند.
این بزرگواران كساني بودند كه خدایشان بهترین گفتار و زیباتریــن ادب را تلقین
شان مي كرد و از چنین شیوه تعلیم و تربیت الهي بهره مند بودند.

رسول هللا "ص" در برابر گستاخي پیروان
« اگر كساني كه تو را دستور دادیم به این كه حق شان را بدهي،
نزد تو آمدند و بي حیائي كردند،
و تو خواستي تا چندي كه از خدایت طلب فضل و گشایش نكرده اي ازآنان اعراض
كني،
با ایشان به نرمي سخن گو و وعده نیك بده ! » ( /28اسری)
مستند  :آیات مندرج در متن
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قرآن مجید با نقل گفتگوهائي كه پیامبران الهي
نحوه گفتار و بیان پیامبران
با مردم داشته اند ،نشان مي دهد پیامبران همواره خود را جزو مردم و یكي از آنها حساب
مي كردند .آنها با هر طبقه از مردم كه صحبت مي كردند به زبان آنان و به قدر فهم آنان
صحبت مي كردند .چنانكه رسول گرامي اسالم «ص» فرمود:
« ما گروه پیامبران ،اساس كارمان بر این است كه با مردم به قدر عقولشان
صحبت كنیم».
انبیاء علیهم السالم خودشان در دعوت به حق ،مجهز به حق و بركنار از باطل
بودند ،و از هرچیزن كه مایة گمراهي است پرهیز مي كردند ،چه موافق میل مردم باشد و
چه نباشد .پیامبران در راه امتثال اوامر حق تـعـالي جز او از احـدن نمي ترسیدند ،و در راه
اظهار حق هیچ چیزن را مانع نمي دیدند .خداوند متعال نیز آنها را یارن مي فرمود :
سلَنا  -هر آینه ما یاري خواهیم كرد رسوالن خود را !» ( مؤمن )51
« اِنّا لَنَن ُ
ص ُر ُر ُ
از زبان نوح «ع» خطاب به قومش در قرآن آمده است كه فرمود:
« – و لكن من شما را مردمي نادان مي بینم ! » ( هود )29
از زبان هود «ع» مي فرماید:
« شما جز دروغگویان و مفتریان نیستید ! » ( هود )50
«  -اینك واجب شد كه عذاب و غضب پروردگارتان بر شما نازل شود،
آیا با من درباره بتهائي كه خودتان و پدرانتان تراشیده اید مجادله
و سرسختي مي كنید؟
با اینكه خدا هیچ حجتي بر اعتبار آنها نفرستاده است ؟! » ( اعراف )71
–

از قول لوط«ع» مي فرماید:
«  -بلكه شما مردمي هستید كه ظلم را از حد گذرانیده اید!» (اعراف )81
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از قول ابراهیم «ع» مي فرماید:
«  -تفو بر شما اي قوم ،و بر آن چه كه غیر خدا مي پرستید ! تا كي تعقل نخواهید
كرد! » (انبیاء)67
از موسي «ع» حكایت مي كند كه در پاسخ فرعون گفت:
«  -تو خود مي داني كه این معجزات مرا جز پروردگار آسمانها و زمین كسي
نازل نكرده است ،اوست كه چنین براهیني براي نبوت من نازل فرموده است ،و
من اي فرعون ،تو را نمي بینم مگر مردي هالك و محروم از ایمان و راندة درگاه
خدا ! » (اسراء)102

ادب پیامبران در اظهار حق
هیچ مطلوب و محبوبي عزیز تر از حق بران پیامبران الهي نبوده است !
گرچه در پاره ان موارد از طرف پیامبران در مواقع اظهار حق ،مطالبي نقل مي
شود كه ازنظر مردم منافي با ادبي است كه در میان آنان دایراست ،ولكن این گونه مطالب
را نباید بي ادبي دانست ،زیرا مردمي كه شالودة زندگي آنها بر اساس هون و هوس و
مداهنة اهل باطل و تملق در برابر مفسدین و اهل عیش و نو ریخته شده و زندگي شان از
راه باطل تأمین مي شود ،نظرشان قابل اعتماد نمي تواند باشد " .ادب" تنها در گفتار
پسندیده و جایز ،و در عمل صالح محقق مي شود.
تشخیص اینكه چه گفتار و چه عملي پسندیده است در مسلك هان مختلف زندگي و
آراء و عقاید مختلفي كه جوامع مختلف بشرن از آنها تشكیل شده است ،مختلف مي شود،
ولكن در جامعة دیني قهرا ً حق اظهار مي شود و پیرون مي گردد.
وقتي مجتمع دیني پیرو حق باشد ،ادب هم در آن عبارت از این خواهد بود كه اگر
سلوك طریق حق راههان متعدد داشته باشد ،بهترین آن سلوك شود.
مثالً اگر ممكن باشد كه هم به نرمي صحبت شود و هم به خشونت ،البته به نرمي
صحبت مي شود.
اگر در كار نیك هم ممكن باشد عجــــله كرد و هم عجله نكرد ،البته عجله در كار
نیك ترجیح داده مي شود.
دستورات زیر در قرآن مجید این معني را روشن مي سازد:
« ما براي موسي در الواح از هر چیزي پندي و براي هر چیزي تفصیلي نوشتیم و گفتیم:
 این دستورات را با قوت قلب بگیر ! و با قوت هم دستور بده ! -تا آن را به بهترین وجهي كه ممكن است به كار بندند!»(اعراف )145

خدا به رسول گرامي خود مي فرماید:

«  -پس بشارت ده بندگانم را ،
آنان را كه گفتار را مي شنوند،
و از بهترین و احسن آن پیروي مي كنند،
آنان كساني هستند كه خداوند هدایتشان كرده،
و آنان صاحبان خرد هستند ! » (زمر )18

در امر الهي این نكته روشن است كه :
هیچگاه در باطل  ،و یا در حق آمیخته با باطل  ،ادب وجود ندارد !
هر چیزي كه حق محض نباشد ضاللت است !
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ولي حق است !
و خدا ّ
و باطل را نمي پسندد !
" و از حق كه بگذري جز ضاللت چیزي نیست ! " ( یونس )32

پیامـــبـران الهي در رفتار و معاشرت با مردم ،احترام نسبت به اقویا و ضعفا را
بطور یكسان رعایت مي كردند ،و فرقي بین توانگر و فقیر ،كوچك و بزرگ و زن و مرد
قائل نبودند .مزایان اجتماعي كا بي كه اقویا و زورمندان بران خود قائل بودند در نظر
انبیاء باطل و بي اعتبار بود.
قرآن مي فرماید:
"  -هان اي مردم ! ما همة شما را از یك مرد و یك زن آفریدیم ،و شمارا تیره و تیره و قبیله
و قبیله كردیم تا یكدیگر را به آساني بشناسید ،نه كه بیكدیگر برتري بفروشید !
البته گرامي ترین شما نزد خدا پارساترین شماست ! » ( حجرات )13

در این منطق آن استكبارن كه اقویاء به قوت خود و اغنیاء به ثروت خود مي
كردند ،جان خود را به تواضع و سبقت از یكدیگر به سون مغفرت و رحمت و مسابقه در
خیرات و جهاد در راه خدا و طلب مرضات او داد ،و در نتیجه همانطور كه اغنیاء احترام
مي شدند فقرا نیز احترام شدند ،بلكه فقرا و ضعفا به احترام بیشتر و رعایت ادب زیادترن
اختصاص یافتند:
«  -اي پیامبر گرامي ما !
شي ِ یُری ُدونَ َوج َههُ»! ...
سكَ َم َع الَّذینَ یَد ُ
 َو اص ِبرنَف َعونَ َرب َّه ُم ِبا ْلغَدا ِة َوا ْلعَ ّ
 نفس خودرا چنان تربیت كن كه معاشرت و آمیزش با كساني را كه صبح تاشام پروردگارشان را مي خوانند و رضاي اورا مي طلبند ،تحمل كند!
 به طمع زینت حیات دنیا چشم از ایشان بر مگردان ! و به همین منظور اقویائي كه ما دلشان را از یاد خود غـــافــل كرده ایم ،ودرنتیجه ،هواي نفس خود را از حــد بیرون پیــروي مي كنند ،اطاعت مكن !
» (كهف )28
در سورة انعام همین نحوة تأدیب الهي را چنین متذكر مي شود:
«  -و كساني را كه پروردگار خود را در صبح و شام مي خوانند و رضاي او
را مي جویند ،از خود طرد مكن !
و بدان كه از حساب آنان چیزي بر تو نیست،
و از حساب تو نیز چیزي برآنان نیست،
تا بدین منظور مؤمنین را از خود براني ،
و آنان را به خود راه ندهي،
و در نتیجه از ظالمین باشي ؟!! » ( انعام )52
در سورة حجر مي فرماید:
«  -چشمان خودرا در نعمت هائي كه بدین گروه ناچیز داده ایم مچران! و
دراین باره غم مخور!
و با مؤمنین به نرمي و تواضع رفتار كن !
و بگو !  -من نذیري هستم كه مواقف خطرناك را اعالم،
و رسالت ها را بیان مي كنم! » (حجر)89
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نوح علیه السالم به اشراف قوم خود گفت:
«  -من آن نیستم كه كساني را كه ایمان آورده اند (هرچند فقیر و ناچیزند )،از
خود برانم،
چه آنان به دیدار پروردگار خود خواهند رفت،
و لكن من شما را مردمي جاهل مي بینم كه چنین فقرا و ضعفا را تحقیر مي كنید !
اي مردم ! بمن بگوئید كه اگر اینان را از خود طرد كنم و اینها نزد خدا با من
مخاصمه كنند ،چه كسي مرا در دفع عذاب خدا یاري خواهد كرد؟ چرا فكر نمي
كنید ؟
 . . .به آنان كه ایمـــان آورده اند و شما به چشم حقــارت مي نگرید نمي گویم كه
خدا در ازاي عمل نیكشان پاداش نمي دهد !
خدا بهتر مي داند كه چه خلوصي در دلهاي ایشان هست و چه هدف هائي از خیر
و سعادت دارند،
چه اگر اینها را بگویم از ظالمین خواهم بود ! » ( هود )30
نظیر این گفتگو در نفي امتیازات طبقاتي ،گفتار شعیب است باقوم خود ،كه قرآن
شریف آن را چنین نقل مي كند:
«  -اي قوم !
من نمي خواهم از چیزي كه شما را نهي كرده ام ،مخالفت ورزیده و خود مرتكب
شوم! من غرضي جز اصالح امور شما به قدر طاقتم ندارم ،امیدوارم كه به
امتثال آنچه شما را بدان امر مي كنم ،و اجتناب از آنچه شمارا از آن نهي مي كنم،
موفق شوم !
و این توفیق من جز به دست خداي تعالي نیست!
بر او توكل مي كنم ! و به سوي او بازگشت مي نمایم ! » ( هود )88
خدان تعالي در معرفي رسول گرامي خود بران مردم مي فرماید:
«  -به سوي شما آمد رسولي مهربان،
از جنس خود شما،
رسولي است كه ضرر شما بر او گران و ناگوار است،
و بر هدایت شما حریص ،و نسبت به مؤمنین رئوف ورحیم است! »
( توبه )128

«  . . .رسول هللا ایمان مي آورد به خدا،
و پیام هایش را قبول مي كند،
و ایمان مي آورد به مؤمنین ،و گفتارشان را مي پذیرد،
او رحمتي است براي آنانكه از بین شما به او ایمان آورده اند !» ( توبه )61

عظیم !
ق َ
«  -اِنّ َك لَعّلي ُخ ْل ٍ

-

تو هر آینه متخلق به خلق عظیم هستي !

لناك اِالّ َرح َمةً ِللعالَمینَ !
س َ
« َ -ومآ اَر َ

» (قلم ) 4

 و من ترا نفرستادم مگر به منظور اینكه براي جهانیان رحمتي باشي !»(انبیاء )107
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فصل چهارم
سنت های الهی در رسالت پیامبران
مستند  :آیات و روایات مندرج در متن

المیزان ج  3ص 201

در قرآن شریف حقیقت نبوت ( یعني ارشاد مردم
تعریف نبوت و رسالت
بـوسیلة وحي )،مكرر در مكرر كر شده است ،و از مردان آن ،دو تعبیر مختلف به عمل
نبي و رسول
آمده است یا به عبارتي به دو قسم تقسیم شده اند:
ّ
در آیه زیر مي فرماید:
داء ! " (زمر )69
تاب و ِجاْي َء ِبالنَّبیّینَ َوال ُّ
ش َه ِ
" ُو ِض َع ا ْل ِك ُ
و نیز مي فرماید:
س َل فَیَقو ُل ماذا ا ُ ِجبتُم ! " ( مائده )109
الر ُ
" یَو َم یَج َم ُع هللاُ ُّ
معنان " رسول" پیام بر است ،و شرافت وساطت و سفارت ازطرف خدا به سون
مردم را دارد.
نبي " صاحب خبر است ،و شرافت اطالع از خدا و عالم غیب را دارد.
معنان " ّ
" نبوت " مقام بیان معارف دیني بران مردم است تا دنیا و آخرت و معا و
معادشان بواسطة آنها اصالح شود ،و به مقتضان عنایت پروردگار به شاهراه سعادت
رهنمون گردند.
" رسالت" یك سفارت مخصوصي است كه بواسطة آن حجت بر مردم تمام مي
شود ،و از آن پس كارشان یكسره مي گردد ،یا سعادت دنیا و آخرت ،یا عذاب دو جهان.
یعني " رسول " فرستادة مخصوصي است كه بران اصالح همه جانبة كار مردم
مبعوا مي شود بطورن كه اگر او را تكذیب كردند و پیام هایش را نپذیرفتند مورد عقوبت
پروردگار واقع مي شوند.
در آیة زیر مي فرماید:
« و عذاب كننده نبودیم تا رسولي را برانگیزیم ! »
در روایات اسالمي در كتاب كافي از حضرت امام باقر علیه السالم روایت شده كه
فرمود:
« نبي كسي است كه خواب مي بیند و صدا مي شنود ،ولي ملـك را مشـــاهده نمي كند ،و
رسول كسي است كه صدا را مي شنود ،خواب مي بیند ،و ملك را مشاهده مي كند».

روایات دیگرن نیز به همین مضمون وارد شده است:
منظور این نیست كه رسول كسي است كه ملك وحي به سون او فرستاده شده است،
بلكه منظور این است كه نبوت و رسالت دو مقام الهي هستند .عالمت نبوت خواب دیدن و
عالمت رسالت مشاهدة ملك وحي است.
برخي از پیغمبران داران هردو مقام بوده اند و لذا هر دو عالمت در ایشان موجود
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بوده است .بنابراین ،نبي و رسول از حیث مصداق اعم و اخص است ،نه از حیث مفهوم.
نبوت از لحاظ افراد اعم از رسالت است ،بنابراین كسي كه خاتم االنبـیاء شد ،چون
رسوالن هم دسته ان از ایشان هستند خاتم رسوالن هم خواهد بود.
و ایشان به رحمن كفر مي ورزند،
بگو ! پروردگار من اوست كه خدائي جز او نیست !
من به او توكل مي كنم،
و رجوع من به سوي اوست ! »
آغاز این آیه اشاره است به سنت جارن از دعوت امم به دین توحید ،و اینكه گمراه
كردن هركه را بخواهد ،و هدایت هركه را بخواهد ،خود بر طبق نظامي است كه در رجوع
به خدا و ایمان به او و اطمینان قلب به یاد او ،و عدم رجوع به او ،جریان دارد.
مي فرماید :تو را در امتي فرستادیم كه قبل از ایشان امتهان دیگرن بودند و
گذشتند ،و این ارسال ،نظیر همان ارسال و بر طبق سنتي است كه همواره در عالم جریان
داشته است ،و ارسال تو نیز بدین منظور بوده است كه بر امتت تالوت كني آنچه را كه به
سویت وحي مي كنیم ،و ایشان را كه به"رحمن" كفر مي ورزند به مضامین این كتاب تبلیغ
نمائي !
كر اسم "رحـمـن" بدان جهت بود كه اشاره كند به اینكه نپذیرفتن وحي ان كه
رسول هللا «ص» بر ایشان مي خواند كه همان قرآن باشد ،و اعتنا نكردنشان به امر آن ،و
اعتراضشان به این كه چرا آیتي و معجزه ان از ناحیة پروردگار بر او نازل نشده است،
در حقیقت كفران " رحمت عمومي الهي" است ،رحمتي كه اگر آن را بپذیرند و بدان عمل
كنــند متضمن سعادت دنیـــا و آخرت آنان است.
در عبارت آخر آیه به رسول گرامي خود صلوات هللا علیه وآله و سلم دستور مي دهد به
اینكه مسئله توحید را به صراحت به ایشان گوشزد نماید و بگوید :او تنها پروردگار من
است بدون اینكه شریكي با او باشد ( ،برخالف آنچه شما پنداشته اید!) و تنها او بران من
ربوبیت دارد ،من نیز تنها او را قائم به جمیع امور خود مي دانم ،و حوایجم را تنها به
درگاه او عرضه مي دارم  -او وكیل من است ،و من به سون او باز مي گردم !
مستند  :آیة  7سورة رعد

" َ ...و ِل ُك ِ ّل قَ ْو ٍم ها ٍد …! "

المیزان ج 22ص190

از این آیة شریفه بر مي آید كه زمین
هرقومي را هدایت كننده اي هست !
هیچ وقت از یك هادن كه مردم را به سون حق هدایت كند ،خـالي نمي شود ،یا باید پیغمبرن
باشد و یا هادن دیگرن كه به امر خدا هدایت كند.
" كساني كه كافر شدند گویند:
چرا از پروردگارش آیتي به او نازل نمي شود؟
تو فقط بیم رساني !
و هر گروهي را هدایت كننده اي هست ! " ( / 7رعد)
خداوند به رسول گرامي خود مي فرماید:
 كافران با این كه قرآن كه بزرگترین و بهترین معجزات است و در اختیار ایشاناست ،از تو معجزه ان بر طبق دلخواه خود مي خواهند ،تو دربارة معجزه هیچكاره ان،
تو تنها هدایت كننده ان هستي كه ایشان را از راه انذار هدایت مي كني !
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چون سنت خدا در بندگانش بر این جریان یافته كه در هر مردمي یك نفر هادن و
راهنما مبعوا كند تا ایشان را هدایت نماید.
در روایات اسالمي ،در كافي از ابي بصیر روایت كند كه گفت:
« به امام صادق علیه السالم عرض كردم  :معنان این آیه چیست؟
وم ها ٍد !
اِنَّما ا َ ْنتَ ُمنذ ٌِر و ِل ُك ِ ّل قَ ٍ
فرمود - :رسول خدا در تفسیر آن فرموده  :من منذرم و علي هادن است!
حال بنظر تو ان ابامحمد! آیا در امروز هادن ان وجود دارد؟
عرض كردم - :فدایت شوم ،همواره از شما هادیاني یكي پس از دیگرن وجود داشته است
تا نوبت به شخص شما رسیده است؟
 خدا رحمتت كند ان ابا محمد! اگر این چنین بود كه وقتي آیه ان كه درفرمود:
حق مردن(امامي) نازل شده با مردن آن مرد مي ُمرد ،قــرآن مي ُمرد! ولي قرآن
كریم در بازماندگان جارن است ،چنانكه در گذشتگان جارن بود ! »
مقصود این است كه این آیه كه در حق علي علیه السالم نازل شده است بر باقي
ائمه علیهم السالم نیز جریان مي یابد.
مستند  :آیه  36سوره نحل
المیزان ج  24ص 96

"َولقد بَعَثنا في ُك ِ ّل ا ُ َّم ِة رسوالً اَ ِن ا ْعبُ ُدهللاَ َواَجتَ ِنبواال ّ
طاغوت!»

آیة فوق اشاره به این حقیقت است كه
درهرملتي پیغمبري مبعوث شده !
مسئلة بعثت رسول امرن است كه اختصاص به امتي ندارد بلكه سنتي است كه در تمامي
مردم و همة اقوام جریان مي یابد ،و مالكش هم احتیاج است؛ و خدا به حاجت بندگان
خویش واقف است.
و اینكه فرمود " :براي اینكه خدا را بپرستید و از طاغوت اجتناب كنید "،بیان دلیل
بعثت رسول است .حقیقت بعثت رسول جز این نیست كه بندگان خدان را به عبادت خدا و
اجتناب از طاغوت دعوت كند.
خداوند متعال در ادامة آیات فوق مي فرماید:
« بعضي را خدا هدایت كرد ،و بعض دیگر ضاللت بر ایشان مقرر گشت،
در زمین بگردید و بنگرید عاقبت تكذیب كنندگان چسان بوده است !»
تمامي امت ها ،مانند این امت ،منقسم به دو طایفه بودند:
 یك طایفه آنهائي كه خدا هدایتشان كرده است و به عبادت او و اجتناب ازطاغوت موفق شدند.
 طایفة دوم از امت ها آنهائي هستند كه ضاللت بر آنان ثابت و الزم شده است.این همان ضاللتي است كه خود انسان به سوء اختیـار درست مي كند ،نه آن ضاللتي
كه خدا به عنوان مجازات آدمي را بدان مبتال مي سازد.
آن گاه خدان سبحان كیفیت وجودن پیامبران را بیان مي كنــــد و مي فرماید:
رسوالن افراد عادن هستند كه به آنها وحي مي شود .این بیان در قبال ادعان مشركین است
كه مي پنداشتند اگر خداوند بشرن را فرستادة خود كند نظام طبیعت را نقض مي كند ،و
اختیار و استطاعت را از بین مي برد.
هیچ یك از فرستادگان خدا و در هیچ یك از كتب نازله از ناحیة خدا ادعا نشده كه
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دعوت دیني ظهور قدرت غیبي است كه هر چیزن را مقـهــــور مي سازد و ارادة تكویني
است كه مي تواند نظام عالم را برهم زند ،و سنت اختیار را باطل و مردم را مجبور به
قبول نماید!
وم ِه ِلیُبَ ِیّنَ لهم" !...
سان قَ ِ
" َوما اَر َ
سلنا ِمن رسو ٍل االّ ِب ِل ِ

مستند  :آیه  4سوره ابراهیم
المیزان ج  23ص 25

« ما هیچ رسولي نفرستادیم مگر به
هرملتي را رسولي همزبان خود آمده !
زبان مردمش و به لغت و واژه ایشان تا بتواند احكام را براي آنان بیان كند!»
مقـصود از ارسال رسل به زبان قوم خود ،این است كه رسوالني كه فرستاده ایم هر
یك از اهل همان زباني بوده اند كه مأمور به ارشــاد اهل آن شده اند ،حال چه اینكه خود
از اهل همان محل ،و از نژاد همان مردم باشد ،و یا آنكه مانند حضرت لوط از اهالي
سرزمین دیگر باشد ولي به زبان قوم لوط با ایشان سخن بگوید .همچنانكه قرآن كریم از یك
طرف او را در میانه قوم لوط غریب خوانده – من بسوي پروردگارم هجرت مي كنم!  -و
از طرف دیگرهمان مردم بیگانه را قوم لوط خوانده و مكرر فرموده است " :و قوم لوط ! "
حال آیا پیغمبراني كه به بیش از یك امت مبعوا شده اند یعني پیغمبران اولواالعزمي
كه بر همگي اقوام بشرن مبعوا مي شدند چه وضعي داشته اند؟ آیا همة آنان زبان همة
اهل عالم را مي دانسته اند و با اهل هر ملتي به زبان ایشان سخن مي گفته اند یا نه ؟
داستانهان زیر داللت مي كند بر این كه اینها اقوامي را كه اهل زبان خود نبوده اند
دعوت مي كردند:
مثالً حضرت ابراهیم خلیل «ع» با این كه خود سریاني بود ،عرب حجاز را به عمل
حج دعوت نمود .موسي«ع» با این كه عبري بود ،فرعون و قوم او را كه قبطي بودند به
ایمان به خدا دعوت فرمود .پیغمبر بزرگوار اسالم«ص» یهود عبري زبان و نصاراي
رومي زبان و غیر ایشان را دعوت فرمود ،و هركه از ایشان كه ایمان مي آورد ایمانش
را مي پذیرفت .همچنین دعوت نوح «ع» كه از قرآن كریم عمومیت دعوت او و
نامبردگان دیگر استفاده مي شود.
این كه خداوند فرمود كه هر رسولي را به زبان قوم خود فرستاده دلیلش این است
كه خدان ت عالي مسئلة ارسال رسل و دعوت دیني را بر اساس معجزه و یك امر غیر عادن
انبیاء خود واگذار
بنا نگذاشته است و چیزن هم از قدرت و اختیارات خود را در این باره به
ِ
ننموده است بلكه ایشان را فرستاده تا به زبان عادن كه با همان زبان در میان خود گفتگو
مي كنند و مقاصد خود را به دیگران مي فهمانند ،با قوم خود صحبت كنند و مقاصد وحي را
نیز به ایشان برسانند .انبیاء غیر از بیان وظیفة دیگرن ندارند ،و مسئلة هدایت و ضاللت
افراد ربطي به انبیاء علیهم السالم و غیر ایشان ندارد ،و این كار ،كار خود خدان تعالي
است.
مستند  :آیه  38سوره رعد
ج  22ص 293

سالً ِمن قَب ِلكَ َو َجعَلنا لَ ُهم اَزواجا ً َو ذُ ِ ّریَّةً…!"
" َو لَقَد اَر َ
سلنا ُر ُ

ارسال رسل از جنس بشر

المیزان

در این آیه خداوند متعال حقیقتي را به رسول
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خدا «ص» تذكر مي دهد و آن حقیقت این است كه سنت خدا بر این جریان یافته كه انبیاء
علیهم السالم از جنس خود بشر باشند ،و اصوالً مسئلة ارسال رسل از طریق متعارف و
مألوف صورت گیرد ،نه این كه انبیاء مالك غیب عالم و اختیاردار چیزن از مختصات آن
باشند .مثالً داران یك قوة غیبي باشند كه با داشتن آن هرچه بخواهند بكنند و قادر علي
االطالق باشند و در نتیجه هر آیتي و معجزه ان كه بخواهند و یا از ایشان طلب كنند،
بیاورند ،بلكه ایشان مانند سایرین بشرن بیش نیستند و هیچ اختیارن از خود ندارند ،و همة
امور به دست خداست.
خدا اگر بخواهد آیتي یا معجزه ان مي فرستد ،البته وقتي مي فرستد كه حكمت الهیه
او اقتضا بكند .و این طور نیست كه همه اوقات در مصلحت و حكمت برابر باشند و گرنه
حكمت باطل مي شود و نظام خلقت مختل مي گردد ،بلكه بران هر زماني حكمتي است
مناسب آن ،و حكمي است مساعد آن ،و به همین جهت بران هر وقتي یك آیت مناسب
هست.
ادامة آیه اشاره دارد به این كه انبیاء علیهم السالم قدرت غیبي ندارند و در آنچه كه
مي خواهند مستقل نیستند ،تنها كارن كه مي توانند بكنند كه ا ن خداوند یاورشان باشد.
معنان آیه این است كه:
« پیش از تو نیز پیغمبراني را فرستادیم كه همسران و فرزندان داشتند،
و هیچ پیغمبري حق نداشت جز با اجازة خدا معجزه اي بیاورد،
كه هر مدتي را مكتوبي است!»
پس خدان سبحان است كه هر چه بخواهد نازل مي كند ،و به هرچه بخواهد ا ن مي
دهد ،ولكن همو در هر وقت و هر آیتي را نازل نمي كند و بدان ا ن نمي دهد ،زیرا بران
هر وقتي كتابي است ،كه او نوشته ،و بجز آنچه در آن نوشته واقع نمي شود.
مستند :آیه  9سوره انعام
المیزان ج 13ص 29

" َولَ ْو َجعَلناهُ َملَكا ً لَ َجعَلناهُ َر ُجالً َو لَلَبَسنا عَلیهم ما یَلبَسونَ !"

« و گفتــند :چرا فرشــته اي بر محـمد نازل نشد؟ اگر
لزوم انسان بودن پیامبران
فرشته اي نازل مي كردیم كار یكسره مي شد و دیگر مهلت داده نمي شدند ،و ما اگر رسول را فرشته اي
قرار مي دادیم ناگزیر او را هم به صورت مردي مي فرستادیم ،و هر آینه بر آنها مشتبه مي كردیم
چیـــزي را كه برخود و مردم مشتبه مي كنند!»

غرض كفار از درخواست نزول مالئكه این بوده كه به جان یك فرد بشر ،مالئكه
كار رسالت و دعوت به سون خدا را انجام دهند ،و یا الاقل فرشته ان با این پیغمبر همكار
شده و شاهد صدق او باشد.
زبان حال كفار در این آیه این است كه مناسب شان یك نفر رسول از جانب خدا
نیست كه با مردم در امور عادىشان از قبیل خوردن و براى تحصیل روزى به بازار رفتن
شركت كند ،بلكه شان چنین كسى اقتضا مىكند كه زندگیش آسمانى و ملكوتى باشد و محتاج
به كار و كوشش نبوده ،در امرار معا دچار نامالیماتى كه در راه تال روزى هست،
نشود و یا ال اقل اگر این بار به دو بشرى گذاشته شد فرشتهاى هم همراه او باشد و با او
به كار انذار بپردازد تا مردم در حقانیت دعوت و واقعیت رسالت او شك نكنند.
جوابشان در آیة فوق این طور داده شده كه « :اگر رسول را فرشته اي قرار مي
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دادیم ناگزیر او را هم به صورت مردي مي فرستادیم! »
خالصه ج واب این است كه دنیا دار اختیار است و در این دنیا سعادت حقیقي آدمي
جز از راه اختیار بدست نمي آید .خود انسان باید موجبات سعادت یا زیان خود را فراهم
آورد و هر یك از این دو راه را كه اختیار كند خدا هم همان را امضا مي كند.
كوتاه سخن آن كه امر دعوت الهي جز به این راست نمي گردد كه با اختیار بندگان
و بدون اجبار آنان صورت گیرد .بنابراین چاره ان جز این نیست كه رسول و حامل
رسالت پروردگار یكي از همین مردم باشد و با آنان به زبان خودشان حرف بزند تا سعادت
را با اطاعت ،و یا شقاوت را با مخالفت ،اختیار نماید ،نه اینكه با فرستادن آیتي آسماني
آنان را مجبور به قبول دعوت خود نماید.
اگر خدان تعالي تقاضان كفار را مي پذیرفت و فرشته ان به عنوان رسالت بر آنان
نازل مي فرمود باز هم حكمت اقتضا مي كرد كه همان فرشته را به صورت بشرن مثل
خودشان نازل فرماید ،تا كساني از این معامله سود ببرند و زیانكاران خاسر شوند ،و حق
و باطل را برخود و اتباع خود مشتبه كنند ،همچنان كه با رسول همجنس خود مي كردند و
خدا هم این اختیارشان را امضا مي كرد و كار را بر آنان مشتبه مي نمود همان طورن كه
خود مي كردند.
پس فرستادن مالئكه بعنوان رسالت اثر بیشترن از فرستادن رسول بشرن ندارد.
مستند :آیه  38سوره یوسف
المیزان ج  21ص277

یعقوب »!...
" َواَتَّبَعتُ ِملَّةَ آبائي ابراهی َم َو اِسحاقَ َو
َ

قرآن مجید از زبان یوسف علیه
پیامبران و امامان براي همه ادوار
السالم مي فرماید «:خداي سبحان براي ما اهل بیت راهي بسوي شرك نگذاشته ،و ما را
منع از آن كرده است .این منع خود از فضل و نعمت خداست بـر ما اهل بیــت ،و برهمة
مردم ،اما بیشتر مردم شكر این نعمت بجاي نمي آورند ! »
در اینجا دو نكته جداگانه مطرح است:

 -1فضل خدا بر اهل بیت نبوت
این بدان جهت است كه خداوند ایشان را تأیید نموده و به سلوك راه حق
توفیق داده است .و این خود باالترین فضل است.
مردم هم مي توانند و در وسع و طاقتشان هست كه به آنان مراجعه كنند و
به پیرون ایشان رستگار و به هدایت ایشان مهتدن شوند.

 -2فضل خدا بر مردم
همین هدایتي كه در باال گفته شد فضل بر مردم هم هست ،و اما اینكه بیشتر
مردم قدر نمي دانند ،بخاطر این است كه این نــعمت را یعني " نعمت
نبوت و رسالت " را كفران مي كنند ،و در نتیجه اعتنائي بدان نمي كنند ،و
حــاملین آن را پیرون نمي كنند و یا اصوالً بخاطر این است كه نعمت
توحید را كفران كرده و از مالئكه و یا جن و انس شریك بران خدا مي
گیرند و آنها را بجان خدا مي پرستند!
عنایت خدا نسبت به بندگانش ایجاب كرده كه بشر را هم از راه الهام و ارتكاز عقلي
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مجهز به درك خیر و شر و تقوا و فجور نماید و هم مجهز به درك احكام دیني و قوانین
شرعي كند.
همچنین ،عنایت او واجب مي كند كه افرادن از این نوع بشر را به نفوسي طیب و
طاهر و دلهائي سلیم و مستقیم مجهز نماید تا مالزم فطرت اصلي بوده و لحظه ان از راه
توحید به سون شرك منحرف نگردند و در نتیجه اصل توحید در تمامي ادوار و اعصار در
میان این نوع باقي بماند ،و قرن به قرن روح سعادت همچنان زنده بماند ،و بكلي از بین
نرود.
دلیل این معني همان ادله ان است كه نبوت و وحي را الزم و ضـرورن مي كند.
چه فرض شرك و نسیان توحید از افراد عادن انسان ممتنع نیست ،و بلكه ممكن و جایز
است ،و وقتي یك امر نسبت به یك فرد جایز و ممكن شد نسبت به همة افراد هم جایز و
ممكن است ،و فرض مشرك شدن همة افراد و فرامو كردن توحید مساون با فرض فساد
این نوع و بطالن غرضي است كه خداوند از خلقت این نوع داشته است .و به همین جهت
بر او واجب است كه در میان این نوع افرادن داشته باشد كه همواره داران اخالص در
توحید باشند ،و امر توحید را زنده نگهدارند ،و از آن دفاع كنند ،و مردم را از خواب غفلت
و جهالت بیدار كنند ،و بران آنان ادله توحید را اقامه كنند و شواهد و معجزات آن را ارائه
نمایند و این رابطه كه در حقیقت رابطه تعلیم و تعلم است نه سوق ( از ناحیه انبیاء) و
متابعت ( از ناحیة مردم) همواره بر قرار باشد.
و اگركسي قانع شدكه حتما ً چنین نفوسي باید در هر عصرن میان مردم باشند
درحقیقت مسئله نبوت انبیاء و امامت ائمه را قبول كرده است ،و پذیرفته است كه وجود
انبیاء علیهم السالم فضل و نعمتي است از ناحیة خدان متعال ،هم برخود آن حضرات كه
هستي شان داده و به تربیت ربوبي خود توحید را تعلیمشان داده و مبعوثشان كرده است ،و
هم بر همة مردم كه چنین افرادن را بران آنان منصوب فرموده تا حق را بیادشان بیاورند و
فطرت خواب آلودشان را بیدار كنند ،و در برابر غفلت و ضاللتشان از حق دفاع نمایند.
اشتــغال مردم به امـــور و اعمال مادن ایشان را به سون لذات جــلـــب مي كند و
به پستي وادار مي سازد ،و اگر در هر دوره و عصرن مرداني خدا شناس و خدا پرست ،و
افرادن كه خدا با توجه خالص به قیامت ،پاك و خالصشان كرده ،نبوده باشند ،گمراهي و
كورن سراسر زمین را احاطه كرده و واسطه فیض بین زمین و آسمان قطع شده و غایت
خلقت باطل گشته و زمین اهل خودرا فرو مي برد.
از همین جا معلوم مي شود كه در معنان آیة شریفه حق این است كه آیه را بر همین
حقیقت حمل نموده و آن را چنین معنا كنیم:
« خداوند با تأیید خود ما را چنان مؤید كرده كه دیگر راهي به سوي شرك براي
ما باقي نگذاشته است! و این مصون بودنمان از شرك از فضلي است كه خدا برما كرده
است ( و از این باالتر نعمتي نیست )،زیرا نهایت درجه سعادت آدمي و رستگاري بزرگش
به داشتن چنین هدایتي است.
و نیز فضلي است كه خداوند بر همه مردم كرده است زیرا با بودن ما انبیاء،
مردم بعد از نسیان متذكر مي شوند ،و پس از غفلت از فطریات خود متنبه مي گردند ،و با
تعلیم ما از خطر جهل رهائي یافته و بعد از اعوجاج  ،مستقیم مي شوند؛ ولكن بیشتر
مردم شكر این نعمت بجا نمي آورند ،و این فضـــــل خدا را كفران مي كنند و بدان اعتنائي
نمي كنند ،و بجاي اینكه با اغوش باز بپذیرند از آن روي مي گردانند! »
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نوح َو" !...
" َو اِذ ا َ َخذنا ِمنَ النَّ ِبیّینَ میثاقَ ُهم َو ِمنكَ َو ِمن
ٍ

المیزان

میثاق پیامبران میثاقي است كه با صفت نبوت آنان ارتباط دارد
میــثاق پیــامبـران
و میثاق خاص ایشان است و غیر آن میثاقي است كه از عموم بشر گرفته شد.
در این زمینه خدان سبحان مي فرماید:
« چون پروردگارت از بني آدم از پشتشان ذریه شان را بگرفت ،و گواه علیه
خودشان كرد كه:
 آیا من پروردگار شما نیستم ؟ گفتند :بلي ! »مسئلة میثاق گرفتن از انبیاء در جان دیگر قرآن چنین آمده است :
« و چون خدا میثاق انبیاء از ایشان بگرفت،
كه وقتي كه كتابي و حكمتي به شما دادم،
و رسولي دیگر آن را كه نزد شماست تصدیق كرد،
باید بدان ایمان بیاورید و آنرا یاري كنید! و آنگاه پرسید:
 آیا اقرار كردید و تحمل این تكلیف را پذیرفتید؟ گفتند: آري ! اقرار داریم ! » ( آل عمران )81آیة مورد بحث هرچند بیان نكرده كه آن عهد و میثاقي كه از انبیاء گرفته شده
چیست ،و تنها اشاره ان دارد به این كه عهد نامبرده چیزن است كه مربوط به پست و مقام
نبوت مي شود ،لكن از آیه ممكن است استفاده كرد كه آن میثاق عبارت است از وحدت كلمه
در دین ،و اختالف نكردن در آن !
در آیات مختلف این مطلب را خداوند چنین تذكر داده است:
« این است دین شما ،كه دیني است واحد ،و منم پروردگار شما !
پس مرا بپرستید ! » (انبیاء )92
« براي شما از دین همان را تشریع كرد كه نوح را بدان سفارش فرمود ،و آنچه
بتو وحي كردیم،
و به ابراهیم و موسي و عیسي سفارش نمودیم،
این است كه :
 دین را بپا دارید !و در آن اختالف مكنید ! " ( شورن )13
در آیة مورد بحث " نبیّین " را به لفظ عام آورده تا شامل همه شود و آنگاه از بین
همه آنها پنج نفر را به اسم كر كرده و به عموم انبیاء عطف كرده و فرموده  " :از تو و از
نوح و ابراهیم و موسي و عیسي بن مریم  "،و معنان عطف این پنج نفر به عموم انبیاء
این است كه ایشان را بخاطر خصوصیاتي كه دارند از بین انبیاء بیرون كند… گویا
فرموده :و چون از شما ،و پنج نفر از سایر انبیاء میثاق گرفتیم و چنین و چنان شد.
اگر به این شكل این پنج نفر را اختصاص به كر داد ،تنها به منظور تعظیم و
احترام از ایشان بود ،چون شأني عظیم و مقامي رفیع داشتند ،بران این كه اولواالعزم و
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صاحب شریعت و داران كتاب بودند و به همین مالك بود كه چهار نفر از ایشان را به
ترتیب عصرشان كر كرد ولي رسول هللا «ص» را بر آنان مقدم داشت ،با اینكه آنجناب از
لحاظ عصر آخرین ایشان بود ،بران اینكه آنجناب برترن و شرافت و تقدم بر همه داشت.
" پیمان " نامبرده بسیار غلظ و محكم بود
 َو ا َ َخذنا ِمن ُهم میثاقا ً غلیظا ُ !آنگاه خدان متعال مي فرماید:
« تا از راستگویان بخواهم كه صدق باطني خود را اظهار كنند.
و خداي براي كافران عذابي دردناك آماده كرده است! »
مراد از سؤال از صادقان از صدق آنان این مي شود كه تكلیف هان دیني را طورن
متوجه ایشان سازد كه با مقتضان میثاق سازگار و منطبق باشد تا در نتیجه آن صدق كه در
بطون دلها نهفته است ،در گفتار و كردار ظهور و جلوه كند.
البته معلوم است كه جان این ظهور دنیاست نه آخرت ،و نیز معــلوم مي شود :اخذ
میثاق در دنیا نبوده بلكه قبل از دنیا بوده است! و همچنین آیات " ر" نیز بر آن داللت
دارد و مي فهماند كه خدان تعالي قبل از آنكه انسانها را به نشئة دنیا بیاورد ،پیمانهائي از
ایشان بگرفت.
دو آیة مورد بحث نیز از آیاتي است كه از " عالم ذر" خبر مي دهند .چیزن كه
هست ،اخذ میثاق از انبیاء ،و ترتب شأن آنان و اعمالشان را بر طبق میثاق ،در ضمن
ترتب صدق هر صادقي بر میثاقي كه از ون گرفته اند ،بیــان مي كند ،چون در آیه دوم
خصوص انبیاء علیهم السالم مورد گفتار قرار نگرفته اند بلكه عنواني كلي یعني "صادقان"
مورد كالم واقع شده اند ،لذا سرانجام كفار را هم با اینكه از انبیاء نیستند بیان فرمود.
پس گویا فرموده :ما از انبیاء میثاقي غلیظ گرفتیم مبني بر این كه بر دین واحد
متفق الكلمه باشند و همان را تبلیغ كنند تا در نتیجه خدان تعالي از صادقان بخواهد كه عمل
و گفتارشان نمایانگر آن میثاق باشد و با تكلیف و هدایت خود از ایشان صدق در اعتقاد و
عمل را مطالبه كند.
انبیاء هم این كار را كردند ،و خداوند پاداشي بران آنان مقرر فرمود ،و بران
كافران عذابي دردناك آماده كرد.
در روایات اسالمي آمده كه شخصي از رسول هللا «ص» پرسید:
 چه وقت از تو پیمان گرفتند؟ فرمود: -آن وقت كه آدم بین روح و جسد بود !

مستند :آیه  81تا  85سوره آل عمران
المیزان ج  6ص 223

" َو اِذ اَ َخذَ هللاُ میثاقَ النَّبیّین …! "

خدان متعال در قرآن شریف
تعهد پیامبران براي معرفي پیامبر بعدي
توضیح داده كه اهل كتاب پیوسته در معلومات دیني خود راه ستم را پیمودند و كلمات كتاب
آسماني را تحریف كردند .آنها دین حق و واقعي را به مردم اشتباه نشان دادند و بین
پیغمبران خدا تفرقه و جدائي انداختند تا باالخره نبوت پیغمبر آخرالزمان را انكار كردند.
همچنین قرآن شریف فرموده :
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« هیچ پیغمبري مردم را به پرستش شخص خود دعوت نكرد ،و به مردم نگفت
كه مالئكه و پیامبران دیگر را ارباب خود قرار دهند! »
درحالي كه صریح قول مسیحیان و ظاهر قول یهودیان متأسفانه چنین است ! اینك
در این آیات اهل كتاب را مجددا ً مورد انكار قرار داده و مي فرماید:
-

چگونه ممكن است میان پیامبران تفرقه و جدائي تصوركرد ،با اینكه خداي متعال از آنان
پیمان گرفته كه هر یك به دیگري ایمان آورد و او را هم یاري كند .ایمان به یكدیگر و
یاري كردنشان آن است كه هر یك ،پیغمبر سابق را تصدیق و به پیغمبر الحق بشارت دهد -
مانند تصدیق نمودن عیسي پیغمبري موسي و بشارت دادنش به پیغمبر آخرالزمان –
همچنین از آنان پیمان گرفت تا از امت ها و تابعین خود براي همان قسمت عهد و پیمان
گرفته و شاهد و گواه بر آنان شوند.

سپس توضیح مي دهد كه این همان اسالمي است كه حكمش شامل تمام ساكنین
آسمانها و زمین است .در انتها به پیغمبر دستور مي دهد تا رون همین حساب ،میثاق الهي
را گردن بگیرد ،یعني به خدا و آنچه بر انبیائش نازل شده ،بدون تفرقه ،ایمان بیاورد ،و به
خدا تسلیم شود ،و از جانب خود و امتش این پیمان را قبول كند .معني " گرفتن پیمان" از
خود بالواسطه ،و از امتش به واسطة او همین است !
آیات مباركه چنین ادامه پیدا مي كند:
« اي رسول ما ! بگو :
به خداي عالم ،و شریعت و كتابي كه به خود ما نازل شده،
و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش نازل شده،
و آنچه به موسي و عیسي و پیغمبران دیگر از جانب پروردگار آمد،
به همه ایمان آورده ایم !
فرقي میان هیچ یك از پیغمبران خدا نیست،
ما تسلیم و مطیع فرمان اوئیم !
كسي كه غیر " اسالم " دین دیگري بجوید،
هرگز از او پذیرفته نخواهد شد،
و او در آخرت از زیانكاران خواهد بود ! "
در آخر آیه نقطة مقابل میثــاق را نفـــي كرده و فرموده است كه كسي كه غیــر"
اسالم" دین دیگرن جستجو و طلب كند مورد قبول حق واقع نخواهد شد !
و با نفي كردن نقطة مقابل ،پیمودن راه میثاق و پیمان را تأكید كرده است.
مستند:آیات مندرج درمتن

المیزان ج  6ص97

قرآن شریف در آیاتي كه
مبارزه پیامبران با طاغیان و مستكبران
سخنان انبیاء گذشته  -مانند نوح ،هود ،صالح ،ابراهیم ،شعیب ،موسي و عیسي علیهم
السالم  -را با امت هان خود نقل كرده است ،مكالمات و مبارزات آنها را نیز با قومشان
شرح داده است.
نوح «ع» عرض كرد:
 پروردگارا ! این قوم راه عصیان و مخالفت با مرا در پیش گرفتند و پیرو كسيشدند كه او خود ،مال و فرزندش ،جز به زیانش نیفزود! (نوح )21
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هود«ع» به قوم خود گفت:
 آیا به هر زمین مرتفعي عمارت و كاخي بنا مي كنید تا به بازي دنیا سرگرمشوید؟ عمارتهاي محكم بنا مي كنید به امید این كه در آنها عمر ابدي پیدا كنید؟ و
چون به ظلم و بیداد خلق دست گشائید كمال قساوت و خشم بكار مي بندید؟ !
(شعراء )130

صالح«ع» به قوم خود گفت :
 از رفتار رؤساي مسرف و ستمگر پیروي مكنید ! ( شعراء )151ابراهیم«ع» به عم و قومش گفت:
 این مجسمه هاي بیروح و بت هاي بي اثر چیست كه برآن عمري معتكفید؟گفتند:
 ما پدران خود را بر پرستش آنها یافته ایم! ابراهیم گفت: شما و پدرانتان همگي سخت در گمراهي بوده و هستید ! ( انبیاء )54موسي و هارون«ع» چنین از خدا دستور دریافت مي دارند:
 به رسالت به سوي فرعون روید كه او سخت به راه طغیان رفته است … هردو به جانب فرعون بروید و بگوئید :ما دو رسول پروردگار توئیم! اكنون دست
از شكنجه و عذاب بني اسرائیل بازدار و آنان را با ما روانه كن ! ( طه )47
عیسي«ع» به قومش گفت:
 من آمده ام تا بعض احكامي كه در آن اختالف دارید براي شما بیان سازم ،پسپرهیزكار شوید و مرا اطاعت كنید ! ( زخرف )63
از آیات فوق روشن مي شود كه دین فطرن دیني است كه از ظلم و فساد جلوگیرن
كند و از تسلط هان ناحقي كه بنیان كن اساس سعادت و مخرب پایه حقیقت است ممانعت
نماید!
چنانكه رسول خدا «ص» در حجة الوداع فرمود:
 امروز زمان مانند روزي دور مي زند كه خدا آسمانها و زمین را آفریـــد !رسول خدا «ص» به این معني اشاره فرمود كه به واسطة استقرار پیدا كردن سیرة
اسالمي ،مردم به حكم فطرت رجوع كرده اند!
مستند:آیه 52تا 60سوره ذاریات
…! " المیزان ج36ص296

ساح ٌر اَ ْو َمجنونٌ
تي الَّذینَ ِمن قَب ِل ِهم ِمن َرسو ٍل اِالّ قالوا ِ
" كَذالكَ ما ا َ َ

« این چنین بود كه هیچ رسولي
سنت مقاومت رسوالن در برابر طاغیان
به سراغ كفار ،قبل از این كفار قریش ،نیامد مگر این كه گفتند یا ساحر است یا مجنون !
مثل این كه كفار در همة قرون به یكدیگر سفارش كرده اند كه یك جور عكس العمل نشان
دهند،
 نه ،مسئلة سفارش نیست بلكه همة اینان طاغي و سركشند ! پس تو هم از آنان روي بگردان كه هیچ سرزنشي بر تو نیست، -و تذكر بده ! كه تذكر به حال مؤمنین سودمند است !
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...
 بدرستي آنهائي كه در این امت ستم كردند همان نصیبي را دارند كه هم مسلكانآنان در امت هاي پیشین داشتند ،پس خیلي به عجله وادار مكنید!
 پس واي بر كساني كه كفر ورزیدند از آن روزي كه وعده اش به ایشان دادهشده است ! »
خداوند متعال در این آیات به رسول خود «ص» چنین سفار مي كند كه حال كه
وضع چنین است و مردم دعوت تو را اجابت نمي كنند مگر به مثل همان اجابتي كه امت
هان گذشته كردند و پیغمبر خود را ساحر و یا مجنون خواندند و اگر دعوت تو بیش از عناد
در آنان اثر نگذاشت ،رون از آنان برگردان و سربه سرشان مگذار ،كه حق را به آنان
بقبوالني ،كه اگر چنین كني سرزنش نمي شون ،بران این كه تو معجزه را به ایشان نشان
دادن و حجت را بر آنان تمام كردن !
پس از صدور این دستور و نهي از تذكر كفار ،مجددا ً وظیفه تذكر دادن پیامبر را
خاطر نشان مي سازد ولي نه به كفار بلكه به مؤمنان ،و مي فرماید:
« تو دست از تذكر دادن خود بر ندار ،همچنانكه تا كنون ایشان را با مواعظت
تذكر مي دادي بده ،چون تذكر مفید به حال مؤمنین است و ربطي به استدالل و
جدال با آن طاغیان ندارد .استدالل و جدال در آنان بجز زیادتر شدن طغیان و كفر
اثري دیگر ندارد! »
در روایات اسالمي در مجمع البیان از مجاهد با سند روایت شده كه گفت:
" روزن علي بن ابیطالب علیه السالم با عمامه بیرون آمد در حالي كه پیراهن را به
خود پیچیده بود ،فرمود :وقتي آیة ... «:پس تو هم از آنان روي بگردان كه هیچ سرزنشي
برتو نیست!» نازل شد ،احدن از ما نماند مگر آنكه یقین كردند كه عذاب خواهد آمد ،چون
رسول هللا «ص» مأمور شده بود از بین امت بیرون شود ،ولي همین كه این آیه بعدن نازل
شد كه  «:تذكر بده كه تذكر تو به حال مؤمنین سودمند است!» دلهایمان آرام گرفت ،چون
معنان آیه این است كه با قرآن كساني را كه از بین قومت به تو ایمان آورده اند موعظه كن،
كه موعظه به حال مؤمنین سود مي بخشد! "
( نقل از كلبي)
مستند :آیه110سوره یوسف
صرنا…!" المیزان ج 22ص153
نَ ُ

س ُل َو َظنُّوا اَنَّ ُهم قَد ُكذِبــوا جائَ ُهم
" َحتي اذا َ ا ْ
الر ُ
َس ُّ
ست َ ْیئ َ

در قرآن مجید ،خداوند از
سنت یأس رسوالن و هالكت اقوام و جوامع فاسد
تكرار حوادا و تكرار برخورد مردم با پیامبران ،و تكرار سنت الهي در چنین مواردن
سخن بسیار فرموده است .آیة فوق در پایان سورة یوسف نمونه ان از این آیات است.
خداوند خطاب به رسول گرامي اسالم«ص» مي فرماید:
« این رسوالن كه گفتیم ،مرداني بودند مانند تو ،از اهل قریه ها،
و گفتیم كه قریه هاي ایشان است كه بكلي نابود شده است،
این رسوالن ،قوم خود را همچنان دعوت مي كردند،
و مردم هم همچنان لجاجت مي كردند،
پیامبران آنهارا به عذاب خدا انذارشان مي كردند ،و اینان نمي پذیرفتند،
تا آنكه رسوالن از ایمان آوردن قوم خود مأیوس شدند ،و
مردم گمان كردند كه آن كس كه به پیغمبر آنها وحي كرده كه عذابي چنین و چنان دارد ،دروغ
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گفته است!
در این موقع بود كه یاري ما انبیاء را دریافت،
پس هركه را خواستیم نجات دادیم،
و آنها همان مؤمنین بودند،
و عذاب سخت ما از قوم مجرمان در نگذشت،
و همه را فرا گرفت ! »

خداوند متعال تكرار موضوع مأیوس شدن پیامبران ،و ظن دروغگوئي نسبت به
آنان ،نیتجة یارن مؤمنین ،و عذاب مشركین را در جا به جان قرآن آورده كه خالصه ان
از آن یالً نقل مي شود:

تكرار یأس پیامبران
در داستان نوح خداوند مي فرماید « :به نوح وحي شد كه از قوم تو دیگر كسي
ایمان نمي آورد مگر همان ها كه ایمان آورده اند! » ( هود) 36-
از قول نوح علیه السالم چنین نقل مي كند:
« پروردگارا !
بر زمین احدي از كفار را باقي مگذار !
چه اگر باقي شان بگذاري بندگانت را گمراه خواهند كرد،
و جز فاجر و كافر نمي زایند ! » (نوح 26 -و)27
و نظیر آن در داستان هود و صالح و شعیب و موسي و عیسي علیهماالسالم نیز دیده
مي شود.

تكرار اتهام دروغگوئي به پیامبران
قرآن مجید اشعار دارد كه امت هان پیامبران گذشته چنین پنداشتند كه انبیاء شان
دروغ گفته اند .اولین مورد آن در تـاریــخ نوح «ع» آمده كه قوم نوح
گفتند:
« بلكه ما شما را دروغگو مي پنداریم ! » (هود – )27
همچنین در داستان هود و صالح آورده ،و در داستان موسي و فرعون فرموده
است:
« فرعون به موسي گفت:
من اي موسي ! تو را مردي جادو شده مي پندارم ! » (اسرا)101-

تكرار نجات مؤمنین
قرآن مجید اشعار دارد كه نتیجة ایمان مؤمنین باعث یارن آنان شد.
خداوند مي فرماید:

« همواره یاري مؤمنین حقي بوده است بر ما ! » (روم – )47
همچنین در ضمن داستان هالكت پاره ان از امت ها این معنا را آورده است ،از آن
جمله در داستان قوم هود فرموده:
« ما هود را با آنان كه با وي ایمان آوردند نجات دادیم ! » (هود )66 -
در داستان قوم صالح فرموده:
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« ما صالح را با آنان كه با وي ایمان آوردند ،نجات دادیم ! »(هود)66-
و در داستان قوم شعیب فرمود:
« شعیب و كساني را كه با وي ایمان آوردند ،نجات دادیم ! » (هود)94
و همچنین در داستانهان دیگر…!

تكرار عذاب و هالكت مجرمین
در آیة فوق در قـرآن مجیـد فرموده كه یـأس و عـذاب ما از مجـرمین نمي گذرد.
تكرار این مطلب در آیات بسیارن بطور عمومي و خصوصي كر شده است ،در آیة:
« و براي هر امتي رسولي است،
پس چون رسولشان بیامد،
بین آنها به حق و عدالت داوري شد،
و ایشان ستم نمي شوند( ».یونس)47-
همچنین در آیه زیر این مطلب تكرار شده است:
« و چون خداوند براي قومي بدي بخواهد،
كسي را از آن گریز نیست،
و جز خدا ولـّي نخواهند داشت ( » .رعد)12 -
همچنین در آیات دیگر این مطلب كر شده است.
مستند  :آیه  21سوره مجادله
المیزان ج  38ص 44

تكرار سنت پیروزي رسوالن

سلي …!"
ب هللاُ َالَغ ِلبَنَّ اَنا َ َو ُر ُ
" َكت َ َ

خدان تعالي چنین تقدیر كرده كه:

« من و رسوالنم سرانجام پیروز خواهیم شد،
آري ،خدا قوي و عزیز است! »
ظاهر مطلق بودن " غلبه" و بدون قید وشرط بودن آن ،این است كه خدا از هر
جهت غالب است ،هم از جهت استدالل و هم از جهت تأیید غیبي ،و هم از جهت طبیعت
ایمان بخدا و رسول:

غلبه در استدالل
درك حق و خضوع در برابر آن فطرن انسان است .اگر حق را بران انسان بیان
كنند و مخصوصا ً ازراهي كه باآن مأنوس است ،روشن سازند ،بدون درنگ آنرا مي فهمد،
و وقتي فهمید فــطــرتــش بآن اعتراف مي كند ،و خمیره ا در برابر آن خاضع مي گردد،
هرچند كه عمالً خاضع نشود ،و پیرون هون و هوس و یا هر مانع دیگر از خضوع عملي
ا جلوگیر شود.

غلبه از طریق تأیید غیبي
غلبه از حیث تأیید غیبي ،و به نفع حق و به ضرر باطل قضا راندن ،بهترین نمونه
ا انواع عذابهائي است كه خدان تعالي بر سر امت هان گذشته كه دعوت انبیاء را تكذیب
كردند ،آورد .مانند :قوم نوح كه همه را غرق كرد ،و قوم هود كه زنده زنده در زیر سنگ
و خاك مدفونشان كرد ،و قوم صالح و لوط و شعیب و آل فرعون و دیگران كه هریك را به
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عذابي دچار فرمود ،و در كالم مجید دربارة همین نوع تأیید فرموده است:
« سپس رسوالن خود را یكي پس از دیگري فرستادیم،
هر رسولي كه به سوي امتي آمد ،تكذیبش كردند،
و ما یكي پس از دیگري هالكشان ساختیم،
و براي آیندگان سرگذشت و مایة عبرت كردیم و گفتیم:
 دور باشند مردمي كه ایمان نمي آورند ! » (مومنون ) 44 -سنت الهي بهمین روال جریان یافت ،و در این باره فرمود:
« براي هر امتي رسولي است ،همینكه رسولشان بیامد،
خداي تعالي در بین آنان به عدالت حكم راند و ستمي ندیدند! » (یونس)47-

غلبه از لحاظ ماهیت ایمان
و اما " غلبه" از حیث طبیعت و ماهیتي كه ایمان به خدا و رسول دارد ،دلیلش این
است كه ایمان مؤمن اورا به دفاع از حق و قیام در برابر باطل دعوت مي كند ،و بطور
مطلق و بدون هیچ قیدن دعوت مي كند.
چنین كسي معتقد است به اینكه اگر كشته شود رستگار مي گردد ،و اگر هم بكشد
رستگار مي شود ،و ثبات و مقاومت او در دفاع از حق مقید به هیچ قیدن ،و محدود به هیچ
حدن نیست ،به خالف كسي كه اگر از حـق دفـــاع مي كند نه بدان جهت است كه حق است،
بلكه بدان جهت است كه هدفي از اهداف دنیائي اورا تأمین مي كند ! چنین كسي در حقیقت
از خود دفاع كرده است ،و به همین دلیل اگر ببیند كه مشرف به هالكت شده ،ویا نزدیك
است گرفتار خطرن شود پا به فرار مي گذارد ،پس دفاع او از حق شرط و حدن دارد ،و
آن " شرط" سالمتي نفس و آن " حد" تأمین منافع خود است.
و این واضح است كه عزیمت بي قید و شرط بر چنین عزیمتي مقید و مشروط
غالب مي شود.
یكي از شواهد آن جنگهان پیامبر اسالم است كه مسلمانان در عین نداشتن ٍعـّده و
عـُـّده همواره غلبه مي كردند ،و جنگها جز به پیشرفت مسلمانان خاتـــــــــمه نمي یافت.

این غلبه و فتوحات اسالمي متوقف نشد و جمعیت مسلمین به تفرقه
مبدل نگشت مگر وقتي كه نیاتشان فاسد و سیرت تقوي و اخالصشان در
گسترش دین حق ،به قدرت طلبي و گسترش و توسعه مملكت ( و در نتیجه
حكمراني بر انسانهائي بیشتر و به دست آوردن اموال زیادتر ) ،مبدل شد ،و در
نتیجه آن فتوحات متوقف گردید…!
« خداي تعالي هرگز نعمتي را كه به مردمي داده تغییر نمي دهد،
مگر وقتي كه مردم نیاتشان را تغییر دهند ! » (انفال)53-

خدان تعالي در آن روزن كه دین مسلمانان را تكمیل نمود و از شر دشمنان ایمن
ساخت با آنان شرط كرد كه تنها از او بترسند:
« امروز دیگر كفار از دین شما مأیوس گشتند،
پس از ایشان مترسید،
و از من بترسید ! » (مائده)3-
و در مسلم بودن این پیروزن كافي است كه در سوره آل عمران مؤمنین را خطاب
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فرموده:
« سست مشوید ! اندوهگین نگردید ! كه شما باالترین هستید مادام كه مؤمن
باشید !» (آل عمران)139 -
در ادامة آیات مي فرماید:
« هیچ قومي نخواهي یافت كه ایمان به خدا و روز جزا داشته باشند و در عین حال با كساني
كه دشمني خدا و رسولش را مي كنند ،دوستي كنند ،هرچند دشمن خدا و رسول پدران و یا
فرزندان و یا برادرانشان و یا قوم و قبیله شان باشند؛ براي این كه خداوند در دلهایشان ایمان
را نگاشته ،و بر وحي از خودش تأییدشان كرده است و در جناتي كه نهرها در زیر درختانش
جاري است ،داخلشان مي كند تا جاودانه در آن باشند؛ خدا از ایشان راضي شد و ایشان از خدا
راضي شدند،

اینان حزب هللا اند !
آگاه باش حزب هللا تنها رستگارانند ! » (مجادله – )22
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فصل اول

انقراض جوامع تاریخی
و
امت های منقرض شده
مستند  :آیه  9تا 42سوره قمر

ح " !...
" َكذَّبَت قَبلَ ُهم قَ ْو ُم ُ
نو ٍ

المیزان ج  37ص132

در آیات زیر به پاره ان از حوادا گذشته كه در آن
سرنوشت اقوام منقرض شده
مزدجر و اندرز هست اشاره شده است و از میان این دسته از اخبار سرگذشت قوم نوح و
عاد وثمود و قوم لوط و آل فرعون را اختصاص به كر داده و مشركین عرب را با یاد آن
اقوام تذكر داده است تا بدانند در اثر تكذیبشان به آیات خدا و فرستادگان او چه عذاب الم
انگیز و عقاب هائلي در پي دارند.
به منظور اینكه تقریر داستانها و نتیجه گیرن از آنها را تأكید كرده باشد و شنوندگان
بیشتر تحت تأثیر قرار گیرند و این اندرزها بیشتر در دلها جایگیر شود ،دنبال هر یك از
قصه ها این جمله را تكرار كرده كه –
َیف كانَ عَذابي و نُذُر !
 فَك َو همین تأكید را با كر غرض از انذار و تخویف دو برابر نموده و فرموده:
سرنا َ ا ْلقُرآنَ ِلل ِذّك ِْر فَ َه ْل ِم ْن ُم َد ِ ّكر !
َو لَقَد یَ َّ

سرنوشت قوم نوح

« قبل از ایشان قوم نوح به تكذیب پرداختند،
و بندة ما نوح را تكذیب كردند و گفتند :جن زده و مجنون است !
تا جائي كه پروردگار خود را خواند  ،و عرضه داشت:
 پروردگارا ! من مغلوب و شكست خورده ام ! از تو یاري مي طلبم !ما نیز درهاي آسمان را به آبي رگبار و تند گشودیم،
و زمین را به صورت چشمه هائي جوشان بشكافتیم،
و این دو آب به منظور اجراي فرماني كه رانده بودیم بهم برخوردند،
و ما نوح را بر مركبي چوبي كه در كشتي به كار رفته بود ،سوار كردیم،
و این كشتي زیر نظر ما به حركت در آمد،
و بقیه غرق شدند،
و جزاي یك عمر كیفر خود را بدیدند،
ما آن كشتي را حفظ كردیم تا آیتي باشد!
حال ،آیا عبرت گیرنده اي هست ؟
عذاب و انذار من چگونه است ؟
با اینكه ما قرآن را براي تذكر آسان كردیم،
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آیا كسي هست كه متذكر شود ؟

محفوظ ماندن كشتي نوح تا عصر پیامبر اسالم
خدان تعالي در آیات باال سوگند مي خورد كه كشتي و نوح و مؤمنین همراه نوح
را نجات داده است ،و كشتي را همچنان نگهداشته وآن را آیتي كرده است مایة عبرت ،و
سپس مي فرماید :آیا متذكرن هست كه از آن عبرت گیرد و به وحدانیت خدان تعالي پي
ببرد ،و بفهمد كه دعوت انبیاء حق است ،و اینكه عذاب او دردناك است؟
الزمة این آیات آن است كه كشتي نوح تا ایامي كه این آیات نازل مي شد محفوظ
مانده باشد ،تا عالمتي باشد كه بر وقوع طوفان داللت كند و آنرا یادآور شود.
اتفاقا ً بعضي از مفسرین در تفسیر این آیه گفته اند :خدان سبحان كشتي نوح را بر
فراز كوه " جودي" محفوظ داشته بود ،حتي مردم دستة اول این امت آن را دیده بودند.
این جریان را درمنثور از عبدالرزاق ،عبدبن حمید ،ابن جریر ،ابن منذر ،از قتاده
روایت كرده است.
و ما در تفسیر سوره هود در آخر بحثهایى كه پیرامون داستان كشتى نوح داشتیم
خبرى را نقل كردیم كه راوى مىگفت :ما در بعضي از قله هان كوه آرارات كه نامش "
جودن" است قطعاتي از تختـه هان كشتي نوح را دیدیم كه متالشي شده بود.

انقراض قوم عاد
« عاد هم تكذیب كرد،
ببین كه عذاب و انذار من دربارة آنان چگونه بود ؟
 ما بادي سخت طوفاني در روزي نحس مستمري بر آنان گسیل داشتیم ،بادي كهمردم را مانند نخلي كه از ریشه در آید ،از زمین بركند.
ببین كه عذاب و انذار من چگونه بود ؟
و با اینكه ما قرآن را براي تذكر آسان كرده ایم،
آیا كسي هست كه متذكر شود ؟ »
از اینجا داستاني دیگر از داستانهائي كه در آن ازدجار و انذار هست ،آغاز مي
شود .چیزن كه در این آیات القاء مي كند كیفیت عذاب هولناكي است كه بیانش را با " ما
گسیل داشتیم! " آغاز مي كند.
با این كه مردمان عاد آدمهان بسیار قون هیكل بودند ولي آیات فوق نشان مي دهد
كه این باد آنهارا مانند تنه هان درخت خرما از جان مي كند.
معنان فرستادن باد در روزن نحس مستمر این است كه خدان تعالي آن باد را در
روزن فرستاد كه نسبت بایشان نحس و شوم ،و نحوستش مستمر بود ،چون دیگر امید خیر
و نجاتي برایشان نبود.
مراد از" روز نحس" قطعه ان از زمان است نه یك روز خاص هفته ،كه قرآن در
این زمینه در سوره هان دیگر بیشتر توضیح داده است .در سوره سجده آیه  16مي فرماید:
« ما در روزهائي نحس بادي تند بر آنان روانه كردیم ».و همین تعریف را در سورة الحاقه
آیة  7مشخص تر كرده و فرموده است « :آن باد را هفت شب و هشت روز پي در پي بر
آنان گماشت».
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نحوست روز یا مقدارن از زمان به این معني است كه درآن زمان به غیر از شر و
بدن حادثه ان رخ ندهد ،و اعمال آدمي و یا حداقل نوع مخصوصي از اعمال بران صاحب
عمل بركت و نتیجة خوبي نداشته باشد ،وسعادت روز درست برخالف این است.
از نظر خود زمان فرقي بین این روز یا آن روز نیست تا یكي را سعد و دیگرن را
نحس بدانیم ،هرچند از سیاق داستان قوم عاد استفاده مي شود كه نحوست و شئامت مربوط
به خود آن زماني است كه در آن زمان باد به عنوان عذاب بر قوم عاد وزید ،و آن زمان
هفت شب و هشت روز پشت سرهم بود كه عذاب بطور مستمر برآنان نازل مي شد ،اما
برنمي آید كه این تأثیر و دخالت زمان به نحون بوده كه با گرد هفته ها دوباره آن زمان
نحس برگردد.

انقراض قوم ثمود
سومین قومي كه قرآن مجید از انقراض آن خبر مي دهد قوم ثمود است:
« ثمود هم پیامبران را تكذیب كردند،
گفتند :آیا یك بشر را كه از خود ماست ،پیروي كنیم؟
در این صورت خیلي گمراه و دیوانه ایم !
چطور شده كه از میان ما همه فقط ذكر بر او نازل شده ؟
نه  ،بلكه او دروغ پردازي است جاه طلب !
 فردا بزودي خواهند فهمید كه دروغ پرداز جاه طلب كیست ؟ما ماده شتري را براي آزمایش آنان خواهیم فرستاد،
صبر كن و منتظر باش !
و به ایشان خبر بده كه آب محل بین آنان و شتر تقسیم شده است،
هر روز صاحب قسمت حاضر شود !
مردم داوطلب كشتن شتر را صدا زدند،
و او متصدي كشتن ناقه شد .
پس ببین كه عذاب و انذار من دربارة آنان چگونه بود ؟
 ما فقط یك صیحه بر آنان فرستادیم،همگي چون هیزم خشك كه باغبان جمع مي كند ،رویهم انباشته شدند !
با اینكه ما قرآن را براي تذكر آسان كرده ایم،
آیا كسي هست كه متذكر شود ؟ »
از استدالل قوم ثمود درباره پیرون نكردن از یك فرد امثال خود برمي آید كه قوم
نامبرده عادت كرده بودند از كسي پیرون كنند كه مانند ملوك و اعاظم قوم داران نیرو
عدّه بود و ایشان را دعوت مي كرد باین
وجمعیت باشد ،و صالح "ع" كه یك نفر بي عدّه و ُ
كه او را اطاعت كنند و اطاعت عظما و بزرگان خــودرا رهـــا سازند .این امر برایشان
گران میآمد.
خدان سبحان برطریقة اعجاز و به عنوان امتحان ماده شترن راكه درخواست كرده
بودند بران آنها فرستاد و به صالح فرمود كه به قوم خبر دهد كه بعد از آنكه ناقه را فرستاد
آب محل باید بین قوم و بین ناقه تقسیم شود و هر یك از دو طرف از سهم خود بهره گیرد.
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مردم در هنگام شرب خود بر سر آب حاضر شوند و ناقه هم در هنگام شرب خود
شود.
در جان دیگر قرآن (در سورة شعرا آیه  ) 155در این زمینه چنین مي فرماید:

حاضر

« گفت  :اینك ناقه اي است كه براي او شربي ،وبراي شما شرب روزي است كه
باید معین شود !»
قوم ثمود فردن را كه در این آیات بعنوان " صاحب خودشان " معرفي مي شود
احضار كردند و او دست بكار شد و ناقه را پي كرد و كشت .آنگاه خداوند مي فرماید:
« و ما فقط یك صیحه بر آنان فرستادیم و همگي مانند چوب خشك رویهم
ریختند!»

انقراض قوم لوط
چهارمین گروه ازاقوام منقرض شده قوم لوط است كه قرآن مجید شرح آن را چنین
بیان مي كند:
« قوم لوط هم انذار را تكذیب كردند،
و ما بادي سنگبار بر آنان فرستادیم،
و بجزخاندان لوط ،كه در سحرگاهان نجاتشان دادیم،
همه را هالك كردیم! و نجات این خاندان نعمتي بود از جانب ما ،
تا همه بدانند كه بندگان شكرگزار را این چنین جزا مي دهیم !
با اینكه لوط آنهارا از عذاب ما انذار كرده بود،
ولي همچنان در جدال خود اصرار ورزیدند،
و نسبت به مهمانان او قصد سوء و منافي عفت كردند،
ما چشم هایشان را كور كردیم ،
و گفتیم  :بچشید عذاب و انذار مرا !
سحرگاهي عذاب پیوسته به ایشان رسید،
و گفتیم  :بچشید عذاب و انذار مرا !
و ما با اینكه قرآن را براي تذكر آسان كرده ایم،
آیا كسي هست كه متذكر شود ؟ »

انقراض آل فرعون
پنجمین قومي كه خداوند در قــــــرآن مجید از انقراض و نابودن آنها خبر داده آل
فرعون است ،كه مي فرماید:
« ما براي آل فرعون هم بیم رسان فرستادیم،
اما همه آیات ما را تكذیب كردند،
پس به اخذ گیرنده اي عزیز و مقتدر آنان را بگرفتیم ! »
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ذاب االَلی َم "!...
" َوت َ َركنا فیها آیـــَةً ِللَّذینَ یَخافونَ ا ْلعَ َ

المیزان

قرآن مجید در سورة
آیات ربوبیت الهي در هالكت اقوام گذشته
اریات اشاره به تاریخچة مختصرن از پیامبران خدا مي كند و آیت و نشا نه ان را كه در
هالكت قوم آنها بجان گذاشته گوشزد مي نماید:

آیت بجا مانده ازهالكت قوم لوط
نخست از قوم لوط شروع مي كند و مي فرماید:
« و ما در سرزمین ایشان ،با زیر و رو كردن آن سرزمین،
و نابود كردن مردم،
یك آیت و نشانه از ربوبیت خود ،و از بطالن شركاء  ،باقي گذاشتیم،
یك آیت براي مردمي كه از عذاب الیم بیمناكند،
آیتي كه ایشان را بر ربوبیت ما رهنمون مي شود ! »

آیت ربوبیت الهي درغرق فرعون و لشكریانش
قرآن مجید مطلب راچنین ادامه مي دهد:
« و نیز در داستان موسي هم آیتي است،
كه ما اورا از نظر ظاهر با دست خالي به سراغ فرعون فرستادیم،
اما با سلطاني آشكار و برهاني قاطع و معجزات خیره كننده !
فرعون با لشكریانش از موسي روي بگرداندند و دعوتش را نپذیرفتند.
فرعون یكبار گفت :موسي مجنون است ،باردیگر گفت :وي ساحر است ! »
خدان سبحان پایان كار فرعون را چنین بیان مي فرماید:
« ما اورا و لشكریانش را كه تكیه گاه و مایة اعتماد او بودند ،گرفتیم و بدریا
ریختیم،
این بعد از آن بود كه وي از كفر و لجبازي و طغیان به مرحله اي رسیده بود كه
مستحق مالمت بود» .
( اگر تنها فرعون را مالمت كرده است با اینكه تمامي لشكریانش شریك با او بودند
بدین جهت بود كه فرعون امام و قائد آنان به سون هالكت بود).
در این آیه اشاره ان هم به عظمت قدرت و هول انگیزن عذاب خدا شده
كه مي فهماند كه چگونه فرعون و لشكریانش را خوار كرد.

آیت ربوبیت الهي درنابودي قوم عاد
آیتي را كه از هالكت قوم عاد برجان مانده ،قرآن مجید چنین بیان مي دارد:
« در داستان قوم عاد هم آیتي است !
ما بادي عقیم به سوي آنان رها كردیم،
هیچ چیزي را رها نمي كند مگر آنكه چون استخوان پوسیده آرد سازد »
باد عقیم آن بادن است كه از آوردن فایده ان كه در وز بادها مطلوب است ،مانند
حركت دادن ابرها ،تلقیح گیاهان و درختان ،باد دادن خرمنها ،پرور حیوانات ،تصفیة
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هوا؛ امتناع دارد و از آن عقیم است و چنین بادن تنها اثر هالك كردن مردم است،
چنانكه در آیه فرمود :هیچ چیزي را رها نمي كند مگرآنكه آن را چون استخوان پوسیده
آرد سازد !

آیت ربوبیت الهي در هالكت قوم ثمود
قرآن مجید چنین آیتي را در هالكت قوم ثمود نیز خاطر نشان مي سازد و مي
فرماید:
« در ثمود هم آیتي است ! آن زمان كه بایشان گفته شد تنها چند روز دیگر
مهلت خوشگذراني دارید ،و در آن چند روز هم به سوي پروردگار خود برنگشتند
و همچنان از امر پروردگارشان سر پیچي و طغیان نمودند ،پس صاعقه ایشان را
بگرفت ،در حالي كه خود نظاره مي كردند ! حتي نتوانستند از آنجا كه نشسته
بودند برخیزند ،و كسي را هم نیافتند كه به یاري خویش بطلبند ! »
گوینده ان كه آنهارا تهدید كرد همان پیغمبرشان صالح علیه السالم بود كه گفت :تا
چند روزي خوش باشید كه این وعده اي است تكذیب ناشدني !
این تهدید را وقتي به ایشان گفت كه ماده شترن را كه به معجزه از شكم كوه بیرون
شده بود كشتند و صا لح علیه ا لسالم سه روز مهلتشان داد تا در این سه روز ازكفر و
طغیان خود برگردند ،ولي این مهلت سودشان نبخشید ،و كلمة عذاب بر آنان حتمي شد !
اینجا عذاب قوم ثمود را صاعقه خوانده و در سورة هود آن را صیحه دانسته است.
این دو البته منافاتي باهم ندارند بران اینكه ممكن است در عذاب آنان هم صاعقه دخیل بود
وهم صیحه .

آیت ربوبیت الهي در هالكت قوم نوح
قرآن مجید مطلب را به قوم نوح ختم مي كند و مي فرماید:
« و در قوم نوح هم كه قبل از همة اقوام مزبور بودند  ،آیتي است،
و آنان مردمي فاسق بودند !»
یعني ما قبل از قوم عاد و ثمود ،قوم نوح را هالك كردیم كه مردمي فاسق و رون
گردان از امر خدا بودند.
معلوم مي شود درزمان نوح هم امر ونهي از ناحیة خدان سبحان به مردم شده است
و مردم مكلف بودند دستورات خدارا كه پروردگار ایشان و پروردگار هر موجودن است،
اطاعت كنند.
خداوند مردم هر عصرن را به زبان پیامبر آن عصر به سون این حق دعوت
میكرده است .پس آنچه انبیاء گفته ا ند حق و از ناحیة خداست ،و یكي از گفته هان آنان
مسئلة وعده و وعید و پادا و كیفر قیامت ،و اصل قیامت است.
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ع ِة …! "
ـــقار َ
" َكذَّ بَت ثَمو ُد َو عا ٌد با ْل ِ

سورة الحاقه مسئلة "حاقه" یعني
عوامل و دالیل انقراض امتهاي پیشین
قیامت را بیاد مي آورد .در این سوره قیامت را "حاقه" نامیده است و در جان دیگر آن را "
قارعه " و " واقعه " نیز خوانده است.
در این آیات سخن را در سه فراز سوق داده كه اولین آنها اجمالي است از سرانجام
امتهائي كه منكر قیامت بودند و خدان تعالي آنه را به ْ
اخذ رابیه یعني عقوبت شدید،
بگرفت.
ً
در اولین گروه از قوم عاد و ثمود نام مي برد كه ظاهرا از نخستین اقوام بشرن
بودند كه گرفتار شرك و كفر گشتند و به سزان اعمال خود رسیدند.
از آیة  4تا  12هرچند در صدد بیان اجمالي از داستان نوح و عاد وثمود و فرعون
و طاغوتهان قبل از او و مؤتفكات و هالكت آنان است ولكن در حقیقت میخواهد به پاره ان
از اوصاف ( الحاقه – قیامت) اشاره كند و بفرماید :خدان تعالي امتهان بسیارن را بخاطر
تكذیب قیامت هالك كرد !
« قیامت ،همان كوبنده اي است كه ثمود و عاد و فرعون و قبل از او مؤتفكات و
قوم نوح تكذیبش كردند ،و خدا به اخذي شدید آنان را بگرفت و به عذاب انقراض
هالكشان كرد ! »
ْ
ع ِة !
قار َ
 َكذَّبَت ثَمو ُد َو عا ٌد بال ِكوا بــِال ّ
طا ِغیَ ِة !
مو ُد فَا ُ ْه ِل ُ
 فَا َ ّما َ ث َ ُاین آیه اثر تكذیب ثمود را بطور مفصل بیان مي كند.
در اینكه مراد از طاغیه چیست ؟ و آیا صیحة آسماني یا زلزله و یا صاعقه است؟
آیات قرآن مختلف است:
در سورة هود سبب هالكت آنهارا "صیحه" دانسته است و در سورة اعراف
"زلزله" و در سورة حم سجده "صاعقه" .پس طاغیه صفت عذاب آنهاست.
ص ٍر عاتِیَـــ ٍة !
صر َ
كـو ا ِبر یـــحٍ َ
 َو ا َ َّما عا ٌد فَأُهـ ِل ُصرصر كه بمعنان بادن سرد وبسیار تند است بر قوم عاد تسلط پیدا مي كند و
خداوند این باد صرصر را بمدت هفت شب و هشت روز پیاپي بر آنان مسلط كرد ،بطورن
كه اگر آن مردم را مي دیدن مانند تنه هان پوسیدة درخت خرما به زمین افتاده بودند.
عذاب طورن همة آنان را فراگرفت كه حتي یك نفر را نمي دیدن كه زنده مانده
باشد !
خاطئ َ ِة !
 َوجآ َء فِرع َْونُ َو َمن قَبلَهُ َوا ْل ُم ْؤتَفِكاتُ ِبا ْل ِسپس فرعون زمان موسي علیه السالم و امت هان قبل ازاورا كه خدارا تكذیب
كردند و در طریق عبودیت راه خطا پیمودند ،كر مي كند و از دهاتي هان قوم لوط كه
خاطئه آوردند و راه خطا پیمودند ،سخن به میان مي آورد( .مؤتفكات دهات قوم لوط و اهالي آن
قریه هاست).

سو َل َر ِبّ ِهم فَأ َ َخذَ ُهم أَخذَ ةً رابــِیَةً !
 فَعَ ْصواْ َر ُ
آنهائي كه علیه رسول زمان خود عصیان ورزیدند و به اخذ رابیه ( شدیدترین
عقوبت ) گرفتار شدند.
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 ِانّا َ لَ ّما َ َطغاَا ْلمآ ُء َح َملنا َ ُك ْم في ا ْلجاریَ ِة !از اینجا به موضوع طوفــــان نوح وكشتي سواران همراه نــــوح برمي گردد و مي
فرماید:
« این ما بودیم كه آن زمان كه آب طغیان كرد ،شمارا سوار كشتي كردیم و از
غرق نجات دادیم ! »
در این آیه خطاب را متوجه افرادن كرده كه در كشتي نوح سوار بودند ولي در
حقیقت خطاب به عموم بشر است كه نیاكانشان همانها بودند كه بوسیلة كشتي نوح از غرق
نجات یافتند ،چون این اخالف و آن اسالف یك نوعند و مي توان حال بعضي از آنان را به
همه نسبت داد.
ٌ
 ِلنَجعَلَها لَكُم تَذ ِك َرةً َو ت َ ِعیَهآ أُذُنٌ وا ِعیَة !این آیه بیان مي كند كه چرا آنهارا در كشتي نجات سوار كرد .و خود این حمل
رفتارن است از خدا با بشر ،كه مي فرماید:
« اگر ما این رفتار را با شما كردیم براي این بود كه این رفتار خود را
تذكره اي براي شما قرار دهیم تا از آن عبرت بگیرید و اندرز یابید! »
تا مردم داستان حمل كشتي نوح را در دل خود جان دهند و از یاد نبرند تا اثر و
فایده ا كه همان تذكر و اندرز گرفتن است ،مترتب شود.
ِلنَجعَلَها لَكُم تَذ ِك َرةً …!
یكي از سنت هان الهي این است كه بشر را از راه ارائة طریق به سون سعادتش
هدایت كند .آیة مربوط به " تذكره قرار دادن" به همین معنا اشاره مي كند ،چون تذكره به
معنان این است كه راه سعادت كسي را به یاد بیاورند .و این مستلزم آن نیست كه آدمي
تذكر هم پیدا بكند و حتما ً راه سعادت را پیش بگیرد ،زیرا ممكن است تذكر در او اثر بكند یا
ممكن است نكند.
یكي دیگر از سنتهان الهي این است كه همة موجودات را به سون كمالشان هدایت
"و ت َ ِعیَهآ أُذُنٌ
كند و به سون آن نقطه به حركتشان در بیاورد و به آن نقطه برساند .عبارت َ
وا ِعیَةٌ ! " به همین معنا اشاره دارد.
در روایات اسالمي در درمنثور از ابن جریح روایت كرده كه این " تذكره" بران
امت محمد "ص" است ،و چه بسیار كشتي ها كه در گذشته در دریا غرق شده بود و آثارن
كه از بین رفته بود .یعني بعد از قرنها امت محمد "ص" تخته پاره هایش را جستند و مثالً
آثار كشتي نوح را در كوه جودن یافتند.
ٌ
ُ
ُ
َ
در درمنثور ازسلسله روات زیادن نقل شده كه چون آیه" َو ت ِعیَهآ أذنٌ وا ِعیَة!"
نازل شد رسول خدا "ص" فرمود:
ٌ
ُ
ُ
 من از پروردگارم خواستم این أذنٌ وا ِعیَة را " علي بن ابیطالب" قرار دهد.راون مي گوید بعد از این دعان رسول هللا "ص" علي بن ابیطالب علیه السالم
بارها مي گفت:
 هیچ نشد چیزن از رسول هللا "ص" بشنوم و فراموشش كنم.در روایت دیگرن آمده كه رســول خـــدا "ص" به علي علیه السالم مي گفت:
 -تو ان علي أُذُنٌ وا ِعیَةٌ و گو فراگیرندة علم من هستي!
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"

ح َو …! "
َكذَّ بَت قَبلَ ُهم قَ ْو ُم ُ
نو ٍ

« قبل از این كفار ( قریش) قوم نوح و اصحاب رس و
عاقبت تكذیب كنندگان
ثمود تكذیب كردند ،و همچنین عاد و فرعون و مردم لوط ،و اصحاب ایكه و قوم تبع ،كه
همة آنان رسوالن را تكذیب كردند ،و تهدید خدا درباره شان محقق گشت !»
این آیه تهدید و انذارن است بران كفار به خاطر اینكه حق را بعد از اینكه در
دسترسشان قرار گرفت و آنرا شناختند ،از در عناد و لجاجت انكار كردند.
قبالً هم سرگذشت اقوامي كه نامبرده شد درجابجان قرآن كریم درسوره هان فرقان،
حجر ،شعرا ،ص و دخان نقل شده است.
َ
ً
ق َوعی ِد !» اشاره ان است به اینكه اصوال وعید
س َل ف َح َّ
الر ُ
اینكه فرمودُ « :ك ٌّل َكذَّ َ
ب ُّ
و تهدید به هالكت همیشه هست ولي وقتي دربارة قومي منجز و حتمي مي شود كه رسوالن
را تكذیب كنند ،یعني این سرنوشت ،سرنوشتي است عمومي و هر قومي چنین باشد ،چنین
سرنوشتي دارد:
« در زمین سیر كنید و بنگرید كه
عاقبت تكذیب كنندگان چگونه است ؟!» ( نحل )36
مستند  :آیه  94تا 102سوره اعراف
المیزان ج  16ص 10

ــي ِ …! "
" َو ما اَر َ
سلنا في قَریَ ٍة ِمن نـــ َ ِب ّ

خداوند در قرآن كریم بعد از نقل
سنت امتحان و سنت استدراج و مكرالهي
تاریخ قوم نوح و اقوام عاد و ثمود و قوم لوط و قوم شعیب ،آنها را خالصه كرده و دربارة
همة آنها مي فرماید:
این امت ها از این جهت منقرض شدند كه بیشتر افرادشان فاسق و از زن عبودیت
بیرون بودند ،و به عهد الهي و آن میثاقي كه در روز نخست خلقت از آنان گرفته شده بود
وفا نكردند و در نتیجه سنت هان الهي یكي پس از دیگرن دربارةآنان جریان یافت و منتهي
به انقراضشان گردید.
خدان سبحان هر پیغمبرن را كه به سون امتي از آن امت ها مي فرستاد به دنبال
او آن امت را با ابتالء به نامالیمات و محنت ها آزمایش مي كرد تا به سویش راه یافته و به
درگاهش تضرع كنند ،و وقتي معلوم مي شد كه این مردم به این وسیله كه خود یكي از
سنت هان نامبرده در باالست متنبه نمي شوند سنت دیگرن را به جان آن سنت بنام سنت
مكر جارن مي ساخت .و آن این بود كه دلهان آنان را بوسیلة قساوت و اعراض از حق و
عالقمند شدن به شهوات مادن و شیفتگي در برابر زیبائیهان دنیون مهر مي نهاد.
بعد از اجران این سنت ،سنت سومي خود یعني استدراج را جارن مي نمود ،و آن
این بود كه انواع گرفتاریها وناراحتیهان آنان را برطرف مي ساخت و زندگي شان را از
هر جهت مرفه مي نمود و بدین وسیله روز به روز بلكه ساعت به ساعت به عذاب خود
نزدیكترشان مي ساخت ،تا وقتي كه همه شان را به طور ناگهاني و بدون اینكه احتمالش را
بدهند به دیار نیستي مي فرستاد در حالي كه در مهد امن و سالمت غنوده و به علمي كه
داشتند و وسایل دفاعي كه دراختیارشان بود غره گشته و از این كه پیش آمدن كار آنها را به
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هالكت و زوال بكشاند غافل و خاطرجمع بودند .خدان تعالي در این آیات عالوه برخالصه
گیرن ازتاریخ امم گذشته یك حقیقت خالي از هر شائبه را هم خاطر نشان ساخته كه آن
حقیقت یگانه چیزن است كه معیار نزول نعمت و نقمت بر آدمیان است و آن عبارت است
از  :ایمان و تقوا !
« اگر مردم قریه ها ایمان آورده و تقوا پیشه كرده بودند
بركت هائي از آسمان و زمین به روي ایشان مي گشودیم،
ولي تكذیب كردند،
و ما نیز ایشان را به اعمالي كه مي كردند مؤاخذه كردیم !»
علَیكَ ِمن اَنبا ُء ها !
ص َ
 تِلكَ ا ْلقُري نَقُ ُّ این قریه هاست كه ما از اخبار آنها بر تو مي خوانیم !پیغمبرانشان با حجت ها سویشان آمدند،
ولكن آنها ایمان نیاوردند و دلیل ایمان نیاوردنشان این بود كه قبال پیامبران خود را
تكذیب كرده بودند و دیگر نمي توانستند ایمان بیاورند …!
 و این همان مهر نهادن خدا بر دلهان آنان است !مستند  :آیه 42سوره انعام
المیزان ج13ص140

اء … !"
ساء َو الض َّّر ِ
سلنا اِلي ا ُ َم ٍم ِمن قَب ِلكَ فَا َ َخذنا ُه ْم با ْلبا َ ِ
"و لَقَد اَر َ
َ

در این آیه و آیات بعدن آن خدان سبحان بران
فراواني نعمت قبل از نزول بالء
پیامبر گرامي ا رفتار خود را با امتهائي كه قبل از ون مي زیسته اند كر مي كند و بیان
مي فرماید كه آن امت ها بعد از دیدن معجـــزات چه عكس العملي از خود نشان مي دادند.
و حاصل مضمون آیه این است كه خدان تعالي انبیائي در آن امم مبعوا نمود ،و
هركدام از آنان امت خودرا به توحید خدان سبحان و تضرع در درگاه او و توبة خالص
متذكر مي ساختند ،و خدا امت هان نامبرده را تا آنجا كه پان جبر دركار نیاید و مجبور به
تضرع و التماس و اظهار مسكنت نشوند به انواع شدت ها و محنت ها امتحان مي نمود ،و
به اقسام بأساء و ضراء مبتال مي كرد ،باشد كه با حسن اختیار به درگاه خدا سر تعظیم
فرود آورند و دلهایشان نرم شود ،و از خوردن فریب جلوه هان شیطاني و از اتكاء به
اسباب ظاهرن اعراض نمایند؛ ولي زحمات انبیاء به جائي نرسید ،و امت ها در برابر
پروردگار سر فرود نیاوردند ،بلكه اشتغال به مال دنیا دلهایشان را سنگین نمود ،و شیطان
هم عمل زشتشان را در نظرشان جلوه داد و یاد خدا را از دلهایشان ببرد.
وقتي كارشان بدینجا رسید ،خدان تعالي هم درهان همة نعمت هارا برویشان گشود
و چنان به انواع نعمتها متنعمشان كرد كه از شدت خوشحالي به آنچه كه از نعمتها در اختیار
داشتند غره شدند و خودرا از احتیاج به پروردگار متعال بي نیاز و مستقل دانستند ،و آن
وقت بود كه بطور ناگهاني و از جائي كه احتمالش را نمي دادند عذاب را بر آنان نازل كرد
تا یكوقت بخود آمدند كه دیگر كار از كار گذشته بود و امیدن به نجات برایشان نمانده بود و
به چشم خود دیدند كه چگونه از جمیع وسایل زندگي ساقط مي شوند.
این همان سنت استدراج و مكرن است كه خدان تعالي در آیه  182سورة اعراف
خالصه كرده است:
« وكساني كه آیات ما را تكذیب كردند ازجائي كه خودشان نفهمند استدراجشان
مي كنیم
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و مهلتشان مي دهیم ،بدرستي كه كید و گرفتن من سخت و محكم است !»
در جمیع بالهائي كه بر سر كفار آمده تا جائي كه مستأصل و منقرضشان ساخته
تقصیر با خودشان بوده است ،چون مردمي ستمگر بوده اند ،و هیچ مالمتي بر خدان
تعالي نیست ،بلكه او سزاوار مدح و ثناست زیرا دربارة آنان جز به مقتضان حكمت بالغه
ا رفتار نكرده و در راهي كه منتهي به هالكتشان شد جز به سون چیزن كه خودشان
اختیاركردند سوقشان نداده است .
ترفوها"!...
مستند :آیه 23سوره زخرف " َو كَذا ِلك ما اَر َ
سلنا ِم ْن قَب ِلكَ في قَریَــ ٍة ِمن نَ ٍ
ذیر اِالّ قا َل ُم َ
المیزان ج  35ص150

قرآن مجید مي فرماید كه مشركین هیچ
لجاجت توانگران مترف در همه ادوار
دلیلي برحقانیت بت پرستي خود ندارند ،نه عقلي و نه نقلي ،بلكه مي گفتند ما پدران خود را
بر دیني یافتیم و ما با پیرون آثار ایشان هدایت مي یابیم .خالصه دلیلشان تنها تقلید كورانه
از پدران است و بس !
خداوند در آیة فوق مي فرماید:
« تمسك به تقلید اختصاص به مشركین عصر پیامبر ندارد بلكه این عادت دیرینة
امت هاي گذشتة شرك نیز بوده است ،و ما قبل از تو به هیچ قریه اي رسول
نذیري یعني پیامبري نفرستادیم مگر آنكه توانگران اهل قریه هم به همین تقلید
تشبث جستند و گفتند:
 ما اسالف و نیاكان خودرا بردیني یافتیم وهمان دین را پیروي مي كنیم واز آثارپــدران دست بر نمي داریم وبا آن مخالفت نمي كنیم ! »
اگر در آیة مورد بحث این كالم را تنها از توانگران متنعم اهل قریه ها نقل كرده
بران این است كه اشاره كرده باشد به اینكه طبع تنعم و نازپروردگي همین است كه وادار
مي كند انسان از بار سنگین تحقیق شانه خالي كند و دست به دامن تقلید شود.
اینجا خداونـد قوم رسول خدا "ص" را تهدیـد مي كند و مي فرماید :ازآن
لجبازهان متنعم كه از تقلید كورانة پدران دست نكشیدند و پیامبران را تكذیب كردند ،انتقام
كشیدیم ،پس بنگر كه عاقبت پیشینیان اهل قریه ها چه بوده است ؟
مستند  :آیه  9سوره ابراهیم
ا لمیزان ج 23ص 37

مو َد َوالَّذینَ ِمن بَع ِد ِهم ال یَعلَ ُم ُه ْم ِاالَّهللاُ "!...
ح َو عا ٍد َو ث َ ُ
" قَ ْو ِم ُ
نـو ٍ

قرآن مجید دربارة اقوامي كه بعد از نوح
اقوامي كه تاریخ آنهارا نمي شناسد!
و عاد و ثمود در دنیا زیسته و بعذاب الهي گرفتار شده اند اما در تاریخ كرن از آنها نرفته
است ،در آیه فوق چنین مي فرماید:
« مگر خبر كساني كه پیش از شما بوده اند :قوم نوح و عاد و ثمود و كساني كه
بعد از آنها بوده اند ،كه جز خدا كسي آنها را نمي شناسد ،بشما رسیده است ؟
وقتي پیغمبرانشان با دلیل ها به سویشان آمدند ،دستهایشان را از حیرت به دهان
بردند و گفتند:
 -ما آئیني را كه به ابالغ آن فرستاده شده اید منكریم و دربارة آن چیزها كه مارا
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بدان مي خوانید به سختي به شك اندریم! پیغمبرانشان گفتند:
« مگر در خداي یكتاي ایجاد كنندة آسمانها و زمین شكي هست…؟ »
عبارت " ال یعلمهم اال هللا! " یعني " جز خدا كسي ایشان را نمي شناسد و وضع
ایشان را نمي داند " ،اشاره به اقوامي است پس از قوم نوح و عاد و ثمود كه كسي حقیقت
حال ایشان و جزئیات تاریخ زندگي آنهارا نمي داند.
در روایات اسالمي در درمنثور روایتي است كه اشاره به این موضوع دارد و مي
گوید:
مردن خدمت حضرت علي بن ابیطالب علیه السالم عرض كرد:
 من داناترین مردم به انساب هستم ! حضرت فرمود: تو نمي تواني همة مردم را به دودماني نسبت دهي ! عرض كرد: چرا نمي توانم؟ فرمود: بگو به بینم در آیة " و عادا و ثمود و قرونا بین ذالك كثیرا "،مي داني اینقرون بسیار چه كساني هستند؟ عرض كرد:
 بله من همة آنها را نسبت مي دهم ( و مي گویم كدام پسر كدام و نوة كدام بود !)فرمود:
 مگر آیه " الم یأتكم نبؤالذین من قبلكم  -آیا نشنیده اید داستــان امت هائي كهپیش از شما بودند ،قوم نوح و عاد و ثمود و اقوامي كه بعد از ایشان بودند
كه كسي جز خـــــــدا آنـها را نمي شناسد "،را نخوانده ان ؟
آن مرد ساكت شد ( ،زیرا آیة شریفه صریحا ً مي فرماید كه انسابي هستند كه جز
خدا كسي آنها را نمي داند!)
مستند  :آیه  100سوره هود
المیزان ج 21ص10

علَیكَ ِمنها قا ِئ ٌم َو َحصی ٌد !"
صه ُ َ
نباء ا ْلقُري نــَقُ ُّ
" ذا ِلكَ ِم ْن ا َ ِ

قرآن مجید تاریخ امتها و جوامع
امت هاي منقرض شده و آثار بجا مانده
منقرض شده را در سوره هود بیان كرده و در پایان سوره به داستانهان قبل بازگشت نموده
و نظرن اجمالي و كلي در آن نموده و سنت خدا را در بندگانش ،خالصه كرده است ،و
آثار شومي را كه شرك به خدا بران امم گذشته به بار آورده و آنان را به هالكت در دنیا و
عذاب جاودانة آخرت مبتالء نموده است ،برمي شمارد تا عبرت گیران عبرت گیرند.
اشاره ان كه به داستـــانهان قبل شده معني آیه فوق را چنین روشن مي كند كه :این

داستانها كه برایت آوردیم ،پاره اي از داستان هاي شهرها و دهكده ها یا اهل
آنهاست كه ما برایت شرح دادیم( ،نه همة آنها) !
داست انهان امم گذشته را به زراعت تشبیه كرده كه گاهي ایستاده و گاهي درو شده
است .برخي از دهكده ها كه داستانش بیان شده دهكده هائي هستند كه بكلي از بین نرفته و
هنوز آثارشان باقي است ،مانند دهكده قوم لوط كه هنوز – در عصر نزول قرآن  -آثار
باقي بوده است و بیننده را به یاد آن قوم مي انداخت:
« و ما از آن قوم اثري باقي گذاشتیم براي مردمي كه عبرت مي گیرند!»
(عنكبوت )35

« و شما صبحگاهان و شبانگاهان بر آن قوم گذر مي كنید،

117

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب شانزدهم  :کلیات تاریخ ادیان

چرا عبرت نمي گیرید؟» (صافات )138
از این آیات بر مي آید كه در عصر نزول قرآن آثارن از قوم لوط برجان بوده است
.
اگر مراد از قراء ،اهل قراء باشد معنان آیه چنین میشود:
 از این امم و اقوام بعضي هنوز برجایند و بكلي منقرض نشده اند ،مانند امتنوح و صا لح ،و برخي دیگر بكلي منقرض شده اند ،مانند قوم لوط كه احدن
از ایشان بغیر از خانواده لوط ( كه از ایشان نبودند )،نجات نیافت و همه از
بین رفتند.
 َو كَذاِلكَ ا َ ْخذُ َر ِبّــكَ …!آیات چنین ادامه مي یابد:
« همچنانكه اخذ خداي سبحان ،این اقوام ستمگر یعني قوم نوح و هود و صالح و
شعیب و قوم فرعون را اخذي الیم و شدید بود ،چنین هر قوم ستمگر دیگر را كه
اخذ كند ،اخذش الیم و شدید است ،پس همه عبرت گیران عبرت گیرند ! همین
خود آیتي است براي كسي كه از عذاب حیات آخرت بیمناك است ،و عالمتي است
كه نشان مي دهد خداوند بزودي در آخرت ،مجرمین را بجرمشان اخذ خواهد نمود
و اخذش الیم و شدید خواهد بود! » (هود)102-
خداوند پس از آنكه داستانهان امم گذشته و سرانجام شرك و فسق و لجبازن و انكار
آیات خدا و استكبارشان را از قبول حق كه انبیائشان بدان دعوت مي كردند ،بران پیغمبر
گرامي ا تفصیل داده و خاطر نشان ساخت كه چگونه رفتارشان ایشان را در دنیا به
هالكت و عذاب استیصال و در آخرت و روزن كه اولین و آخرین یكجا جمع مي شوند،
بعذاب دائمي دوزخ مبتالء ساخت ،و پس از آنكه در آخر سوره ،آن تفصیالت را خالصه
كرد ،اینك در آیات زیر به پیامبر دستور مي دهد كه او و هركه پیرو اوست از آن
داستانها عبرت گیرند و بران خود كسب یقین كنند كه شرك و فساد در زمین آدمي را جز به
سون هالكت و انقراض رهنمون نمي شود و الجرم مي بایستي دست ازطریق عبودیت
برندارند وخویشتندارن ونمازرا شعارخود سازند و بر ستمكاران ركون و اعتماد نكنند ،كه
اگر چنین كنند آتش آنان را خواهد گرفت ،و دیگر جز خدا یاورن نخواهند داشت و كسي به
كمكشان نخواهد شتافت.
باید بدانند كه همیشه برد با خداست ،و منطق كفار همیشه منكوب و خوار است،
هرچند خدا چند صباحي مهلتشان دهد !
« پس در بارة خدایاني كه اینان مي پرستند در تردید مباش !
كه پرستش جز به طریقي كه پدرانشان از پیش مي كرده اند ،نمي كنند،
و ما نصیب آنان را تمام و بدون كم و كسر به آنها مي دهیم! »(هود)109-
در آیة فوق قرآن مجید نسل معاصر پیامبر اسالم را در نظر گرفته و به پیامبر
گرامي خود مي فرماید - :حال كه داستان اولین و گذشتگان را شنیدي و فهمیدي كه
چگونه خدایاني غیر از خداي تعالي را مي پرستیدند و چگونه آیات خدارا تكذیب مي
كردند ،و دستگیرت شد كه سنت خداي تعالي در میان آنان چه بود ؟ و چگونه خدا در دنیا
هالك و در آخرت به آتش جاودان مبتال ساخت ،پس دیگر در عبادت قوم خویش شك و
تردید نداشته باش ،زیرا كه بت پرستي آنان همان رسم دیرینة پدران ایشان است و جز
تقلید از آنان هیچ دلیلي ندارند ،و مطمئن بدان كه ما بزودي بهره اي را كه از كیفر
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اعمالشان عایدشان مي شود به ایشان مي دهیم ،بدون اینكه بوسیلة شفاعت یا عفوي از
آن بكاهیم !
ممكن هم هست كه مقصود از " پدران" پدران بالفصل نباشد بلكه امتهان گذشته
ان باشد كه به كیفر بت پرستي منقرض شده اند .و حتي ممكن است مقصود پدران و نیاكان
عرب بعد از اسماعیل علیه السالم هم نباشد بلكه مطلق امت هان گذشته باشد  -آبائهم
االولین !
آن امت ها را پدران كفار معاصر رسول خدا "ص" خوانده است و معني آیه با این
امكان مناسب تر است كه مي فرماید - :تو دربارة بت پرستي قومت تردید نداشته باش ،چه
اینان نمي پرستند مگر همان هائي را كه آن امت هاي منقرض شده كه پدران اینان حساب
مي شوند ،پرستش مي كردند ،و شكي نیست كه ما جزاء و كیفر اینان را بدون كم و كاست
به آنها خواهیم داد ،همچنانكه دربارة آن امت ها همین رفتار را كردیم !
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فصل دوم
بت پرستي و ادیان باستاني
مستند :آیه 14سوره انعام " قُل ا َ َ
رض َو ه َُو یُط ِع ُم َو الَ یُطعَ ُم…!"
سماوا ِ
یر هللاِ اَت َّ ِخذُ َو ِلیّا ً ِ
فاط ِرال َّ
ت َواالَ ِ
غ َ
المیزان ج13ص 45

آنچه كه از تاریخ وثنیت و بت پرستي بر مي آید این
پیدایش آئین هاي بت پرستي
است كه باعث پیدایش این مرام یعني خضوع در برابر بت و پرستش آلهه ،یكي از دو
غریزة زیر بوده است:
 -1غریزة جلب منفعت،
 -2غریزة دفع ضرر

پرستش با غریزه جلب منفعت
انسان هائي دور از معارف دیني به نظر سادة خود احساس مي كرده اند كه در
ادامة زندگي محتاج به اسباب و لوازم زیادن از قبیل طعام ،لباس ،مسكن ،همسر ،اوالد،
خویشاوندان و امثال آن هستند .از این میان از همه مهمتر غذاست كه نیاز انسان به آن بیش
از نیاز ون به غیر آن است .و معتقد شده یودند كه هر صنفي از این حوا ئج بستگي به
سببي دارد كه آن سبب آن حاجت را بران آنــان فراهم مي كند.
مثالً باران سببي است كه آب را از آسمان فرو فرستاده و چمنزارها را سرسبز و
خرم مي سازد و در نتیجه آ وقه آنان و علوفة چهارپایانشان را تأمین مي كند .سبب دیگرن
هست كه بین دو نفر عالقه و محبــت مي افكند .یا سببي دیگر وجود دارد كه ادارة دریاها و
كشتي هارا عهده دار است.
چون مي دیدند كه خودشان به تنهائي نیرون تسلط بر همة این حوائج و حتي بر
حوائج ضرورن را ندارند از این رو بران دستیابي بهر حاجتي خودرا ناچار مي دیدند كه
در برابر سبب مربوط بآن حاجت خضوع نمایند و اورا پرستش كنند.

پرستش با غریزه دفع ضرر
انسان ها چون مي دیدند از هر سو هدف تیر حوادا و نامالیمات و محصور بالیان
عمومي و بیماریها و فقر و سقوط و بي كسي و یا دشمني دشمنان و حسادت حسودان و
امثال آن هستند ،لذا پیش خود باین خیال مي افتادند كه البد اسباب قاهره ان در كار است كه
این گرفتارن هان خردكننده را بران انسان فراهم مي آورد و البد این اسباب موجوداتي
هستند آسماني نظیر ارباب انواع و ارواح كواكب…؟
از این جهت از ترس اینكه مبادا دچار خشم آنها شوند سر تسلیم در برابرشان فرود
آوردند و آنها را معبود خود گرفتند تا از ضررهائي كه از ناحیة آنان نازل میشود مصون
مانند.
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این است آن چیزن كه از تاریخ ها راجع به پیدایش مسلك بت پرستي و منطق بت
پرستان و ستاره پرستان استفاده مي شود.
با در نظر گرفتن این نكته تاریخي بخوبي معلوم مي شود كه خدان تعالي در آیه باال
و همچنین در آیات بعدن آن از این راه احتجاج مي كند كه برهان خود آنان را بر پرستـــش
اجرام آسماني از آنان گرفته و به خودشان بر مي گرداند .بدین معني كه اصل آن دو حجت
را در اینكه حجت صحیح اند قبول مي كند و سپس اضافه مي نماید كه الزمة این حجت
یگانه پرستي و نفي هرگون شریكي از خدان سبحان است ،نه بت پرستي و شرك!
مستند :آیه  258سوره بقره و بحث تاریخي
ا لمیزان  4ص256

ج اِبراهی َم في َر ِبّ ِه …!"
ِلي الَّذي حآ َّ
" اَلَم ت َ َر ا َ

انسان اولیه یعني انسانهان سادة عصر حجر ،از آنجا كه
شروع بت پرستي انسان
هر چیزن را با وضع خود مقایسه مي كردند ،و از سون دیگر افعال مختلف خود را مي
دیدند كه مستند به قوا و اعضان مختلفشان است ،و نیز مي دیدند كه افعال مختلف اجتماعي
هم مستند به اشخاص مختلف اجتماع است ،و همچنین حوادا مختلف مستند به علل مختلف
نزدیك به هر حادثه است ،هرچند كه علت العلل و سرنخ همة آن حوادا نزد صانعي است
كه مجموع عالم وجود مستند به اوست ،الجرم بران انواع مختلف حوادا اربابي مختلف
قائل شدند كه چون خدا خدائي مي كنند.
در معرفي این خدایان ،یك وقت آنهارا به نام ارباب انواع اثبات و معرفي كردند،
از قبیل :رب زمین ،رب دریاها ،رب آتش ،رب هوا و باد و امثال آن ،و یكبار دیگر به نام
كواكب و مخصوصا ً ستارگان سیار ،اثبات نمودند و طبق اختالفاتي كه در آنها تشخیص
دادند آثار مختلفي در عالم عناصر و موالید بران آنها قائل شدند ،همچنانكه از صابئین این
معنا نقل شده است.
آنگاه بران آن ارباب ،صورتها و مجسمه هائي مي ساختند تـا چون دسترسي به
خود ارباب ندارند این مجسمه هارا بعنوان نمایشگر ارباب بپرستند .و این مجسمه ها
شفاعتشان را نزد صاحبان خود بكنند ،و صاحب بت هم شفاعتشان را نزد خدان بزرگ
بكند و یا بوسیلة او سعادت زندگي و مرگ خودرا تأمین نماید.
بهمین جهت است كه مي بینیم بت ها بر حسب اختالف امت ها و مردم هر قرني
مختلف شده است ،زیرا آراء آنها در تشخیص انواع مختلف بوده است ،و هر قومي شكل بت
هارا طورن ساخته كه مطابق شكلي باشد كه در مخیله خود از ارباب آن بت ها داشته است.
و ان بسا كه در این مجسمه سازیها غیراز آن صورتهان خیالي ،هون و هوس و امیال
شخصي هم دخالت داشته است .و ان بسا كه رفته رفته رب النوع و حتي رب االرباب كه
همان خــدان سبــحان باشد بكلي فرامو مي شده و یكسره دست به دامن خود بتها مي
شدند ،و در اثر آرایشگریهائي كه خیــال و حس در بت ها مي شده غیر بت را فــرامــو
نموده و همه به یاد بت مي بودند ،و این باعث مي شد كه جانب بت بر جانب خدان سبحان
غلبه كند.
همة اینها از آن اقوام بدین جهت سر مي زد كه خیال مي كردند ارباب این بت ها
یعني آنهائي كه در تدبیر زمین و دریا و آتش و امثال آن به ایشان واگذار شده تأثیرن در
شئون زندگي آنان دارد ،بطورن كه ارادة آن ارباب بر ارادة خود آنان غالب است ،و تدابیر
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آنها بر تدبیر خود ایشان مسلط است.
چه بسا مي شده كه بعضي از سالطین خودكامه و دیكتاتور از این اعتــقادات
عــــوام سوء استفاده مي كردند ،و اوامر ملوكانة خودرا از این راه به خورد مردم مي دادند
و در شئون مختلف زندگي مردم تصرفاتي مي نمودند ،و رفته رفته به طمع بدست آوردن
مقام الوهیت مي افتادند .همچنا نكه تاریخ این معنارا از فرعون و نمرود و غیرآن دو نقل
كرده است .در نتیجه با اینكه خودشان مانند مردمشان بت مي پرستیدند ،درعین حال خودرا
در سلك ارباب جا مي زدند.
این جریان هرچند در ابتداء امر چنین سیرن داشت ،لكن از آنجائي كه مردم اوامر
ملوكانه آنان را نافذتر از دخالت ارباب مي دیدند ،اگر دخالت ارباب در زندگي شان خیـالي
بود ،دخـالت اوامر ملوكانه بر ایشان محسوس بود ،لذا نفو بیشتر و محسوس بودن نفو
باعث مي شد كه این خدایان بشرن از خدایان خیالي خداتر باشند ،و مردم آنان را بیشتر
بپرستند.
قرآن كریم در آیة  24سورة نازعات از قول فرعون حكایت فرموده كه گفت:
 انا ربكم االعلي ،یعني من رب اعالي شما هستم!مالحظه مي كنید كه فرعون خود را رب بزرگتر دانسته است بااینكه خود فرعون
بت مي پرستیده است ،چنانكه قرآن از اشراف قوم او حكایت كرده كه گفتند:
 یذرك و آلهتك! یعني آیا به موسي اجازه مي دهي كه خدائي تو وخدائي خدایانترا هیچ كند؟
و همچنین این ادعارا از نمرود حكایت كرده ،آنجا كه گفته است:
 من نیز زنده مي كنم و مي میرانم! و نشان مي دهد كه چنین ادعائي داشته است.قوم نمرود نی ز همین اعتقاد را داشتند .همة داستانهان ابــراهیم علیه السالم كه در
قرآن آمده نشان مي دهد كه نمرود هم مانند قومش بران خدا الوهیت قائل بود .چیزن كه
هست قائل به خدایاني دیگر نیز بود لكن با این حال خودرا هم اله مي دانست و بلكه باالترین
آلهه مي پنداشت.
خورشی د نیز در نظر نمرود و نمرودیان و یا حداقل نزد بعضي از آنها یكي از
خدایان است لكن در عین حال خود آنان قبول دارند كه خورشید و ملحقاتش یعني طلوع و
غروبش مستند به خداست كه در نظر آنان رب االرباب است.
با كمي دقت در سیاق آیات قرآني كه داستان نمرود را حكایت مي كند ،مي توان
حدس زد كه انحطاط فكرن مردم آن روز دربارة معارف دیني و معنویات چقدر بوده است ؟
و این انحطاط در معنویات منافاتي با پیشرفتگي در تمدن ندارد.
اگر چه آثار باستاني قوم بابل و مصر قدیم از تمدن آنان خبر مي دهد ،نباید پنداشت
كه در معارف معنون هم پیشرفته بوده اند .و تقدم و ترقي در مادیات متمدنین عصر
حاضر ،و انحطاطشان در اخالق و معارف دیني  ،بهترین دلیل بر سقوط این قیاس است.
مستند :بحث تحلیلي

المیزان ج  20ص 126

انسان همواره در این لغزشگاه است كه
منشأ و چگونگي پیدایش بت پرستي
امور معنون را تجسم كند و حقایق نامحسوس را در قالب محسوس بریزد .این كار را
بوسیلة ساختن مجسمه و رسم تصویر انجام مي دهد .از طرف دیگر فطرت انسان طورن
است كه در برابر هر قدرت برتر و قهرآمیز خاضع است و توجه خودرا بدان معطوف مي
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دارد.
از مجموع این دو معجون روح شرك و بت پرستي سربلند مي كند كه در اجتماع
انساني بقدرن جارن و سارن بوده كه حتي در اجتماعات مترقي امروز و اجتماعاتي كه
براساس بیدیني ساختمان شده قابل اجتناب نیست .معموالً آرم و پرچم و مجسمة شخصیت
ها بحدن مورد احترام قرار مي گیرد كه بت پرستي عهدهان اولیه و بشر نخستین را مجسم
مي كند .بعالوه همین امروز بر پشت این كره خاكي صدها میلیون نفر بت پرست وجود
دارد كه در شرق و غرب عالم اقامت گزیده اند.
از اینجا به لحاظ اعتبار عقلي این مسئله قوت مي گیرد كه بت پرستي در بین مردم
بدین نحو شروع شده كه مجسمه یا تصویر مردان بزرگ را مخصوصا ً پس از مرگ و به
منظور یادبود آنان سرپا نگه مي داشتند.
( در روایات اهل بیت علیهم ا لسالم نیز مؤید این سخن وارد شده است).
از حضرت صادق علیه السالم (درتفسیر قمي ) نقل شده كه فرمود:
« مردم سابق خداپرست بودند .پس از چندن مردند و بستگان آنان به شیون
پرداختند و مصیبت برآنان سخت شد ،پس شیطان – كه لعنت خدا براو باد – به نزدشان آمد
و بدیشان گفت كه من بران شما بصورت مردگان بت مي سازم تا بدانها بنگرید و انس
بگیرید و خدارا عبادت كنید.
آنگاه بران آنان به صورت مردگان بت ساخت وازآن پس خدارا مي پرستیدند و به
بتها نظر مي كردند .چون زمستان شد و باران آمد بت هارا داخل خانه ها بردند .این نسل
به عبادت خدا ادامه مي دادند منقرض شدند و اوالدشان رشد كردند و گفتند – پدران ما اینها
را مي پرستیدند ! و بجان خدا شروع به پرستش بتها كردند…».
مطابق نقل تاریخ در روم و یونان باستان سرپرست خانه را درخانواده پرستش مي
كردند و موقعي كه مي مرد بتي بجان او مي ساختند و اهالي خانه آن را مي پرستیدند.
بسیارن از پادشاهان و بزرگان نیز دربین قوم خود پرستش مي شدند .قرآن كریم
از این عده ،نمرود پادشاه معاصر ابراهیم"ع" و فرعون معاصر موسي "ع" را كر كرده
است.
امروز نیز در بتكده ها و آثار عتیقه ان كه از آنان باقي مانده مجسمه هان بسیارن
از رجال بزرگ دیني یافت مي شود مانند مجسمة بودا و مجسمه هائي از برهمن ها و امثال
آنها.
پرستش مردگان در روزگار قدیم شاهد بر آن است كه پیشینیان معتقد بودند مردگان
با مرگ از بین نمي روند و ارواحشان بعد از مرگ باقي مي ماند و همان توجه و اثرن را
كه در حال حیات دارا بوده  ،دارد و حتي بعد ازمرگ ازآن رو كه از شائبة ماده خالص
شده و از تأثرات جسماني و انفعاالت مادن رهائي یافته ،وجودن قون تر و اراده ان
نافذتر و تأثیرن شدیدتر پیدا میكنند.
فرعون معاصر موسي "ع" با اینكه در بین قوم خود به عنوان خدائي پرستش مي
شد و طبق گفتة قرآن خود اونیز بت پرست بود ( .اعراف )127

نقش مجسمه سازي در بت پرستي

ظاهرا ً ساختن مجسمة انسان مردم را به فكر انداخت كه بران خدایان نیز بت
بسازند ،ولي سابقه ندارد كه بران خدان واحد – كه از احاطه و دسترس وهم باالتر است –
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بتي ساخته باشند  .و گویا همین مسئله ( كه خدا باالتر از وهم و حد است) آنان را از تهیة
صنم بران خدان متعال منصرف كرده است ،و بلكه بجان آنكه بت خدارا درست كنند هر
دسته به راهي رفتند و هركس یكي از جنبه هان تدبیر عیني عالم را كه در نظر مهم مي
نمود گرفت و با پرستش خدائي كه به خیال خود موكل بر تدبیر جنبه مورد توجه او بود
به پرستش خدا پرداخت.
بدین سان ساكنین سواحل دریا به پرستش " خدان دریا" پرداختند كه از دریا به آنها
منفعت برساند و از طوفان و طغیان دریا سالم بمانند .ساكنین صحرا نیز "خدان صحرا" و
جنگجویان " خدان جنگ " را پرستیدند و بهمین ترتیب ….
دیرن نپائید كه هر دسته از مردم به پرستش خدان خاصي در صورت و شكل
خیا لي خود و در قالب فلزن یا چوبي یا سنگي و یا قالبهان دیگرن كه بران آن انتخاب كرده
بودند پرداختند تا بدانجا كه طبق روایت ،طایفة " بني حنیفه" در یمامه خدائي از كشك
ساختند و پس از مدتي كه دچار خشكسالي و گرسنگي همه گیر شدند برآن هجوم بردند و
آنرا خوردند.
و حتي ممكن بود مردمي درخت یا سنگ خوبي ببینند و بپسندند و مشغول پرستش
آن شوند و بعدا ً وقتي گوسفند یا شترن مي كشتند آن سنگ یا درخت را به خون آن آغشته
مي كردند ،و وقتي چارپایانشان دردمند مي شدند آنهارا به سون آن سنگ یا درخت مي
آوردند و بآن مي مالیدند .بسیارن از درختان را به عنوان ارباب میگرفتند و بدان تبرك
مي جستند و آنرا قطع نمي كردند و نمي شكستند و بران تقرب بدان قرباني ها مي كردند و
نذورات و هدیه ها مي آوردند.
این هرج و مرج ،مردم را بدان كشانید كه دركار بتها به راههان پراكنده ان روند
كه به هیچ وجه تحت ضابطه ان در نمي آمد و قابل احصاء نیست ،ولي آنچه بطور اغلب
در معتقدات آنان وجود داشت این بود كه بت ها را به سون خدا شفیع قرار مي دادند تا خدا
خیر را به طرف آنان جلب و شر را دفع نماید ،و احیانا ً پاره ان از بت پرستان عامي ،خود
بت را به عنوان معبــودن مســـتقل مي پرستیدند نه به عنوان شفاعت ،و گاهي نیز آنهارا
بعنوان شفیع مي شناختند ولي آنهارا بر خدا مقدم مي داشتند یا ترجیح مي دادند.
بعضي هم مالئكه را مي پرستیدند و بعض دیگر جن را ،و قومي ستارگان ثابت مثل
ستارة " شعرن"را ،و طایفه ان پاره ان از سیارات را – كه به همة اینها در كتاب الهي
اشاره شده است  -و همة این پرستشها به طمع خیر یا از ترس شر انجام مي گرفت.
كم اتفاق مي افتاد كه معبودن جز خدا بپرستند و بتي بران آن معبود نگیرند تا در
عبادات خود رو به سون او آورند و بلكه عادت داشتند كه وقتي یك شيء را به عنوان " اله"
و"ش فیع" مي شناختند بران او بتي از چوب یا سنگ یا فلز مي ساختند و صورتي از حیات
تصورن خودرا به وسیلة او مجسم مي كردند و مثالً به صورت انسان یا حیوان مي ساختند
با اینكه شكل صاحب بت غیرازآن بود كه در بت مجسم كرده بودند مثل ثوابت و سیارات و
خدان علم و دوستي و رزق و جنگ و امثال آن.
دلیل اینكه بت پرستان بران شركان خدا بت درست مي كردند این بود كه مي گفتند:
عده ان از خدایان مانند ارباب انواع و سایر خدایان غیرمادن باالتر از صورت محسوس
مادن هستند و گروهي دیگر حالت ظهور ثابتي ندارند مثل ستارگان كه از طلوع به غروب
مي روند و مشكل است هر موقع خواستیم به آنها رون آوریم ،و بنا براین الزم اسـت كه
بران هر خـدائي بتـي بسازیم كـه صـفات و خصوصیات او را مجسم كند و هر وقت
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خواستیم به وسیلة بت به سون خدا رویم .
مستند :آیه  74سوره انعام
المیزان ج13ص 283

" ا َ تَــت َّ ِخذُ اَصناما ً آ ِل َهةً …!"

بت پرستان همان طور كه خدایان مـذكر داشتند و آن را "اله"
خـدایان مؤنـث
میخواندند ،خد ایان مؤنثي هم اثبات مي كردند كه آنان را " االهه" یا " ربة " یا "دختر خدا"
و یا" همسر خدا" مي نامیدند .مشركین مؤنث بودن را از نواقصي كه تنزیه معبود از آن
واجب باشد ،نمي دانستند.
اهل بابل به خدایاني مؤنث قائل بودند كه از آن جمله بود:
" االهة نینو " كه معتقد بودند مادر خدایان است.
" االهة نین كاراشا" كه میگفتند دختر خدا " آنو " است.
" االهة مالكات " كه میگفتند همسر خدا " شاما " است.
" االهة زاربانیت" كه میگفتند خدان رضاع است.
" االهة آنوناكي "
طایفه ان از مشركین عـرب هم مالئـــكه را به عنوان دخــتران خـــــدا مي
پرستیدند .در تفسیر آیه  117سورة نساء (اِن یَدعون ِمن دونِ ِه ِاالّ اِناثاً ) ،روایت شده كه
بطور كلي عرب بت هان خود را مادگان مي نامیدند ،مثالً مي گفتند :مادة بني فالن – و
مقصودشان بت مورد پرستش آن قبیله بود.
مستند :بحث تاریخي

المیزان ج 20ص 130

بت پرستي تقریبا ً به یك ریشه برمي گردد و آن
بت پرستي در ادیان باستاني
عبارت است از شفیع گرفتن به سون خدا و پرستش بت ها و تمثال هان آنها ،و احتماالً این
عقیده چندین بار بر زمین مسلط شده و همة عالم بشرن را فراگرفته است ،بطورن كه
قــرآن كریم از امم معاصر نوح و ابراهیم و موسي علیهم السالم حــكــایت مي كند.
ولي مع الوصف تشتت وهواپرستي و خرافات دارندگان این عقیده به اندازه ان
گوناگون بوده كه بشمارآوردن مذاهبي كه دربت پرستي پدید آمده اند محال مي نماید و بیشتر
این عقیده ها بر اصول ثابت و قواعد منظم و همآهنگي استوار نیست.
آنچه از میان مذاهب منظم شده اند و موجودیتي پیداكرده اند مذهب صابئین و بت
پرستي برهمائي و بودائي است:

بت پرستي صابئیان
بت پرستي صابئیان بر اساس روابط كون و فساد و ارتباط حوادا ارضي عالم به اجرام علون
مثل خورشید و ماه و عطارد و زهره و مریخ و مشترن و زحل مبتني است .این مذهب عقیده دارد كه این
اجرام با عوالم روحاني وابسته بخود ،سررشته دار نظام عیني جهانند و هركدام از آنها حوادا مربوط به
خود را كه در احكام نجوم توصیف شده تدبیر مي كنند و با تكرار گرد این اجرام ،گرد زمان بي توقف
و بي نهایت تكرار مي گردد.
پس این اجرام وسایطي هستند بین خدا و این عالم مشهود كه پرستش آنها آدمي را به خدا نزدیك
مي كند و باید بران آنها بت و مجسمه ساخت و با عبادت بتها و مجسمه ها به آنان تقرب جست.
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مورخین گفته اند كسي كه این آئین را پي ریزن كرد و اصول و فروع آنرا مهذب ساخت
"یذاسف" منجم بود كه در زمان " طهمورا" پادشاه ایران ظهور كرد و مردم را به مذهب صائبه دعوت
كرد و خلق كثیرن از او پیرون كردند و مذاهب او در اقطار زمین مانند روم و یونان و بابل و سایر
كشورها شیوع پیدا كرد و هیكل ها و معابدن مشتمل بر بت هان ستارگان بنا گردید.
این فرقه داران احكام و قوانین و بیحه ها و قربانیهائي هستند كه به سرپرستي كاهنان خود انجام
مي دهند و بح انسان را به آنها نسبت مي دهند كه به عنوان تقرب به بت صورت مي گرفت.
این فرقه خدارا در جنبة خدائي و نه در مقام عبادت یگانه مي دانند .اینــان خــدارا از نقایص و
زشتي ها منزه مي دانند و بران او صفات سلبیه قائلند نه ثبوتیه .مثالً مي گویند – خدا عاجزنیست ،جاهل
نیست ،نمي میرد و ظلم و جور نمي كند و اینهارا مجازا ً " اسماء حسني" مي نامند و اسم حقیقي بران خدا
قائل نیستند!

بت پرستي برهمائي
برهمائي نیز یكي از مذاهب اصیل بت پرستي است و شاید قدیمي ترین مذهب بت پرستي در بین
مردم باشد زیرا تمدن هند یكي از قدیمي ترین تمدنهان انساني است كه ابتدان تاریخي آن بطور دقیق ضبط
نشده است.
نخستین تاریخ پیدایش بت پرستي هند نیز معلوم نیست جز آنكه بعضي از مورخین مثل مسعودن
و دیگران كر كرده اند كه " برهمن" نام اولین پادشاه هند است كه شهرهان این مملكت را آباد و زیربنان
مدنیت را در این كشور به وجود آورد و عدل و داد را در بین آنان بسط داد.
احتماالً كیش برهمائي بعد از او پیدا شده و بنام او نامیده شده است ،زیرا بسیارن از امتهان گذشته
پادشاهان و بزرگان قوم خودرا مي پرستیدند ،چون معتقد بودند كه آنان داران سلطة غیبي هستند و "
الهوت" به نوعي درآنان ظهور كرده است .و ظاهر " ویدا" كتاب مقدس آنان نیز مؤید همین مطلب است،
زیرا ظاهرا ً این كتاب مجموعه ان از رسائل و مقاالت پراكنده ان بوده كه هر قسمت آنرا عده ان از رجال
دیني در ازمنة مختلف نوشته و بران نسل بعدن به ارا گذاشته اند و بعداً این نوشته ها گردآورن شده و
بصورت كتابي درآمده كه به دیني منظم اشاره دارد و دانشمندان سانسكریت تصریح بدان دارند .الزمة این
سخن این است كه برهمائي مانند سایر مذاهب بت پرستي از افكار عامي بي ارز ناشي شده و در مراحل
تكامل تطور یافته و به درجه كمال رسیده است.

عقایـد برهمائي
از نظر براهمه " برهم" نخستین و بزرگترین معبود هندن هاست .هندیان عقیده داشتند كه "
برهم" اصل همة موجودات است ،موجودن است تغییر ناپذیر و غیرقابل ادراك ،ازلي و مطلق و سابق بر
تمامي مخلوقات .همة عالم را تنها با یك اراده و یك دفعه با كلمه " اوم" یعني "با " آفریده است.
حكایت "برهم" از هرجهت شبیه حكایت " ان بو ه" است و جز در اسم و صفات باهم فرق ندارند
وبسیارن خود " برهم" را نام " اقانیم ثالثه" ان قرار داده اند كه " ثالوا" هندن ها از آنها تركیب شده
است و آنها عبارتند از " برهما" " ،ویشنو" و " شیوا" و به پرستندگان " برهم" میگویند " :برهمیون" یا "
براهمه"….
برهمائي ها به چهار طبقه تقسیم مي شوند:
براهمه یا علمان مذهب ،جنگجویان ،كشاورزان ،و تجار.
سایر مردم غیر از این چهار دسته از قبیل زنان و بردگان مورد اعتنا نیستند.
( جهت مطالعه بیشتر معتقدات براهمه به صفحات  132تا  136جلد  20تفسیر المیزان ( 40جلدی)
مراجعه شود).

بت پرستي بودائي
بت پرستي برهمائي به وسیله مذهب بودائي اصالح شد .این مذهب منسوب است به بودا (
سقیاموني) كه بر طبق نقل " تاریخ سیالني" در سنة  543قبل از میالد درگذشته است .درتاریخ فوت او
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اختالف زیاد است و برخي تا دوهزارسال گفته اند ،و از همین رو بعضي خیال كرده اند كه ون شخص
واقعي نبوده و حقیقت نداشته است ولي آثاریكه در حفریات اخیر در "عایا" و "بطنه" پیدا شده داللت بر
صحت وجود بودا دارد .از این حفریات آثار دیگرن از حیات و تعالیم بودا كه به شاگردان خود القاء مي
كرده ،بدست آمده است.
بودا از یك خانواده سلطنتي و پسر پادشاهي بود بنام " سو ودانا"  .ون به دنیا و شهوات دنیا بي
اعتنا بود .در جواني از مردم دورن گزید و چندسال از عمر خودرا در جنگلهان وحشت انگیز گذرانید و
پیوسته به زهد وریاضت پرداخت تا جان او به معرفت روشن شد و بطورن كه گفته اند در سن  36سالگي
به سون مردم رفت و آنان را به خالصي از شقاوت و آالم و رستگارن و آسایش بزرگ وزندگي آسماني
ابدن و سرمدن فراخواند ،و آنان را مؤعظه كرد و ترغیب نمود كه با دارا شدن اخالق كریمه و
دورانداختن شهوات و اجتناب از ر ایل ،به شریعت او عمل كنند.
بودا – به طوریكه نقل مي كنند  -بي آنكه دچار تكبر برهمائي شود دربارة خود مي گفت:
« من دچار فریبم،
و بجز یك قانون براي همه یافت نمي شود،
و آن عقاب شدید مجرمان و ثواب عظیم صالحان است ،
شریعت من شریعت به عزت است براي همه،
این شریعت همچون آسمان جاي همه مردان و زنان و پسران و دختران و اغنیاء و فقراست،
ولي پیمودن این راه براي ثروتمندان سخت است !»

بودا با این سخن نظام طبقاتي برهمائي را كه معتقد به تفاوت مردم در تشرف به سعادت دیني بود
و عده ان را مثل زنان و بچه ها از سعادت محروم مي كرد ،نسخ مي كند.
تعلیمات بودا به طورن كه در میان بودائیان رواج دارد این است كه :
«  -طبیعت تهي ،خیالي و فریبكاراست،
و عدم در هر مكان و زمان یافت مي شود و پر از غش و فریب است،
وخود همین عدم همة موانعي كه بین اصناف و نژادها و حاالت دنیوي مردم وجود دارد از بین مي برد و
كوچكترین كٍرم را برادر بودائیان مي كند» .

بودائیان معتقدند آخرین عبارتي كه " سقیاموني" گفته این است:
«  -هر موجود مركبي فاني است».

هدف نهائي بودائیان نجات نفس از هر درد و غرور و دور تناسخ كه نهایت ندارد ،با منع نفس از
تولد ثاني پایان مي یابد و قطع مي شود و بران رسیدن به این مقصد باید نفس را حتي از رغبت به وجود
تطهیر كرد.
ً
اینها زیر بناهان اساسي بودائیگرن است كه صریحا در قدیمي ترین تعلیمات این آئین كه در "
اریاني ستیانس" درج شده ،وجود دارد ،و مجموعة آنها چهار حقیقت عالي است كه به "سقیاموني" نسبت
مي دهند .بودا این چهار حقیقت را در اولین مؤعظة خود كه در جنگلي معروف به " جنگل آهو" در
نزدیكي " بنارس" ایراد كرد ،كر نمود.
این حقایق چهارگانه مربوط است به رنج ،ریشة رنج ،ازبین بردن رنج.
رنج عبارت است از والدت و سالخوردگي و بیمارن و مرگ و برخورد با حوادا نامطلوب و
جدائي از چیزهان دوست داشتني و ناتواني از انجام مقصود .و علل رنج نیز شهوات نفساني و جسماني و
هواهان نفساني است.
حقیقت سوم متالشي شدن همة این اسباب و علل است و راه آن هشت چیز است:
نظر صحیح ،حس صحیح ،نطق صحیح ،فعل صحیح ،تمركز صحیح ،جدیت صحیح،
كرصحیح ،و تأمل صحیح.
و این است صورت ایمان نزد بودائیان كه در حفاریهان فراوان دیده شده و در كتب زیادن
تدوین گشته است.
خالصه آداب بودائیان ،اجتناب از چیزهان ناپسند و انجام دادن همة كارهان شایسته و تهذیب عقل
است.
اینها تعـلـیماتي است كه از بودا مسلم مي دا نـند و چـیزهان دیگر از قبیل عبادات و قربانیها و
غیبگوئیها و فلسفه و اسرار ،امورن است كه با گذشت زمان بدان افزوده شده است و مشتمل بر سخناني
نادرست و آرائي عجیب در خلقت و نظم عالم و امثال آن است.
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گاهي گفته مي شود كه بودا از خدا سخن نگفته و تعلیم ون از خدا خالي است ولي این مطلب از
این راه بوده كه ون تمام مساعي خودرا صرف مي كرد كه مردم را پارسائي یاد دهد و از این جهان فریبنده
بیزار كند نه اینكه از خدا روگردان بوده و اعتقاد نداشته باشد.

بت پرستي در عرب جاهلیت
اعراب اولین قومي هستند كه اسالم با آنان به معارضه پرداخته و ایشان را از بت پرستي به
توحید فراخوانده است .قسمت اعظم اعراب در عهد جاهلیت صحرانشین بودند و متمدنین آنها مانند یمني
ها نیز صحرا نشیني داشتند و یك سلسله آداب و رسوم مختلط و مختلف كه از همسایگان نیرومند خود مثل
فارس و روم و مصر و حبشه و هند گرفته بودند و مقدارن از آن آداب دیني بود كه دربین آنان حاكم بود.
اسالم و پیشینیان اعراب یعني اعراب اصلي و از جمله قوم " عاد" در " ارم" و قوم "ثمود" بت
پرست بودند .بطوریكه خداوند در كتاب خود از قوم هود و صالح و اصحاب مدین و اهل سبا در قصة
سلیمان و هدهد حكایت كرده است ،تا باالخره ابراهیم پسر خود اسماعیل و مادر ون هاجر را به سرزمین
مكه كه بیاباني بي آب و علف بود و قبیلة " جرهم" در آنجا مسكن داشتند آورد و در آنجا ساكن ساخت .كم
كم اسماعیل رشد كرد و شهر مكه ساخته شد و ابراهیم علیه السالم كعبه بیت الحرام را ساخت و مردم را
به دین حنیف خود كه اسالم بود دعوت كرد و دعوتش در حجاز و اطراف آن پذیرفته شد و حج را بران
مردم تشریع كرد كه آیة زیر در ضمن نقل خطاب خدا به ابراهیم بطور مجمل آنرا نقل مي كند:
جِ  . . .در بین مردم اعالم حج كن كه پیاده آیند و بر اسبان الغر
« َو اَذِّن في النّاس ِبا ْل َح ّ
دره هاي عمیق مي آیند ( » .حج )27
اندامي كه از ّ
بعدا ً عده ان از اعراب بر اثر معاشرتي كه با یهودیان مقیم حجاز داشتند یهودن شدند و نصرانیت
به پاره ان از اقطار جزیرة العرب و مجوسیت نیز به نقاط دیگر آن سرایت كرد.
آنگاه اتفاقاتي بین آل اسماعیل و جرهم در مكه رون داد كه سرانجام به پیروزن آل اسماعیل و
بیرون كردن جرهم از مكه و تسلط " عمرو بن لحي " بر مكه و حومة آن منتهي شد.
پس از چندن عمروبن لحي مریض شد و بدو گفتند كه در " بلقاء" در سرزمین شـام چشمة آب
گرمي است كه اگر در آن استحمام كني بهبود خواهي یافت .ون عازم آنجا شد و در آن آب استحمام كرد و
بهبود یافت .عمرو در آنجا قومي را دید كه بت مي پرستیدند و از آنها در این باره سؤال كرد ،به او گفتند
كه اینها معبوداني هستند كه ما به شكل هیاكل علون و افراد بشرن در آورده ایم و از آنها یارن مي طلبیم و
یاریمان مي كنند و نیز طلب بـاران مي كنیم و بــاران مي بارد.
این عمرو را به شگفت آورد و یكي از بتهان آنها را طلبید و ایشان نیز بت " هبل" را به ون
" اساف" و
دادند و او در مراجعت به مكه ،هبل را رون كعبه نهاد .عمرو دو بت دیگر نیز بنام
"نائله" كه به نقل كتاب " الملل و النحل" به شكل دو زوج و به نقل دیگران به شكل دو جوان بودند ،به
همراه آورد و مردم را به پرستش بت ها دعوت كرد و بت پرستي را بین آنان رواج داد .مردم نیز پس از
مسلماني دورة خاندان ابراهیم "ع" به بت پرستي برگشتند .اینان را چون پیرو ملت ابراهیم بودند "حـُنَـفاء
" مي نامیدند و این اسم رون آنها ماند و معنان خودرا از دست داد و "حنفا" اسم اعراب بت پرست گردید.
( و شاید به همین علت قرآن اصرار دارد كه ابراهیم را به حنیف و اسالم را به حنیفه وصف كند).
از عواملي كه اعراب را به بت پرستي نزدیك مي كرد این بود كه یهود ونــصارن و مجوس و
بــت پرستان همگي ( كعبة معظمه ) را بزرگ مي شمردند و لذا هركس از مكه كوچ مي كرد با عالقة
فراوان مقدارن از سنگهان حرم را بران تبرك با خود مي برد و هركجا اقامت مي گزید رون زمین قرار
مي داد و بران تیمن و تبرك و به لحاظ دوستي كعبه و حرم دور آن طواف مي كرد.
رون این علل و اسباب بود كه بت پرستي در بین اعراب اصیل و غیر اصیل شایع شد و از اهل
توحید كسي مابین آنان نماند مگر معدودن كه قابل كر نبودند.
بت هان معروف بین اعراب عبارت بودند از " :هبل"" ،اساف"" ،نائله" كه عمروبن لحي آورد
و مردم را به پرستش آنها دعوت كرد و " الت  ،عزن ،منات ،ود ،سواع ،یغوا ،یعوق ،و نسر".
نام این هشت بت در قرآن كر شده است و پنج تان آخرن به قوم نوح نسبت داده شده است.
–

–

در روایات اسالمي ( در كافي) از حضرت صــادق علیه السالم نقل شده كه  " -یغوا" روبرون كعبـــــه
گذاشته شده بود و " یعوق" طرف راست و " نسر" طرف چپ.
در روایتي نیز آمده كه " هبل" باالن كعبه و " اساف" و " نائله" رون صفا و مروه بودند.
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در بت پرستي اعراب آثارن از بت پرستي صا بئیان از قبیل غسل جنابت و غیره ،آثـــارن از برهمائي
مانند عقیده به " انواع" و عقیده به " دهر" وجود داشت ،بطورن كه در بت پرستي بودائي گذشت.

در آئین بت پرستي اعراب ،اندكي از آداب دین حنیف یعني اسالم ابراهیم "ع" نیز مثل ختنه و
حج وجود داشت ولي اعراب این كارها را با سنن بت پرستي مخلوط كرده بودند .مثالً به بتهائي كه دور
كعبه بودند دست مي مالیدند و برهنه طواف مي كردند و با شیوة خود تلبیه مي گفتند.
بت پرستان عرب چیزهان دیـــگرن نیز داشتند كه از پیش خود درآورده بودند مثل اعتقاد به "
بحیره ،سائبه ،وصیله و حام" و همچنین عقیده به " صدن ،هام ،انصاب و ازالم" و امور دیگرن كه در
تاریخ كر شده است.
مستند :بحث تحلیلي و تطبیقي

ا لمیزان ج  20ص 146

در یك بحث
مطا لعه تطبیقي بین تعالیم قرآن و آ ئین ها و ادیان دیگر
تحلیلي كلي بین تعلیمات قرآن مجید با تعلیمات كتابهان دیني سایر ادیان و كتابهان " ویدا" و
" اوستا" در موارد زیر در تفسیر المیزان مطالعه ان تطبیقي بعمل آمده كه بران عالقمندان
این مباحث قابل توجه خواهد بود:

ادیان معتقد به تناسخ
یكي از اصول اولیه ان كه آئین برهمائي و بودائي و صابئي برآن استوار است " تناسخ" مي
باشد " .تناسخ" عبارت از این است كه عالم پیوسته محكوم است به كون و فساد یعني " بوجود آمدن و
از بین رفتن "  .پس این عالمي كه ما مشاهده مي كنیم و همچنین اجزائي كه در آن است از عالم دیگرن
مثل همین عالم كه قبالً وجود داشته بوجود امده است و از این عالم نیز عالم دیگرن بوجود خواهد آمد و به
همین ترتیب تا بي نهایت  .و این عا لم از بین خواهد رفت همانگونه كه اجزاء آن به تدریج از بین مي رود
مي آید و همینطور الي غیرالنهایه ! آدمي در هر یك از این عوالم بر
و عالم دیگرن از آن به وجود
اساس آنچه در عا لم گذشته بدست آورده ،زندگي مي كند ،وبنابراین اگر كسي كار شایسته ان كند و ملكة
نیك ي به كف آورد نفس او بعد از مفارقت از بدن به بدن شخص نیكبختي تعلق مي گیرد و با سعادت زندگي
مي كند و پادا او همین است .ولي اگر كسي پایبند این جهان شود و از هوان نفس خود پیرون كند بعداز
مرگ در بدن یك شقي زندگي خواهد كرد .در این بدن انواع عذابهارا خواهد چشید مگر كسي كه " برهم"
را بشناسد و بااو متحد شود كه چنین اشخاصي از والدت دوم نجات مي یابند و به صورت یك ات ازلي و
ابدن در خواهند آمد كه عین بهاء و سرور و حیات و قدرت و علم است و فنا و بطالن بدان راه ندارد.
از این رو یكي از واجبات دیني آدمي این است كه به " برهم" یعني " خدا ،كه اصل هرچیزن
است "،ایمان بیاورد و با قرباني دادن و عبادت كردن بدو تقرب جوید و به اخالق كریمه و اعمال صالحه
آراسته گردد ،پس اگر جان خودرا از دنیا ببرد و متخلق به اخالق كریمه شود و با كارهان شایسته زیور
یابد و بر " برهم " از طریق شناسائي خود شناسائي پیدا كند " برهمن" مي شود و با " برهم" یكي مي
شود و خود او مي شود .و این است سعادت بزرگ و حیات خالص ،در غیر این صورت باید به " برهم"
ایمان آورد و كار شایسته كند تا در حیات آینده ا كه آخرت اوست به سعادت برسد.
ولي از آنرو كه " برهم" اتي مطلق و محیط بر همه چیز است و چیزن بر او احاطه ندارد پس
باالتر و اجل از آن است كه انسان اورا بشناسد و یا به وسیلة عبادت و قرباني به او برسد و تنها مي تواند
به نوعي ،از او نفي نقص كند ،وبنابراین بر ما واجب است كه با عبادت ،به اولیاء و مخلوقات نیرومند او
نزدیك شویم تا ازما پیش " برهم" شفاعت كنند .اینها خدایان برهمائیان هستند كه با پرستش بتها آنهارا مي
پرستیدند.
این خدایان فراوان یا مالئكه بودند یا جن و یا ارواح برهمنهان به كمـــال رسیده كه جن ها را از
ترس شرشان مي پرستیدند ،و دیگران را به طمع رحمت و از ترس غضبشان ،و عده ان از این معبودان
نیز همسران و پسران و دختران خدا بودند.

این بود اجمالي از محتویات آئین برهمائي و تعلیمات علمان مذهب براهمه.
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تفاوت تعالیم ویدا با تعالیم براهمه
آنچه از " اوپانیشاد" كه بخش چهارم كتاب " ویدا "ن مقدس است ،بدست مي آید ،با آنچه درباره
كلیات عقاید ایشان گذشت سازگار نیست ،هرچند علمان مذهب براهمه آن را تأویل مي كنند.
( " اوپانیشاد " در حكم خاتمه كتاب " ویدا" ن مقدس است و عبارت از رساله هان مترقي است
كه از بزرگان رجال دیني ،یعني عرفان بسیار قدیمي آنان رسیده است و محتون خالصة معارف الهي است
كه آن بزرگان به وسیلة كشف بدست آورده اند و براهـمـه آنرا وحــي آسماني مي دانند).
كسي كه دراین باره به بحث و نقد بپردازد مالحظه مي كند كه " اوپانیشاد" كه معارف الهي را
تعلیم مي دهد بران عالم الوهي و شئون متعلف به آن اعم از اسماء و صفات یا افعال ،یعني آغاز كردن و
بانجام بردن و آفریدن و روزن دادن و زنده كردن و میراندن و امثال آن صفاتي كر مي كند از قبیل
پذیر تقسیم و تبعیض و سكون و حركت و انتقال و حلول و اتحاد و بزرگي و كوچكي و سایر احوال
جسماني مادن كه صفات امور جسماني است.
ولي بااین وجود ،درجاهان متعددن در اغلب فصلهان كتاب " اوپانیشاد" تصریح مي كند كه "
برهم" اتي است مطلق و باالتر از آنكه به احاطة حدن درآید .ون داران اسماء حسني و صفات علیان از
قبیل :حیات ،علم ،قدرت ،ومنزه از اوصاف نقص و اعراض ماده و جسم است ،و چیزن مثل او نیست.
" اوپانیشاد" تصریح مي كند كه خدان متعال " احدن الذات " است ،از چیزن زاده نشده و چیزن
نزاده است ،و همتا و مثل ندارد ( .اوپانیشاد شیت استر ،ادهیان ششم آیه  " 8سر اكبر") .
و نیز تصریح مي كند كه حق آن است كه چیزن جز او پرستش نشود و با قرباني دادن به دیگران
تقرب نجویند بلكه تنها او شایستة عبادت است و شریك ندارد.
و تصریحات فراواني به قیامت دارد ،و قیامت را پایان زماني مي داند كه خلقت بدان منتهي مي
شود و نیز ثواب و عقاب اعمال بعدازمرگ را طورن توصیف مي كند كه بي انطباق به " برزخ" نیست و
نمي توان منحصرا ً حمل بر "تناسخ" كرد.
دراین بحث هان الهي كه در " اوپانیشاد" آمده از بت و پرستش و قرباني كردن بران آن خبرن
نیست.
مطالبي كه ما از " اوپانیشاد" نقل كردیم – كه نسبت به آنچه نقل نكردیم بسیار اندك است  -یك
سلسله حقایق بلند پایه و معارف حقه ان است كه فطرت سلیم انساني بدان اطمینان مي یابد .به طوریكه
مالحظه مي شود ،همة اصول بت پرستي را كه در اول بحث آوردیم نفي مي كند.
یك نظر عمیق ،مارا بدین حقیقت رهنمون مي گردد كه این مطالب یك سلسله حقایق عالي بوده كه
افرادن از اهل والیت الهي كشف كرده و دریافتهان خودرا به پاره ان از شاگردان خود كه از ایشان
مطالبي اخذ مي كردند بازگو كرده اند ولي غالبا ً با رمز سخن گفته و در تعلیمات خود امثال بكار برده اند.
بعدا ً آنچه از این افراد اخذ شده به صورت پایه و اساسي درآمده كه سنت حیات یعني دین كه عموم
مردم گرد آن آمده اند ،رون آن استوار گشته است.
اینها معارفي است دقیق كه جز افرادن بسیار معدود از اهل معرفت كسي تاب دریافت آن را ندارد
زیرا سطح آن از خیال و حس كه یك ادراك عمومي است باالتر و فهم آن بران عقل هان ابتدائي كه در
معارف حقه تمرین ندارند مشكل است.
اولین محذور این است كه رسیدن به این معارف كه یك دین انساني است اختصاص به گروه
بسیار كمي از مردم دارد و اكثریت مردم از آن محرومند زیرا دستگاه خلقت ،دنیان انساني را با غریزة
اجتماع مدني آفریده است و اگر در سنت حیات یعني دین از یكدیگر جداشوند سنت فطرت و طریقة خلقت
الغاء شده است.
محذور دیگر اینكه ،این شیوه عقل را ترك گفته است ،درحالیكه ما بران رسیدن به حقیقت سه
طریق ( وحي ،كشف و عقل ) را داریم .عقل از نظر زندگي دنیون انسان همه جانبه تر و مهمتر از
طریقه هان دیگر است ،زیرا جز انبیاء مكرم الهي كه اهل عصمتند كسي به وحي دسترس ندارد و جز
افراد معدودن از اهل اخالص و یقین به كرامت كشف نایل نمي شوند ،و مردم حتي اهل وحي و كشف
نیز در تمامي شئون حیات دنیون احتیاج مبرمي به بكارگیرن دالیل عقلي دارند و به هیچوجه از آن بي نیاز
نیستند.
اگر طریقة عقل نادیده گرفته شود ،به اجبار تقلید بر كلیه شئون زندگي مجتمع اعم از اعتقادات و
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اخالق و اعمال مسلط مي شود و انسانیت سقوط مي كند.
محذور دیگر اینكه با این شیوه سنت بردگي درجامعه بشرن رواج مي یابد .تجارب تاریخي ممتد
در احوال امتهائي كه در دین بت پرستي زیسته اند و بر اثر پرستش معبوداني به جز خدا سنت بردگي در
بین آنان رواج داشته ،شاهد این حقیقت است.

تسري شرك درعبادت به سایر ادیان
ادیان جهاني دیگر با وصف اینكه همگي قائل به خدان واحد هستند ولي با این وجود از شرك در
عبادت مصون نمانده اند ،و همین مسئله آنان را بدانجا كشید كه عین گرفتارن بت پرستي برهمائي و
محذورات آن را – كه به سه قسمت مهم آن در باال اشاره كردیم – پیدا كردند .این مسئله در بین بودائیان و
صابئین روشن است و تاریخ بدان شهادت مي دهد.

شرك در زرتشتیان
مجـوس ( زرتشتیان) اهورامزدا را خـــدان واحد مي دانند و در عین حـال در بــرابر"یزدان" و
" اهریمن" و مالئكه موكل بر شئون ربوبي و خورشید و آتش و چیزهان دیگرن خضوع مي كنند.
تاریخ نقل مي كند كه سنت برده گیرن و اختالفات طبقاتي در بین آنان جریان داشت و تدبر و
اعتبار عقلي حكم مي كند كه همة اینها از ناحیة تحریف دین اصیل در بین آنان سرایت كرده است.
دربارة مجوسیان از پیغمبر اكرم "ص" روایت شده كه فرمود:
« آنها پیغمبرن داشتند و اورا كشتند و كتاب خودرا سوزانیدند» .

شرك در یهود
دربارة یهودیان قرآن كریم داستانهان زیادن نقل مي كند كه كتاب خدارا تحریف كردند و علما را
به جان خدا ارباب گرفتند و خدا نیز آنان را به دگرگوني فطرت و پست سلیقگي مبتال ساخت.

شرك در مسیحیت
دربارة انحرافات عقیدتي و عملي مسیحیان مطالب و مباحث این كتاب را در فصلهان مربوط
مطالعه خواهید فرمود .و اگر مایل باشید مي توانید آیات اول انجیل یوحنا و رساله هان پولس را با سایر
انجیلها تطبیق دهید و با مراجعه به تاریخ كلیسا این تطبیق را تكمیل كنید – كه سخن در این زمینه بسیار
است.
نتیجة بحث عمیق در همة این مطالب این است كه مصایب عمومي كه در اجتماعات دیني در عالم
انساني پدید آمده است از مواریث بت پرستي ابتدائي است كه معارف الهي و حقایق عالي را بي پرده و
عریان اخـذ كرد و اساس سنت هان دین قـرار داد و بر فهم هان عمـومي مردم كه جز به حس و محسوس
انس ندارد ،تحمیل كرد و همان شد كه شد !
( یعني عده ان از اولیاء خدا این حقایق را بدان صورت گرفتند ولي چون در معرض افهام نارس
گذاشتند ،بت پرستي به وجود آمد).

تعالیم عالي اسالم و اصالح مفاسد شرك درعبادت
اسالم این مفاسد را اصالح كرد زیرا این معارف عالي را درقالب بیان ساده ان
ریخت كه بران فهم هان ساده و عقل هان عادن مردم قابل هضم باشد و بدین ترتیب فهم
وعقل عادن مردم از پشت پرده و به صورت فشرده و دربسته این حقایق را لمس مي كند و
بدان مي رسد ،و این چیزن است كه به صالح حال عموم است.
ولي خواص بي پرده و روشن با همـــان زیبائي دلپذیر و حسن بدیعي كه این حقایق
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دارند بدان نایل مي شوند و حالت امن و اطمینان پیدا مي كنند و از كساني بشمار مي روند
كه خدا بر آنان نعمت ارزاني داشته است ،یعني در زمرة پیامبران و صدیقین و شهدا و
صالحین كه رفقان خوبي هستند ،قرار مي گیرند:
« به كتاب مبیني سوگند ! ما آنرا قرآن عربي قرار دادیم شاید شما به عقل آئید ،و
قرآن در كتاب اصلي كه پیش ماست بلند پایه و محكم است! » (زخرف )4
« این قرآن كریم است در كتابي نهفته كه جز پاك شدگان بدان نرسند ! » (واقعه
)78
و پیغمبر گرامي اسالم "ص" فرمود:
« ما گروه انبیاء مأمور شده ایم كه بامردم به قدر عقل آنها سخن بگوئیم! »
اسالم غائلة شرك و بت پرستي را بدین ترتیب عالج كرد كه استقالل هرچیز را در
ات و صفات نفي نمود و به جز خدا كه تنها او علت قوام " قیّوم " همه چیز است.
اسالم فهم مردم را در شناسائي خدا مابین " تشبیه" و " تنزیه" قرارداده است .یعني
خدارا اینطور وصف كرده كه حیات دارد ولي نه مثل حیات ما ،علم دارد نه مثل علم ما،
قدرت دارد نه مثل قدرت ما ،شنوائي دارد نه مثل شنوائي ما ،بینائي دارد نه مثل بینائي ما،
و خالصه  -هیچ چیز مثل او نیست ،و او بزرگتر از آن است كه وصف شود؛ با این
وجود به مردم دستور داده كه در این زمینه چیزن جز با علم نگویند و به اعتقادن گرایش
نیابند جز از راه دلیل عقلي كه فهم ها و عقلشان آنرا هضم كند.
اسالم بدین ترتیب موفق شد كه :
 اوالً ،دین را به طور یكنواخت بر عوام و خواص عرضه دارد، ثانیاً ،عقل سلیم را به كار گیرد و نگذارد این موهبت الهي بیهوده و بیفایده ،بهحال خود بماند،
 ثالثاً ،بین طبقات مختلف اجتماع انساني تا آخرین حد ممكن نزدیكي برقرار كـندنه آنكه به یكي نعمت دهد و دیگرن را محروم سازد ،یا یكي را مقدم و دیگرن را
مؤخر دارد.
خدا مي فرماید:
« این امت شماست كه یك امت واحده است و من پروردگار شمایم ،پس مرا
بپرستید!» (انبیا)92 -
« اي مردم ! ما شما را از یك زن و مرد آفریدیم و به صورت ملت ها و قبیله ها
درآوردیم تا یكدیگر را بشناسید ،و گرامي ترین شما نزد خدا با تقواترین
شماست!»
(حجرات )13 -

تفاوت شفاعت در اسالم با بت پرستي
بعضي پنداشته اند دعاهائي كه در زمینة شفیع قراردادن پیغمبر و آل معصومین او"
صلوات هللا علیهم" وارد شده ،و همچنین درخواست از خدا به حق ایشان و زیارت قبور و
بوسیدن آن و تبرك یافتن به تربت آنان و تعظیم آثار این بزرگان در شمار شرك بوده و نهي
شده است ،یعني شرك بت پرستانه است !؟
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دلیل اینان این است كه این توجه به عنوان عبادت ،تأ ثیر ربوبي دادن به غیر
خداست ،و این شرك است .و بت پرستان نیز از آن رو مشرك شدند كه دربارة بتهایشان
مي گفتند « :اینان شفیعان ما در نزد خدایند »،و مي گفتند:
" ما از آن جهت آنها را عبادت مي كنیم كه مارا به خدا نزدیك كنند" .
ي خدا باشد یا
و در پرستش غیرخدا فرقي نیست بین آنكه این" غیر" پیغمبر یا ول ّ
ستمگرن از ستمگران یا كسان دیگر… كه همه اینها شرك بشمار مي روند و مورد نهي
قرار گرفته است.
ولي از نظر اینان نادیده مانده است كه:

ثبوت تأثیر :
ثبوت تأثیر ،اعم از مادن و غیرمادن ،در مورد غیرخدا ضرورن است ،و راهي
بران انكار آن وجود ندارد و خدا در كالم خود كلیة انواع تأثیر را به غیر خود
نسبت داده است ،و اساسا ً نفي مطلق تأثیر از غیرخدا مستلزم ابطال قانون عمومي
" علت و معلول" آن كه ركن همة ادّلة توحید است ،خواهد بود ،و بنیان توحید را
منهدم خواهد كرد.
آنچه در زمینة تأثیر ،از غیر خدا نفي شده ،استقالل در تأثیر است كه هیچ كس
دربارة آن حرفي ندارد و اما نفي مطلق تأثیر ،انكار حكم بدیهي عقل و خروج از
فطرت انساني است.
خدا دربارة اهل شفاعت در آیاتي نظیر دو آیه زیر مي فرماید:
« كساني را كه غیر از خدا مي خوانند مالك شفاعت نیستند،
مگر كساني كه بدانند و بحق شهادت دهند ( » .زخرف )86
« و شفاعت نمي كنند مگر براي كسي كه خدا بپسندد  ( » .انبیاء )28
و نیز بران اهل شفاعت در آیاتي نظیر دو آیة زیر حقي قرار داده است:
ً
« كلمة ما براي بندگان فرستاده شده ما از پیش صادر شده كه قطعا یاري مي
شوند ،و لشكر ما حتما ً پیروز است! » ( صافات )172
« ما حتما ً رسوالن خود وكساني را كه ایمان آورده اند یاري مي كنیم!»
(مؤمن)51

باز خدا مي فرماید:
« هركس شعائر خدا را بزرگ شمارد ،این از تقواي دلهاست ! " ( حج )32
حال اگر كسي به اهل شفاعت كه در آیة اولیه كر شد ،شفاعت جوید و خدارا به جاه
آنان بخواند و به حقي كه در آیات بعدن بران آنان قرارداده قسم دهد ،و یا با تمسك به آیة
اخیر و آیة " قُربي" و یا مطالب دیگرن كه در كتاب و سنت آمده است ،آنان را بدین عنوان
كه آیات و شعائر خدایند بزرگ شمارد و قبورشان را زیارت كند و ببوسد و به تربت آنها
تبرك جوید … ،در همة این موارد ،آنان را وسیلة جستجون خدا قرار داده است و خدا مي
فرماید كه :
« یا ایهالذین آمنوا اتقوا هللا و ابتغوا الیه الوسیلة … !»
(
« اي كساني كه ایمان آورده اید از خدا بپرهیزید و بسوي او وسیله بجوئید!»
مائده )35

و بنابراین چنین شخصي با كارهان خود به جستجون وسیله پرداخته و آنان را از
آن رو كه خدا محبت و بزرگداشت و تعظیم شان را مشروع كرده ،وسیله هائي به سون خدا
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قرار داده است.
و این معني ندارد كه دوستي و تعظیم چیزن را واجب كنند ولي آثار آن را حرام
نمایند !؟
بنابراین مانعي ندارد كسي ایشان را دوست بدارد و امرشان را بزرگ شمارد و
آثارن هم از دوستي و بزرگداشت او ظهور كند و با همة اینها بخواهد بخدا تقرب جوید،
البته در صورتي كه این كارها به صورت توسل و شفاعت جستن باشد نه آنكه آنان را
مستقل در تأثیر شمارد و پرستش كند .

تفاوت شفاعت با شرك در عبادت :
و این مطلب هم از نظرشان ناپدید مانده كه فرق است بین اینكه كسي غیر خدارا
بپرستد به امید آنكه نزد خدا از او شفاعت و یا اورا به خدا نزدیك كند یا كسي كه خدان واحد
را بپرستد و در ضمن ،غیرخدارا پیش خدا شفیع قرار دهــد و به وسیلة او به خدا تقرب
جوید …!
در صورت اول به غیر خدا استقالل داده و به طوراخص اورا پرستیده است ،واین
شرك در بندگي و پرستش است ،ولي در صورت دوم استقالل محض خدا و عبادت ویژة
آن واحد بي شریك است!
و خدا مشركین را از آن جهت مذمت كرده كه مي گفتند:
« ما نعبدهم لیقربونا الي هللا زلفي! » (/3زمر)
كه به خدایان استقالل مي دادند و عبادت را به نیت آنها انجام مي دادند نه خدا ،و اگر مي
گفتند «:ما فقط خدارا مي پرستیم ،ولي با وجود این امیدواریم كه مالئكه یا رسوالن و
اولیاي خدا براي ما شفاعت كنند و یا با تعظیم شعائر و دوستي اولیاء خود به او متوسل
مي شویم » ،كافر نمي شدند ،و بلكه شریكان ایشان مثل كعبه بود در اسالم كه عنوان قبله و
سمت توجه ( وجهه) دارد و نه معبود ،و با توجه بدان خدارا مي پرستند.
راستي! معلوم نیست كه اینان دربارة " حجراالسود" كه اسالم لمس كردن و
بوسیدن آن را تشریع كرده و همچنین در مورد كعبه چه مي گویند ؟؟؟
و آیا اینها همه شرك است ؟ ولي از حكم حرمت مستثني است ؟؟
در صورتي كه حكم حرمت شرك ،یك حكم ضرورن عقلي است و قابل تخصص و
استثنا نیست – و یا منحصرا ً عبادت خداست و حجراالسود تنها حكم طریقه و جهت را دارد.
و اگر چنین است ،پس در صورتي كه تعظیم در برابر غیرخدا به عنوان استقالل و اخالص
عبادت بران آنها نباشد ،چه فرقي است بین "حجراالسود" و یا غیرآن ؟!
در حالي كه دالیل مطلق ما راجع به تعظیم شعائر خدا و بزرگداشت و دوستي و
مؤدت پیغمبر و خاندان او و غیر لك به جان خود باقي است !
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فصل سوم
تاریخ ستاره پرستي
و ادیان صابئي و زرتشتي
مستند :آیه 62سوره بقره وبحث تاریخي " اِنَّ اَلَّذینَ آ َمنوا َو الَّذینَ
صا ِبئینَ …".
هادوا َو النَّصاري َو ال ّ
ُ
المیزان ج1ص 358

تاریخ و دین صابئیان
قرآن كریم درآیة فوق نام " صابئین" را جزو مذاهب برده است ،كه البته منظور آیه
این است كه این نامگذارن ها كه دارید ،از قبیل مؤمنین ،یهودیان ،مسیحیان و صابئیان
اینها نزد خدا هیچ ارزشي ندارد ،نه شمارا مستحق پاداشي میكند و نه از عذاب او ایمن مي
سازد .سعادت و كرامت هركس فقط بستگي به عبودیت او دارد نه نام گذاریها ! بنابراین
چگونگي مذهب صابئي از آیه مشخص نمي شود كه جزو ادیان الهي باشد ،لذا بحث تاریخي
در این زمینه از مورخین و مفسرین به نوشتة ابوریحان بیروني به ترتیب یل نقل مي شود:
(البته در بحث تاریخي زیر مالحظه مي شود كه بعضي از مفسرین " صابئیه" را بمذهبي مركب
از مجوسیت ،یهودیت و مقدارن از حرانیت تفسیر كرده اند كه بـنظر ما هم با آیه مورد بحث سازگارتر
است ،زیرا درآیة شریفه ،سیاق شمردن ملتها و اقوام دیندار است).
ابوریحان بیروني در كتاب " آثار باقیه " چنین مي نویسد:
 « -1اولین كسي كه در تاریخ از مدعیان نبوت نامش آمده " یو اسف" است ،كه یكسال بعداز
سلطنت "طهمورا" در سرزمین هند ظهور كرد ،و دستور زبان فارسي را بیاورد و مردم را به كیش
صابئیان دعوت كردُ .خلقي بسیار پیرون ا كردند .
سالطین " پیشدادن" و بعضي از " كیانیها" كه در "بلخ" توطن كرده بودند ،دو " نیر " یعني
آفتاب و ماه ،و "كلیات عناصر" را تعظیم و تقدیس مي كردند .این ببود تا آنكه وقت ظهور "زرتشت"
رسید – یعني سي سال بعداز تاج گذارن " بشتاسب"  -در آن ایام بقیه آن صابئي مذهب ها در " حران"
بودند ،و آنهارا بنام شهرستان شان مي نامیدند ،یعني به آنها مي گفتند "حراني ها" .
 -2البته بعضي ها هم گفته اند " :حراني " منسوب به " هاران" پسر نوح برادر ابراهیم "ع"
است ،زیرا او دربین رؤسان " حراني ها" متعصب تر بدین خود بود.
 -3عبدالمسیح بن اسحاق كندن حكایت مي كند " :حرانیان" معروفند به قرباني دادن از جنس
بشر ،ولكن امروز نمي توانند این عمل را علنا ّ انجام دهند ،ولي ما از این طایفه جز این سراغ نداریم كه
مردمي " یكتاپرست" هستند ،و خدان تعالي را از هر كار زشتي منزه مي دارند ،و اورا همواره با "
ي است بلكه
سلب" وصف مي كنند ،نه با " ایجاب" .بدین معني كه
نمي گویند خدا عالم و قادر و ح ّ
نمي شود ،ظلم نمي كند؛ و ا گر اسماء حسنائي بران خدا قائلند،
مي گویند  -خدا محدود نیست ،دیده
بعنوان ُمجاز قائلند نه حقیقت ،چون در نظر آنان صفتي حقیقي وجود ندارد.
 و نیز تدبیربعضي نواحي عالم را به فلك و اجرام فلكي نسبت مي دهند، دربارة فلك قائل به حیات و نطق و شنوائي و بینائي هستند، ازجملة عقاید آنها این است كه " انوار" را بطور كلي احترام مي گذارند، از جملة آثار باستاني صابئین ،گنبد باالن محرابي است كه در مقصورة جامع دمشق قراردارد  .این قبه نمازخانة صابئین بوده است .یوناني ها و رومي ها به دین ایشان بوده اند.
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 بعدها این قبه و جامع بدست یهودیان افتاد و آنجارا " كنیسه" كردند، بعد مسیحیان بر یهودیان غالب شدند و آنجارا كلیسان خود كردند، تا آنكه اسالم آمد و مردم دمشق مسلمان شدند و آن بنارا مسجد خود كردند. -4ابو معشر بلخي در كتابش دربارة " معابد رون زمین" مي نویسد:
 صابئي ها ،هیكل ها و بت هائي داشتند به نامهان " آفتاب" ،وهریك از آن بتها شكل خاصيداشته اند مانند " :هیكل بعلبك" كه " بت آفتاب" و " هیكل قران" كه " بت ماه" بوده است ،و
ساختمانش را به شكل" طیلسان" ( نوعي از لباس) كرده اند.
 در نزدیكش دهي است بنام " سلمسین" كه نام قدیمش " صنم مسین" یعني " بت قمر" بودهاست،
 و نیز دهي دیگر است بنام " ترع عوز" یعني " دروازة زهره" كه مي گویند :كعبه و بتهانآنجا نیز از آن صابئي ها بوده است  ،و بت پرستان آن ناحیه از صابئین بوده اند،
 "الت" كه یكي از بتهان كعبه بوده ،بنام " زحل" بوده است، "عزن" كه بت دیگر بوده است بمعنان " زهره " است. صابئین انبیان بسیارن داشته اند كه بیشترشان فالسفه یونان بوده اند ،مانند " :هرمسمصرن" و " اغا یمون" و " والیس" و"فیثاغورا" و " باباسوار" (جد مادرن افالطون) و
امثال آنها.
بعضي دیگر از طوائف صابئي كساني بوده اند كه ماهي را حرام مي دانسته اند ،از ترس اینكه
مبادا كف باشد ،و نیز جوجه را ،چون همیشه حالت بت دارد ،ونیز سیر را حرام مي دانستند،
بران اینكه صداع مي آورد ،و خون را مي سوزاند ،ویا مني را مي سوزاند با اینكه قوام عالم
به مني است .باقال را هم حرام مي دانستند بران اینكه به هن غلظت مي دهد و فاسد مي كند.
دیگر اینكه اولین بار كه باقال روئیده شد در جمجمة یك انسان مرده بود.
 صابئین  3تا نماز واجب دارند:اولش  8ركعت در هنگام طلوع آفتاب،
دومش  5ركعت در هنگام عبور آفتاب از وسط آسمان ،كه هنگام ظهر است.
در هر ركعت از نمازهایشان سه سجده است – .البته این نماز واجب است ،وگرنه در ساعت دوم
از روز هم نماز مستحبي دارند ،و همچنین در ساعت  9از روز.
سومش نمازن است كه در  3ساعت از شب گذشته مي خوانند.
 صابئي ها نماز را با طهارت و وضوء بجان مي آورند، ازجنابت غسل مي كنند، ولي ختنه را واجب نمي دانند ،چون معتقدند چنین دستورن نرسیده است. بیشتر احكامشان در مسئلة ازدواج و حدود مانند احكام مسلمین است.مس میت و امثال آن احكامي نظیر احكام تورات دارند.
 در مسئلة ّ صابئیان قربانیاني بران ستارگان و بت ها و هیكلهان آنها دارند.بیحة آنان را باید " كاهنان" و " فاتنان" ایشان سرببرند ،كه از این عمل تفألي دارند و مي
گویند  :كاهن بدین وسیله مي تواند جواب سئوالهان خودرا بگیرد ،و علم به دستورالعملهائي
كه ممكن است مقرب خدا باشد دست یابد.
 -5بعضي گفته اند " :ادریس" كه تورات اورا " اخنوخ" نامیده است ،همان " هرمس" است ،و
بعضي گفته اند او همان " یو اسف" است.
 -6بعضي گفته اند " :حراني ها" در حقیقت " صابئي" نیستند ،بلكه آن طایفه اند كه در كتب بنام
" حنفا" و "وثني" نامیده شده اند ،بران اینكه صابئي ها همان طایفه ان هستند كه در میان "
اسباط" و با آنان در ایام "كورو " در بابل قیام كردند و در آن ایام ،و در ایام "ارطحشت" به
بیت المقدس رفتند و متمایل به كیش مجوس و احكام دیني آنان شدند ،و به دین " بختنصر"
درآمدند ،و مذهبي مركب از مجوسیت و یهودیگرن بران خود درست كردند؛ نظیر " سامرن
هان" شام  .و در این عصر بیشتر آنان در " واسط" و " سواد" عراق در ناحیة "جعفر" و "
جامده" و دو نهر " صله" زندگي مي كنند ،و خود را از دودمان " انو بن شیث" و مخالف
"حراني ها" مي دانند ،و مذهب " حراني ها" را عیب گوئي مي كنند و با آنها موافقت ندارند
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مگر در مختصرن از مسائل.
 حتي این "حنفاء" در هنگام نماز متوجه قطب شمال مي شوند و حال آنكه " حراني ها" روبهقطب جنوب نماز مي خوانند.
" صابي" و
-7بعضي از اهل كتاب پنداشته اند كه " متوشلخ" پسر غیرفرشته ان داشته بنام
صابئین را بدین مناسبت " صابئي" نامیدند .و مردم قبل از آنكه ادیان و شرایع در بشر پیدا شود،
ونیز قبل از خروج " یو اسف" در طرف شرقي زمین ،در محلي بنام " شمنان" زندگي مي كردند
وهمه بت پرست بوده اند .هم اكنون بقایائي ازآنان درهند و چین وتغز غز باقي مانده اند كه اهل
خراسان آنهارا " شمنان" مي گویند ،و آثار باستاني آنها از "بهارات" و " اصنام" و "فرخارات"
در مرز خراسان و هند باقي مانده است.
اینها معتقدند به اینكه :دهر قدیم است ،و هركس بمیرد روحش به كالبد شخصي دیگر منتقل
مي شود .و نیز معتقدند كه فلك با همة موجوداتي كه در جوف آن است ،درحال افتادن در فضائي
الیتناهي است .وچون در حال افتادن و سقوط است ،حركت دوراني بخود مي گیرد زیرا هرچیزن
كه گرد باشد وقتي از باال سقوط كند حركت دوراني بخود مي گیرد.
و نیز بعضي پنداشته اند كه بعضي از ایشان قائل به حدوا عالمند ،و پنداشته اند كه یك
میلیون سال از پیدایش عالم مي گذرد…».
( این بود عین عبارات ابوریحان بیروني  ،آن مقدار كه مورد حاجت ما بود).
مستند :آیه77سوره انعام و بحث تاریخي
المیزان ج  13ص 274

"  ...قا َل هذا َر بــّي "....

ستاره پرستي و بت پرستي عصر ابراهیم"ع"
حضرت ابراهیم "ع" با فرض ربوبیت ستاره و ماه و خورشید و سپس اعراض از
آن فرض ،مي خواسته اثبات كند كه بران پروردگار شریكي نیست.
این داستان مربوط به سرگذشت دوران كودكي ابراهیم "ع" است ،و معلوم است كه
در چنین دوراني دل آدمي نسبت به مسئلة توحید و سایر معارف اعتقادن مانند صفحة سفید
خالي ازنقش و نوشته ان از هر نقش مخالفي خالي وفارغ است .آدمي هركه باشد در این
دوران وقتي شروع مي كند به كسب معارف ناچار چیزهائي را اثبات و چیزهان دیگر را
انكار مي كند تا آنكه سرانجام به عقاید صحیح مي رسد .چنین كسي در نفي و اثباتها و افكار
پریشاني كه دارد مورد مؤاخذه قرار نمي گیرد.
وقتي ابراهیم اشاره به ستارگان كرد و گفت:
« این پروردگار من است  » ،و همچنین بعد از دیدن ماه و خورشید گفت « :هذا
ربي! » این عقیدة نهائي او نبوده تا العیا باهلل شرك ورزیده باشد ،بلكه صرف فرضي است
كه باید در اطرافش بحث شود و در ادّله و مؤیداتش دقت و تأمل شود.
از سورة مریم آیة  47برمي آید كه ون حقیقت امر را مي دانسته و ایمان داشته كه
مدبر امور  ،و آن كسي كه بون احسان نموده و در اكرامش از حد گذرانیده همانا خدان
سبحان است .بنابراین اینكه در برابر ستاره و ماه و خورشید گفت « :هذا ربي ! » در
حقیقت از باب تسلیم و به زبان خصم حرف زدن است .ون در ظاهر خودرا یكي از آنان
شمرده و عقاید خرافي آنان را صحیح فرض كـرده و آنگاه با بیاني مستدل فساد آن را ثابت
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كرده است.
بت پرستان و ستاره پرستان در مسئلة خلقت شریكي بران خدا قائل نبودند بلكه تنها
مي گفتند :خدایان ما كه خود مخلوق و مصنوع و باالخره محتاج خدان تعالي هستند
امتیازشان با سایر موجودات این است كه خداوند تدبیر و ادارة مخلوقات را به آنها محول
كرده است .مثالً زیبائي را به پاره ان از آن خدایان و عدالت را به پاره ان دیگر ،و
ارزاني و رواج بازار را به خدان دیگر تفویض نموده است.
به زعم آنها خدا بعضي از آن خدایان را تنها مسئول ادارة یك " نوع" و یا یك دسته
از مخلوقات خود قرار داده است مانند :اله انسان و یا اله قبله و یا الهي كه مخصوص یك
پادشاه یا یك خان و رئیس قبیله است.
آثار باستاني كه از بت پرستان و ستاره پرستان قدیم به دست آمده و همچنین
داستانها و اخبارن كه از آنان در كتب ضبط گردیده و نیز اخبار بت پرستان و ستاره
پرستاني كه هم اكنون در اطراف دنیا هستند همه و همه شاهــد بر این مدعاست.
مستند  :بحث تاریخي

المیزان ج 14ص 52

نفوذ ستاره پرستي و بت پرستي به پارس قدیم
همانطور كه در مباحث قبلي از كتاب " آثارالباقیة " ابوریحان بیروني نقل كردیم:
"یوزاسف" پس از گذشتن یكسال از سلطنت طهمورا در سرزمین هند ظهور نمود ،و كتابت
پارسي را اختراع كرد ،و مردم را به كیش صابئیت دعوت نمود ،و گروه بسیارن هم بدو گرویدند.
پادشاهان سلسلة پیشدادیان و بعضي از كیانیها كه در بلخ بسر مي بردند آفتاب و ماه و ستارگان و
همچنین كلیات عناصر را مقدس و معظم مي شمردند ،تا آنكه پس از گذشت سي سال از سلطنت گشتاسب
"زرتشت" ظهور كرد.
( دربارة تاریخ و معتقدات ستاره پرستان و هیـــاكل و بت هان آنان در مباحث قبـلي بطور مفصل
بحث شد ،در اینجا بیشتر به موضوع عبور مجدد این جریان از ستاره پرستي به بت پرستي و
سرایت آن به كشورهان دیگر تحقیق مي كنیم).
مذهب صابئیت ( به اعتقاد مسعودن مورخ مشهور) تكاملي از بت پرستي بوده است ،چون مأخذ
این دو كیش یكي است ،وچه بسا كه بسیارن از بت پرستان نیز مجسمة خورشید و ماه و ستارگان را مي
پرستیدند ،و با پرستش آنها به اله هان هریك از آنها ،و بواسطة آن اله ها به اله آلهه تقرب مي جستند.
بسیارن از اهل هند و چین و طوایفي دیگر بودند كه خدان عزوجل را جسم مي پنداشتند و معتقد
بودند كه مالئكه اجسامي هستند باندازة معین ،وخدا و مالئكه در پشت آسمان پنهانند .این عقاید آنان را برآن
داشت كه تمثالها و بت هائي به خیال خود به شكل خدان عزوجل و یا به شكل مالئكه بسازند .دیر زماني
براین منوال گذشت تا آنكه بعضي از حكمان ایشان آنان را به نتیجة افكار خود بدین شرح آگاه ساختند كه :
افالك وكواكب نزدیكترین اجسام دیدني است به خدان تعالي ،واین اجسام داران حیات و نفس ناطقه اند ،و
مالئكه در بین ستارگان و آسمان آمد وشد دارند ،وهر حادثه ان كه در عالم ما پیش مي آید همه الگوئي از
حوادا عالم باال ،و نتیجة حوادثي است كه بامر خدا در كواكب پدید مي آید.
از آن به بعد بشر بت پرست متوجه ستارگان گشته و قربانیها را تقدیم پیشگاه آنها مي داشتند ،باشد
كه ستارگان حوائج آنان را برآورده سازند .وقتي متوجه شدند كه ستارگان در روز یا در پاره ان از شب
در دسترس آنها نیستند الجرم عقالن آنروز راه چاره را در این دیدند كه بتها و پیكرهائي به تعداد ستارگان
مشهور بسازند و هر صنفي از آنان ستاره ان خاص را پرستش كنند .چنین مي پنداشتند كه وقتي در زمین
بت ستاره ان را پرستش مي كنند آن ستاره در آسمان به جنب و جو در مي آید و بر وفق خواسته هایشان
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سیر مي كند.

سفرهاي یوذاسف به فارس
چون مدتي براین منوال گذشت ،خود بت هارا به جان ستارگان پرستیدند و آنهارا واسطة نزدیكي
به خدا دانستند و پرستش ستارگان را از یاد بردند تا آنكه " یو اسف" كه مردن از اهل هند بود در
سرزمین هند ظهور كرد و از هند به سند رفت و از آنجا به بالد سیستان و زابلستان كه آنروز تحت تصرف
" فیروز بن كبك" بود سفر كرد ،و از آنجا مجددا ً به سند مراجعت كرد و از آنجا به كرمان آمد .این مرد
ادعان نبوت داشت و میگفت :من از جانب خدان تعالي رسول و واسطه بین او و بندگان اویم!
یو اسف در اوایل سلطنت طهمورا پادشاه فارس – و بقول بعضي ها در عهد سلطنت جم – به
فارس آمد .این مرد اولین كسي بود كه مذهب ستاره پرستي را در بین مردم ابداع نموده و انتشارداد.
یو اسف مردم را به زهد و ترك دنیا و اشتغال به معنویات و توجه به عالم باال كه مبدأ و منتهان
نفوس بشر است دعوت مي نمود ،وبا القاء شبهاتي كه داشت مردم را به پرستش بت ها و سجده در برابر
آنها وامي داشت و با حیله و نیرنگ هائي كه مخصوص به خود بود این مسلك خرافي را صورت مسلك
صحیح و عقالئي داد.

جم  ،و شروع آتش پرستي
اهل خبره و باستان شناسان نوشته اند كه اولین كسي كه آتش را بزرگ شمرد و مردم را به
بزرگداشت آن دعوت نمود " جم " بود.
او آتش را از این جهت تعظیم مي كرد كه به نور آفتاب و ماه شباهت داشت  .او بطور كلي نور
را بهتر از ظلمت مي دانست و بران آن مراتبي قائل بود.
بعد از او پیروان او باهم اختالف كردند و هر طائفه ان به سلیقة خود چیزن را واجب التعظیم
شمردند و آنرا بران نزدیكي به خدا تعظیم كردند.
مسعودن مورخ ،سپس خانه هان مقدسي را كه در دنیا هركدام مرجع طائفه مخصوصي است
برشمرده و در این باره هفت خانه را نام مي برد:
 -1خانة كعبه یا خانة زحل
 -2خانه ان در اصفهان باالن كوه مارس
 -3خانة مندوسان در بالد هند
 -4خانة نوبهار بنام ماه در شهر بلخ
 -5خانة غمدان در شهر صنعا در یمن بنام زهره
 -6خانة كاوسان بنام خورشید در شهر فرغانه
 -7خانة نخستین علت در بلندترین بالد چین

آنگاه میگوید:
خانه هان مقدس دیگرن در بالد یونان و روم قدیم و صقالب بوده كه برخي از آنها به اسم كوكبي
نامیده مي شد ،مانند :خانة زهره در تونس
ستاره پرستان كه آنان را بخاطر اینكه " حراني ها" همه صائبي بوده اند " حرا نیون" نیز گفته
اند.
عالوه بر خانه هان نامبرده هیكل هائي نیز داشته اند كه هركدام را بنام یكي از جواهر عقلیه و
ستارگان مي نامیدند ،از آن جمله است:
 -1هیكل نخستین علت  -2هیكل عقل
 - 3هیكل سلسله  -4هیكل صورت  -5هیكل نفس
این چند هیكل همه به شكل مدور ساخته شده بودند و به خالف سایر هیاكل كه هركدام شكل
مخصوصي داشتند ،مثالً  :هیكل زحل شش ضلعي یا هیكل عطارد مثلث و شمس مربع و امثال آن..
البته ستاره پرستان غیر از آنچه مسعودن مورخ در این باره نوشته عقاید و اسرار و رموزن هم
داشته اند كه از غیرخودن پنهان مي داشتند.
( مطالب باال چكیده ان از تحقیقات مسعودن در كتاب " مروج الذهب " بود كه نظیر مطالب ون
را شهرستاني نیز در كتاب " ملل و نحل" خود آورده است).
از این بیانات دو نكته بدست مي آید:
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زمان ابراهیم

بت پرستان همانطور كه بت هائي به عنوان مجسمه هان خدایان و ارباب انواع مي پرستیدند،
همچنین بت هائي را بعنوان مجسمة ستارگان و آفتاب و ماه مي پرستیدند و باسم هركدام هیكلي ساخته
بودند.
بنابراین ممكن است احتجاجي كه قرآن مجید در تاریخ زندگي ابراهیم علیه السالم نقل كرده
دربارة ستاره و خورشید وماه ،با بت پرستاني بوده كه در عین بت پرستي ستارگان را هم مي پرستیده اند
نه با خصوص صابئین ( و ستاره پرستان ) .همچنانكه ممكن است بگوئیم :بنابرپاره ان از روایات احتجاج
ابراهیم "ع" با صابئین و ستاره پرستاني بوده كه در آن روزها در شهر " بابل" ویا " اور" ویا " كوثاریا"
مي زیستند ،نه با اهالي "حران" كه مركز صابئیت بوده است.
( این مطلب در رد نظریة خاورشناسان مي باشد كه در مطلبي تحت همین عنوان آمده است).
عالوه براینكه از ظاهر آیات كریمة قرآن راجع به ابراهیم علیه السالم استفاده مي شود كه ابراهیم
"ع" پس از احتجاج با پدر و قومش و پس ازآنكه از هدایت آنها مأیوس شد ازسرزمین آنان مستقیما ً بسون
" ارض مقدس" مهاجرت نمود ،نه اینكه ابتدا بسون حران و سپس به ارض مقدس مهاجرت كرده باشد.
و اینكه كتب تواریخ نوشته اند :در آغاز به سون حران و سپس به سون ارض مقدس هجرت
كرده مأخذ صحیحي جز همان گفتار تورات و یا اخبار دیگرن كه اسرائیلیات در آن دست برده است،
ندارد.
از اینها گذشته " قاموس كتاب مقدس" در مادّه "حران" نوشته كه غیراز حراني كه مركز صابئي
ها بوده ،حران دیگرن نیز در نزدیكي هان " بابل" بوده است .مراد تورات از " حران" همین شهر بوده
است كه در نزدیكیهان بابل مابین فرات و خابور قرار داشته است  ،نه در حران دمشق.
( سال  332هجرن و
آرن ،مسعودن گویدكه « :آنچه از هیكل هان مقدس صابئین تاكنون
زمان مسعودن) باقي مانده است خانه ان است در شهر حران در دروازة " رقه" معروف به "مغلیتیا" كه
آنرا " هیكل آزر" پدر ابراهیم مي دانند و دربارة آزر و ابراهیم پسر سخنان بسیارن دارند ولي گفتة
آنان هیچگونه ارزشي ندارد» .

 -2اختالط بت پرستي و ستاره پرستي
همانطور كه بت پرستان گاهي آفتاب و ماه و ستاره را مي پرستیدند همچنین ستاره پرستان هم
هیكلهائي بران پرستش غیر كواكب و ماه و آفتاب داشته اند ،مانند :هیكل علت نخستین و هیكل عقل و نفس
و غیرآن؛ و مانند بت پرستان باین اشیاء ( عقل و نفس و…) تقرب مي جسته اند.
مؤید این معنا گفتة هرودت (  500قبل از میالد) است ،چه ون آنجا كه معبد بابل را وصف مي
كند و مي گوید :این معبد مشتمل بر یك برج هشت طبقه ان بوده و آخرین آنها مشتمل بر گنبدن بزرگ و
فراخ بوده است و در آن گنبد فقط تختي بزرگ و در مقابل آن تخت میزن از طال قرار داشته است ،وغیر
از این دو چیز درآن گنبد هیچ چیز نه مجسمه و نه تمثال و نه چیز دیگر نبوده است ،و احدن جز یك زن كه
معتقد بودند خداوند اورا بران مالزمت و حفاظت هیكل استخدام كرده است و كسي درآن گنبد نمي خوابید.
این بود گفتار هرودت .و بعید نیست این همان هیكل علت نخستین بوده كه به عقیدة آنان از هر
شكل و هیئتي منزه است ،گواینكه خود صاحبان این عقاید ،بگفتة مسعودن ،علت اولي را هم به اشكال
مختلفي به پندار خود تصویر مي كردند .و به ثبوت پیوسته كه فالسفة این طایفه خدان را از هیئت و شكل
جسماني و وضع مادن منزه دانسته و اورا به صفاتي كه الیق ات اوست توصیف نموده اند ،ولي جرأت
اظهار عقیده خود را دربین عامة مردم نداشته و از آنان تقیه مي كردند .یا بران اینكه مردم ظرفیت درك
آنرا نداشته اند و یا اغراض سیاسي آنهارا وادار به كتمان حق نموده است.
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