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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن آبرویى و احترامى به 

 آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.بـه میـان مى

تعالى كالم خود را به نام خود تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

را داشته باشد و  كه عزیزترین نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او

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 

اصلى از آن  بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود

اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

 ... و (1)خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 
 صفحـه :                                                                                              :      موضـوع

 

                                                      6  مقدمـه مــــؤلــــف

     گفتمان های تبلیغی قرآنتفسیر و تحلیل  : اولبخش 

   8 گفتمان های پیامبران الهیفصل اول : درس هائی از 

 گفتمان ها،  الگوهای اخالق و ادب خدائی

 نمونه هائی از تعلیمات  ادب و اخالق خدائی

 15  فصل دوم : گفتمان پیامبران نسل اول بشر با بزرگان جوامع فاسد نابود شده

 15 گفتمان های نوح )ع(    -1

 پیغام نوح در گفتمان با نسل اولیه بشر

 فاسد قوم، مخاطب اصلی گفتمان های نوح !بزرگان 

 گفتمانی که منجر به نفرین قوم نوح شد!

 گفتمانی که منجر به ساختن کشتی نوح شد!

 گفتمان پایان دهنده به سرنوشت شوم قوم نوح

 27 کفتمان های هود )ع(    -2

 گفتمان های هود، دومین پیامبر بعد ازطوفان نوح و اصالح نسل بشر

 های هود با قوم عاد جزئیات گفتمان

 گفتمانی که منجر به هالکت قوم عاد شد!

 33 گفتمان های صالح )ع(     -3

 گفتمان صالح با جانشینان قوم نابود شده عاد 

 جزئیاتی از گفتمان حضرت صالح با قوم ثمود

 گفتمان منجر به کشتار ناقه الهی صالح

 گفتمانی منتهی به نابودی،  سرانجام شوم قوم ثمود

 

 34 و معاصرین او  )ع(فصل سوم :  گفتمان های ابراهیم

 اولین گفتمان انسانی ساده،  گفتمان ابراهیم با پدر و قوم خود

 گفتمان های ابراهیم،  الگو برای رسول هللا 

 بت شکن!  و استدالل های او علیه آئین پرستش بت !

 گفتمان ابراهیم با نمرود،  بعد رهائی ازآتش!

 یز پدر،  ترک قوم و بیزاری ابراهیم از شرک! گفتمان تهدید آم

 پایان گفتمان های ابراهیم و پاداش مبارزاتش
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 58 گفتمان های لوط)ع(: گفتمان لوط با مرتکبین فاحش بی سابقهفصل چهارم :  

 گفتمان لوط با مرتکبین فاحش در انظار عمومی

 گفتمان های بی نتیجه لوط با قوم فاسق

 حمله فاسقان به فرشتگانگفتمانی در روز عصیب، 

 نتیجه گفتمان های لوط:  آثار باقی مانده از قریه ای نابود شده!

 

 69 : گفتمان های  موسی  )ع( و معاصرین او پنجم فصل 

 69 گفتمان های موسی با فرعون  -1

 آغاز تاریخ گفتمان های موسی علیه اسالم

 جزئیاتی دیگر از گفتمان موسی با فرعون و ساحران

 گفتمان موسی با فرعون ،  ساختن برج دیدبانی آسمانها

 81 گفتمان های موسی با بنی اسرائیل  -2

 گفتمان موسی و بنی اسرائیل درباره ذبح گاو

 )ع(لجاجت های بنی اسرائیل و گفتمانهای موسی

 گفتمان موسی در دشت سرگردانی

 90 گفتمان های شعیب )ع(   -3

 مفسدین فی االرضگفتمان شعیب با قوم کم فروش و 

 جزئیات بیشتری از گفتمان شعیب )ع( با اهالی مدین

 «ایکه » گفتمان حضرت شعیب با ساکنان شهر

 

 102 م :    گفتمان های عیسی علیه السالمششفصل 

 102 گفتمان های عیسی با حواریون  -1

 گفتگوی عیسی با حواریون هنگام احساس کفردر مردم

 حواریون از حضرت مسیحدرخواست دور از انتظار 

 113 گفتمان های حواریون عیسی )ع(  -2

 گفتمان حواریون مسیح  در انطاکیه

 

 117 م : گفتمان های رسول هللا )ص(هفتفصل 

 117 گفتمان های رسول خدا با یهود و نصاری -1

 گفتمانی با بنی اسرائیل، بهانه های عدم گرایش به اسالم 

 درخواست  یهود و نصاراگفتمان رسول هللا )ص( در رد 

 گفتمان رسول هللا به عنوان  پیرو  واقعی ملت ابراهیم )ع(

 123 گفتمان رسول هللا با کافران و مشرکان -2

 نمونه ای از گفتمان رسول خدا )ص(  با کافرین 
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 124 گفتمان مباهله بین رسول هللا و نصارای نجران  -3

 گفتمان مباهله در قرآن
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 مقدمه مـؤلـف
 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22تلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به قطع های مخ

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 اصلی، در آن تکرار نشده است. ها و فهرست عناوین موجود در کتاب 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 شاد باد!اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان 
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 فصل اول

 

 

 درس هائی از گفتمان های پیامبران الهی
 

 

 

 گفتمان ها،  الگوهای اخالق و ادب خدائی

 

ادب الهى كه خداى سبحان انبیا و فرستادگانش را به آن مؤدب نموده همان هیات 

عبودیت و  ،آن غرض .كندكه از غرض و غایت دین حكایت مى است زیباى اعمال دینى

البته این عبودیت در ادیان حق از جهت زیادى دستورات و كمى آن و همچنین  .بندگى است

 كند. از جهت مراتب كمال كه در آن ادیان است فرق مى

هود، صالح، ابراهیم، موسى، شعیب، نوح، خداى تعالى محاورات بسیارى از   

اورات آنها محنیز  ، حکایت کرده و یوسف، سلیمان، عیسى و محمد صلى هللا علیهم اجمعین

در حاالت مختلفى كه داشتند، مثل حال شدت و رخاء، جنگ، امنیت، آشكار و پنهان، را 

  است. بشارت و انذار و امثال آن نقل فرموده

 

شود، از آن جمله ادبى است كه در قرآن كریم از این نوع ادب بسیار زیاد دیده مى

اى در محاوره ،السالمنوح علیهاولین پیامبر صاحب کتاب و شریعت خود، خداى تعالى از 

 كند:چنین حكایت مى ،كه بین او و قومش واقع شده

 

... !« قالوا یا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین »

 گفتند:

كنى و این بگو مگو را از حد اى نوح!  عمرى است كه با ما بگو مگو مى -

گویى آن عذابى را كه همواره به ما اگر راست مى گذراندى، كار را یكسره كن!

 دادى بیاور!وعده مى

 نوح گفت:

و اگر خواست  -آورد، تنها خدا است كه اگر بخواهد آن را بر سرتان مى -

توانید از آمدنش جلوگیرى كنید! هم چنان كه اگر او بخواهد شما نمى -بیاورد

م بخواهم نصیحت كنم، گمراهتان كند، نصیحت یك عمر من به شما، هر چه ه

سودى به حالتان نخواهد داشت!  پروردگار شما اوست و به سوى او باز 
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     «گردید! مى

 هود( /34تا 32)               

 

كه سرشار از غیظ  در مراجعتش از طور به سوى قوم خود با این السالمموسى علیه

  :استرعایت ادب را نموده رش چنین در ذكر پروردگا ،و غضب بود

 ...!«فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا »

 موسى خشمگین و اندوهگین سوى قوم خود بازگشت و گفت:

 اى قوم!  -

مگر پروردگارتان شما را وعده نیكو نداده بود آیا این مدت به نظرتان طوالنى  -

  «نمود، یا خواستید غضب خدا شما را بگیرد كه از وعده من تخلف كردید؟

 طه(/86)             

         

 زیر نقل شده است: شریفهه در آیاز یوسف علیه السالم هم چنین ادبی 

 

و راودته التى هو فى بیتها عن نفسه و غلقت االبواب وقالت هیت لك قال معاذ  »

 !«هللا انه ربى احسن مثواى انه ال یفلح الظالمون

مراوده می کرد، در ها را و آن زنی که یوسف در خانه وی بود اورا از نفسش  

 محکم بست و گفت : بیا !

 گفت: 

 پناه به خدا!  که او مربی من است!  و منزلت مرا نیکو داشته است! -

 یوسف(/23)                 «که ستمکاران  رستگار نمی شوند! 

 

  چنین ادبی را حکایت می کند که: از سلیمان نبی

 

من فضل ربى لیبلونى ء اشكر ام اكفر و من فلما رآه مستقرا عنده قال هذا ...  »

 !«فان ربى غنى كریم شكر فانما یشكر لنفسه و من كفر

 و آن كسى كه از كتاب اطالعى داشت گفت:

 آورم!من آن را قبل از آنكه نگاهت برگردد )در یك چشم بهم زدن( نزدت مى -

 و چون تخت را نزد خویش پا بر جا دید گفت:

دارم یا كفران است تا بیازمایدم كه آیا سپاس مىاین از كرم پروردگار من  -

دارد هر كه كفران كند پروردگارم كنم، هر كه سپاس دارد براى خویش مىمى

            «بى نیاز و كریم است!

 نمل(/40)
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سلیمانى كه ملك عظیمى به او داده شده، سلیمان نافذ االمر و دارنده آن قدرت 

كند در تخت بلقیس ملكه سبا را از سبا به فلسطین صادر مىعجیبى كه وقتى دستور احضار 

در عین حال تكبر و  ،شودكوتاهترین چشم به هم زدنى پیش رویش احضار و نصب مى

برد و بدون هیچ مكثى در شود، پروردگارش را از یاد خود نمىنخوت عارضش نمى

  .گویدمىنشینان درباریش به بهترین وجه بر پروردگار خود ثنا حضور كرسى

 الزم است بعد از تدبر در این آیات و پى بردن به ادب انبیا، نظرى !خواننده عزیز

هم به آیات راجع به نمرود، فرعون و دیگران انداخته و طرز گفتار و رفتار آنان را با 

 !رفتار و گفتار انبیا مقایسه نماید

 408و  345ص :    6المیزان ج :               

 

 

 از تعلیمات  ادب و اخالق خدائی نمونه هائی

 

اند و چه آن موقعى كه با كردهانبیاء چه در آن موقعى كه با خداى خود خلوت مى

اند در هر دو حال ادب الهى را كه همان جنبه بندگى است از دست شدهمردم مواجه مى

 :دادندنمى

 

آنرا مراعات  در معاشرت و محاوره با مردم كه ادبى است از جمله آداب انبیا

یكى از مظاهر آن، همان احتجاجاتى است كه با كفار داشتند و در قرآن كریم نقل . كردندمى

 است.  شده

اند و نیز مختصرى از سیره منقوله از داشته مؤمنینهمچنین محاوراتى است كه با 

 ت با سركشان و جهال داشتند، جستجواآنها است، چه اگر در بیانات مختلفى كه آن حضر

آرى با  !در آن بیابید ،توانید چیزى را كه خوش آیند كفار نباشد و یا ناسزا و اهانتىنمى ،كنید

دیدند جز به بهترین همه مخالفت و فحش و طعنه و استهزاء و سخریه كه از آنان مى این

 شدند:دادند و جز به سالم از آنان جدا نمىترین وعظ پاسخشان نمىبیان و خیرخواهانه

 !«ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالماو ا » 

 فرقان(/63!« )خن مالیم گویند س و چون جهالت پیشگان، خطابشان كنند» 

 

 فرماید:السالم حكایت كرده و مىاز قوم عاد و پیغمبرشان هود علیه

ى تو مي گوییم این است كه برخى از خدایان ما تو را تنها چیزى كه در باره» 

ها را به جرم بدگویى از بتان مغشوش گردانیده،(  هود به آن آسیب رسانیده )و عقل تو

گیرم و شما هم گواهى دهید كه از این پس من از شما و خدایانى گفت من خدا را گواه مى

 هود(/54« )پرستید بیزارم!كه مى
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 كند:و از قول آزر چنین حكایت مى

ست برندارى تابى؟ اگر دگفت: اى ابراهیم آیا از خدایان من روى برمى» 

ابراهیم گفت سالم بر تو، زودا كه از  كنم و روزگارى دراز از من دور شو! سنگسارت مى

 مریم(/47و46! «)پروردگارم برایت آمرزش خواهم كه او به من مهربان است

 

 كند:از قوم شعیب چنین حكایت مى

گمان یابیم و خرد مىبزرگان قومش كه كافر بودند گفتند: ما ترا سفیه و بى» 

كنیم كه تو سخت از دروغگویان باشى، )در پاسخ آنان( گفت اى قوم من اصال در مى

، پیام خدا را به شما روید( و لیكن فرستاده خداى جهانیانمگمراهى نیستم )شما بخطا مى

 اعراف(/68تا 66«)رسانم و براى شما پندگوى دلسوزم و خیر خواه شما هستم!مى

 

هائى كه از كهانت و دیوانگى و در نسبت وسلّموآلهعلیههللادر تسلیت رسول هللا صلى

 فرماید: شاعرى به او دادند مى

 

 ، دهى به حق استپس تو به دعوت خود ادامه بده، چون تو هر تذكرى مى» 

خوانند دهند و كاهن و مجنونت مىو آن طور كه تكذیب گران به تو نسبت مى

كه امیدواریم و منتظریم مرگش برسد، و از گویند شاعرى است نیستى!  و یا مى

 مزاحمتش آسوده گردیم!

  / طور( 31تا29«)بگو: منتظر باشید، كه من هم با شما از منتظرانم!

 

 و نیز فرموده:

گویند كه شما جز مفتون سحر و ساحرى را آن مردم ستمكار به مردم مى» ... 

را از جهل خودشان بر تو هایى اید!  بنگر تا چه نسبتپیشواى خود قرار نداده

 اسرا(/48و47«)یابند!دهند، كه از گمراهى خود هیچ راه خالصى نمىمى

 

هاى دیگرى كه در قرآن ها و اهانتها و تهمتو همچنین انواع و اقسام زخم زبان

السالم در مقابل این آزارها كریم از آنان حكایت شده و هیچ نقل نكرده كه یكى از انبیاء علیهم

ى و یا بد زبانى كرده باشد، بلكه در مقابل، گفتار صواب، منطق شیوا و خلق خوش خشونت

  !دادنداز خود نشان مى

آرى این بزرگواران پیرو تعلیم و تربیتى بودند كه بهترین گفتار و زیباترین ادب را 

 كرد و از همین تعلیم الهى است دستورى كه به موسى و هارون داده و فرموده:تلقینشان مى

به سوى  -اذهبا الى فرعون انه طغى، فقوال له قوال لینا لعله یتذكر او یخشى »

و با او سخنى نرم بگویید، باشد فرعون بروید كه او سر به طغیان برداشته است. 

 طه(/44و43) !«كه پند گیرد یا خشوع و خشیت یابد



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب پنجاه ونهم: گفتمان های تبلیغی قرآن 12

 

 فرمود: وسلّموآلهعلیههللاو به رسول گرامیش صلى

و  -و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قوال میسورا » 

چنانچه از ارحام و فقیران ذوى الحقوق اكنون اعراض مى كنى و توّجه به 

، ولى در آتیه به لطف خدا امیدوارى ،چون فعال ندار هستى ،حقوقشان نتوانى كرد

 !«د كنها را از خود دلشاباز به گفتار خوش و زبان شیرین آن

 اسرا(/28)              

 

خود را السالم در باب محاوره و خطاب این است كه از جمله آداب انبیاء علیهم

اى از طبقات آنان به قدر كردند و با هر طبقههمیشه جزو مردم و یكى از ایشان حساب مى

و این حقیقت از محاوراتى كه به حكایت قرآن با مردم  كردند،شان صحبت مىپایه فهم

طریق شیعه و سنى هر دو روایت شده كه  شود، و ازاند به خوبى استفاده مىمختلف داشته

 سلّم فرمود: و آله وعلیههللارسول خدا صلى

ما گروه پیغمبران اساس كارمان بر این است كه با مردم به قدر عقلشان صحبت » 

  !«كنیم

این را هم باید دانست كه اصوال مبعوث شدن به نبوت مبنى بر اساس هدایت به حق 

السالم ناچار باید خودشان در بنا بر این انبیاء علیهم. و بیان حق و انتصار براى آن است

دعوت به حق مجهز به حق و بر كنار از باطل باشند و از هر چیزى كه مایه گمراهى است 

و چه  ل مردم باشد و چه نباشد و چه باعث طوع و رغبت آنان شودموافق می بپرهیزند، چه

كه از ناحیه خداى تعالى هم به منظور نصرت حق  مایه كراهت و ناخوشیشان، عالوه بر این

ترین تحذیر براى انبیاى گرامش حتى از پیروى زبانى و عملى باطل شدیدترین نهى و بلیغ

در طریق حق واقع شود و چه در غیر آن،  صادر شده است، چون معلوم است كه باطل چه

شود، اگر چه این باطل در طریق حق باطل است، و دعوت به حق با تجویز باطل جمع نمى

  !باشد، آرى، حقى كه باطل كسى، به آن هدایت كند حق از جمیع جهات نیست

اى در حق روا نیست، انگارى و رودربایستى و خدعهبا این وضع كوچكترین سهل

 !كه كمترین احترامى براى باطل نیست  چنان

 

و از همین جهت پروردگار متعال، رجال دعوت و اولیاى دین خود را كه همان 

هستند به چیزهائى كه راه ایشان را به پیروى حق و یارى آن نزدیك و  السالمانبیاء علیهم

  سازد مجهز كرده و خود فرموده است:آسان مى

فیما فرض هللا له سنة هللا فى الذین خلوا من قبل و ما كان على النبى من حرج » 

كان امر هللا قدرا مقدورا ، الذین یبلغون رساالت هللا و یخشونه و ال یخشون احدا اال هللا و 

 !«كفى باهلل حسیبا
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بر پیغمبر اسالم هیچ حرجى در خصوص عملى كه خدا بر شخص او واجب كرده » 

هاى قبل نیز جارى بوده، و امر خدا اندازه دار و تنیست، این سنتى است از خدا كه در ام

ترسند و از احدى به كنند و از او مىكسانى كه رسالتهاى خدا را ابالغ مى سنجیده است.

 احزاب( /39و38!« )خدا براى حسابرسى كافى استو ترسند جز خدا نمى

 

شان واجب كرده، چه خداوند برای در آن السالمبدین وسیله خبر داده كه انبیاء علیهم

از این بیان  . اندترسیدهآمدند و در راه امتثال اوامر خدا، از احدى جز او نمىبه ستوه نمى

دیدند، توان استفاده كرد كه آن بزرگواران در راه اظهار حق، هیچ چیزى را مانع نمىمى

اى اطرهاگر چه اظهار حق كارشان را به هر جا كه تصور شود بكشاند و آنان را به هر مخ

اند وعده نصرت داده سپس آنان را در آن كارى كه قیام به آن نموده، كه تصور شود بیاندازد

 و فرمود:

 

انهم لهم المنصورون، و ان جندنا لهم   و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین، »

 !«   الغالبون

 صافات(/173تا171)                                                                            

 

كه  تشخیص این !شودادب تنها در گفتار پسندیده و جایز و عمل صالح محقق مى

چه گفتار و چه عملى پسندیده است، در مسلكهاى مختلف زندگى و آراء و عقاید مختلفى كه 

شود، لیكن در مجتمع دینى چون شود مختلف مىبشرى از آنها متشكل مىجوامع مختلف 

 ،هم در اعتقاد و عمل تنها و تنها تابع حق استالهى  مستند آن دعوت الهى است،  دعوت

پذیرد، از این جهت در شود و كمك آنرا نمىحق هم هرگز با باطل آمیخته و به آن مستند نمى

وقتى مجتمع دینى چنین مجتمعى بود،  .شودتابعت مىچنین مجتمعى قهرا حق، اظهار و م

اگر سلوك طریق حق راههاى متعددى داشت ادب هم در آن، عبارت از این خواهد بود كه 

 .ترین صورتى رعایت شودبهترین راه آن سلوك شده و به خوش

مثال اگر ممكن بود هم به نرمى و هم به خشونت صحبت شود البته به نرمى  

اگر ممكن بود در كار نیك هم عجله كرد و هم كندى نمود، البته عجله  . شودصحبت مى

خواهد شد، چنانكه در قرآن كریم نیز به این دو معنا امر شده، و در باره رعایت احسن 

فبشر عباد الذین  »و نیز فرموده:  اعراف(/145!«) امر قومك یاخذوا باحسنها»...فرموده:

 !«لئك الذین هدیهم هللا و اولئك هم اولو االلبابیستمعون القول فیتبعون احسنه او

 زمر(/18)

پس روشن شد كه در باطل و هم چنین در حقى كه آمیخته با باطل است، ادب 

 ، كما اینپسنددرا نمى حق آن نیست، و هر چیزى كه حق محض نباشد ضاللت است و ولىّ 

  یونس(/32)                                              !«فما ذا بعد الحق اال الضالل» :كه فرمود
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خواند، اگر چه و این همان است كه انبیاء حق را به صراحت قول و صدق كالم مى

هاى دروغى كه در اجتماعات غیر در بعض موارد با این رویه رسوم سازشكارى و ادب

 !مذهبى است مخالفند و از آن راضى نیستند

  421تا378 ص :    6المیزان ج :         
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 فصل دوم
 

 

 گفتمان پیامبران نسل اول بشر 

 با بزرگان جوامع فاسد نابود شده
 

 

 گفتمان های نوح )ع(    -1
 

 

 پیغام نوح در گفتمان با نسل اولیه بشر

 

َ َما»  ً إِلى قَْوِمِه فَقَاَل یَقَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ ْن إِلٍَه َغیُرهُ إِنى أََخاف  لَقَْد أَْرسْلنَا نُوحا لَُكم ّمِ

 ...!«َعلَْیُكْم َعذَاب یَْوٍم َعِظیمٍ 

به راستى نوح را به سوى قومش فرستادیم، وى گفت: اى قوم! خداى یگانه را » 

كه جز او خدایى براى شما نیست بپرستید كه من از عذاب روزى بزرگ بر شما 

  !«بیمناكم

 !«بینیمرا در ضاللتى آشكار مى بزرگان قوم او گفتند: ما تو» 

 !«گفت: اى قوم! در من ضاللت نیست بلكه پیغمبرى از جانب پروردگار جهانیانم» 

كنم و از رسانم، شما را نصیحت مىكه پیغامهاى پروردگار خویش را به شما مى» 

 !«دانیددانم كه شما نمىخدا چیزها مى

ا از ناحیه پروردگارتان تذكرى كه مردى از خودتان ر مگر در شگفتید از این» 

آمده باشد تا شما را بیم دهد؟ و در نتیجه مردمى پرهیزكار شده، شاید بدین وسیله 

 !«رحمت ببینید

را تكذیب كرده و او را با كسانى كه همراهش بودند كه در كشتى  قوم نوح او» 

م، چه و كسانى كه آیات ما را تكذیب كرده بودند غرق كردی نشانده نجاتش دادیم

  اعراف(/64 تا59!«)آنان گروهى كوردل بودند

 

 است.  السالم اولین پیغمبرى است كه تفصیل نهضت او در قرآن ذكر شدهنوح علیه

كه به مردم بفهماند كه او خیرخواه آنان است و  بخاطر این السالمنوح علیه

 !من گوید: اى قومخواهد مراتب دلسوزى خود را نسبت به آنان برساند مىمى

كند این است كه بیایید به دین توحید بگرایید، گاه اولین پیشنهادى كه به آنان مى آن 

  .كندتهدید مى و سپس آنان را انذار نموده
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و چون مقصودش از این عذاب، عذاب روز قیامت است، پس در حقیقت در دو 

شزد نموده، بعدا در است به آنان گو دو تا از اصول دین را كه همان توحید و معاداول جمله 

به اصل سوم از اصول دین  !«یا قوم لیس بى ضاللة و لكنى رسول من رب العالمین » جمله

  .نمایدیعنى مساله نبوت اشاره مى

كلمه مأل به معناى اشراف و  !«قال المأل من قومه انا لنریك فى ضالل مبین» 

ها اند كه هیبت آنان دلر مأل گفتهبزرگان قوم است و این طبقه از افراد اجتماع را از این نظ

كند و اگر با این تاكید شدید نسبت ضاللت به او ها را پر مىشان چشمو زینت و جمال

پرستى نفر پیدا شود و بر بت اند، براى این است كه این طبقه هرگز توقع نداشتند كه یكداده

از این عمل انذارشان نماید، شان را كند و آنان اعتراض نموده، صریحا پیشنهاد ترك خدایان

اند تعجب نموده، او را با تاكید هر چه تمامتر گمراه لذا وقتى با چنین كسى مواجه شده

 !اندخوانده

السالم در جواب آنان گمراهى را از نوح علیه!« قال یا قوم لیس بى ضاللة ... » 

خود را پیغمبرى مبعوث از  !«و لكنى رسول من رب العالمین» خود نفى نموده و در جمله 

 .كندطرف خداى سبحان معرفى مى

اگر خدا را به وصف رب العالمین ستوده، براى این است كه نزاع بر سر ربوبیت 

بوده، آنان به غیر از خدا براى هر شانى از شؤون عالم مانند آسمان و زمین و انسان و غیر 

ربوبیت را منحصر به خداى تعالى جناب با ذكر این وصف  آن ارباب دیگرى داشتند و آن

 .نمود

و رسالت و پیغام ا !«ابلغكم رساالت ربى و انصح لكم و اعلم من هللا ما ال تعلمون» 

را به صیغه جمع ذكر كرد تا بفهماند كه او تنها مبعوث به توحید و معاد نشده، بلكه احكام 

ى العزم و صاحب كتاب و السالم از پیغمبران اولبسیار دیگرى نیز آورده، چون نوح علیه

  .شریعت بوده است

هایى دارم كه شما را به فرماید: من خیرخواه شمایم، و با شما نصیحتسپس مى

  !سازدخداوند و اطاعت او نزدیك و از استنكاف از پرستش او دور مى

دانید، و مقصودش از آن دانم كه شما نمىفرماید: و من چیزهایى مىگاه مى آن

جارى در عالم و از آغاز و انجام عالم به وى  ى است كه خداوند از سننچیزها معارف

آموخته است، مانند وقایع قیامت، جزئیات مساله ثواب و عقاب، اطاعت و معصیت بندگان، 

  .رضا و غضب و نعمت و عذابش

به این جهت براى شما  (دین )این ذكر  - !«لینذركم و لتتقوا و لعلكم ترحمون» 

تا رسول، شما را انذار نموده، به این وسیله وظیفه خود را ادا نماید و شما نیز فرستاده شده 

از خدا بترسید، تا در نتیجه رحمت الهى شامل حالتان شود، چون تنها تقوا و ترس از خدا 

 .دهد، بلكه باید رحمت الهى هم دستگیر بشودآدمى را نجات نمى

 !است بر اجمالى از معارف عالى الهىمشتمل  السالماین سه جمله از كالم نوح علیه

  218ص :    8المیزان ج :     
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 بزرگان فاسد قوم، مخاطب اصلی گفتمان های نوح !

 

بِینٌ »   ...!«َو لَقَْد أَْرسْلنَا نُوحاً إِلى قَْوِمِه إِنى لَُكْم نَِذیٌر مُّ

رسانى بیمما نوح را نیز به این پیام فرستاده بودیم كه اى مردم من براى شما » 

 !«روشنم

كه زنهار! جز هللا را بندگى نكنید، كه بر شما از عذاب روزى  -كنم تهدیدتان مى» 

  !«ترسمدردناك مى

بینیم و ما بزرگان كفار قومش در پاسخ گفتند ما تو را جز بشرى مثل خود نمى» 

كه رأیى  ،اى از مابینیم كه تو را پیروى كرده باشند مگر افراد اراذل و فرومایهنمى

بینیم، بلكه بر نپخته دارند، و اصال ما هیچ برترى در شما نسبت به خود نمى

  !«پنداریمعكس، شما مسلمانان را مردمى دروغگو مى

گویید من بشرى چون شمایم و نوح در پاسخ آنان گفت: اى قوم شما كه مى» 

اى دال م معجزهفرستاده خدا نیستم، به من خبر دهید اگر فرضا از ناحیه پروردگار

بر رسالتم داشته باشم و او از ناحیه خودش رحمتى به من داده باشد كه بر شما 

توانم شما را به پذیرش آن مجبورسازم، هر چند كه از آن مخفى مانده، آیا من مى

  «كراهت داشته باشید؟

و اى مردم ! من در برابر نبوت از شما مالى درخواست ندارم، چون پاداش من » 

و شما آنان را  -اند به عهده خدا نیست و من هرگز افرادى را كه ایمان آوردهجز 

كنم، چون آنان پروردگار خود را به خاطر شما از خود طرد نمى -خوانید اراذل مى

بینم  كه ولى شما را قوم جاهلى مى -حسابشان با خدا است نه با من  -كننددیدار مى

  !«است و فقرا اراذلنداید شرافت در توانگرى گمان كرده

كند، و اى مردم ! اگر فرضا آنان را طرد كنم چه كسى از عذاب خدا، یاریم مى» 

 «شوید؟چرا متذكر نمى

كه گفتید: من اصال هیچ برترى از شما ندارم، من آن برترى كه در  و اما این» 

 ،ستهایش مال من اهاى زمین و دفینهگویم خزینهنمى  نظر شما است ندارم چون

دانم و نیز گویم غیب مىاز سوى دیگر از نظر معنویت هم برترى ندارم و نمى

و خدا  -نمایند ام، و در باره آنهایى كه در چشم شما خوار مىگویم من فرشتهنمى

گویم هرگز خدا خیرى به ایشان نمى -بهتر داند كه در ضمائر ایشان چیست 

 !«ز ستمكاران خواهم بودنخواهد داد، چون اگر چنین ادعائى بكنم، ا

كنى و این بگو مگو را از حد گفتند اى نوح !  عمرى است كه با ما بگو مگو مى» 

گوئى آن عذابى را كه همواره به ما اگر راست مى !گذراندى،  كار را یكسره كن

  !«دادى بیاوروعده مى

آورد و اگر خواست نوح گفت: تنها خدا است كه اگر بخواهد آن را بر سرتان مى» 
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  !«توانید از آمدنش جلوگیرى كنیدبیاورد شما نمى

همچنانكه اگر او بخواهد گمراهتان كند، نصیحت یك عمر من به شما هر چه هم » 

 بخواهم نصیحت كنم سودى به حالتان نخواهد داشت، پروردگار شما اوست و به

  !«گردیدسوى او باز مى

و یا چنین و چنان  -نه ، مساله این نیست كه تو و پیروانت مال دنیا ندارید » 

گویند: دعوت تو، از خدا بلكه علت و بهانه  واقعى آنها این است كه مى -نیستید 

اى، بگو اگر افترایش بسته باشم جرمش به عهده من نیست و به خدا افترا بسته

 هود(/35تا25!« ) كنید نیستمهایى كه شما مىدار جرمهدهاست، ولى من ع

  

براى  است این جمله اجمالى !«و لقد ارسلنا نوحا الى قومه انى لكم نذیر مبین» 

هایى داشته و آنچه داشته و از ناحیه پروردگارش السالم چه رسالتكه نوح علیه فهماندن این

 رسانده، انذارهایى روشن بوده، پس خود آن جناب قهرا نذیرى مبین بوده است . 

در این تعبیر یك نكته اضافى نیز هست و آن بیان وضع خودش است كه فهمانده 

كاره همه -پیام و رسالتى از ناحیه خداى تعالى كاره عالمم، نه، من تنها خیال نكنید من همه

دارم و آن این است كه شما را از عذاب او انذار كنم.  خالصه آن نكته این است كه  -عالم 

 .رسان و یك واسطه هستممن تنها یك نامه

سران قوم و اشراف و ریش سفیدان در متن پاسخ خود اصال دلیلى كه نوح 

آورده بود را متعرض نشده و از دستپاچگى حرف خود را زدند  السالم بر مساله توحیدعلیه

 .كشى خود از اطاعت آن جناب بودو تكبر و گردن السالمكه آن نفى رسالت نوح علیه

دلیلى  حاصل پاسخى كه خداى تعالى از آنان حكایت كرده این است كه  گفتند: هیچ

مدلول . كه دلیل بر خالف آن هستكه اطاعت كردن از تو بر ما واجب باشد، بل نیست بر این

حجت اول این است كه دلیلى بر وجوب متابعت كردن از تو نیست و این حجت به سه طریق 

« ...،بینیم تو را به جز یك بشر معمولىنمى -ما نراك اال بشرا  »كه گفتند: بیان شده: اول این

و « ...،ل تو را پیروى كندبینم كسى به جز اراذنمى -و ما نراك اتبعك  »كه گفتند: دوم این

  !«بینیم شما بر ما فضیلتى داشته باشیدنمى -و ما نرى لكم علینا  »كه گفتند: سوم این

بینیم كه پیروان تو همه افرادى بى سر و پا و پست از این اند بگویند: ما مىخواسته

افت ما منافات مردمند، و اگر ما نیز تو را پیروى كنیم مثل آنها خواهیم شد، كه این با شر

 .كاهدداشته و از قدر و منزلت اجتماعى ما مى

چون عقیده عوام مردم ، الزمه گفتار آنان این است كه رسالت آن جناب باطل باشد

این است كه هر سخنى اگر حق و نافع باشد اول پولدارها و اشراف و نیرومندان آن را 

ست جامعه یعنى بردگان و مستمندان پذیرند و اگر این طبقه سخنى را رد كنند و طبقه پمى

 .اى از مال و جاه و مقام اجتماعى ندارند آن را بپذیرند، آن سخن خیرى نداردكه بهره

این آیه شریفه و سه آیه بعدش  .«قال یا قوم أ رأیتم ان كنت على بینة من ربى ...» 

فرماید: اى قوم اگر من مى .كندبه استدالل كفار داده بیان مى السالمپاسخى را كه نوح علیه
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فرضا داراى بصیرتى از ناحیه پروردگارم باشم و او رحمتى از ناحیه خود به من داده و آن 

تان نسبت به پذیرفتن حق، آن رغبتىرا بر شما مخفى كرده باشد و شما به خاطر جهل و بى

 توانم شما را در درك آن مجبور بسازم؟ رحمت را درك نكرده باشید، آیا مى

در این جمله به  السالمظاهرا نوح علیه  ...!«و آتینى رحمة من عنده فعمیت علیكم» 

كتاب و علمى اشاره كرده كه خداى تعالى به وى داده بود و در قرآن كریم مكرر آمده كه 

السالم داراى كتاب و علمى بوده و همچنین در جاى دیگر قرآن نیز از علم و كتاب نوح علیه

  است. هبه رحمت تعبیر شد

این  !«و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم مالقوا ربهم و لكنى اریكم قوما تجهلون» 

و ما نراك اتبعك اال الذین هم أراذلنا  »جمله پاسخ از آن گفتار مشركین است كه گفته بودند:

و در این پاسخ، تعبیر زشت كفار از مؤمنین را كه آنان را به عنوان  ...!«بادى الرأى

تا در مقابل تحقیر كفار،  «الذین آمنوا »تحقیر، اراذل خواندند مبدل كرد به تعبیر محترمانه

ایمان مؤمنین را تعظیم نموده، به ارتباطى كه مؤمنین با پروردگار خود دارند اشاره كرده 

 .باشد

در این پاسخش، طرد مؤمنین را نفى كرده و فرمود: این كار را  السالمنوح علیه

كنند و با ذكر كنم و علت آن را چنین ذكر كرد كه: مؤمنین پروردگار خود را دیدار مىنمى

این علت اعالم داشت كه خود كفار نیز روزى را در پى دارند كه در آن روز به پروردگار 

آنان  هایشان بهرسد و طبق كردهاعمالشان مىخود رجوع نموده، پروردگارشان به حساب 

پس حساب این مؤمنین با پروردگارشان است و  -خوب باشد خوب، بد باشد بد -دهد جزا مى

لیكن قوم نوح به علت نادانیشان توقع داشتند كه فقراء  .غیر او هیچ كس هیچ اختیارى ندارد

ن كه در حقیقت شرافت و و مساكین و ضعفاء از مجتمع خیر دینى طرد و از نعمت دی

  .كرامت آدمى است محروم باشند

كه طبقه ضعیف در مجتمع انسانى، به  سران كفار قوم نوح معتقد بودند به این

عنوان انسانى منحط و یا حیوانى به صورت انسان است، و اگر به درون مجتمع انسانها 

هاى واقعى یعنى طبقه شود براى این است كه انسانداخل شده و در زندگى شریك آنها مى

دشوارى را كه در زندگى دارند به دوش ی مند شده و كارهااشراف از نیروى كارى او بهره

دهد، یعنى طبقه اشراف هیچگاه او بگذارند و معلوم است كه عكس این قضیه هرگز رخ نمى

كنند، بلكه این طبقه از هر كرامت و احترامى محروم و از خدمتى به طبقه ضعیف نمى

  .ظیره شرافت مطرود، و از رحمت و عنایت مایوس هستندح

این  !«قالوا یا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین» 

آیه شریفه حكایت گفتارى است از سران كفر پیشه قوم نوح كه بعد از ناتوانیشان از پاسخ 

خواند، به زبان را به سوى آن مى منطقى و ابطال حجت نوح و ابطال مسلكى كه ایشان

توانى اند از باب به اصطالح تعجیز بگویند: تو هیچ كارى نمىآوردند، كه در واقع خواسته

 !توانى بیاورىكردى نمىبكنى، و آن عذابى كه ما را به آن تهدید مى

حكایت شده در طول صدها  السالماحتجاجهائى كه در آیات مورد بحث از نوح علیه
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 است.سال واقع شده 

گویا !« و ال ینفعكم نصحى ان أردت أن انصح لكم ان كان هللا یرید أن یغویكم ...» 

فرموده: امر شما محول به خداى تعالى است، اگر خواست عذابتان كند آن عذاب را 

كند و بر مشیت او هیچ كس و هیچ چیز غالب دفع نمى آورد، و عذاب او را هیچ چیزىمى

توانید او را عاجز كنید و نه نصح و خیر خواهى من سودى به س شما نه مىشود، پنمى

  !حالتان خواهد داشت

  293ص :    10المیزان ج :      

 

 

 گفتمانی که منجر به نفرین قوم نوح شد!
 

 «،َكذَّبَت قَْوُم نُوحٍ اْلُمْرسِلینَ » 

 ...!«ْم أَُخوُهْم نُوٌح أَ ال تَتَّقُونَ إِْذ قَاَل لهُ  »

  «،قوم نوح نیز پیغمبران را دروغگو شمردند» 

  !«ترسید وقتى كه برادرشان نوح به آنها گفت: چرا از خدا نمى» 

 !«كه من پیغمبرى خیرخواه شمایم» 

 !«از خدا بترسید و اطاعتم كنید» 

خواهم كه مزد من جز به عهده پروردگار براى پیغمبرى خود از شما مزدى نمى »

  !«جهانیان نیست

  !«از خدا بترسید و اطاعتم كنید» 

 !«اندگفتند: چگونه به تو ایمان بیاوریم در حالى كه فرومایگان پیرویت كرده» 

  !«اندكردهگفت: من چه دانم كه چه مى» 

  !«كه اگر فهم دارید حسابشان جز به عهده پروردگار من نیست» 

 !«و من این مؤمنان را دور نخواهم كرد» 

 !«رسانى آشكار نیستمبیمكه من جز » 

  !«شوىگفتند اى نوح اگر بس نكنى سنگسار مى» 

  !«شمارندگفت: پروردگارا قوم من دروغگویم مى» 

 !«بین من و آنها حكم كن و مرا با مؤمنانى كه همراه منند نجات بخش» 

 «،پس او و همراهانش را در كشتى پر از جمعیت و حیوانات نجات دادیم» 

  «،سپس باقى ماندگان را غرق كردیم »

  «،كه در این عبرتى است و بیشترشان ایمان آور نبودند» 

  شعرا(/122تا105!«                   )و پروردگارت نیرومند و فرزانه است» 

 

كه قوم نوح گفتند:  مقصود از این !«قالوا لئن لم تنته یا نوح لتكونن من المرجومین» 
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مرجوم  .نشوى این است كه اگر دعوتت را ترك نكنى مرجوم خواهى شد اگر اى نوح منتهى

 .از رجم است كه به معناى سنگسار كردن كسى است

قال رب ان قومى كذبون فافتح بینى و بینهم فتحا و نجنى و من معى من المؤمنین » 

تر ذكر جلو «،رب ان قومى كذبون» السالم است و جمله این جمله آغاز كالم نوح علیه !«...

شده تا مقدمه باشد براى مطالب بعد و این معنا را برساند كه دیگر كار از كار گذشته و 

تكذیب به طور مطلق از آنان تحقق یافته، به طورى كه دیگر هیچ امیدى به تصدیق و ایمان 

 است. در آنان نمانده

اى نهیعنى او و همراهانش را در سفی «،فانجیناه و من معه فى الفلك المشحون» 

 !اى یك جفت نجات دادیممشحون یعنى مملو از ایشان و از هر جنبده

 

یعنى بعد از نجات دادن ایشان بقیه قوم او را غرق  !«ثم اغرقنا بعد الباقین»  

  !كردیم

  412ص :    15المیزان ج : 

 

 

 گفتمانی که منجر به ساختن کشتی نوح شد!

 

ً إِلى »  ْن إِلٍَه َغیُرهُ  أَ فاَل َو لَقَْد أَْرسْلنَا نُوحا َ َما لَكم ّمِ قَْوِمِه فَقَاَل یَقَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

 !«تَتَّقُونَ 

ثْلُكْم یُِریُد أَن یَتَفَضَل َعلَْیكْم َو لَْو »  فَقَاَل اْلَملَُؤا الَِّذیَن َكفَُروا ِمن قَْوِمِه َما َهذَا إاِل بَشٌر ّمِ

ُ ألَنَزَل َملَئَكةً  ِلینَ شاَء َّللاَّ ا سِمْعنَا بَهذَا فى َءابَائنَا األَوَّ   ...!«مَّ

همانا ما نوح را به رسالت به سوى امتش فرستادیم نوح به قوم خود گفت: خدا » 

خواهید خدا ترس را بپرستید كه جز آن ذات یكتا شما را خدایى نیست آیا هنوز نمى

  «شوید؟

نین گفتند كه این شخص اشراف قوم كه كافر شدند در پاسخ نوح به مردم چ» 

خواهد بر شما برترى یابد و اگر خدا نیست جز آنكه بشرى است مانند شما كه مى

فرستاد ما این سخنان خواست رسولى بر بشر بفرستد حتما از جنس مالئكه مىمى

  !«ایمگوید از نیاكان خود نشنیدهرا كه این شخص مى

تا  ،(با او مدارا كنید )برید به آن او نیست جز مردى مبتال به جنون پس انتظار » 

  !«مرگش برسد

  !«نوح گفت پروردگارا مرا بر اینان كه تكذیبم كردند یارى فرما» 

به دستور ما كشتى را بساز هر وقت  ما هم به او وحى كردیم كه زیر نظر ما و» 

دیدیدكه فرمان ما آمد و آب از تنور فوران كرد پس در آن كشتى سوار شو و از 

جاندارى یك نر و یك ماده همراه خود راه بده و اهل خودت را هم سوار كن هر 
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رفته، و زنهار كه از باب شفاعت در  انمگر آن كفارى كه فرمان ما به هالكتش

  !«باره ستمكاران با من سخنى بگویى كه البته همه باید غرق شوند

لم پس چون در كشتى مستقر شدى بگو ستایش خداى را كه ما را از ظ» 

  !«ستمكاران نجات داد

و نیز بگو پروردگارا مرا به منزل مباركى فرود آر كه تو بهترین فرود » 

  !«اىآورنده

ها است و ما بندگان را به اینگونه حوادث آزمایش همانا در این حكایت آیت» 

   .«خواهیم كرد

  مومنون(/30تا23)                                                  

 

در معناى این  !«اعبدوا هللا »پرست خود فرمود:السالم به امت بتكه نوح علیه این

  !«تنها خداى را بپرستید -اعبدوا هللا وحده »است كه فرموده باشد:

كلمه مأل به !« فقال الملؤا الذین كفروا من قومه ما هذا اال بشر مثلكم ... حتى حین» 

 .اصال از اشراف قوم نوح كسى به او ایمان نیاورده بود .معناى بزرگان و اشراف قوم است

كه مأل و بزرگان قوم نوح، مطالب این دو آیه را در  كند بر اینسیاق داللت مى

گردان نموده علیه او تحریك و بر اند تا همه را از نوح روىگفتهخطاب به عموم مردم مى

 .ش سازندتآزار و اذیتش تشویق كنند، تا شاید به این وسیله ساك

 این هر چند حجتهاى جدلى و داراى اشكال است و لیكننوح  ی بزرگان قومحجتها

هاى نوح متوجه شوند و كه به گفته شدند، چون عوام را از اینمند مىبزرگان از آنها بهره

  .گذاشتندكردند و آنان را در ضاللت باقى مىدل بدهند، با همین حرفها منصرف مى

كند از خدا درخواست نصرت مى السالمنوح علیه!« بما كذبونقال رب انصرني » 

  !عوض و بدل تكذیب ایشان تو مرا یارى بده !  كه: خدایا

معناى كشتى ساختن در برابر  ...!«فاوحینا الیه ان اصنع الفلك باعیننا و وحینا» 

و معناى . دیدگان خدا این است كه كشتى ساختنش تحت مراقبت و محافظت خداى تعالى باشد

رسد كشتى ساختن به وحى خدا این است كه با تعلیم او و دستورات غیبى كه به تدریج مى

  .باشد

مراد از امر به طورى كه گفته شده حكم قطعى  ...!«فاذا جاء امرنا و فار التنور» 

 است كه خدا بین او و قومش راند، و آن غرق شدن قوم او بود. 

عالمت و نشانه آمدن عذاب بوده و این نشانه  فوران تنور كه خود محل آتش است

  .عجیبى بوده كه از تنورهاى آتش چون فواره، آب بطرف باال فوران كند

سلوك در كشتى به معناى راه دادن و داخل  !«فاسلك فیها من كل زوجین اثنین» 

ن و اهلك اال م! » دو جفت نر و ماده از هر نوع داخل كشتى كن  . یعنی:كردن در آن است

مراد از اهل   !ات راداخل كشتى كن دو جفت از هر نوع و خانواده !«سبق علیه القول منهم

آید كه مراد از آن هم خانواده او و هم مؤمنین خاصه و خانواده است، و از ظاهر كالم برمى
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به اویند، چون در سوره هود گروندگان و مؤمنین به او را با خانواده او ذكر كرده و در 

شود در اینجا همه آنهایى كه با نوح به پس معلوم مى، اهل تعبیر آورده مه را با كلمهاینجا ه

 «،من سبق علیه القول منهم» و مراد از . اندكشتى درآمدند اهل آن جناب به حساب آمده

همسر او و پسر او است، چون نوح از این جمله همان را فهمیده بود، و این دو تن كافر 

بودند و فرزندش از سوار شدن بر كشتى امتناع ورزید و با اینكه به كوه پناهنده شد غرق 

  .اش جریان یافتقضاى حتمى درباره و گشت

السالم را نوح علیهدر این جمله !« و ال تخاطبنى فى الذین ظلموا انهم مغرقون» 

 گویاو این كنایه است از نهى شدید از وساطت و شفاعت، ، كند از سخن گفتن با خدانهى مى

كه با من درباره این كفار حرفى بزنى، تا چه رسد به  كنم از اینفرموده: من تو را نهى مى

كه وساطت كنى، چون غضب من شامل آنان شده، شمولى كه هیچ چیز آن را دفع  این

  !كندنمى

خداى تعالى !« فاذا استویت انت و من معك على الفلك فقل ... و انت خیر المنزلین» 

دهد كه بعد از جاى گرفتن در كشتى خدا را بر این نعمت كه از قوم ظالمان به نوح تعلیم مى

  .نجاتش داد حمد گوید

اكتفا كرد و اگر خداى عز و جل از نقل داستان نوح و طوفانش تنها به فرمان خود 

كه فرمان به غرق آنان داد و دیگر از غرق شدن آنان چیزى نفرمود، براى اشاره به این 

و نیز اشاره !  بوده كه آنچنان محو و نابود شدند كه خبرى از ایشان باقى نماند كه به گفته آید

و هم براى این بوده كه مردم دیگر را از سخط خود بیمناك ! به عظمت قدرت الهى است

زد و كفار و نابودى آنان را امرى ناچیز و بى اهمیت جلوه دهد، و به همین جهت است سا

 كه از داستان هالكت آنها چیزى نگفت و به سكوت گذراند . 

  32ص :    15المیزان ج :   

 

 

 گفتمان پایان دهنده به سرنوشت شوم قوم نوح

 

ِحیم»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ً إِلى قَْوِمِه أَْن أَنِذْر قَْوَمك ِمن قَْبِل أَن  إِنَّا ! ِبِسِم َّللاَّ أَْرسْلنَا نُوحا

 !«یَأْتِیَُهْم َعذَاٌب أَِلیمٌ 

ِبینٌ  »  !«قَاَل یَقَْوِم إِنى لَكْم نَِذیٌر مُّ

َ َو اتَّقُوهُ َو أَِطیعُونِ  »   ...!«أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ

  !«ود داردبه نام خدایى كه رحمتى عام و خاص و محدود و نامحد» 

ما نوح را به سوى قومش فرستادیم و گفتیم كه قوم خود را قبل از آنكه عذابى » 

  !«دردناك فراشان گیرد انذار كن 

  !«رسانى روشنگرماو به قوم خود گفت: اى مردم من براى شما بیم» 

  !«و دعوتم این است كه هللا را بپرستید و از عذابش پروا نموده مرا اطاعت كنید» 
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تا گناهانى از شما را بیامرزد و تا اجلى كه برایتان مقدر كرده مهلت دهد، كه اگر » 

شوید آرى اگر بناى چنین نكنید قبل از رسیدن به اجل حتمى دچار اجل دیگر مى

  !«پذیرددانید كه اجل خدایى وقتى برسد تاخیر نمىفهمیدن داشته باشید مى

تیجه رسید تا به كلى از هدایت قومش اما هر چه بیشتر تذكر داد كمتر به ن» 

  !«من قوم خود را شب و روز دعوت كردم  گفت پروردگارا! (مایوس شد

  !«اى ندادولى دعوتم جز زیادتر شدن فرارشان فایده» 

ها به گوش نهاده و من هر چه دعوتشان كردم تا تو ایشان را بیامرزى انگشت» 

  !«و به وجهى ناگفتنى استكبار ورزیدندجامه به سر كشیدند و بر عناد خود اصرار 

  !«این بار به بانگ بلند دعوتشان كردم» 

  !«و نوبتى علنى و گاهى سرى آن هم به چه زبانى دعوت نمودم» 

مثال به ایشان اینطور گفتم كه از پروردگارتان طلب مغفرت كنید كه او بسیار » 

  !«آمرزنده است

  !«باراندمرتب بر شما مىكه اگر چنین كنید ابر آسمان را » 

كند و برایتان باغها رویانیده و نهرها و به وسیله اموال و فرزندان یاریتان مى» 

 !«سازدجارى مى

  «؟شود كه براى خدا عظمتى قائل نیستیدراستى شما را چه مى» 

 !«كه اوست كه شما را به اشكال و احوالى مختلف آفرید با این» 

  «؟خدا هفت طبقه آسمان را خلق كردآیا ندیدید كه چگونه » 

  !«و ماه را در آنها نور و خورشید را چراغ فروزنده قرار داد» 

  !«آرى و خدا بود كه شما را چون گیاه از زمین به نحوى ناگفتنى رویانید» 

و سپس او است كه شما را به زمین برگردانیده و باز به نحوى ناگفتنى از زمین » 

  !«كندخارج مى

  !«خدا است كه زمین را برایتان گسترد و » 

هاى باریك و فراخ و یا كوهى و دشتى طى هاى آن را با راهتا بعضى از قسمت» 

  !«كنید

ایشان نافرمانیم كردند و فرمان كسانى را  ! نوح سپس اضافه كرد پروردگارا» 

  !«بردند كه مال و اوالد به جز خسارت برایشان بار نیاورد

  !«نیرنگى عظیم كردند !  بار الها » 

گویید مخصوصا بت ود و سواع و یغوث و و به مردم گفتند آلهه خود را ترك مى» 

 و آنها گروه بسیارى را گمراه كردند،»  «؟یعوق و نسر را 

 !«  ستمگران را جز ضاللت بیشتر سزا مده  ! خداوندا 

                                                     نوح(                       /24تا1)                     

 

 به رسالت نوح به سوى قومش و به اجمالى از دعوتش و این دارداین سوره اشاره 
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كه قوم او اجابتش نكردند و در آخر به پروردگار خود شكوه نمود و نفرینشان كرد و براى 

اش شود استغفار كرد، و به داخل خانهخود و پدر و مادر خود و هر مرد و زنى كه با ایمان 

 كه در آخر عذاب بر آن قوم نازل شده، همگى غرق شدند.  این

كه قوم نوح به خاطر شرك و گناهان  داللت دارد بر این «أن أنذر قومك ...،» جمله 

اند، چون انذار به معناى ترساندن است، و ترساندن همواره از خطر در معرض عذاب بوده

  !رسدكه اگر هشدار و تحذیر نباشد حتما مىمحتملى است 

گانه دین دعوت ایشان را به اصول سه !«اعبدوا هللا و اتقوه و اطیعون ان »جمله

كند، دعوت مى ،كه اساس تقوى است ،به تصدیق معاد دوماول به توحید،  . دستوركندمى

دستور داشت و چون اگر معاد و حساب و جزاى آن نبود، تقواى دینى معناى درستى نمى

 .خواندچون و چرا است مىبه تصدیق اصل نبوت كه همان اطاعت بى سوم

كه استغفار كنید  به این دعوت قوم را !«فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ...» 

كه كثیر  فهماند عالوه بر اینو مى !روردگارتان غفار استكه: آخر پ تعلیل كرده به این

  !المغفرة است، مغفرت سنت مستمرى او است

 شمارد و از نوحهاى دنیایى را مىفرمایید نعمتاین آیات به طورى كه مالحظه مى

دهد، به ها و تواتر آن را مىكند كه به قوم خود وعده فراوانى نعمتالسالم حكایت مىعلیه

  !ى كه از پروردگار خود طلب مغفرت گناهان كنندشرط

شود استغفار از گناهان اثر فورى در رفع مصائب و گرفتاریها و پس معلوم مى

فهماند بین صالح جامعه انسانى و هاى آسمانى و زمینى دارد، مىگشوده شدن درب نعمت

شرى خود را فساد آن و بین اوضاع عمومى جهان ارتباطى برقرار است،  اگر جوامع ب

رسند و اگر به عكس عمل كنند عكس آن را اصالح كنند، به زندگى پاكیزه و گوارایى مى

 !خواهند داشت

در اینجا  !«قال نوح رب انهم عصونى و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده اال خسارا» 

كرد برگشته، قبال به طور تفصیل گفته بود به شكایتى كه قبال از قوم خود مى السالمنوح علیه

كه: من چگونه قومم را دعوت كردم و به آنان چه مطالبى گفتم، گاهى به بانگ بلند، گاهى 

» كه: و قبل از این تفصیل به طور اجمال هم شكایت كرده و گفته بود  (تا آخر آیات )آهسته

  !«رب انى دعوت قومى لیال و نهارا فلم یزدهم دعائى اال فرارا 

كه دوباره به طور اجمال شكوه كرد، خواسته است بفهماند: بزرگان قومش  پس این

  .كنندشورانند و بر مخالفت و آزار او تحریك مىو توانگران عیاش، مردم را علیه او مى

السالم به آنان است، از خدا نفرین نوح علیه« !و ال تزد الظالمین اال ضالال » جمله 

خواهد گمراهیشان را بیشتر كند، البته این گمراهى ابتدایى نیست، بلكه مجازاتى است، مى

خواهد كفار را به جرم كفر و فسقشان مجازات پس آن جناب در این نفرین خود از خدا مى

 ه و از خدا هالكتشان را خواستهكند، البته این غیر آن نفرینى است كه در آیات بعد كرد

 است.
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ِ أَنصاراً »  ن ُدوِن َّللاَّ م ّمِ ُُ ا َخِطیئَتِهْم أُْغِرقُوا فَأُْدِخلُوا نَاراً فَلَْم یِجُدوا لهَ مَّ  !«ّمِ

ب ال تَذَْر َعلى األَْرِض ِمَن اْلَكِفِریَن َدیَّاراً »   !«َو قَاَل نُوٌح رَّ

 !«َدك َو ال یَِلُدوا إاِل فَاِجراً كفَّاراً إِنَّك إِن تَذَْرُهْم یُِضلُّوا ِعبَا »

ً َو ِلْلُمْؤِمنِیَن َو اْلُمْؤِمنَِت َو ال تَِزِد  » ب اْغِفْر لى َو ِلَوِلَدى َو ِلَمن َدَخَل بَْیتَى ُمْؤِمنا رَّ

  !«الظِلِمیَن إاِل تَبَاَرا

 

افتادند و و آن قوم از كثرت كفر و گناه، عاقبت غرق شدند و به آتش دوزخ در » 

  !«جز خدا براى خود هیچ یار و یاورى نیافتند

كشند تو هم اینك كه قوم از كفر و عناد دست نمى ! و نوح عرض كرد پروردگارا» 

 !«این كافران را هالك كن و از آنها دیارى بر روى زمین باقى مگذار

كنند و مىكه اگر از آنها هر كه را باقى گذارى بندگان پاك با ایمانت را گمراه » 

  !«رسدفرزندى هم جز بدكار و كافر از آنان به ظهور نمى

مرا و پدر و مادر من و هر كه با ایمان   آنگاه به درگاه خدا دعا كرد كه بار الها!» 

من داخل شود و همه مردان و زنان با ایمان عالم را ببخش  (كشتىه یا ب )به خانه 

  نوح(/28تا 25!«    )ابشان میفزاىو بیامرز و ستمكاران را جز بر هالك و عذ

  

قوم نوح به خاطر معاصى و ذنوبشان به وسیله طوفان غرق شده و داخل آتشى شدند 

  .گیرى كردتوان عذابشان را اندازهكه با هیچ مقیاسى نمى

این آیه درخواست  !«انك ان تذرهم یضلوا عبادك و ال یلدوا اال فاجرا كفارا» 

كند و حاصلش این است كه: اگر درخواست كردم كه هالكت تا آخرین نفر آنان را تعلیل مى

اى در بقاى آنان نیست نه براى مؤمنین و همه آنان را هالك كنى، براى این بود كه هیچ فایده

بمانند آن  كه اگر زنده نه براى فرزندان خودشان، اما براى مؤمنین فایده ندارد، براى این

كنند، و اما براى فرزندان خود فایده ندارد، دلیلش این است چند نفر مؤمن را هم گمراه مى

  !آورندآورند، اگر بیاورند فرزندانى فاجر و كافر مىكه اینان فرزند صالح نمى

زایند را از راه السالم این معنا را كه كفار در آینده جز فاجر و كفار نمىنوح علیه

 .میده بودوحى فه

...!« رب اغفر لى و لوالدى و لمن دخل بیتى مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات» 

و للمؤمنین و » مؤمنین از قوم او است و منظور از جمله  «،من دخل بیتى» منظور از 

  !ها و مردهاى مؤمن تا روز قیامت استتمامى زن «،المؤمنات

كلمه تبار به معناى هالكت است و ظاهرا مراد از  !«و ال تزد الظالمین اال تبارا » 

تبار آن هالكتى است كه در آخرت باعث عذاب آخرت شود، و چنین هالكتى همان ضاللت 

است و در دنیا باعث نابودى گردد و آن غرق شدن بود، كه هر دو عذاب قبال در نفرینش 

 است.ناب نقل كرده آمده بود و این نفرین آخرین كالمى است كه قرآن كریم از آن ج

  37ص :   20المیزان ج    
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 فتمان های هود )ع(گ    -2
 

 

 گفتمان های بعد ازطوفان نوح و اصالح نسل بشر 

 

ْن إِلٍَه َغیُرهُ  أَ فاَل تَتَّقُونَ »  َ َما لَكم ّمِ  «...؟َو إِلى َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً قَاَل یَقَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

و به سوى قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم، گفت: اى قوم! خداى یگانه را » 

 «كنید؟ كه جز او خدایى ندارید بپرستید، چرا پرهیزكارى نمى

بینیم و از بزرگان قومش كه كافر بودند، گفتند: ما تو را دستخوش سفاهت مى» 

  !«پنداریمدروغگویانت مى

ام بلكه پیغمبرى از ناحیه پروردگار شدهگفت: اى قوم! من دستخوش سفاهت ن »

  !«جهانیانم

 !«رسانم و براى شما خیرخواهى امینمهاى پروردگار خویش به شما مىكه پیغام»

مگر شگفت دارید كه شما را از پروردگارتان به وسیله مردى از خودتان » 

پس قوم نوح دم كه شما را از  تذكارى آمده باشد تا شما را بیم دهد؟ به یاد آرید آن

هاى خدا را به یاد آرید هاى شما را درشت آفرید، نعمتجانشین آنان كرد و جثه

 !«شاید رستگار شوید

اى تا خدا را به تنهایى بپرستیم و آنچه را پدران ما گفتند: مگر به سوى ما آمده» 

دهى گویى عذابى را كه از آن بیممان مىپرستیدند واگذاریم؟ اگر راست مىمى

 !«بیار

پروردگارتان بر شما وقوع یافت، چرا با من بر سر  گفت: عذاب و غضب» 

اید در هایى كه شما و پدرانتان ساخته و روى یك مشت سنگ و چوب گذاشتهنام

كنید؟ منتظر باشید كه حالى كه خداوند حجتى در باره آنها نازل نكرده، مجادله مى

   !«برممن نیز با شما انتظار آن عذاب را مى

پس او را با كسانى كه همراه وى بودند به رحمت خویش نجات دادیم و نسل » 

 !« هاى ما را تكذیب كرده بودند و مؤمن نبودند، قطع كردیمكسانى را كه آیه

 اعراف(/72تا65)

 

السالم اولین پیغمبر بعد از نوح است كه خداى تعالى در كتاب مجیدش نام علیه هود

كند و در پرستى تشكر مىاقامه دعوت حقه و قیامش بر علیه بتبرد و از كوشش او در مى

از كالم مجیدش بعد از شرح داستان قوم نوح، داستان قوم هود كه همان قوم عاد  چند جا
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  .كنداست و نیز قوم ثمود را ذكر مى

) قبل از طوفان( شرمى و وقاحت كردند، چه آنان بیشتر از قوم نوح بى قوم هود

هود را مردى سفیه )بعد از طوفان( م را تنها مردى گمراه دانستند، اینان السالنوح علیه

 .خواندند

) قوم هود از نسل همان ساکنان کشتی نوح بودند که بعد از طوفان تنها مردم 

خداپرست روی زمین بودند لیکن این نسل اصالح شده با کمال تعجب بعد از گذشت زمانی 

 مجددا به بت پرستی  روی آوردند!(

وقار نبوت را از دست نداد و ادبى را كه انبیاء در دعوت الهى خود  السالمهود علیه

و این لحن، لحن كسى  !«یا قوم »باید رعایت كنند فراموش نفرمود و با كمال ادب فرمود:

 است كه نهایت درجه مهربانى و حرص بر نجات مردمش را دارد. 

بینید در رد به طورى كه مى !«نلیس بى سفاهة و لكنى رسول من رب العالمی» 

كه  تهمت سفاهت از خود و اثبات ادعاى رسالت خویش، هیچ تاكیدى به كار نبرد، براى این

 اوال در مقابل مردمى لجوج، لجبازى و اصرار نكرده باشد، در ثانى بفهماند كه ادعایش آن

  .قدر روشن است كه هیچ احتیاجى به تاكید ندارد

اى كه فرستاده یعنى من از جهت این !«و انا لكم ناصح امین ابلغكم رساالت ربى» 

ام هاى پروردگارم ندارم، و از آنچه شما در بارههستم به سوى شما، كارى جز تبلیغ پیام

گر نبوده، خوانم حیلهپندارید، بكلى منزه هستم. آرى ، من در آنچه شما را به سوى آن مىمى

ام، خائن نیستم، و چیزى از آن را زیر و رو ث شدهنسبت به آن دین حقى كه به آن مبعو

نكرده، جز تدین شما را به دین توحید یعنى دینى كه نفع و خیر شما در آن است چیز دیگرى 

 .كه آنان او را دروغگو شمردند، خود را امین نامید و در برابر این! خواهمنمى

در این جمله مانند نوح  مالسالهود علیه «؟ا و عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم ...» 

مورد دانسته و از نعمتهاى الهى دو نعمت را كه بسیار روشن تعجب قوم را بى السالمعلیه

كه خداوند آنان را پس از انقراض قوم نوح، خلیفه خود  بوده، ذكر فرموده است، یكى این

  .داشته است قرار داده و دیگر اینكه به آنها درشتى هیكل و نیروى بدنى فراوان ارزانى

شود كه قوم هود، داراى تمدن بوده و تقدم بر سایر اقوام داشته از همین جا معلوم مى

 و قوه و قدرت بیشترى را دارا بودند. 

كه او  قوم هود براى این «؟قالوا ا جئتنا لنعبد هللا وحده و نذر ما كان یعبد آباءنا ...» 

  .ید از پدران را به رخ او كشیدندرا به نوعى از استهزاء ساكت كنند، مساله تقل

در جواب قوم  السالمهود علیه!« قال قد وقع علیكم من ربكم رجس و غضب ... » 

ورزید، ها و تقلید كورانه از پدران خود مىخود گفت: این اصرارى كه شما در پرستش بت

نكار باعث دورى شما از خدا و غضب خدا بر شما گشت و سبب شد آن عذابى كه از در ا

شود؟ به همین زودى بر شما نازل گردد، پس منتظر آن باشید و گفتید: چه وقت نازل مىمى

  !هم با شما انتظار آن را دارم من

آیا با یك  «؟أ تجادلونني في أسماء سمیتموها أنتم و آبائكم ما نزل هللا بها من سلطان» 
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اهید ادعاى مرا كه توأم با دلیل خوگذاریش به اختیار خود انسان است، مىمشت اوهام كه اسم

 و برهان قطعى است جواب دهید؟ 

پرستى در قرآن كریم فراوان به چشم این طرز بیان در استدالل بر بطالن مسلك بت

ترین حجتى است بر بطالن این مسلك، زیرا هر ترین بیان و برندهاین خود لطیف .خوردمى

اقامه حجت و برهان كند، در حقیقت  صاحب ادعایى كه نتواند بر حقانیت ادعاى خود

 .شودبرگشت ادعایش به خیال و فرض نامگذارى مى

ها است كه انسان در مقابل برهان لجاجت ورزیده به یك ترین جهالتو از بدیهى

  .مشت موهومات و فرضیات اعتماد كند

این طرز بیان، تنها در مساله پرستش جریان ندارد، بلكه اگر در آن دقت شود در 

هر چیزى كه انسان به آن اعتماد نماید و آن را در قبال خداى تعالى موجودى مستقل 

این  ،پنداشته، در نتیجه به آن دلبستگى پیدا نماید، آن را اطاعت كند و به سویش تقرب بجوید

 .بیان جریان دارد

    440ص :    10ج :  و   222 ص :   8المیزان ج :   

 

 

 قوم عادجزئیات گفتمان های هود با 

ْم أَُخوُهْم ُهوٌد أَ ال تَتَّقُونَ   !َكذَّبَت َعاٌد اْلُمْرسِلینَ »  ُُ  ...!«إِْذ قَاَل لهَ

  «،قوم عاد نیز پیغمبران را دروغگو شمردند» 

 «ترسید؟وقتى برادرشان هود به ایشان گفت چرا از خدا نمى» 

 !«كه من پیغمبرى خیرخواه شمایم» 

 !«از خدا بترسید و اطاعتم كنید » 

خواهم چون مزد من جز به عهده پروردگار براى پیغمبرى خود، مزدى نمى» 

 !«جهانیان نیست

 «كنید؟چرا در هر مكانى به بیهوده نشانى بنا مى »

 « سازید؟ مگر جاودانه زنده خواهید بود ؟و قصرها مى» 

  !«كنیدم مىكنید مانند ستمگران سختى و خشو چون سختى مى» 

  !«از خدا بترسید و اطاعتم كنید» 

 !«دانید كمكتان داده است بترسیداز آن كسى كه آنچه مى» 

 !«با چهارپایان و فرزندان یاریتان كرده »

  («،سارها با باغستانها و چشمه » 

 !«ترسم كه من بر شما از عذاب روزى بزرگ مى» 

 !«گفتند: چه ما را پند دهى یا از پندگویان نباشى براى ما یكسان است » 

  !«پرستى رفتار گذشتگان استاین بت» 

 !«و ما هرگز مجازات نخواهیم شد» 
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و  آنها هود را دروغگو شمردند و ما هالكشان كردیم كه در این عبرتى هست و » 

  !«بیشترشان مؤمن نبودند 

 !«نیرومند و رحیم استو همانا پروردگارت » 

  شعرا(/140تا123)                       

قوم عاد مردمى از عرب بسیار قدیم و عرب اوائل یعنى اوائل پیدایش این نژاد 

كردند و داراى تمدنى مترقى و سرزمینهایى بودند كه در احقاف از جزیرة العرب زندگى مى

كه پیامبران را تكذیب كرده، به نعمتهاى الهى  خرم و دیارى معمور بودند، به جرم این

كفران ورزیده و طغیان كردند، خداى تعالى به وسیله بادى عقیم هالكشان ساخته و دیارشان 

 را ویران و دودمانشان را خراب كرد. 

 

 !«ان فى ذلك آلیة و ما كان اكثرهم مؤمنین و ان ربك لهو العزیز الرحیم» 
 

گردان كه بیشتر امتها و اقوام، از آیات خدا روى ینكند بر ااین آیه داللت مى

كه خودش عزیز است  اند و خداى سبحان به خاطر همین جرم اینها، و به مالك اینبوده

 مومنان راكه نسبت به مؤمنین رحیم است،  كند و به خاطر اینمجازاتشان كرده و مى

 !دهدمىنجات 

 419ص :    15المیزان ج :  

 

 منجر به هالکت قوم عاد شد!گفتمانی که 

 

ْن إِلٍَه َغیُرهُ  إِْن أَنتُْم إاِل »  َ َما لَكم ّمِ َو إِلى َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً  قَاَل یَقَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

 ...!«ُمْفتُرونَ 

فرستادیم و او به قوم خود گفت:  و نیز ما  به سوى قوم عاد برادرشان هود را» 

كه هیچ معبودى غیر او ندارید و به جز افتراء هیچ دلیلى  اى قوم! خدا را بپرستید

  !«بر خدایى خدایانتان وجود ندارد

خواهم، پاداش من جز به عهده من از شما در برابر دعوتم مزدى نمى !اى مردم» 

  «؟كنیدخدایى كه مرا آفریده نیست آخر چرا تعقل نمى

از پروردگارتان طلب مغفرت نموده، سپس برگردید تا  !اى مردم :و نیز گفت» 

باران سودمند آسمان را پى در پى به سویتان بفرستد و نیرویى بر نیرویتان 

  !«بیفزاید و زنهار، به ناكارى و عصیان روى از خداى رحمان مگردانید

تو بر نبوت خود شاهدى براى ما نیاوردى و ما هرگز به خاطر  ! گفتند: اى هود» 

  !«فتار تو از خدایانمان دست بر نداشته و به تو ایمان نخواهیم آوردگ

دهیم كه به نفرین بعضى از خدایان ما دچار و جز این در باره تو نظر نمى» 

هود گفت: من هللا را شاهد دارم و خود شما نیز شاهد  ! اىبیمارى روانى شده
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  !«باشید كه من از شرك ورزیدنتان بیزارم

خواهید بزنید و بعد از ست به دست هم داده، با من هر نیرنگى كه مىشما همه د» 

  !«اخذ تصمیم مرا مهلتى ندهید

من بر خدا، پروردگار خود و پروردگار شما توكل و اعتماد دارم پروردگارى كه » 

اى نیست مگر آنكه زمام اختیارش به دست او است چون سنت او در هیچ جنبنده

  !«ط او مستقیم استهمه مخلوقات واحد و صرا

و در صورتى كه از پذیرفتن دعوتم اعتراض كنید من رسالت خود را به شما » 

شما اگر  !رساندم و آنچه براى ابالغ آن به سوى شما گسیل شده بودم ابالغ نمودم

آفریند تا آن را بپذیرند و شما به خدا نپذیرید پروردگارم قومى غیر شما را مى

او چگونه از  -زنید چون پروردگار من نگهدار هر موجودى است ضررى نمى

  «شود؟ناحیه شما متضرر مى

كه فرمان عذاب ما صادر شد و عذابمان نازل گردید هود و گروندگان به  همین» 

رحمت خود نموده ما نجات دادیم و به راستى از عذابى غلیظ و  وى را مشمول

  !«دشوار نجات دادیم

و این قوم عاد كه اثرى بجاى نگذاشتند آیات پروردگارشان را انكار نموده، » 

و  -فرستادگان او را نافرمانى كردند و گوش به فرمان هر جبارى عناد پیشه دادند 

  !«ددر نتیجه از پروردگار خود غافل شدن

اش این شد كه براى خود لعنتى در دنیا و آخرت بجاى گذاشتند و خالصه نتیجه» 

این سرگذشت این شد كه قوم عاد به پروردگار خود كفر ورزیدند و گرفتار این 

فرمان الهى شدند كه مردم عاد قوم و معاصر هود پیامبر از رحمت من دور 

  هود(/60تا50!«)باشند

 

اگر از خداى  هود علیه السالم به قوم خود گفت: «،درارایرسل السماء علیكم م» 

تعالى طلب مغفرت كنید و به سوى او برگردید او از آسمان براى شما رحمت فراوان 

 فرستد. مى

مراد از این زیاد كردن قوت، زیادتى در نیروى ایمان  !«و یزدكم قوة الى قوتكم» 

كنیم یكى نیروى بر نیروى بدنها است یعنى اگر چنین كنید ما نیروى شما را دو چندان مى

داشتند و بدنهایشان قوى و  بدن و یكى هم نیروى ایمانتان را چون مردم قوم هود نیروى بدنى

 شد . ان نیز به نیروى بدنهایشان اضافه مىآوردند نیروى ایمانشمحكم بود اگر ایمان مى

اى كه به جاى خداى عبادت كردنتان در برابر آلهه یعنی !«و ال تتولوا مجرمین» 

كند كه اید جرمى است از شما و معصیتى است كه شما را مستوجب آن مىتعالى اتخاذ كرده

ه زودتر از جرمى سخط الهى و عذابش بر شما نازل گردد و چون چنین است پس باید هر چ

اید استغفار نموده و با ایمان آوردنتان به سوى خدا برگردید تا او شما را رحم كند و كه كرده

 ابرهاى بارنده را با بارانهاى مفید برایتان بفرستد و نیرویى بر نیروى شما بیفزاید . 
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كند اللت مىكه آیه شریفه اشعار و بلكه د شود: یكى ایناز این آیه دو نكته استفاده مى

و  ورزیدهاند و آسمان از باریدن بر آنان دریغ مىكه قوم هود گرفتار خشكسالى بوده بر این

 .در نتیجه گرانى و قحطى در بین آنان پدید آمده بود

فهماند ارتباطى كامل بین اعمال انسانها با حوادث عالم برقرار كه مى نكته دوم این

شود كه خیرات عالم تماس دارد، اعمال صالح باعث مىاست، حوادثى كه با زندگى انسانها 

ها پشت سر هم شود بالها و محنتزیاد شود و بركات نازل گردد و اعمال زشت باعث مى

  .بر سر انسانها فرود آید و نقمت و بدبختى و هالكت به سوى او جلب شود

ا نحن لك قالوا یا هود ما جئتنا ببینة و ما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك و م» 

از مردمش  «،یا قوم اعبدوا هللا ما لكم من اله غیره ...» السالم در آیه هود علیه !«بمؤمنین

كه خدایان دروغین را ترك نموده و به عبادت خداى تعالى  دو چیز خواسته بود: یكى این

كه به او ایمان بیاورند و اطاعتش كنند و  برگردند و یكتاپرست شوند و دوم این

 . هایش را بپذیرندىخیرخواه

اند: تو دلیل و گفته و  جناب هر دو پیشنهادش را رد كرده مردم در پاسخ آن

اى بر دعوت خود ندارى تا ما ناگزیر باشیم دعوت تو را بپذیریم و هیچ موجبى معجزه

  .چنین وصفى دارد بر ما واجب كند نیست كه گوش دادن به سخنى را كه

بطور كلى از اجابت آنان مایوس شود نظریه خود را كه آن جناب  آنگاه براى این

برایش شرح داده و گفتند: فكر ما در باره تو جز به این نرسیده كه بعضى از خدایان ما تو 

اى بالیى از قبیل كه تو به آنها توهین و بدگویى كرده اند و به خاطر اینرا آسیب رسانده

اى، پس دیگر نتیجه عقلت را از دست دادهاند و در نقصان عقل یا دیوانگى بر سرت آورده

 گونه تو نیست. اعتنایى به سخنان دعوت

ء مما تشركون من دونه فكیدونى جمیعا ثم ال قال انى اشهد هللا و اشهدوا انى برى» 

كند كه آن جناب در پاسخ، از شركاء را حكایت مى السالماین آیه پاسخ هود علیه !«تنظرون

گویید كه شما صاحب نظر و من بى كند كه اگر راست مىتحدى مى آنان بیزارى جسته پس

 عقلم پس همه فكرهایتان را جمع كنید و مرا از بین ببرید و مهلتم ندهید . 

اگر از ایمان آوردن به من اعراض  !«فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به الیكم» 

زنید زیرا من ضررى به من نمىكنید و به هیچ وجه حاضر نیستید امر مرا اطاعت كنید، مى

وظیفه الهى خود را انجام داده و رسالت پروردگارم را ابالغ نمودم و حجت بر شما تمام 

 شده و نزول بال بر شما حتمى گشت . 

و اتبعوا فى هذه الدنیا  »فرماید:خداى تعالى سپس وبال امر آنان را بیان كرده، مى

سه خصلت نكوهیده، لعنت در همین دنیا و در قیامت  یعنى به خاطر آن !«لعنة و یوم القیامة

دنبالشان كرد و از رحمت خدا دور شدند، مصداق این لعن همان عذابى بود كه آنقدر 

تعقیبشان كرد تا به آنها رسید و از بینشان برد، ممكن هم هست مصداقش آن گناهان و 

تا قیامت هر شود و شته مىسیئاتى باشد كه تا روز قیامت علیه آنان در نامه اعمالشان نو

شود چون مشركى پیدا شود و هر شركى بورزد، گناهش به حساب آنان نیز نوشته مى
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  .گذار كفر بودندسنت

  !«اال بعدا لعاد قوم هود !   اال ان عادا كفروا ربهم» 

  440ص :    10المیزان ج :    

 

 

 

 

 گفتمان های صالح )ع(     -3

 

 

 گفتمان صالح با جانشینان قوم نابود شده عاد 

 

ْن إِلٍَه َغیُرهُ  قَْد َجاَءتْكم بَیِّنَةٌ »  َ َما لَكم ّمِ َو إِلى ثَُموَد أََخاُهْم صِلحاً  قَاَل یَقَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

 ِ ِ لَكْم َءایَةً  فَذَُروَها تَأْكْل فى أَْرِض َّللاَّ بُِّكْم  َهِذِه نَاقَةُ َّللاَّ ن رَّ   َو ال تََمسوَها ِبسوٍء ّمِ

 ...!«فَیَأُْخذَُكْم َعذَاٌب أَِلیمٌ 

و به سوى قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم گفت: اى قوم! خداى یگانه » 

را كه جز او خدایى ندارید بپرستید، كه شما را از پروردگارتان حجتى آمد، این 

تا در زمین خدا چرا كند و  اى براى شما است، بگذاریدششتر خدا است كه معجزه

  !«به آن آسیب مرسانید كه به عذابى دردناك دچار شوید زنهار! 

به یاد آرید زمانى را كه خداوند پس از قوم عاد شما را جانشین آنان كرد، و در » 

ها سازید و از كوهها مىداد و اینك در دشتهاى آن كوشك این سرزمین جایتان

هاى خدا را و در این سرزمین فساد د آرید نعمتتراشید، به یاها مىخانه

  !«نینگیزید

رفتند) بزرگان قومش كه گردنكشى كرده بودند به كسانى كه زبون به شمار مى» 

دانید كه صالح پیغمبر گفتند: شما چه مى ،(به آنهایى كه مؤمن شده بودند

اند ستادهپروردگار خویش است؟ گفتند: ما به آیینى كه وى را به ابالغ آن فر

  !«مؤمنیم

اید كسانى كه گردنكشى كرده بودند گفتند: ما آیینى را كه شما بدان گرویده» 

 !«منكریم

اى صالح : پس شتر را بكشتند و از فرمان پروردگار خویش سرپیچیدند، و گفتند» 

  !«دهى بیار اگر تو پیغمبرى عذابى را كه به ما وعده مى

 !«جان شدندهاى خویش بىخانهپس دچار زلزله شده و در » 

آنگاه صالح از آنان دور شد و گفت: اى قوم! من پیغام پروردگار خویش را  »
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 !«داریدرسانیدم و به شما خیرخواهى كردم، ولى شما خیرخواهان را دوست نمى

 اعراف(/79تا73)                            

 

و قوم او را كه همان قوم ثمود  السالماین آیات كریمه داستان صالح پیغمبر علیه

هاى قدیمى عرب بوده كه در سرزمین یمن در احقاف ثمود یكى از امت .دهدبودند شرح مى

السالم سومین پیغمبرى است كه به دعوت توحید و علیه وثنیت قیام صالح علیه  .اندزیستهمى

) از میان همان نسل اصالح شده ساکن کشتی نوح، و بعد از كرد و ثمود را كه مانند قوم هود

خواند و در راه خدا آزارها و فرابودند به دین توحید شده  پرستبتهالکت قوم عاد،( 

كه سرانجام خداى عز و جل بین او و قومش این چنین حكم كرد كه قومش  ها دید تا آنمحنت

 د . را هالك ساخته و او و مؤمنین به او را نجات ده

صالح در این جمله قوم خود را به  !«و اذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ...» 

كه هود قوم عاد را به آن دعوت  كند، همچنانهاى خدا دعوت مىتذكر و یاد آوردن نعمت

  .نمودمى

آورد این است كه خداوند آنان را جانشین هایى كه به یاد آنان مىو از جمله نعمت

هاى جلگه هاى گذشته قرار داده و در زمین مكنتشان داده و اینك قسمتیر امتقوم عاد و سا

اند، نموده و در آن خانه و آبادى به وجود آورده زمین و همچنین كوهستانى آن را اشغال

گویا پس از اینكه   .كندخالصه مى «،فاذكروا آالء هللا» ها را در جمله آنگاه تمامى نعمت

ها را بر شمرد، براى بار دوم را به یاد بیاورید و تعدادى از آن نعمت هاى خدافرمود: نعمت

ها را ها كه خداوند در دسترس شما قرار داده، جا دارد كه آن نعمتفرمود: با این همه نعمت

  !«و ال تعثوا فى االرض مفسدین: » به یاد بیاورید

: دتش قطعى است آمدیعنى براى شما شاهدى كه شها ...!«قد جاءتكم بینة من ربكم» 

مقصود از ناقه همان ماده شترى است كه خداوند آن را به عنوان   ...!«هذه ناقة هللا لكم آیة» 

معجزه براى نبوت صالح از شكم كوه بیرون آورد و به همین عنایت بود كه آن را ناقه خدا 

  !«پس بگذارید تا در زمین خدا بچرد  -فذروها تاكل فى ارض هللا . » نامید

فهماند كه قوم صالح، بطور تلویح مى « فى ارض هللا» مخصوصا جمله ، آیه شریفه

از آزاد گذاشتن ناقه در چریدن و گردش كردن، اكراه داشتند و گویا این معنا بر آنان گران 

خواستند زیر بار آن بروند، لذا توصیه كرده كه از آزادى آن جلوگیرى نكنند و آمده و نمىمى

 شوند. كه اگر آسیبى به آن رسانیده یا آن را بكشند به عذاب دردناكى دچار مى تهدید فرموده

از قوم  «،قال المال الذین استكبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم ...» 

شتر را بكشتند و از مستکبران قوم او صالح، تنها مستضعفین به وى ایمان آورده بودند. 

اى صالح اگر تو پیغمبرى عذابى را كه به ما : سرپیچیدند، و گفتندفرمان پروردگار خویش 

 !دهى بیاروعده مى

آنگاه صالح از آنان دور  .جان شدندهاى خویش بىپس دچار زلزله شده و در خانه

 شد و گفت:
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اى قوم! من پیغام پروردگار خویش را رسانیدم و به شما خیرخواهى كردم، ولى  -

 ! داریدنمىشما خیرخواهان را دوست 

  459ص :    10ج :  و    228ص :    8المیزان ج :    

  

 

 

 جزئیاتی از گفتمان حضرت صالح با قوم ثمود
 

 !«َكذَّبَت ثَُموُد اْلُمْرسِلینَ » 

  ...!« ْم أَُخوُهْم صِلٌح أَ ال تَتَّقُونَ إِْذ قَاَل لهُ  »

 

  «،ثمودیان نیز پیغمبران را دروغگو شمردند» 

  «ترسید؟برادرشان صالح به ایشان گفت: چرا نمى» 

  !«كه من پیغمبرى خیرخواه شمایم» 

  !«از خدا بترسید و اطاعتم كنید» 

خواهم كه مزد من جز به عهده پروردگار براى پیغمبرى از شما مزدى نمى» 

 !«جهانیان نیست

كنید همیشه در نهایت امنیت، در نعمتهایى كه اینجاست آیا شما تصور مى »

 «مانید؟مى

 « ،سارهادر باغستانها و چشمه» 

 «،و كشتزارها و نخلستانهایى كه گل لطیف دارد » 

تراشید و در آن به عیش و نوش ها مىكه در كوهها با مهارت خانه» 

  «،پردازیدمى

 !«كاران را اطاعت مكنیدو فرمان اسراف»  !«كنیداز خدا بترسید و اطاعتم » 

  !«كنند كنند و اصالح نمىكه در این سر زمین فساد مى » 

 !«اىگفتند: حقا تو جادوگر شده» 

 !«اى بیاورگویى معجزهتو جز بشرى مانند ما نیستى اگر راست مى » 

سهم روز سهمى از آب است و براى شما نیز او گفت: این شترى است براى » 

 «،معینى

 !«رسدآزارى به آن نرسانید كه عذاب روزى بزرگ به شما مى» 

 «،آن را كشتند و پشیمان شدند »

  !«و دچار عذاب شدند كه در این عبرتى هست و بیشترشان مؤمن نبودند» 

 شعرا(/159تا 141!«              )و پروردگارت نیرومند و رحیم است» 
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، حضرت ثمودیان نیز پیغمبران را دروغگو شمردند !«كذبت ثمود المرسلین» 

براى ! من از خدا بترسید و اطاعتم كنید، من پیغمبرى خیرخواه شمایم  صالح به ایشان گفت:

شما ! خواهم كه مزد من جز به عهده پروردگار جهانیان نیستپیغمبرى از شما مزدى نمى

شوید و چنین لق العنان رها نمىتان كرده مطهایى كه در سرزمینتان احاطهدر این نعمت

  !كنید بازخواست نگردید و از هر مؤاخذه الهى ایمن باشیدنیست كه از آنچه مى

ظاهرا مراد  !«و ال تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فى األرض و ال یصلحون» 

وش در اعمال و رن تقلید عامیانه و پیروى كورانه ایشا ،اطاعت امر آنان و از امر مسرفان

اشراف و  ،و مراد از مسرفین. دارندزندگى است، آن روشى كه آنان سلوكش را دوست مى

اطاعت  )كنند خطابى هم كه در آیه استبزرگانى هستند كه دیگران آنان را پیروى مى

 امید داشت از السالمبه عموم تابعین ایشان است كه آنها هستند كه صالح علیه !«مكنید

دارند، و لذا خطاب را متوجه ایشان كرد، نه اشراف، چون از ایمان پیروى بزرگان دست بر

  .آوردن اشراف مایوس بود

از كسانى كه از  اند؟ آیه بعدى ایشان را عبارت دانستهو اما مسرفین چه كسانى بوده

الذین یفسدون  »اند و توصیفشان فرموده بهمرز حق تجاوز نموده، از حد اعتدال بیرون شده

معنایش این است  .و این خود اشاره به علت حقیقى حكم است «،ال یصلحونفى األرض و 

كه ایشان مفسد در زمینند و  كه از خدا بپرهیزید و امر مسرفان را اطاعت مكنید، براى این

گر نیستند و معلوم است كه با افساد، هیچ ایمنى از عذاب الهى نیست و از سوى اصالح

  !ستدیگر او عزیز و انتقام گیرنده ا

توضیح اینكه عالم هستى در عین تضاد و تزاحمى كه بین اجزایش هست به نحو 

خاصى به هم مرتبط و پیوسته است و آن رشته ارتباط خاص ، اجزاى عالم را هم آغوش و 

هماهنگ یكدیگر كرده و در اثر این هم آغوشى و هماهنگى هر موجودى را به نتیجه و اثر 

كفه ترازو ، كه در عین ناسازگارى با هم و اختالف شدیدى كه رسانده است ، عینا مانند دو 

با هم دارند ، به طورى كه هر یك به هر قدر به طرفى متمایل شود آن دیگرى به همان قدر 

شود، در عین حال هر دو در تعیین وزن كاال متوافقند و به طرف مخالف آن متمایل مى

م كه جزئى از عالم كون است این چنین منظور از ترازو هم همین است ، عالم انسانى ه

یك فرد انسانى با آن قوا و ادوات مختلف و متضادى كه دارد، این فطرت را دارد كه   است،

اى كه دارد افعال و اعمال خود را تعدیل كند، به طورى كه هر یك از قوایش به حظ و بهره

صاحب حقى را به آن  برسد، و عقلى دارد كه با آن میان خیر و شر تمیز داده، حق هر

 برساند . 

پس عالم هستى و تمام اجزاى آن با نظامى كه در آن جارى است به سوى غایات و 

و باز این عالم هستى كه  رود، نتایجى كه براى همان نتایج خلق شده،نتایجى صالح پیش مى

مجموعش به سوى یك هدف در حركت است، هر یك از اجزایش راهى جداگانه دارد غیر 

از آن راهى كه سایر اجزاء دارند، راهى كه آن جزء با اعمال مخصوص به خودش آن راه 

كه از وسط راه به سوى چپ و راست آن متمایل گشته، یا به  كند، بدون اینمى را طى
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راط و تفریط بكلى از آن منحرف شود، چون اگر متمایل و یا منحرف بشود در نظام خاطر اف

دهد و به دنبال آن غایت خود آن جزء و غایت همه عالم رو به طرح شده خللى روى مى

 گذارد . تباهى مى

، كه بیرون شدن یك جزء از آن خطى كه برایش تو این هم ضرورى و واضح اس

شود سایر اجزاء مى كه براى آن و غیر آن الزم بوده ، باعث مىترسیم شده و تباهى آن نظ

با آن هماهنگى نكنند و در عوض با آن بستیزند ، اگر توانستند آن را به راه راستش بر 

و اگر نتوانستند، نابودش نموده ، گردانند و به وسط راه و حد اعتدال بكشانند كه هیچمى

را حفظ نموده و عالم هستى را بر قوام خود باقى  كنند، تا صالح خودآثارش را هم محو مى

  .بگذارند و از انهدام و تباهى نگه بدارند

انسانها نیز كه جزئى از اجزاى عالم هستى هستند، از این كلیت مستثنى نیستند، اگر 

كند رفتار كردند، به آن سعادتى كه بر بر طبق آنچه كه فطرتشان به سوى آن هدایتشان مى

رسند و اگر از حدود فطرت خود تجاوز نمودند، یعنى در زمین فساد راه شده مىایشان مقدر 

كند، تا ها گرفتارشان مىانداختند، خداى سبحان به قحط و گرفتارى و انواع عذابها و نقمت

 .شاید به سوى صالح و سداد بگرایند

هایشان كه فساد در دل و اگر همچنان بر انحراف و فساد خود بمانند و به خاطر این

كند و زمین را ریشه دوانیده از آن دل بر نكنند، آن وقت به عذاب استیصال گرفتارشان مى

 .سازداز لوث وجودشان پاك مى

شود و چون این بدان جهت است كه وقتى صالح باشند، قهرا عملشان هم صالح مى

براى زندگى  شود و با این اعمال صالح، زمینعمل صالح شد، با نظام عام عالمى موافق مى

  .شودصالح مى

حقیقت دعوت انبیاء همانا اصالح حیات ، پس از آنچه گذشت روشن گردید كه: اوال

در عین  «،و ال تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون ... »جمله، ثانیا.  زمینى انسانیت است

 كه بیانى است ساده، در عین حال حجتى است برهانى.  این

و ال » مجددا فرمود:  «،الذین یفسدون فى االرض »از جملهكه بعد  و شاید در این

كه بشر و داراى فطرت انسانیتند  كه از انسانها به خاطر این اشاره باشد به این «،یصلحون

رود كه زمین را اصالح كنند و لیكن بر خالف توقع، از فطرت خود منحرف انتظار مى

  .گشته، به جاى اصالح افساد كردند

تو از كسانى هستى كه نه  به حضرت صالح گفتند: !«انت من المسحرین قالوا انما» 

اند كه دیگر عقلى شوند و تو را آن قدر جادو كردهیك بار و دو بار، بلكه پى در پى جادو مى

 ! اى بیاورگویى معجزهتو جز بشرى مانند ما نیستى اگر راست مى ! برایت نمانده

ز آب است و براى شما نیز سهم روز سهمى ااو گفت: این شترى است براى  

 !رسدآزارى به آن نرسانید كه عذاب روزى بزرگ به شما مى، معینى

 !«آن را كشتند و پشیمان شدند -فعقروها فاصبحوا نادمین» 

كه مباشر در آن بیش از یك نفر نبود و  همه قوم نسبت داده، با این كشتن ناقه را به
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 . مقصر بودند، چون به عمل آن یك نفر رضایت داشتند بدان جهت است كه بقیه قوم نیز این

السالم در نهج البالغه فرموده: اى مردم دو چیز همه مردم را امیر المؤمنین علیه

كند، به طورى كه یك عمل، عمل همه محسوب در یك عمل خیر و یك عمل زشت جمع مى

ش از یك نفر پى نكرد، شود، اول رضایت، و دوم نارضایى، همچنان كه ناقه صالح را بیمى

ولى خداى تعالى عذاب را بر همه قوم نازل كرد، چون همه به عمل آن یك نفر راضى 

                   .بودند

  427ص :    15المیزان ج :                 

 

 

 گفتمان منجر به کشتار ناقه الهی صالح

 

 ...!«فَِریقَاِن یْختَِصُمونَ  اْعبُُدوَّللاََّ فَِإذَاُهمْ  َولَقَْد أَْرسْلنَا إِلى ثَُموَد أََخاُهْم صِلحاً أَنِ »

و به ثمودیان برادرشان صالح را فرستادیم كه خداى یكتا را بپرستید آن وقت دو » 

 «،كردندگروه شدند كه با یكدیگر مخاصمه مى

چرا از ، گفت: اى قوم چرا شتاب دارید كه حادثه بد پیش از حادثه خوب فرا رسد» 

 !«خواهید، شاید مورد لطف و رحمت خدا قرار گیریدكتا آمرزش نمىخداى ی

ایم، گفت: فال بد و نیك شما نزد خداست، گفتند: ما به تو و پیروانت فال بد زده» 

 !«ایدبلكه شما گروهى هستید كه مورد آزمایش قرار گرفته

كردند و اصالح در آن شهر نه نفر بودند كه در آن سر زمین فساد مى» 

 «،كردندىنم

گفتند: بیایید قسم یاد كنید به خدا كه شبانه او را با كسانش از میان بر داریم » 

آنگاه به خونخواه و ولى دم وى گوییم ما هنگام هالك كسان او حاضر نبودیم و ما 

 !«راست گویانیم

 !«آنها نیرنگى كردند و ما نیز در آن حال كه غافل بودند تدبیرى كردیم» 

  !«نیرنگشان چه شد كه ما همگیشان را با قومشان هالك كردیم بنگر عاقبت» 

كردند خالى مانده كه در این براى ها كه مىهایشان براى آن ستماینك خانه» 

  !«گروهى كه بدانند عبرتى است

  نمل(/53 تا45!«    )و كسانى را كه ایمان داشتند و پرهیزكار بودند نجات دادیم» 

 

در آن شهر نه نفر بودند كه در آن سر یعنی، « ...،تسعة رهطو كان فى المدینة » 

 .كردندكردند و اصالح نمىزمین فساد مى

قالوا تقاسموا باهلل لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لویه ما شهدنا مهلك اهله و انا » 

كردند به خدا سوگند خوردند و گفتند: ما شبانه او و اهل آن جمعیتى كه فساد مى !«لصادقون

كشیم، آنگاه صاحب خون آنان را اگر به خونخواهى برخاست و ما را تعقیب كرد، را مى او
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گوییم و معلوم است ایم و ما راست مىگوییم كه ما حاضر و ناظر در هالكت اهل او نبودهمى

 .كه اگر شاهد و ناظر هالكت اهل او نباشند، شاهد هالكت خود او هم نیستند

مكر قوم صالح این بود كه بر  !« را و هم ال یشعرونو مكروا مكرا و مكرنا مك» 

قصد سوء و كشتن صالح و اهل او تواطى و اتفاق كنند و سوگند بخورند و اما مكر خداى 

 !تعالى این بود كه هالكت همه آنان را تقدیر كند

عاقبت مكرشان  !«انا دمرناهم و قومهم اجمعین فانظر كیف كان عاقبة مكرهم» 

اهالك خود و قومشان بود، جهتش این است كه مكر آنان استدعا و اقتضاى مكر الهى را به 

  !عنوان مجازات دارد و همین مستوجب هالكتشان و هالكت قومشان گردید

  530ص :    15المیزان ج : 

 

 

 و سرانجام شوم قوم ثمود گفتمانی منتهی به نابودی
 

َن َو إِلى ثَُموَد »  ْن إِلٍَه َغیُرهُ  ُهَو أَنشأَُكم ّمِ َ َما لَكم ّمِ أََخاُهْم صِلحاً  قَاَل یَقَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

  !«...ٌثُمَّ تُوبُوا إِلَْیِه  إِنَّ َربى قَِریٌب مِجیب األَْرِض َو استَْعَمَركْم فِیَها فَاستَْغِفُروهُ 

 

و نیز به قوم خود گفت: اى و بسوى  قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم ا» 

از  )مردم ! خدا را بپرستید كه جز او معبودى ندارید، او است كه شما را از زمین

ایجاد كرد و با تربیت تدریجى و هدایت فطرى به كمالتان رسانید، تا  (مواد زمینى

بردارى كنید، پس، از او آمرزش بخواهید و با تصرف در زمین آن را قابل بهره

  !«سپس به سویش باز گردید كه پروردگار من نزدیك و اجابت كننده دعایتان است

امید دوخته بود و انتظار جامعه ما بیش از این به تو چشم  گفتند: اى صالح! » 

خدایانى كه پدران ما آنها  آخر چگونه ما را از پرستش ،این سخن را از تو نداشت

با اینكه این دعوت تو ، هم سنت جامعه و بنیان ملیت  ،كنىپرستیدند نهى مىرا مى

آور به همراه ندارد و ما همچنان كند و هم حجتى قانع كننده و یقینما را منهدم مى

  !«به درستى آن در شكى حیرت آوریم نسبت

صالح گفت: اى مردم! از در انصاف به من خبر دهید در صورتى كه پروردگارم » 

حجتى به من داده و مرا مشمول رحمت خاصى از خود نموده باشد آیا اگر 

نافرمانیش كنم كیست كه مرا در نجات از عقوبت او یارى نماید؟ نه تنها كسى 

یت شما با نافرمانى خدا باعث زیادتر شدن خسران من نیست، بلكه جلب رضا

 !« خواهد بود

كه  این ماده شتر كه در اجابت درخواست شما مبنى بر این !و اى مردم» 

اى براى شما است، آیت و معجزه ،اماى بیاورم، از شكم كوه در آوردهمعجزه

ورت عذابى بگذارید در زمین خدا بچرد، مبادا كه مزاحم او شوید كه در این ص
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  !«گیردنزدیك، شما را مى

ولى قوم ثمود، آن حیوان را كشتند، صالح اعالم كرد كه بیش از سه روز زنده » 

خواهید ببرید كه عذابى كه در راه نخواهید ماند، در این سه روز هر تمتعى كه مى

 !«است قضایى است حتمى و غیر قابل تكذیب

مت خود صالح و گروندگان به وى را از همین كه امر عذاب فرا رسید ما به رح» 

همان  (اى محمد )آرى پروردگار تو !عذاب و خوارى آن روز نجات دادیم

  !«پذیردنیرومندى است كه شكست نمى

صیحه آسمانى ، آنهایى را كه ظلم كرده بودند بگرفت و همگى  (بعد از سه روز» )

  .«به صورت جسدهایى بى جان در آمدند

در این شهر ساكن نبودند، پس مردم عالم بدانند كه قوم ثمود تو گویى اصال » 

پروردگار خود را كفران كردند و آگاه باشند كه فرمان دور باد از رحمت خدا قوم 

  / هود( 68تا  61!«)ثمود را بگرفت

 

هو الذي أنشأكم من األرض و  »به قوم خود گفت: السالمكه حضرت صالح علیه این

در مقام بیان دلیلى است كه آن جناب در دعوت خود به آن دلیل استدالل  «،استعمركم فیها

شما خدا را بپرستید  -یا قوم اعبدوا هللا ما لكم من اله غیره  »كرده، دعوتش این بود كه:مى

دلیلش این است كه او است كه شما را در زمین و از  !«كه بجز او هیچ معبودى ندارید

 ن را به دست شما سپرد . زمین ایجاد كرد و آبادى زمی

اى بین خداى تعالى و كیش وثنیت بر این اساس استوار است كه معتقدند هیچ رابطه

انسانها وجود ندارد و رابطه خداى تعالى تنها با این موجودات شریف كه مورد پرستش ما 

نى ها در كار خود یعبوده و واسطه بین ما و خداى تعالى هستند برقرار است و این واسطه

 باشند . در تاثیر بخشیدن و شفاعت كردن مستقل مى

ولى جناب صالح این پندار غلط را تخطئه كرده است چون وقتى بنا باشد خداى 

تعالى ما را ایجاد كرده و آبادى زمین را به دست ما سپرده باشد پس بین او و ما انسانها 

ر این عالم نظام منظم و جارى نزدیكترین رابطه وجود دارد و این اسبابى كه خداى تعالى د

كرده، هیچ یك از خود استقالل ندارد تا ما انسانها به آنها امید ببندیم و یا از خشم و شر آنها 

  .دلواپس باشیم

 پس تنها كسى كه واجب است امیدوار رضاى او و ترسان از خشم او باشیم خداى

دبر امر انسان و امر هر چیز تعالى است، چون او است كه انسان را آفریده و او است كه م

 .دیگر است

وقتى یعنی !« فاستغفروه ثم توبوا الیه »به همین جهت است كه دنبال آن اضافه كرد:

ثابت شد كه خداى تعالى تنها معبودى است كه بر شما واجب است او را بپرستید و غیر او 

 !را رها كنید 

در « ؟ان نعبد ما یعبد اباؤنا ... قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهینا» 
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قوم ثمود از تو امید داشتند كه از افراد صالح این قوم باشى و با  جواب او گفتند: ای صالح،

خدمات خود به مجتمع ثمود سود رسانى و این امت را به راه ترقى و تعالى وادار سازى 

امروز به خاطر كج هاى رشد و كمال مشاهده كرده بود ولى چون این قوم از تو نشانه

 اى كه كردى و به خاطر بدعتى كه با دعوت خود نهادى از تو مایوس شد . سلیقگى

كنى به علت مایوس شدن قوم ثمود از تو این است كه تو این قوم را دعوت مى

گویى كه كه سنتى از سنن قومیت خود را اقامه كنند و مى كنى از اینتوحید و نهى مى

هاى مقدس پرستى از سنتكه سنت بت ت خود را محو سازند با اینترین مظاهر ملیروشن

دار بوده و اصلى ثابت دارند و داراى وحدت قومیت هستند آن هم این مجتمع قومى ریشه

 قومیتى داراى اراده و استقامت در رأى . 

تو براى اثبات حقانیت دعوتت هیچ حجت  !«و اننا لفى شك مما تدعونا الیه مریب» 

اى تا شك ما را مبدل به یقین كند در نتیجه ما همچنان در باره دعوتى كه یاوردهروشنى ن

 توانیم دعوتت را بپذیریم . كنى در شكیم و با وجود این شك، نمىمى

شما به من  «؟قال یا قوم ا رایتم ان كنت على بینة من ربى و اتینى منه رحمة ...» 

آسا مؤید باشم كه از صحت دعوتم آیتى معجزهبگویید كه اگر من از ناحیه خداى تعالى به 

خبر دهد و نیز اگر خداى تعالى رحمت و نعمت رسالت را به من ارزانى داشته و مرا 

مامور تبلیغ آن رسالت كرده باشد و با این حال من امر او را عصیان ورزم و شما را در 

دعوت  د كه همان تركخواهیاى كه دارید اطاعت كنم و با شما در آنچه از من مىخواسته

 دهد؟ باشد موافقت كنم چه كسى مرا از عذاب خدا نجات مى

و یا قوم هذه ناقة هللا لكم آیة فذروها تاكل فى ارض هللا و ال تمسوها بسوء فیاخذكم » 

به كلمه جالله هللا اضافه شده و این اضافه،  هدر این آیه شریفه كلمه ناق !« عذاب قریب

ى آن نیست كه خدا ماده شتر دارد بلكه اضافه تشریفى است، نظیر اضافه ملكى و به معنا

كه  السالماضافه در بیت هللا و كتاب هللا، و این ناقه آیتى بوده معجزه براى نبوت صالح علیه

خداى تعالى به وسیله این آیت، نبوت آن جناب را تایید كرده و این معجزه را به درخواست 

 .یرون آوردقوم ثمود از شكم صخره كوه ب

صالح بعد از اظهار این معجزه به قوم ثمود فرمود: این ناقه باید آزادانه در زمین 

كه آن حیوان را به نحوى اذیت كنند، مثال  آنها را تحذیر كرد و زنهار داد از این .خدا بچرد

زدیك آن را بزنند و یا زخمى كنند و یا بكشند، و به ایشان خبر داد كه اگر چنین كنند عذابى ن

  !و بى مهلت آنان را خواهد گرفت

كه  مراد از این !«فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثالثة ایام ذلك وعد غیر مكذوب» 

عیش و تنعم در حیات و زندگى دنیا  !«در شهر خود تمتع كنید -تمتعوا فى داركم  »فرمود:

 است، چون خود حیات دنیا متاع است، یعنى مایه تمتع است . 

ما صالح و گروندگان او را از شر آن قوم و از  «،جاء امرنا نجینا صالحا ...فلما » 

 .رسوائى امروز نجات دادیم

صیحه آسمانى ستمكاران را گرفت و آنچنان در دیارشان به رو در افتادند كه گویى 
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 ! اصال در آن مكان اقامتى نداشتند

     ! «ربهم اال بعدا لثمود !    اال ان ثمود كفروا» 

  459ص :    10المیزان ج :                 
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 فصل سوم

 

 )ع( گفتمان های ابراهیم 

 و معاصرین او 
 

 

 

 اولین گفتمان انسانی ساده،  گفتمان ابراهیم با پدر و قوم خود

 

بِینٍ َو إِْذ قَاَل إِْبَرِهیُم ألَبِیِه َءاَزَر أَ تَتَِّخذُ أَصنَاماً َءاِلَهةً  إِنى أََراك َو »   !«قَْوَمك فى ضلٍَل مُّ

 ...!«َو َكذَِلك نُِرى إِْبَرِهیَم َملَُكوت السَمَوِت َو األَْرِض َو ِلیَُكوَن ِمَن اْلُموقِنِینَ  »

 

 و به یاد آور وقتى را كه ابراهیم به پدرش آزر گفت:» 

 گیرى؟هایى را خدایان خود مىآیا بت -

  !بینمقوم ترا در گمراهى آشكار مى من ترا و -

كه از  دهیم و براى اینو این چنین به ابراهیم ملكوت آسمانها و زمین را نشان مى

  !یقین كنندگان گردد

 گفت:  اى را دید،پس همین كه شب او را پوشانید ستاره

 گفت: ، سپس همین كه غروب كرد ! این پروردگار من است -

  !من غروب كنندگان را دوست ندارم  -

 پس از آن، وقتى كه ماه را دید كه طلوع كرد، گفت: 

 این پروردگار من است، سپس ماه كه غروب كرد، گفت:  -

  !اگر پروردگار من، مرا هدایت نكند از گروه گمراهان خواهم بود  -

 كه خورشید را دید كه طلوع كرد، گفت: پس از آن

نیز غروب گاه كه خورشید  این پروردگار من است این بزرگتر است پس آن -

  !دهید بیزارمچه شریك خدا قرار مى من از آن  اى قوم!  كرد، گفت:

رو من روآوردم به كسى كه آسمانها و زمین را آفریده است، در حالى كه میانه -

 !هستم و از مشركان نیستم

 گفت: .و قوم او با وى محاجه كردند

هدایت كرده، و من از كه مرا  كنید و حال آنآیا با من در باره خدا محاجه مى -

كه پروردگار من چیزى  ترسم مگر ایندهید نمىقرار مى كسانى كه شریكش

 ؟شویدبخواهد، علم پروردگارم به همه چیز وسعت دارد، آیا متذكر نمى
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ترسید شما بترسم در حالى كه شما نمى (یا از شرك )و چگونه من از شریكان -

یك از این دو طائفه  دادید پس كدامكه براى خدا بدون دلیل شریك قرار  از این

  ؟دانیدبه أمن سزاوارتر است اگر مى

كسانى كه ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم نپوشانیدند أمن از آن ایشان  -

 !است و راه یافتگان ایشانند

این است حجت ما كه به ابراهیم علیه قومش دادیم هر كه را بخواهیم درجاتى باال 

  انبیا( /83 تا74!«                  )ردگار تو حكیم و علیم استبریم زیرا پرومى

 

و همچنین ده گانه مورد بحث را كه در آیات  السالماگر داستان حضرت ابراهیم علیه

 در آیاتى از سوره مریم و انبیا و صافات حكایت شده به دقت مطالعه كنیم، خواهیم دید كه آن

  :اى را داشته استحالتى شبیه به حالت انسان سادهجناب در احتجاج با پدر و قومش 

پرسد: این سنگ و چوبى كه مى سادهانسان  یکعینا مانند  اینجا ابراهیم علیه السالم

شوید چیست؟ و مانند كسى كه هیچ چیزى ندیده و از دین و بى دینى خاضع مى در برابرش

كنید؟ و چرا چنین و ماه چه مى پرسد: در برابر این ستارگان و آفتابحكایتى نشنیده، مى

این تندیسها چیست كه شما را در خدمتشان »  پرسد:كنید؟ از پدر و قومش مىمى

بتانى  »گویند:در جواب مى «ما تعبدون؟ »پرسد:و نیز مى انبیا(/52«)اید؟معتكف

آیا چون آنان را به پرستش » پرسد:دوباره مى !«پرستیم و در خدمت آنها معتكفیممى

گفتند: نه، بلكه پدران  یا سودتان دهند یا زیان زنند؟! شنوند؟ خوانید نداى شما را مىمى

  شعرا(/74تا71) !«اندكردهایم كه چنین مىخویش را دیده

كنید گفتار كسى است كه تاكنون نه بتى طورى كه مالحظه مى این سنخ گفتار، همان

پرستى یعنى بابل كلدان بار آمده محیط بت پرستى، و حال آنكه در مهد وثنیت ودیده و نه بت

 و رشد یافته است . 

السالم را با پدر و قومش از سیاق این آیات و آیات دیگرى كه مناظرات ابراهیم علیه

آید كه وى قبل از آن ایام، دور از محیط پدر و قومش برمى كنددر باره توحید حكایت مى

جزئیات و خصوصیات موجودات و همچنین از كرده، لذا به آنچه كه مردم از زندگى مى

سنن و آداب معموله با خبر بودند، او با خبر نبوده و در اوایل رشد و تمیزش از آن جا و 

مكانى كه داشته، بیرون آمده و به پدر خود پیوسته است و در آن موقع بوده كه براى اولین 

ت؟ و وقتى آن جواب را پرسد كه این چیسافتد و از پدرش مىها مىبار چشمش به بت

ها و پس از قانع كردن پدر دار كردن الوهیت بتكند به مشاجره و خدشهشنود شروع مىمى

ها یعنى كند، آنگاه به سراغ پرستش ارباب بتبه سر وقت قوم رفته، آنان را نیز قانع مى

كه  نكواكب و خورشید و ماه رفته یكى پس از دیگرى را پروردگار خود فرض نمود تا ای

 همه غروب كردند، آنگاه ربوبیت آنها را باطل نموده و در اثبات توحید خالص چنین گفت:

  !«انى وجهت وجهى للذى فطر السموات و االرض حنیفا و ما انا من المشركین »

  220ص :    7المیزان ج :                        
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 )ص(گفتمان های ابراهیم،  الگو برای رسول هللا 

 

ن نَّشاُء  إِنَّ َربَّك َحِكیٌم َو »  تُنَا َءاتَْینََها إِْبَرِهیَم َعلى قَْوِمِه  نَْرفَُع َدَرَجٍت مَّ تِْلك ُحجَّ

 ...!«َعِلیمٌ 

این است حجت ما كه به ابراهیم علیه قومش دادیم هر كه را بخواهیم درجاتى » 

 انعام(/83)                      ...!«بریم زیرا پروردگار تو حكیم و علیم استباال مى

 

را ذكر  هائی پروردگار متعال حجت ات دهگانه ای که به آیه فوق ختم می شوددر آی

السالم داده بود تا با آن حضرت ابراهیم علیهخود را به پیغمبر عظیم الشان  كند كه آنمى

یعنى دین علیه مشركین احتجاج نموده و آنان را به دینى كه خدایش به سوى آن هدایت نموده 

 .توحید دعوت كند

ترین و كاملترین مصداق ایمان و قیام به دین فطرت این آیات در حقیقت بیان عالى

این همان هدف مقدسى است كه  .و نشر عقیده توحید و پاكى از شرك و دوگانگى است

ابراهیم براى آن قیام نمود و در روزگارى كه مردم سنت توحید را كه نوح و انبیاى بعد از 

گوشزدشان كرده بودند از یاد برده و دنیا در تیول وثنیت درآمده بود براى روشن كردن  او

  .آن احتجاج كرد

هائى كه در آنها بر دین فطرت اقامه شده در حقیقت براى پس این آیات با حجت

اى كه در همین سوره و قبل از این آیات خدا به او مزید بینائى رسول خدا است نسبت به ادله

  !طور بگو و چنین استدالل كن اینقین نمود و در چهل جا فرموده: تل

 

شوى و ادله توحید و نفى شرك را گویا فرموده در موقعى كه با قوم خود رو برو مى

هایى را كه ابراهیم براى پدر و آورى به یاد آر آن دلیلكه ما تلقینت كردیم برایشان مى

را كه ما به او آموخته و بدان وسیله به ملكوت هایى قومش آورد، و در نظر آور آن حجت

  .آسمانها و زمین آگاهش ساختیم

پرداخت به سبب علم و حكمتى بود كه ما زیرا ابراهیم اگر با قوم خود به محاجه مى

ارزانیش داشتیم، نه به فكر تصنعى كه از چهار دیوار تصور و خیال تجاوز ننموده و همیشه 

 هایى است كه فطرت صاف و خداداد بشر مخالف آن است . مشوب به تكلف و به خودبستگى

  221:   ص  7المیزان ج :      
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 بت شکن!  و استدالل های او علیه آئین پرستش بت !

  

 !«َو لَقَْد َءاتَْینَا إِْبَرِهیَم ُرشَدهُ ِمن قَْبُل َو ُكنَّا بِِه َعِلِمینَ » 

 «...؟ا َعِكفُونَ لتََّماثِیُل الَّتى أَنتُْم لهَ إِْذ قَاَل ألَبِیِه َو قَْوِمِه َما َهِذِه ا »

 

توانست داشته باشد كه ما در گذشته به ابراهیم آن رشدى را كه مىو به تحقیق » 

  !«دادیم و ما داناى حال او بودیم

وقتى به پدر و به قومش گفت: این تصویرها چیست كه به عبادت آنها كمر » 

  «اید؟بسته

  !«گفتند: پدران خویش را پرستشگر آنها یافتیم » 

  !«ایدآشكارا بودهگفت: شما با پدرانتان در ضاللتى » 

  «اى یا تو نیز از بازیگرانى؟گفتند آیا به حق سوى ما آمده» 

گفت: نه، بلكه پروردگارتان پروردگار آسمانها و زمین است كه ایجادشان كرده » 

  !«دهماست و من بر این مطالب گواهى مى

  !«كنممى اىبه خدا سوگند پس از آنكه پشت كنید و بروید، در كار بتهایتان حیله» 

  .«و بتان را قطعه قطعه كرد، مگر بزرگشان را شاید به او مراجعه كنند» 

گفتند: چه كسى با خدایان ما چنین كرده كه هر كه بوده از ستمگران بوده » 

  !«است

  !«كندگفتند شنیدیم جوانى هست كه ابراهیمش نامند و او بتها را به بدى یاد مى» 

  !«ردمان بیاورید شاید گواهى دهندگفتند: او را به محضر م» 

  «اى؟گفتند: اى ابراهیم آیا تو با خدایان ما چنین كرده» 

توانند سخن گویند از گفت: بلكه این بزرگشان چنین كرده است ببینید اگر مى» 

  !«خودشان بپرسید

در این هنگام مردم به ضمیرهاى خویش مراجعه كردند و گفتند: شما خودتان » 

  !«ستمگرانید

  !«دانى كه اینان سخن نتوانند گفتسپس سر به زیر انداختند و گفتند: تو كه مى» 

گفت: پس چرا غیر خدا چیزى را كه به هیچ وجه سودتان ندهد و زیان نرساند » 

  «كنید ؟ پرستش مى

  «اندیشید؟پرستید چرا به كار خود نمىقباحت بر شما و بر آنچه غیر از خدا مى» 

  !«ر اهل عمل هستید باید وى را بسوزانید و خدایانتان را یارى كنیدگفتند: اگ» 

  !«گفتیم: اى آتش بر ابراهیم خنك و سالم باش» 

  !«در باره او قصد نیرنگى كردند و ما خود آنان را زیانكار كردیم» 

او و لوط را با مهاجرت به سرزمینى كه در آنجا براى همه جهانیان بركت » 

  !«دادیمایم نجات نهاده
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و اسحاق و یعقوب را اضافه به او بخشیدیم و همه را مردانى صالح قرار » 

  !«دادیم

و آنان را پیشوایان نمودیم تا به فرمان ما رهبرى كنند، و انجام كارهاى نیك و » 

 !«نماز و زكات دادن را به آنان وحى كردیم و همه پرستندگان بودند

  طه(/73تا 51)                 

 

ما به ابراهیم دادیم آنچه را كه وى مستعد و الیق آن بود، و آن عبارت بود از » 

مراد از آنچه خداى سبحان به  !« شناختیمرشد، و رسیدنش به واقع، و ما او را از پیش مى

السالم بدون تعلم از ابراهیم داد، همان دین توحید و سایر معارف حقه است كه ابراهیم علیه

 ر مذكرى و یا تلقین ملقنى، با صفاى فطرت و نور بصیرت خود درك كرد . معلمى و یا تذك

مقصود آن جناب از  «؟اذ قال البیه و قومه ما هذه التماثیل التى انتم لها عاكفون» 

كلمه این تماثیل همان بتهایى است كه به منظور پرستش و پیشكش قربانى نصب كرده بودند 

و پرسش آن جناب از حقیقت آنها براى این بود كه از خاصیت آنها سر در آورد، چون این 

تماع سؤال را در اولین بارى كه به داخل اجتماع قدم نهاد كرده، وقتى وارد اجتماع شده، اج

پرستیدند و با این همه سؤال او دو سؤال را اجتماعى دینى یافته كه سنگ و چوبهایى را مى

 است. است یكى از پدر و دیگرى از قوم و سؤالش از پدر قبل از سؤال از مردم بوده

این جمله جوابى است كه مردم به وى دادند، و !« قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین» 

جناب از حقیقت اصنام به سؤال از علت پرستش آنها است لذا ایشان  چون برگشت سؤال آن

به دامان سنت قومى خود شده، گفتند: این عمل از سنت دیرینه آباء و  هم در پاسخ دست

 ! اجدادى ما است

اند، كه در ضالل مبین بوده وجه این !«قال لقد كنتم انتم و آباؤكم فى ضالل مبین» 

كند و محاجه با قوم و بعد از شكستن بتها، خاطر نشان مىهمان است كه به زودى در 

پرستید كه نه منفعتى برایتان دارد ، و نه ضررى آیا به جاى خدا چیزى را مى» فرماید: مى

  «؟

شیوه مردم مقلد و تابع بدون بصیرت  !«قالوا ا جئتنا بالحق ام انت من الالعبین» 

كنند و به مى تعجبو سنت ایشان است،  بینند شخصى منكر روشهمین است كه وقتى مى

دهند كه ممكن است آن شخص درست بگوید، لذا مردم زمان ابراهیم هیچ وجه احتمال نمى

  «؟كنىدانى اینها چیستند و یا شوخى مىراستى نمى »پرسند:هم از او مى

!« قال بل ربكم رب السموات و االرض الذى فطرهن و انا على ذلكم من الشاهدین» 

كه رب مردم، رب  كند به اینكنید حكم مىالسالم به طورى كه مالحظه مىراهیم علیهاب

آسمانها و زمین است، و همین رب، آن كسى است كه آسمانها و زمین را بیافریده و او هللا 

 .تعالى است

در این تعبیر مقابله كاملى در برابر مذهب مردم در دو مساله ربوبیت و الوهیت 

ن مشركین معتقدند كه یك و یا چند اله دارند، غیر آن اله كه آسمان و زمین نموده است، چو
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مشركین هللا تعالى را اله خود و اله آسمانها و  . دارد و همه آن آلهه غیر هللا سبحان است

 دانند، بلكه معتقدند كه هللا تعالى اله آلهه و رب ارباب و خالق همه است . زمین نمى

مذهب  «،...بل ربكم رب السموات و االرض الذى فطرهن» كه فرمود:  پس این

را در الوهیت از همه جهاتش رد كرده و اثبات نموده كه هیچ معبودى نیست جز  مشركین

  !هللا تعالى، و این همان توحید است

از این حقیقت كشف كرده كه وى  !«و انا على ذلكم من الشاهدین »آنگاه با جمله

دهد شهادت زم به لوازم و آثار آن است و بر آن شهادت مىمتصرف به این حقیقت و ملت

شود كه از هم اقرار و التزام، آرى علم به هر چیز، غیر التزام به آن است، و چه بسیار مى

 .جدا مى شوند

با این شهادت جواب از پرسش قبلى ایشان را هم داد و آن این بود كه راستى و جدى 

  !جواب داد كه نه بلكه به آن یقین و تدین دارمكند؟ منكر بتها است، یا شوخى مى

پس از آنكه پشت  » كه فرمود: این!« و تاهلل الكیدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرین» 

كه مردم آن شهر گاهگاهى دسته جمعى به بیرون شهر  داللت دارد بر این «كنید و بروید،

شده و روز شهر خالى مىرفتند، حال یا عیدشان بوده و یا مراسمى دیگر و در آن مى

 توانسته نقشه خود را عملى كند . مى السالمابراهیم علیه

به  !«و تاهلل الكیدن اصنامكم »سیاق داستان، و طبع این كالم اقتضا دارد كه جمله

 !معناى تصمیم عزم آن جناب علیه بتها باشد

السالم بتها را قطعه ابراهیم علیه!« فجعلهم جذاذا اال كبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون» 

  .تر از همه را، كه آن را خرد نكردكرد، مگر بزرگ قطعه

لعلهم الیه » در جمله  السالمآید كه اظهار امید ابراهیم علیهو از ظاهر سیاق بر مى

كند، چون عمل وى اى است كه عملش آن را مجسم مىبه منظور بیان آن صحنه «،یرجعون

خواهد مردم ببینند یعنى شكستن همه بتها و سالم گذاشتن بت بزرگ عمل كسى است كه مى

كه چه بر سر بتهایشان آمده و بت بزرگشان سالم مانده، ناگزیر نزد آن رفته آن را متهم 

ت، مثل كسى كه مردمى را بكشد و یكى از آنها را زنده كنند، كه این كار زیر سر او اس

 نگهدارد، تا او به دام بیفتد. 

استفهامى كه مردم كردند به داعى !« قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمین» 

اى نظریه «،انه لمن الظالمین» و جمله  تاسف و در عین حال تحقیق از مرتكب جرم است

اند، و آن این است كه هر كه بوده مردى ستمكار ب این جرم دادهاست كه مردم علیه مرتك

بوده، كه باید به جرم ستمى كه كرده سیاست شود، چون هم به خدایان توهین و ظلم كرده و 

حق آنها را كه همان تعظیم است پامال كرده و هم به مردم ظلم كرده و حرمت خدایان ایشان 

كه به  هین نموده و هم به خودش ظلم كرده چونو مقدسات آنان را تو را رعایت نكرده

  .شدكرد و عملى مرتكب شده كه نباید مىكسانى تعدى كرده كه نباید مى

ما شنیدیم جوانى هست كه به خدایان بد  -قالوا سمعنا فتى یذكرهم یقال له ابراهیم» 

، چون جز او اگر كسى این كار را كرده باشد قطعا او كرده !«گوید و نامش ابراهیم استمى
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  !دهدكسى چنین جرأتى به خود نمى

على »مراد از آوردن ابراهیم !« قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون» 

معلوم  .این است كه او را در محضر عموم مردم، و منظر ایشان احضار كنند «،اعین الناس

بل  »فرماید:م در جواب مىكه ابراهی شود این انجمن در همان بتخانه بود به شهادت اینمى

 .كندو به آن اشاره مى ...!«فعله كبیرهم هذا

این است كه مردم همه شهادت دهند  !«لعلهم یشهدون »كه گفتند: و گویا مراد از این

 اند، و به این وسیله او را وادار به اقرار بكنند . كه از او بدگویى به بتها را شنیده

در  .منظور از سؤال تعیین فاعل است« ا یا ابراهیم ؟قالوا ء انت فعلت هذا بالهتن» 

دانستند كه ابراهیم جزو كه مردم مى اشاره است به این «به خدایان ما» كه گفتند:  این

  .پرستندگان بت نیست

ابراهیم گفت: از شاهد حال !« قال بل فعله كبیرهم هذا فسئلوهم ان كانوا ینطقون» 

آید كه این كار كار همین بت بزرگ بزرگشان سالم مانده، بر مىاند و تنها كه همه خرد شده

این را به آن جهت گفت، تا زمینه براى جمله بعدى فراهم شود كه گفت: از خودشان ! باشد

داده كه حقیقت حال را از خود بتها  حواله !«فسئلوهم ان كانوا ینطقون »در جمله: ! بپرسید

 -تواند حرف بزند سرشان آورده كه بود؟ تا اگر مى بپرسید، كه آن كسى كه این بال را بر

 پاسخشان را بدهد؟ ! 

 السالممردم وقتى كالم ابراهیم علیه!« فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون »

زنند، حجت بر شعورند كه حرف نمىكه اصنام جماداتى بى را شنیدند و منتقل شدند به این

كه ظالم او  ار در دل خود را خطا كار دانسته، حكم كرد به اینآنان تمام و هر یك از حض

 !است، نه ابراهیم

دانى كه اینها گفتند: تو كه مى!« ثم نكسوا على رؤسهم لقد علمت ما هؤالء ینطقون» 

كنى دلیل بر این است كه كار زیر سر خود تو است این دفاع كه از خود مى! زنندحرف نمى

  !اىشدهو تو این ظلم را مرتكب 

 

زنند و ابراهیم آن را شنید ، كه از دهانشان جست كه: این بتها حرف نمى بعد از این

به دفاع از خود نپرداخت، از اول هم قصد نداشت كه از خود دفاع كند، بلكه از كالم آنها 

براى دعوت حقه خود استفاده كرده، با الزمه گفتار آنان، علیه آنان احتجاج نموده، حجت را 

قال ا  : »زبان اله و مستحق عبادت نیستندآنان تمام كرد، و گفت: پس این اصنام بى بر

 !«فتعبدون من دون هللا ما ال ینفعكم شیئا و ال یضركم ... ا فال تعقلون

است كه هیچ علم و قدرتى نداشته باشند و الزمه آن  زبان بودن اصنام اینالزمه بى

این است كه عبادت و  همه باشند و الزمه این هم این است كه هیچ نفع و ضررى نداشت

پرستش آنها لغو باشد، چون عبادت یا به امید خیر است و یا از ترس شر، و در اصنام نه 

  !امید خیرى هست نه ترسى از شر، پس اله نیستند

اظهار انزجار و بیزارى آن جناب از  !«أف لكم و لما تعبدون من دون هللا »و جمله
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 یان ایشان است و این را بعد از ابطال الوهیت آنها اظهار نمود همچنان كهایشان و از خدا

و انا على ذلكم  :»فرمود شهادتش بر وحدانیت خداى تعالى را بعد از اثبات آن اظهار نمود و

  !«من الشاهدین

به منظور تحریك عواطف دینى و !« قالوا حرقوه و انصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین» 

تند: او را بسوزانید و خدایانتان را یارى كنید و امر آنها را بزرگ بدارید و عصبیت مردم گف

ان كنتم فاعلین  »این تهییج و تحریك از جمله !كسى را كه به آنها اهانت كرده مجازات كنید

  .به خوبى نمایان است «؟اگر مرد عملید -

خطابى تكوینى  این جمله حكایت !«قلنا یا نار كونى بردا و سالما على ابراهیم» 

است كه خداى تعالى به آتش كرد و با همین خطاب خاصیت آتش را كه سوزانندگى و 

السالم خنك و سالم نابودكنندگى است از آن گرفت و آن را از راه معجزه براى ابراهیم علیه

 . گردانید

یعنى علیه ابراهیم حیله اندیشیدند، تا  !«و ارادوا به كیدا فجعلناهم االخسرین» 

نورش را خاموش كنند و حجتش را باطل و خنثى سازند، پس ما ایشان را زیانكارتر قرار 

اثر گشت، و خسارت و زیان بیشترشان این بود كه خدا دادیم، چون كیدشان باطل و بى

 ابراهیم را بر آنان غلبه داده، از شرشان حفظ فرمود و نجات داد. 

 414ص :    14المیزان ج : 

 

 

 ابراهیم با نمرود،  بعد رهائی ازآتش!گفتمان 

 

ُ اْلُمْلك إِْذ قَاَل إِْبَرِهیُم َربَى الَِّذى »  أَ لَْم تََر إِلى الَِّذى َحاجَّ إِْبَرِهیَم فى َربِِّه أَْن َءاتَاهُ َّللاَّ

َ یَأْتى  بِالشْمِس ِمَن اْلَمشِرِق یُْحِى َو یُِمیت قَاَل أَنَا أُْحِى َو أُِمیت  قَاَل إِْبَرِهیُم فَِإنَّ َّللاَّ

ُ ال یْهِدى اْلقَْوَم الظِلِمین  !«    فَأِْت بَها ِمَن اْلَمْغِرِب فَبُِهت الَِّذى َكفََر  َو َّللاَّ

مگر نشنیدى سرگذشت آن كسى را كه خدا به او سلطنت داده بود و غرور » 

و سلطنت كارش را به جائى رساند كه با ابراهیم در مورد پروردگارش بگومگ

میراند، او گفت: كند و مىكرد، ابراهیم گفت: خداى من آن كسى است كه زنده مى

میرانم، ابراهیم گفت: خداى یكتا، خورشید را از مشرق كنم و مىمن زنده مى

و خداوند  آورد تو آن را از مغرب بیاور در اینجا بود كه كافر مبهوت شدبیرون مى

 بقره(/258)     !«كندگروه ستمكاران را هدایت نمى

   

كرده این كسى كه با ابراهیم در خصوص پروردگار ابراهیم بحث و محاجه مى

پادشاه معاصر او یعنى نمرود بود و بنا به گفته تاریخ و روایات یكى از سالطین بابل قدیم 

  .بوده است

اش با آنچه امروز و همه روزه در با دقت در سیاق آیه و در مضمون آن و مقایسه
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آید كه محاجه و بگومگوئى كه در این آیه، بشر جریان دارد، معناى آیه به دست مىمیان 

 چه چیز بوده است. سر و پادشاه زمانش نقل كرده بر  السالمخداى تعالى از ابراهیم علیه

نمرود هم مانند قومش براى خدا الوهیت قائل بود، چیزى كه هست قائل به خدایانى 

دانست و بلكه خود را از باالترین خدایان این حال خود را هم اله مىدیگر نیز بود، لیكن با 

و احتجاجش، بر ربوبیت  السالمبه همین جهت بود كه در پاسخ ابراهیم علیه . پنداشتمى

 خود احتجاج كرد و در باره سایر خدایان چیزى نگفت. 

  !دانستشود خود را باالتر از همه آنها مىپس معلوم مى

آید كه محاجه و بگومگوئى كه بین نمرود و ابراهیم این نتیجه به دست مىاز اینجا 

و  فرموده بوده كه رب من تنها هللا است السالمواقع شده این بوده كه ابراهیم علیه السالمعلیه

 !ال غیر

و نمرود در پاسخ گفته بود كه: خیر، من نیز معبود تو هستم، معبود تو و همه مردم 

ربى  »علیه ادعاى او چنین استدالل كرد كه: السالمموقعى كه ابراهیم علیه و به همین جهت

او در جواب  «میراند،كند و مىپروردگار من كسى است كه زنده مى - الذى یحیى و یمیت

و خالصه براى خود همان وصفى  «میرانم،كنم و مىمن زنده مى »گفت: السالمابراهیم علیه

دانست، تا آن را وصف پروردگار خود مى السالمكه ابراهیم علیه را ادعا كرده و قائل شده

 كه باید در برابرش خاضع شود و به عبادتش بپردازد.  آن جناب را مجبور كند به این

اى دیگر را، به همین جهت آرى باید تنها او را بپرستند نه خدا را و نه هیچ آلهه

 «میرانم،كنم و مىزنده مى نیز من -أنا احیى و امیت  و »بینیم در پاسخ آن جناب نگفت:مى

كه خدا هم با من  و با نیاوردن واو عطف فهماند كه اصال زنده كننده و میراننده منم، نه این

میرانند، چون خود را بزرگترین كنند و مىشركت داشته باشد و نیز نگفت: آلهه نیز زنده مى

 دانست. آلهه مى

رسید و نمرود نتوانست با سخن منطقى و به حق معارضه كند  وقتى كالم به اینجا

دست به نیرنگ زد، خواست تا با مغالطه، امر را بر حاضران مجلس مشتبه سازد و لذا 

ربى الذى » از جمله  السالمكه منظور ابراهیم علیه با این !میرانمكنم و مىگفت: من زنده مى

 بینیم. حیات و موتى بود كه در این موجودات جاندار و با اراده و شعور مى «،یحیى و یمیت

توانست پاسخى بدهد گرفت دیگر نمىاگر نمرود كالم آن جناب را به همین معنا مى

و لیكن مغالطه كرد و حیات و موت را به معناى مجازى آن گرفت و یا به معنائى اعم از 

یكى را امر كرد تا كشتند و  آوردند دو نفر زندانى رادستور داد  و معناى حقیقى و مجازى

میرانم، و به این وسیله امر كنم و مىدیگرى را زنده نگه داشت و سپس گفت: من زنده مى

  .را بر حاضرین مشتبه كرد

آنها هم تصدیقش كردند و ابراهیم نتوانست به آنها بفهماند كه این مغالطه است و 

تواند معارض با حجت این معناى مجازى نبود و حجت نمرود نمىمنظور او از احیا و اماته 

كرد و این نتوانستن البد از توانست وجه این مغالطه را بیان كند قطعا مىوى باشد و اگر مى

كاریش و حال حضار را در تصدیق این جهت بوده كه آن جناب حال نمرود را در مغالطه
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بخواهد وجه مغالطه را بیان كند احدى از  كه اگر كورانه آنها از وى را دیده و فهمیده بود

كند، به همین جهت از این حجت خود صرفنظر نموده و به حجت دیگر حضار تصدیقش نمى

ان هللا  »دست زد، حجتى كه خصم نتواند با آن معارضه كند، و آن حجت این بود كه فرمود:

جت این است كه هر چند و وجه این ح « !یاتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب

خورشید در نظر نمرود و نمرودیان و یا حداقل نزد بعضى از آنان یكى از خدایان است 

لیكن در ، با كواكب و ماه نیز ظهور در این معنا دارد السالمچنانكه گفتگوى ابراهیم علیه

كه در عین حال خود آنان قبول دارند كه خورشید و طلوع و غروب آن مستند به خدا است، 

 .نظر آنان رب االرباب است

نمرود مبهوت شد و السالم این پیشنهاد را كرد، كه وقتى ابراهیم علیه كوتاه سخن این

توانست بگوید: مساله طلوع و غروب خورشید كه دیگر نتوانست پاسخى بدهد، چون نمى

تغییرش اى است تصادفى و در اختیار كسى نیست، تا امرى است مستمر و یكنواخت، مساله

توانست بگوید این عمل مستند به خود خورشید است، نه هم به دست كسى باشد، و نیز نمى

توانست بگوید این خود من به خداى تعالى، چون خودش خالف این را ملتزم بود و باز نمى

كرد برم، چون اگر این ادعا را مىآورم و به مغرب مىهستم كه خورشید را از مشرق مى

خواستند كه براى یك بار هم كه شده قضیه را به عكس كند و لذا خداى تعالى مىفورا از او 

 سنگ به دهان او گذاشت و اللش كرد. 

  !كندآرى خدا مردم ستمگر را هدایت نمى

  531ص :    2المیزان ج : 

 

 

 گفتمان تهدید آمیز پدر، 

 بیزاری ابراهیم از شرک و ترک قوم 

 

یقاً نَّبِیا  َو اْذُكْر فى اْلِكتَِب »   «،إِْبَرِهیَم  إِنَّهُ كاَن ِصّدِ

«  ً  !«إِْذ قَاَل ألَبِیِه یَأَبَِت ِلَم تَْعبُُد َما ال یَسَمُع َو ال یُْبِصُر َو ال یُْغنى َعنك شْیئا

 ...!«یَأَبَِت إِنى قَْد َجاَءنى ِمَن اْلِعْلِم َما لَْم یَأْتِك فَاتَّبِْعنى أَْهِدك ِصَرطاً سِوی ا »

 

 «،در این كتاب ابراهیم را یاد كن كه وى بسیار راستگو و پیغمبر خدا بود» 

شنود و كنى كه نه مىچرا بتى را پرستش مى آندم كه به پدرش گفت: اى پدر! » 

 !«كندنیاز مىبیند و نه تو را از چیزى بىنه مى

به راهى اى پدر! علمى براى من آمده كه براى تو نیامده مرا پیروى كن تا تو را » 

 !«راست هدایت كنم

 !«اى پدر! بندگى شیطان مكن كه شیطان عاصى درگاه خداى رحمان است» 
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اى پدر! من بیم آن دارم كه از خداى رحمان عذابى به تو رسد و دوستدار » 

 !«شیطان شوى

اگر بس نكنى تو را سنگسار   گفت: اى ابراهیم مگر از خدایان من روى گردانى؟» 

 !«باید مدتى دراز از من جدا شوىكنم و آنگاه مى

 !«ابراهیم گفت: سالم بر تو باد» 

 !«براى تو از پروردگارم آمرزش خواهم خواست كه او به من مهربان است» 

خوانم كنم و پروردگارم را مىخوانید كناره مىو از شما و آنچه سواى خدا مى» 

  !«كم اطالع نباشم شاید در مورد دعاى پروردگارم

پرستیدند كناره گرفت اسحاق و همینكه از آنها و بتها كه به جاى خدا مىو » 

  !«یعقوب را بدو بخشیدیم و هر یك را پیامبر قرار دادیم

!«اى به ایشان دادیمو از رحمت خویش به آنها عطا كردیم و ذكر خیر بلند آوازه» 

  مریم(/50تا41)       

 

كند و آن عبارت است از السالم اشاره مىعلیهاى از داستان ابراهیم این آیات به پاره

ها، با حجت و هدایت فطرى و معرفت یقینى كه خدایش داده احتجاجش با پدر در باره بت

كه خداوند  گیرى از پدر و از مردم و خدایانشان و اینداستان كنارهاشاره دارد به بود و نیز 

لش اختصاص داد و براى او و اعقاب او را داد و به كلمه باقیه در نس به او اسحاق و یعقوب

  !یاد خیرى در آیندگان گذاشت كه تا روزگارى هست نامش را به نیكى ببرند

السالم در خطابى كه با پدر خود دارد دو نكته را خاطر در این آیات ابراهیم علیه

است، اى لغو و باطل كه طریقه و مسلك او در پرستش بتها طریقه سازد، اول ایننشان مى

كه از وى  كه نزد او علم و معرفتى است كه نزد پدرش نیست، و بر او الزم است دوم این

  !پیروى كند تا به راه حق داللتش نماید، زیرا او در خطر والیت شیطان قرار دارد

در !« قال ا راغب انت عن آلهتى یا ابراهیم لئن لم تنته الرجمنك و اهجرنى ملیا» 

ها كرده و آن سنگسار است كه با آن افراد او را تهدید به بدترین كشتناین آیه پدر ابراهیم 

آزر، ابراهیم را با این كالم خود از خود طرد كرده  د.كشنرانده شده را شكنجه كرده، مى

 .است

السالم در مقابل ابراهیم علیه!« قال سالم علیك ساستغفر لك ربى انه كان بى حفیا» 

م كرد، سالمى كه در آن احسان و امنیت باشد و نیز به او وعده تهدید پدر و بدیش به او سال

در مقابل تهدید او كه گفت دهرى  .استغفار داد تا از پروردگارش براى او طلب آمرزش كند

اما !  گیرمپرستید كناره مىطوالنى از من كناره بگیر، گفت: من از شما و این بتها كه مى

عادت بزرگواران است، با تقدیم آن جهالت پدر را كه سالم كرد، چون سالم دأب و  این

تالفى كرد، او وى را به خاطر حرف حقى كه زده بود تهدید به رجم و طرد كرد، ولى وى 

  .او را وعده امنیت و سالمتى و احسان داد

  72ص :    14المیزان ج : 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب پنجاه ونهم: گفتمان های تبلیغی قرآن 54

 

 پایان گفتمان های ابراهیم و پاداش مبارزاتش
 

َ َو اتَّقُوهُ  ذَِلكْم َخیٌر لَُّكْم إِن كنتُْم تَْعلَُمونَ َو إِْبَرِهیَم إِْذ »   ...!«قَاَل ِلقَْوِمِه اْعبُُدوا َّللاَّ

و بیاد آور ابراهیم را كه به قوم خود گفت خدا را بپرستید و از او بترسید كه این » 

 !«براى شما اگر بدانید بهتر است

كه آنچه به جاى  تراشید با اینپرستید و تهمتها مىشما به جاى خدا بتهایى مى» 

پرستید هیچ رزقى را براى شما مالك نیستند، پس رزق را از نزد خدا خدا مى

  !«گردیدبطلبید و او را عبادت نموده و شكرش به جا آورید كه به سویش بازمى

و به فرض كه مرا تكذیب كنید اولین امت نیستید كه پیامبر خود را تكذیب كردند » 

ها بودند كه پیامبران خود را تكذیب كردند، و یك پیامبر جز شما امت زیرا قبل از

  !«اى ندارد ابالغ روشن وظیفه

كند و این بینند كه خدا خلقت خالیق را آغاز كرده و سپس آن را اعاده مىآیا نمى» 

  !«براى خدا آسان است

د، خداوند بگو در زمین سیر كنید و نیك نظر كنید كه چگونه خدا خلق را آفری» 

 !«آورد كه خدا بر هر چیز قادر استهمین جور نشاه دیگر پدید مى

كند و همه به سوى كند و هر كه را بخواهد رحم مىهر كس را بخواهد عذاب مى» 

 !«شویداو برگردانیده مى

توانید خدا را در زمین و نه در آسمان به ستوه آورید و به غیر خدا و شما نمى» 

 !«نداریدسرپرست و یاورى 

و كسانى كه به آیات خدا و دیدار او كفر ورزیدند آنان از رحمت من مایوسند و » 

  !«آنان عذابى دردناك دارند

 !ولى از ناحیه مردمش جز این پاسخى نبود كه بگویند: او را بكشید یا بسوزانید» 

هایى پس خدا ابراهیم را از آتش آنان نجات داد، بدرستى در همین سرگذشت آیت

  !«است براى مردمى كه ایمان آورند

ابراهیم  بار دیگر گفت: به خاطر دوستى با یكدیگر در زندگى دنیا به جاى خدا » 

ها به دشمنى مبدل گشته و به ها گرفتید، ولى در روز قیامت همین دوستىبت

 كنید و سر منزلتان آتش است و ازورزید و یكدیگر را لعنت مىفر مىیكدیگر ك

  !«یاوران كسى را ندارید

لوط به ابراهیم ایمان آورد و اعالم داشت كه من به سوى پروردگارم از شما » 

  !«جویم كه عزیز و حكیم تنها اوستدورى مى

و كتاب قرار دادیم  ما به ابراهیم، اسحق و یعقوب عطا كردیم و در ذریه او نبوت» 

تا 16!«    )و اجر او را در دنیا دادیم و در آخرت هم از صالحان است

 عنکبوت(/27
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آنان را به دین  !«اعبدوا هللا و اتقوه »به قومش فرمود:ابراهیم علیه السالم كه  این

 است. توحید دعوت و از عذاب خدا انذار كرده

ها غیر خدا را شود، و وثنىپرستیده نمىپرستى خدا اصال در وثنیت یعنى كیش بت

پرستند، چون معتقدند كه خدا ممكن نیست پرستیده شود، مگر از طریق سببهاى فعاله در مى

 پرست به پرستش خدابنابر این دعوت بت .عالم، كه مقرب درگاه خدایند، مانند مالئكه و جن

 .ته نشود تنها خدا را بپرستیددعوت او به دین توحید است، هر چند كه گف ! (اعبدوا هللا)

پرستى را این جمله بطالن بت !«انما تعبدون من دون هللا اوثانا و تخلقون افكا ...» 

ها صرف رساند كه تنها پرستش خدا عبادت حقیقى است، و الوهیت بتكند و مىبیان مى

 .دعوى است و هیچ حقیقتى ندارد

اینهایى كه شما به جاى خدا  !«كم رزقا ان الذین تعبدون من دون هللا ال یملكون ل» 

هستند، از این رو معبود شما شده  پرستید، كه مجسمه مقربین درگاه خدا از مالئكه و جنمى

پرستید كه از شما راضى شوند، و در نتیجه روزى به شما بدهند و و شما آنها را مى

قى براى شما نیستند، و آن روزیتان را فراوان سازند، و لیكن باید بدانید كه اینها مالك رز

كس كه مالك رزق شما است خدا است، كه سبب امتداد بقاى شماست، چون اوست كه شما را 

آفریده و نیز رزقتان را خلق كرده و آن رزق را سبب امتداد بقاى شما قرار داده، چون 

  !خلقت و ایجاد است ملكیت تابع

یعنى حال كه رزق شما نزد خدا  !«فابتغوا عند هللا الرزق و اعبدوه و اشكروا له» 

است، و غرض شما هم از عبادت رزق است، پس رزق را از خدا بخواهید، چون اوست كه 

مالك رزق شماست، پس غیر او را نپرستید، بلكه تنها خدا را بپرستید و او را شكر گزارید 

رابر آنچه انعام مند ساخته، و شكر منعم در بها بهرهكه به شما رزق داده و به انواع نعمت

  !كرده واجب است

این جمله فهمانده كه این كه گفتیم خدا را عبادت كنید، نه براى در !« الیه ترجعون» 

گردید و از شما حساب كه به سویش باز مى این كه به شما رزق دهد، بلكه براى این

نع كشد، چون اگر قیامتى و رجوعى و حسابى نبود، براى عبادت خدا هیچ علت قامى

اى وجود نداشت، چون رزق و امثال آن هر یك براى خود اسباب خاص طبیعى دارد، كننده

پذیرد، پس تنها مالك عبادت سعادت شود و نه با كفر نقصان مىو رزق نه با عبادت زیاد مى

شود، اخروى است كه با ایمان و كفر و عبادت و شكر و ترك عبادت و كفران مختلف مى

 !ع به خدا باعث عبادت و شكر شود، نه طلب رزقپس باید مساله رجو

 می گوید:!« و ان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم و ما على الرسول اال البالغ المبین» 

كه این عمل همانند سنت  رفت، براى اینتكذیب از شما بعید نیست، بلكه انتظارش هم مى

همیشه بر آن بوده، شما هم یكى ، و بناى مشركین وجود داردهاى مشرك جارى در همه امت

اى متوجه من نیست، چون من رسول و در این میان هیچ وظیفه، از آنها و آخرین آن امتهایید

  !هستم، و بدان جهت كه رسولم جز ابالغ، هیچ مسؤولیتى ندارم
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آیا چگونگى  !«ء هللا الخلق ثم یعیده ان ذلك على هللا یسیرا و لم یروا كیف یبدى»   

دانند؟ یعنى باید بدانند كه كیفیت آن دو مثل هم است، و آن و اعاده موجودات را نمىایجاد 

 عبارت است از پدید آوردن چیزى كه نبوده . 

اشاره به اعاده بعد از ایجاد است، و این جمله  !«ان ذلك على هللا یسیر» و در جمله 

ده عبارت است از ایجاد خواهد استبعاد مشركین را برطرف سازد و بفرماید: وقتى اعامى

بعد از ایجاد، براى آن خدایى كه خود شما معتقدید كه عالم را ایجاد كرده، چرا ممكن نیست 

كه ایجاد بعد از ایجاد هم بكند، و حال آنكه در حقیقت اعاده عبارت است از انتقال دادن خلق 

در مقام احتجاج بر  آیه شریفه !اى به خانه دیگر و جاى دادن آنها در دار القراراز خانه

  !مساله معاد است، كه عبارت است از اعاده عین آنچه فانى كرده

این آیه وصف آنان را در قیامت  !«و ما انتم بمعجزین فى األرض و ال فى السماء» 

یعنى شما  .كردكند همچنان كه آیه قبل وصف خداى سبحان را در آن روز بیان مىبیان مى

روز عاجز كنید و فرار نموده و از تحت حكومت و سلطنتش خارج  توانید خدا را در آننمى

 .شوید و در اقطار زمین و آسمان پنهان گردید

یعنى شما امروز به غیر خدا هیچ  !«و ما لكم من دون هللا من ولى و ال نصیر» 

نیازتان كند، و همچنین نصیرى كه شما را دار امورتان باشد و از خدا بىسرپرستى كه عهده

یارى خود تقویت نموده و كمبود نیرویتان را جبران كند و شما را بر خداى سبحان غلبه  با

 !دهد، ندارید

بكشید و  !«فما كان جواب قومه اال ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه هللا من النار ...» 

اى یفهاى گفتند بكشید و طاكالم یكى از دو طایفه قوم ابراهیم است، كه طایفه !یا بسوزانید

و مراد از كشتن، كشتن با شمشیر و امثال آن است، و این تردید و  . دیگر گفتند بسوزانید

اختالف، مربوط به ابتداى مشورت آنان است، ولى سرانجام حرفها یكى شد، كه باید او را 

  !«قالوا حرقوه و انصروا آلهتكم» فرموده:  68آتش زد، همچنان كه در سوره انبیاء آیه 

از آنجایى كه  !«قال انما اتخذتم من دون هللا اوثانا مودة بینكم فى الحیوة الدنیا ...و » 

كه نسبت به  اى برایشان نماند جز اینپرستى خود هیچ دلیلى نداشتند، دیگر بهانهمردم بر بت

كسانى كه مورد احترامشان بود استناد بجویند، مانند پدران براى فرزندان، رؤساء براى 

دوستان در نظر دوستان و باألخره امت براى تك تك افراد، پس یگانه چیزى كه پیروان، 

شود كه متروك نگردد همین مالحظات دارد و باعث مىهاى قومى را سر پا نگه مىسنت

 !است

هاى اجتماعى است، كه پرستى در حقیقت یكى از آثار عالقهپس پیروى از سنت بت

كنند كه این عمل صحیح است و كنند و خیال مىمىعامه آن را از تك تك افراد مشاهده 

كند كه از آن تقلید كنند، و آن را براى خود نیز سنت قرار دهند، عالقه قومیت وادارشان مى

كند، و اتحاد و اتفاق و یك و این سنت قرار دادن متقابال آن عالقه قومیت را حفظ مى

 دارد . پارچگى یك قوم را محفوظ مى

عامه مردم است، و اما خواص قوم، آنها هم چه بسا به حجتى  این حال و وضع
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تر از آن است كه بگویند: خدا بزرگ اعتماد كنند كه در حقیقت هیچ حجیت ندارد، مثل این

كه حس انسانى بدان احاطه یابد، و یا وهم و یا عقل او را در خود بگنجاند، و چون چنین 

وجه است به او توجه كنیم، و الزم است چیز توانیم در عبادت كه یك نوع تاست، ما نمى

دیگرى را كه مورد عنایت اوست از قبیل جن یا مالئكه بپرستیم، تا آنها ما را به خدا نزدیك 

  !كنند، و نزد او وساطت و شفاعت ما را كنند

پرستى السالم به عامه قومش كه: بتپس آیه مورد بحث خطابى است از ابراهیم علیه

خواهید به این وسیله امر زندگى خود را ندارد، مگر عالقه قومیت، شما مىشما هیچ دلیلى 

 اصالح كنید . 

پرستى را از ایشان السالم، وقتى آن جناب دلیل بتبینیم قوم ابراهیم علیهو لذا مى

 .كردندگویند: بلكه ما پدران خود را یافتیم كه چنین مىپرسد در جوابش مىمى

و یعقوب عطا كردیم و در ذریه او نبوت و كتاب قرار دادیم ما به ابراهیم، اسحق » 

 !«و اجر او را در دنیا دادیم و در آخرت هم از صالحان است

 

  166ص :    16المیزان ج : 
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 فصل چهارم

 

 )ع( گفتمان های لوط 

 

 

 

 گفتمان لوط با مرتکبین فاحش بی سابقه

 

َن اْلعَلَِمینَ َو لُوطاً إِْذ قَاَل »   «...؟ِلقَْوِمِه أَ تَأْتُوَن اْلفَِحشةَ َما سبَقَُكم بَها ِمْن أََحٍد ّمِ

كنید كه به قوم خود گفت: چرا این كار زشتى را مى لوطبه یاد آر زمانى را كه و » 

  «؟اندهیچ یك از جهانیان پیش از شما نكرده

ید، بلكه شما گروهى كنشما از روى شهوت به جاى زنان به مردان رو مى» 

  !«ایدپیشهاسراف

پاسخ قومش جز این نبود كه گفتند: از دهكده خویش بیرونشان كنید، كه اینان » 

 !«كنندخود را پاكیزه قلمداد مى

  !«پس او را با كسانش نجات دادیم ، مگر زنش را كه قرین بازماندگان بود» 

 !«عاقبت بدكاران چسان بود آنگاه بارانى عجیب بر آنان بباراندیم، بنگر تا» 

  اعراف(/84تا80)     

 

بوده، به خالف هود و  السالماز پیروان شریعت ابراهیم علیهعلیه  السالم لوط 

او را به سوى اهل سدوم و اقوام  .ابراهیمالسالم بودندصالح كه از پیروان شریعت نوح علیه

 ن بودند، به دین توحید دعوت كند . پرستامجاور آنان فرستاد تا آنان را كه مشرك و از بت

این عمل كردند و قوم لوط عمل زناشویى با زنان را ترك گفته و به مردان اكتفاء مى

بل انتم  »اسراف نامیده و فرموده: را از آنجایى كه تجاوز و انحراف از قانون فطرت است،

  !«قوم مسرفون

در تعجب و استبعاد  اى بوده ازسابقهاز آنجایى كه عمل مزبور، فاحشه بى

  «شوید؟آیا شما چنین كارى را مرتكب مى »پرسد:مى

یعنى هیچ یك از امم و اقوام روى زمین  !«ما سبقكم بها من احد من العالمین» 

كه تاریخ پیدایش این عمل منتهى به  این جمله داللت دارد بر این .مرتكب چنین گناهى نشدند

 !شودهمین قوم مى

یعنى از آنجایى كه جواب درستى از این  «،قومه اال ان قالوا ...و ما كان جواب » 
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و این خود  !« اخرجوهم من قریتكم »سؤال نداشتند الجرم او را تهدید به تبعید نموده، گفتند:

دلیل بر سفاهت قوم لوط است، كه اصال متعرض جواب از سؤال لوط نشده، در مقام جواب 

نداشت، چون جواب از سؤال لوط یا به اعتراف به  چیزى گفتند كه هیچ ربطى به سؤال او

آن است و یا به این است كه با دلیل آن را ابطال كنند و قوم لوط چنین نكردند، بلكه او را 

نشین در شهر است، خوار شمرده و كالمش را كه مردى غریب و خوش بخاطر این

نشین است و كس و خوشارزش دانسته، گفتند: شهر از ما است و این مرد در این شهر بى

 گیرى كند. رسد كه به كارهاى ما خردهكارى ندارد، او را نمى

فما وجدنا »  این آیه و همچنین آیه «،امراته كانت من الغابرین فانجیناه و اهله اال» 

كه جز اهل خانه لوط هیچ  داللت دارند بر این ذاریات(/36«)،فیها غیر بیت من المسلمین

كلمه غابرین كنایه از هالكت است، یعنى همسر او هم . ایمان نیاورده بودندكس در آن قریه 

 .جزو از بین رفتگان است

  !گاه بارانى عجیب بر آنان بباراندیم، بنگر تا عاقبت بدكاران چسان بود آن

است تا او و امتش عبرت  وسلّموآلهعلیههللاخطاب به پیغمبر اسالم صلىاین آیه 

 !بگیرند

  232ص :    8ج : المیزان 

 

 

 گفتمان لوط با مرتکبین فاحش در انظار عمومی

 

  ...!«َو لُوطاً إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه أَ تَأْتُوَن اْلفَِحشةَ َو أَنتُْم تُْبِصُرونَ » 

و لوط را به یاد آر هنگامى كه به قوم خود گفت: شما كه چشم دارید و زشتى و » 

  !«كنیدچرا این كار زشت را مىبینید  نتایج شوم این كار را مى

كنید، راستى كه شما چرا شما از روى شهوت به جاى زنان به مردان رو مى» 

  !«ایدگروهى جهالت پیشه

جواب قومش جز این نبود كه گفتند: خاندان لوط را از دهكده خویش بیرون كنید » 

  !«كنندخویى مىكه آنان مردمى هستند كه پاكیزه

كسانش نجات دادیم مگر زنش كه او را در ردیف باقیماندگان به پس وى را با » 

  !«شمار برده بودیم

 !«آنگاه بارانى عجیب بر آنان باراندیم و باران بیم یافتگان چقدر بد بود» 

  نمل(/58تا54)

كلمه فاحشة به معناى  !«و لوطا اذ قال لقومه ا تاتون الفاحشة و انتم تبصرون» 

    . شنیع و زشت باشد، كه در اینجا مراد عمل زشت لواط است خصلتى است كه بى نهایت

دهید كه مردم هم آن را یعنى این عمل زشت را در حالى انجام مى !«و انتم تبصرون »

 .بینندمى
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این استفهام براى  !«ا ئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون» 

اینكه مضمون جمله در تعجب و استبعاد به حدى است كه كند بر می داللت و انكار است 

اى یعنى این توبیخ ما فایده !«بل انتم قوم تجهلون»  .كندپذیرد و تصدیق نمىاحدى آن را نمى

خواهید همیشه جاهل بمانید و با این توبیخ و انكار و ندارد، چون شما مردمى هستید كه مى

  !شویداستبعاد ما متنبه نمى

 !«ن جواب قومه اال ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتكم انهم اناس یتطهرونفما كا» 

كه گفتند: خاندان لوط را از شهر خود بیرون كنید،  یعنى قوم لوط جوابى نداشتند جز این

خواهند از این عمل منزه باشند، البته معلوم است كه این كه چون آنان مردمى هستند كه مى

دانستند، اشند به عنوان مسخره گفتند و گر نه عمل خود را زشت نمىخواهند منزه بگفتند: مى

 تا دورى از آن نزاهت باشد. 

اهل لوط منحصر در همان اهل  !«فانجیناه و اهله اال امراته قدرناها من الغابرین» 

معنایش این است !« قدرناها من الغابرین  »كه در باره همسر او فرمود: و این بوداش خانه

  !او را از جمله باقى ماندگان در عذاب قرار دادیمكه: ما 

  !«و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین» 

 537ص :    15المیزان ج : 

 

 

 گفتمان های بی نتیجه لوط با قوم فاسق
 

 «،َكذَّبَت قَْوُم لُوٍط اْلُمْرسِلینَ » 

  ...!«ْم أَُخوُهْم لُوٌط أَ ال تَتَّقُونَ إِْذ قَاَل لهُ » 

 

  «،قوم لوط نیز پیامبران را دروغگو شمردند» 

  «شوید؟هنگامى كه برادرشان لوط به ایشان گفت: آیا خدا ترس و پرهیزكار نمى» 

  !«من پیغمبرى خیرخواه براى شمایم» 

  !«خدا بترسید و اطاعتم كنید از» 

خواهم كه مزد من جز به عهده پروردگار من از شما براى پیغمبریم مزدى نمى» 

 !«جهانیان نیست

  «؟كنیدچرا به مردان زمانه رو مى» 

گذارید راستى كه شما و همسرانتان را كه پروردگارتان براى شما آفریده وا مى» 

  !«گروهى متجاوزید

  !«شوىگفتند: اى لوط اگر بس نكنى تبعید مى» 

  !«دارمگفت: من عمل شما را دشمن مى» 

  !«كنند نجات بخشت اعمالى كه اینان مىپروردگارا من و كسانم را از شئام» 
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  «،پس او و كسانش را جملگى نجات دادیم» 

  «،مگر پیرزنى كه جزو باقى ماندگان بود» 

 «،سپس دیگران را هالك كردیم» 

  !«و بارانى عجیب بر آنان باراندیم و باران بیم یافتگان چه بد بود» 

  !«نبودندو در این عبرتى هست ولى بیشترشان ایمان آور » 

  شعرا(/175تا  160!«                    )و پروردگارت نیرومند و رحیم است» 

 

آیا در بین عالمیان با این همه كثرت كه دارند و  «؟ا تاتون الذكران من العالمین» 

  ؟كنیدروید؟! و زنان را رها مىاین همه زنان در آنان هست تنها به سر وقت مردان مى

اگر در خلقت انسان و انقسامش به دو قسم نر و ماده و نیز به جهازات و ادواتى كه 

هر یك از این دو صنف مجهز به آن هستند و همچنین به خلقت خاص هر یك دقت كنیم، 

ماند كه غرض صنع و ایجاد، از این صورتگرى مختلف و از این جاى هیچ تردید باقى نمى

ست، در یك صنف از مقوله فعل و در دیگرى از مقوله غریزه شهوتى كه آن هم مختلف ا

بدین وسیله عمل تناسل كه حافظ انفعال است، این است كه دو صنف را با هم جمع كند و 

 بقاء نوع انسانى تاكنون بوده انجام پذیرد. 

خوانیم، بدین جهت كه مرد خلق شده پس یك فرد از انسان نر، كه او را مرد مى

است براى یك فرد ماده از این نوع نه براى یك فرد نر دیگر، و یك فرد از انسان ماده كه او 

نامیم براى نر از این نوع خلق شده نه براى یك فرد ماده دیگر، آنچه مرد را در را زن مى

اى زن خلق شده و آنچه كه در زن است و در خلقت او را زن كرده خلقتش مرد كرده بر

براى مرد است و این زوجیت طبیعى است، كه صنع و ایجاد عالم میان مرد و زن یعنى نر 

 و ماده آدمى بر قرار كرده و این جنبنده را زوج كرده است . 

وجیت را از سوى دیگر اغراض و نتایجى كه اجتماع و یا دین در نظر دارد این ز

تحدید كرده و برایش مرزى ساخته به نام نكاح، كه یك جفت گیرى اجتماعى و اعتبارى 

اند، از انسان كه با هم ازدواج كرده -نر و ماده  -است، به این معنا كه اجتماع میان دو فرد 

كند، یعنى نوعى اختصاص قائل شده، كه این اختصاص مساله زوجیت طبیعى را تحدید مى

 دهد كه در این ازدواج شركت كنند. ن اجازه نمىبه دیگرا

پس فطرت انسانى و خلقت مخصوص به او، او را به سوى ازدواج با زنان هدایت 

  .كند، نه ازدواج با مردانمى

 .كند، نه ازدواج با زنى مثل خودو نیز زنان را به سوى ازدواج با مردان هدایت مى

ازدواج مبنى بر اصل توالد و تناسل است، نه كند كه و نیز فطرت انسانى حكم مى

  !اشتراك در مطلق زندگى

 آنچه به ذهن نزدیكتر است این «،ما خلق لكم» شود كه در جمله از اینجا روشن مى

  .شوداست كه مراد از آن عضوى است از زنان كه با ازدواج براى مردان مباح مى

جاوز و خارج از آن حدى هستید كه یعنى بلكه شما مردمى مت -بل انتم قوم عادون » 
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  !«فطرت و خلقت برایتان ترسیم كرده

اگر دست  به حضرت لوط گفتند: !«قالوا لئن لم تنته یا لوط لتكونن من المخرجین» 

 .گردندشوند و از قریه نفى بلد مىبر ندارى، از كسانى خواهى شد كه تبعید مى

آید مراد از عمل ایشان به طورى كه از سیاق بر مى !«قال انى لعملكم من القالین» 

تهدید قوم كه گفتند: تو را  لمقاب در .همان جمع شدن مردان با یكدیگر و ترك زنان است

من از تبعید شما هیچ بیم ندارم و ابدا در فكر و اندیشه  ، لوط علیه السالم گفت:كنیمتبعید مى

دارم و چرا شما چنینید و عملتان را دشمن مى آن نیستم، بلكه همه غصه من در این است كه

مند به نجات شما هستم، نجات از وبال این عمل كه خواه ناخواه روزى بسیار عالقه

 !گیردگریبانتان را مى

كه پیش  یعنى پروردگارا مرا و اهلم را از این !«رب نجنى و اهلى مما یعملون» 

وبال عملشان و عذابى كه خواه ناخواه به  كه كنند و یا از اینرویم و بیخ گوشم لواط مى

 !رسد، نجاتم بدهایشان مى

و اگر در اینجا تنها خودش و اهلش را ذكر كرد، براى این بود كه كسى از اهالى 

 .قریه به وى ایمان نیاورده بود

  434ص :    15المیزان ج : 

 

 

 گفتمانی در روز عصیب، حمله فاسقان به فرشتگان

 

ا »   ...!«َء بِهْم َو ضاَق بِهْم ذَْرعاً َو قَاَل َهذَا یَْوٌم َعِصیبٌ َجاَءت ُرسلُنَا لُوطاً سىَو لَمَّ

  

كه به صورت جوانانى  )و همین كه فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از دیدن آنان» 

 چون مردمش به آسانى از آن) سخت ناراحت شد،  ،(زیبا روى مجسم شده بودند

و خود را در برابر قوم بیچاره یافت و زیر لب  (گذشتندنمىگونه افراد زیبا روى 

  !«گفت: امروز روز بالئى شدید است

اش با حرص و شوقى وصف ناپذیر به طرف در همین لحظه مردم آلوده» 

 (بازىدر همجنس )میهمانان لوط شتافتند، چون قبل از این ماجرا اعمال زشتى

 .«داشتند

ازدواج توانید با آنان لوط گفت: اى مردم این دختران من در سنین ازدواجند، مى» 

میهمانانم نریزید،  ترند، از خدا بترسید و آبروى مرا در موردكنید، براى شما پاكیزه

  «؟آخر مگر در میان شما یك مرد رشد یافته نیست

كه  (دهده نمىكه سنت قومى ما به ما اجاز )دانىگفتند: اى لوط تو خوب مى» 

  «؟چیستمنظور ما در این هجوم  دانى كهمتعرض دخترانت شویم، و تو خوب مى

داشتم و یا براى خودم قوم لوط گفت: اى كاش در بین شما نیرو و طرفدارانى مى» 
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  !«شدماى بود و از پشتیبانى آنها برخوردار مىو عشیره

فرستادگان پروردگار تو هستیم شر ما  -غم مخور  -فرشتگان گفتند: اى لوط » 

  !«این مردم به تو نخواهد رسید

هایت را بگیر و از شهر بیرون پس با خاطرى آسوده از این بابت، دست بچه» 

ببر، البته مواظب باش احدى از مردم متوجه بیرون رفتنت نشود، و از خاندانت 

عذاب خدا گرفتار  تنها همسرت را بجاى گذار كه او نیز مانند مردم این شهر به

 «است و مگر صبح نزدیك نیست؟ خواهد شد و موعد عذابشان صبح

شان را زیر و رو نموده بلندیهایش را پست و پس همین كه امر ما آمد سرزمین» 

هایى هایش را بلند كردیم و بارانى از كلوخ بر آن سرزمین باریدیم، كلوخپستى

  !«هاى تسبیح ردیف شدهچون دانه

ایى كه در علم پروردگارت نشان دار بودند و این عذاب از هیچ قومى هكلوخ» 

  هود(/83تا77)                                                    !«ستمگر به دور نیست

 

یوم عصیب آن روزى است كه به وسیله هجوم بال آنقدر شدید شده باشد كه 

اند كه مانند كالف سر در در یكدیگر كردههایش بازشدنى نیست و شدایدش آن چنان سر عقده

 !شوندگم از یكدیگر جدا و متمایز نمى

 بودند بر لوط السالموقتى فرستادگان ما كه همان فرشتگان نازل بر ابراهیم علیه 

كه  وارد شدند، آمدنشان لوط را سخت پریشان و بد حال كرد و فكرش از این السالمعلیه

چون فرشتگان نامبرده به صورت جوانانى  ،نجات دهد ناتوان شدچگونه آنان را از شر قوم 

كه با اینگونه  أمرد و زیبا منظر مجسم شده بودند و قوم لوط حرص شدیدى داشتند بر این

رفت كه متعرض این میهمانان نشوند و جوانان عمل فحشاء مرتكب شوند و انتظار این نمى

لوط عنان اختیار را از دست داد و بى اختیار آنان را به حال خود بگذارند و به همین جهت 

یعنى امروز روز بسیار سختى خواهد بود روزى كه شرور آن  !«هذا یوم عصیب» گفت: 

  !یكى دو تا نیست و شرورش سر در یكدیگر دارند

قوم لوط به طرف  !«و جاءه قومه یهرعون الیه و من قبل كانوا یعملون السیئات» 

انگیزه آنان بر این هجوم و  دادندد بطورى كه یكدیگر را هل مىمیهمانان لوط هجوم آوردن

اند آن عمل زشت را همان عادت زشتى بوده كه فاسقان قوم به گناه و فحشاء داشته و خواسته

 با میهمانان لوط انجام دهند . 

شدند و قوم لوط  قبل از آن زمان كه مالئكه بیایند همواره مرتكب معاصى مى 

كردند پس در ارتكاب فحشاء جسور شده بودند و در انجام گناهان و كارهاى زشتى مى

آمد به هیچ وجه از آن به آن بودند و اگر گناهى پیش مىمعتاد فحشاء هیچ باكى نداشته بلكه 

شد و نه زشتى عمل، نه موعظه آنها را از آن عمل عشان مىشدند نه حیاء مانمنصرف نمى

كه عادت، هر كار زشتى را آسان و هر عمل منكر و  براى اینكرد و نه مذمت، منزجر مى

  !سازداى را زیبا مىبلكه بى شرمانه
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گوید كه این دختران من در اختیار لوط از در بیچارگى و ناعالجى به قوم خود مى

  !براى شما بهترندشمایند و اینها 

السالم نخست به موعظه آنان نپرداخت و ابتداء چنین پیشنهادى را چرا لوط علیه

كه ملكه فسق و فحشاء در دلهایشان رسوخ كرده بوده دیگر گوش  آن قوم به علت این كرد؟

كرده و هیچ موعظه و شنوایى برایشان باقى نمانده بود و هیچ زاجرى منزجرشان نمى

رفته و به همین جهت جناب لوط در اولین كالمى كه به آنان گفته رجشان نمىنصیحتى به خ

 -فاتقوا هللا وال تخزون فى ضیفى  »دختران خود را بر آنان عرضه كرده و سپس گفته است:

  !«از خدا بترسید و مرا نزد میهمانانم رسوا نكنید

دید كه قوم،  السالموقتى لوط علیه !« قال یا قوم هؤالء بناتى هن اطهر لكم ...» 

اند و صرف موعظه و یا خشونت در گفتار همگى بر سوء قصد علیه میهمانان یك دست شده

كند تصمیم گرفت آنها را از این راه فحشاء باز خواهند منصرف نمىآنان را از آنچه مى

و  شودبدارد و منظورشان را از راه حالل تامین كند از طریقى كه گناهى بر آن مترتب نمى

آن مساله ازدواج است، لذا دختران خود را به آنان عرضه كرد و ازدواج با آنان را برایشان 

  !ترندتر است و یا این دختران پاكیزهترجیح داد و گفت: ازدواج با این دختران، پاكیزه

السالم از عرضه كردن دختران خود این بوده كه مردم با آنها منظور لوط علیه

حاشا بر مقام یك پیغمبر خدا  .كه از راه زنا شهوات خود را تسكین دهند اینازدواج كنند نه 

همچنانكه قرآن كریم  در زنا هیچ طهارتى وجود نداردكه  كه چنین پیشنهادى بكند براى این

 اسری(/32!« )و ال تقربوا الزنى انه كان فاحشة و ساء سبیال  »فرموده:

تعالى در تمامى شرایع آسمانى كه بر انبیایش حكم این آیه از احكامى است كه خداى 

در نتیجه حرمت زنا در زمان جناب لوط نیز تشریع  ،نازل كرده آن را تشریع نموده است

كه منظور آن جناب ازدواج  بهترین شاهد است بر این «،هن أطهر لكم» شده بوده پس جمله 

  .بوده نه زنا

السالم است ه بیانگر خواسته لوط علیهاین جمل !«فاتقوا هللا و ال تخزون فى ضیفى» 

و آن حضرت اگر از آنها خواست كه متعرض میهمانانش نشوند بخاطر هواى نفسش و 

خواست مردم از خدا بترسند، كه اگر عصبیت جاهلیت نبود بلكه به خاطر این بود كه مى

این نهى شدند و نه متعرض هیچ كس دیگر، چون در ترسیدند نه متعرض میهمانان او مىمى

از منكر، هیچ فرقى میان میهمانان او و دیگران نبود و او سالها بوده كه آن مردم را از این 

و اگر این بار نهى خود را وابسته  ورزیدهكرده و بر نهى خود اصرار مىگناه شنیع نهى مى

بر معناى ضیافت كرده و ضیافت را هم به خودش نسبت داده و نتیجه تعرض آنان را 

بوده تا  خود معرفى كرده و گفته: مرا نزد میهمانانم رسوا مسازید همه به این امید رسوائى

شاید به این وسیله صفت فتوت و كرامت را در آنها به حركت و به هیجان در آورد و لذا بعد 

 -ا لیس منكم رجل رشید  »:از این جمله، به طریقه استغاثه و طلب یارى متوسل شد و گفت

تا شاید یك نفر داراى رشد انسانى پیدا شود و  «آیا یك مرد رشد یافته در میان شما نیست؟

لیكن آن آن جناب را یارى نماید و او و میهمانان او را از شر آن مردم ظالم نجات دهد، 
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بودند كه مردم آنقدر رو به انحراف رفته بودند كه درست مصداق كالم خداى تعالى شده 

به جان تو اى محمد كه قوم نامبرده در مستى  -لعمرك انهم لفى سكرتهم یعمهون »فرموده:

هاى به همین جهت گفته حجر(/72«)كنند ! فهمیدند چه مىخود آن چنان بودند كه نمى

پیغمبرشان كمترین اثرى در آنان نكرد و از گفتار او منتهى نشدند، بلكه پاسخى دادند كه او 

 هر گونه پافشارى مایوس كردند .  را از

این جمله پاسخ قوم  !«قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق و انك لتعلم ما نرید» 

گفت كه بیایید با دختران من كرد و به آنان مىلوط است در برابر دعوتى كه آن جناب مى

 ازدواج كنیم و این ازدواج كنید، و حاصل پاسخ آنان این بوده كه ما حق نداریم با دختران تو

ن هجوم خواهیم و منظورمان از ایدانى كه ما چه مىدانى و مىكه تو خود این را مى

  ؟چیست

دانستى كه قوم لوط نگفتند: ما حقى در دختران تو نداریم بلكه گفتند: تو از پیش مى

ما حقى در دختران تو نداریم و بین این دو عبارت فرقى است روشن چون ظاهر عبارت 

خود را به یاد آن جناب بیاورند و بگویند  روش قومىاند سنت و دوم این است كه خواسته

دانستى كه ما هرگز متعرض ناموس مردم، آن هم از راه زور و قهر تو از پیش مى

شویم و جمع شدن دانستى كه ما اصوال با زنان جمع نمىشویم و یا بگویند تو از پیش مىنمى

 كنیم . دانیم و با پسران دفع شهوت مىبا پسران را مباح مى

فرموده: كرده و مىهم همواره آنان را از این سنت زشت منع مى السالمعلیهلوط 

و  عنکبوت( /29!«)ء انكم لتاتون الرجال و تقطعون السبیل و تاتون فى نادیكم المنكر»

در میان مردمى سنت جاري شد حق هم  -چه بد  چه خوب و -بدون تردید وقتى انجام عملى 

شود و وقتى ترك عملى سنت جاري شد حق ارتكاب آن نیز مىبراى آنان در آن عمل ثابت 

 .  شوداز آن مردم سلب مى

كه قوم لوط نظر آن جناب را به خاطرات خود او جلب كرده و به  و كوتاه سخن این

اند كه از نظر سنت قومى، ایشان حقى به دختران او ندارند زیرا آنها از جنس یادش آورده

  ؟اش چیستور شدن به خانهكه منظورشان از حملهداند زنانند و خود او مى

آید كه لوط از ظاهر كالم بر مى !«قال لو ان لى بكم قوة او آوى الى ركن شدید» 

بعد از آنكه از راه امر به تقوى هللا و ترس از خدا و تحریك حس جوانمردى در  السالمعلیه

میهمانان او نشوند و نزد متعرض  حفظ موقعیت و رعایت حرمت خویش اندرزشان داد تا

كه بهانه را از دست آنان بگیرد تا  میهمانان آبرویش را نریزند و خجالتش ندهند و براى این

آنجا پیش رفت كه دختران خود را بر آنان عرضه كرد و ازدواج با دخترانش را پیشنهاد 

ب نمود تا شاید در كه دید این اندرز مؤثر واقع نشد استغاثه كرد و یارى طل نمود و بعد از آن

اى پیدا شود و او را علیه مردم یارى نموده مردم را از خانه او بیرون میان آنان رشد یافته

تا از او دفاع كند و به یارى او  هیچ مرد رشیدى یافت نشدكند ولى دید كسى اجابتش نكرد و 

ناتك من حق و انك یا لوط لقد علمت ما لنا فى ب» برخیزد بلكه همه با هم به یك صدا گفتند: 

كه حزن و اندوه خود را در شكل اظهار تمنا و  لذا دیگر راهى نیافت جز این !«لتعلم ما نرید
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داشتم تا با كمك او شر آرزو ظاهر كند و بگوید اى كاش در میان شما یك یار و یاورى مى

كه در و منظورش از این یاور همان رجل رشیدى بود  -كردم ستمكاران را از خود دور مى

اى داشتم یعنى قوم و قبیلهو یا ركنى شدید و محكم مى -گرفته استغاثه خود سراغ او را مى

 كردند . داشتم تا آنها شر شما را از من دفع مىنیرومند مى

وقتى ماجرا بدینجا رسید كه   !«قالوا یا لوط انا رسل ربك لن یصلوا الیك ...» 

فرشتگان الهى خودشان را به وى معرفى نموده، گفتند ما نبخشید  هاى لوط كمترین اثرىگفته

جوان أمرد و از جنس بشر نیستیم، ما فرشتگان پروردگار تو هستیم و بدین وسیله آن جناب 

توانند از ناحیه آن جناب رسد و نمىرا خوشحال كردند و فهمید كه مردم دستشان به او نمى

 .به خواسته خود برسند

و لقد راودوه عن  »كه قرآن كریم در جایى دیگر فرمود:تتمه ماجرا چنین بود 

خداى تعالى دیدگان آنهایى و به حكم این كالم الهى،  قمر(/37«)...،ضیفه فطمسنا اعینهم

ازدحام كردند نابینا كرد و از  گرفتند و بر در خانه حضرت لوطكه به سوى شر سرعت مى

 دیدن پیش پاى خود محرومشان ساخت . 

حكایت كالم مالئكه این آیه !« بقطع من اللیل و ال یلتفت منكم أحد فاسر باهلك» 

است كه به عنوان دستورى ارشادى و به منظور نجات او از عذابى كه صبح همان شب بر 

ان موعدهم  »اند و در این كالم مخصوصا جملهشود با وى در میان نهادهقوم نازل مى

 بوئى از عجله و شتابزدگى هست .  !«تموعد عذاب این قوم صبح همین شب اس -الصبح 

ما نوجوانانى از جنس بشر نیستیم بلكه فرستادگانى هستیم براى عذاب این قوم  گفتند:

اى از همین و هالك كردنشان پس تو خود و اهلت را نجات بده، شبانه تو و اهلت در قطعه

شب به عذاب الهى شب حركت كنید و از دیار این قوم بیرون شوید كه اینها در صبح همین 

گرفتار گشته هالك خواهند شد و بین تو و صبح، فرصت بسیارى نیست و چون حركت 

  !كردید احدى از شما به پشت سر خود نگاه نیندازد

و از خاندانت تنها همسرت را بجاى گذار كه  -اال امرأتك انه مصیبها ما أصابهم» 

او به همان عذابى یعنی  !«اهد شداو نیز مانند مردم این شهر به عذاب خدا گرفتار خو

  !رسد كه آنها به آن خواهند رسیدمى

یعنى موعد هالكت این قوم صبح است  !«ان موعدهم الصبح ا لیس الصبح بقریب» 

 ،گذاردو صبح به معناى اول روز و بعد از طلوع فجر است كه افق رو به روشن شدن مى

طلوع فجر معنا كرده نه طلوع خورشید و كه در جاى دیگر این موعد را به همان  همچنان

  حجر(/73!«)فاخذتهم الصیحة مشرقین »فرموده:

در این آیات بیان نشده كه منتهاى سیر شبانه لوط و اهلش كجا است و باید متوجه 

فاسر باهلك بقطع » اى بشوند در حالى كه در جایى دیگر از كالم خداى تعالى آمده: چه نقطه

كه از  حجر(/65!« )رهم و ال یلتفت منكم احد و امضوا حیث تؤمرونمن اللیل و اتبع أدبا

آید مالئكه نقطه نهایى سفر را معین نكرده بودند و مساله را محول كرده ظاهر آن بر مى

 شود . بودند به وحیى كه بعدا از ناحیه خداى تعالى به لوط مى
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ة من سجیل منضود فلما جاء أمرنا جعلنا عالیها سافلها و أمطرنا علیها حجار» 

وقتى امر ما به عذاب بیامد، ما آن قریه را زیر و رو كردیم، بلندى آن  !«مسومة عند ربك

هایى از جنس كلوخ بر سرزمین را پست ساخته و بر سر خود آنان واژگون ساختیم و سنگ

هایى مرتب و پشت سر هم كه تك تك آنها نزد پروردگارت و در علم او آنان بباریدیم، سنگ

از هدف به خطا نرفت چون براى  عالمت زده شده بودند و به همین جهت یك دانه از آنها

  !خوردن به هدف انداخته شده بود

  !«و ما هى من الظالمین ببعید» 

  502ص :    10المیزان ج : 

 

 

 نتیجه گفتمان های لوط 

 و آثار باقی مانده از قریه ای نابود شده!

 

َن اْلعَلَِمینَ لُوطاً إِْذ قَاَل  وَ »   ...!«ِلقَْوِمِه إِنَّكْم لَتَأْتُوَن اْلفَِحشةَ َماسبَقَكم بَِها ِمْن أََحٍد ّمِ

كنید كه و به یاد آور لوط را كه به قوم خود گفت به درستى شما عمل زشتى مى» 

 !«قبل از شما احدى از مردم عالم مرتكب آن نشده بود

كنید و در مجالس ه راه تناسل را قطع مىكنید كه با مردان جمع شدآیا شرم نمى» 

كنید؟ اما جز این پاسخى از قومش نیامد كه اگر و انظار یكدیگر عمل زشت مى

  !«گویى برو عذاب خدا را بیاورراست مى

 عنکبوت(/30تا28) !«لوط گفت: پروردگارا مرا بر مردم فساد انگیز نصرت بده» 

 

 « ً ا أَن َجاَءت ُرسلُنَا لُوطا ً َو قَالُوا ال تَخف َو ال سى َو لَمَّ َء بِهْم َو ضاَق ِبِهْم ذَْرعا

وك َو أَْهلَك إاِل اْمَرأَتَك كانَت ِمَن اْلغَبِرینَ   ...!«تْحَزْن  إِنَّا ُمنَجُّ

 

و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند از آمدن آنان اندوهناك شد به حدى كه خود » 

اندوه مخور كه ما نجات دهنده تو و گان گفتند مترس و را بیچاره دید، فرشته

 !«خانواده تو هستیم مگر همسرت كه باید مانند سایرین در قریه بماند

ها كنیم به خاطر آن فسقو ما به زودى بالیى از آسمان بر اهل این قریه نازل مى» 

 !«شدندكه مرتكب مى

 !«ندكنچیزى نگذشت كه آن قریه را آیت و عبرت مردمى كردیم كه تعقل مى» 

  عنکبوت(/35تا33)         

 

كنید كه قبل از شما به درستى شما عمل زشتى مى :به قوم خود گفت علیه السالملوط 
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این عمل به این صورت كه در بین شما شیوع  !احدى از مردم عالم مرتكب آن نشده بود

یافته در هیچ قومى قبل از شما شایع نشده و هیچ قومى از اقوام قبل از شما، مرتكب آن 

 نشدند . 

كنید و در مجالس كنید كه با مردان جمع شده راه تناسل را قطع مىآیا شرم نمى -

 كنید؟و انظار یكدیگر عمل زشت مى

اعراض از نسوان و ترك مقاربت با آنان، و مراد از  قطع سبیل كنایه است از 

این است كه عمل لواط را و یا مقدمات شنیعه آن را در پیش  !«اتیانهم المنكر فى نادیهم»

  !دادندروى همه انجام مى

این جمله !« فما كان جواب قومه اال ان قالوا ائتنا بعذاب هللا ان كنت من الصادقین » 

ایشان را به  السالمآید لوط علیهاى بوده از ایشان كه از آن برمىاستهزاء و سخریهبیان 

گفتند: چرا معطلى؟ اگر كرده و ایشان در پاسخش از باب مسخره مىعذاب خدا تهدید مى

 ! گویى بیاور آن عذاب راراست مى

این جمله سؤال و درخواست فتح است !« قال رب انصرني على القوم المفسدین » 

و هم نفرینى است به قوم بدكارش كه آنان را مفسد نامید، چون عملشان  السالماز لوط علیه

 نمود . كه نسل بشر را قطع و بشریت را تهدید به فناء مى كرد براى اینزمین را فاسد مى

غیر از تو و  !«انا منزلون على اهل هذه القریة رجزا من السماء بما كانوا یفسقون» 

شوند كه ما كردند، دچار عذابى مىه هست به خاطر فسقهایى كه مىات آنچه در قریخانواده

  !آن را از آسمان نازل خواهیم كرد

ما از این قریه تنها عالمتى روشن باقى  !«و لقد تركنا منها آیة بینة لقوم یعقلون» 

گذاشتیم براى مردمى كه تعقل دارند، تا از دیدن آن عبرت گیرند و از خدا بترسند، و آن 

  !ماندهایى است كه بعد از نزول عذاب از قریه باقى مىعالمت همان آثار و خرابه

  166ص :    16المیزان ج :    
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 پنجمفصل 

 

 )ع(گفتمان های  موسی

 و معاصرین او 

 

 

 

 گفتمان های موسی با فرعون  -1
 

 

 

 آغاز تاریخ گفتمان های موسی علیه اسالم

 

وسى بِئَایَِتنَا إِلى فِْرَعْوَن َو َمالیِه فَظلَُموا بَها  فَانظْر َكْیف كاَن »  ثُمَّ بَعَثْنَا ِمن بَْعِدِهم مُّ

 !«َعِقبَةُ اْلُمْفِسِدینَ 

ب اْلعَلَِمینَ  » ن رَّ  ...!«َو قَاَل ُموسى یَِفْرَعْوُن إِنى َرسوٌل ّمِ

هاى خویش بسوى فرعون و بزرگان او فرستادیم كه از پس آنها موسى را با آیه» 

  !«در باره آن ستم كردند، بنگر سرانجام تبهكاران چسان بود

  !«موسى گفت اى فرعون من فرستاده پروردگار جهانیانم» 

اى از كه در باره خدا جز حق نگویم، براى شما معجزه ارم بر اینسزاو» 

  !«ام ، بنا بر این بنى اسرائیل را با من بفرستپروردگارتان آورده

  !«اى آن را بیاراى آوردهگویى معجزهگفت اگر راست مى» 

  !«پس عصاى خویش بیفكند كه در دم اژدهایى بزرگ شد» 

  !«نمودر دید بینندگان سفید مىو دست خویش برون آورد كه د» 

  !«بزرگان قوم فرعون گفتند: راستى این جادوگرى ماهر است» 

  «؟دهیدخواهد شما را از سرزمینتان بیرون كند، اكنون چه رأى مىكه مى» 

 !«آورى به شهرها فرستگفتند او و برادرش را نگهدار و مامورین جمع» 

  !«آرندتا همه جادوگران ماهر را پیش تو » 

جادوگران نزد فرعون آمدند و گفتند اگر ما غالب شدیم آیا مزدى خواهیم » 

  «داشت؟

  !«گفت آرى شما از مقربان خواهید بود» 

  «افكنى یا ما ابزار خویش بیفكنیم؟گفتند اى موسى نخست تو عصاى خویش مى» 
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م را گفت نخست شما بیفكنید، چون ابزار جادوى خود بیفكندند دیدگان مرد» 

 !«مسحور كردند و به رعبشان انداختند و جادویى بزرگ آوردند

و هماندم چیزهایى را كه ساخته  !به موسى وحى كردیم كه عصاى خویش بیفكن» 

  .«بودند ببلعید

  !«و حق آشكار شد و آنچه كرده بودند بیهوده گشت» 

 !«زده بازگشتنددر آنجا مغلوب شدند و خفت» 

 .«كنان خاكسار شدندو جادوگران سجده » 

 !«و گفتند به پروردگار جهانیان ایمان داریم » 

 !«كه پروردگار موسى و هارون است »

كه به شما اجازه دهم بدو ایمان آوردید؟ این  فرعون گفت چرا پیش از آن »

اید تا مردمش را از آن بیرون كنید، زود باشد اندیشیده نیرنگى است كه در شهر

 !«ه بدانیدك

گاه شما را جملگى بر  برم، آنها و پاهایتان را به عكس یكدیگر مىمحققا دست» 

 !«كنمدار مى

 !«كنیمگفتند ما به سوى پروردگار خویش بازگشت مى » 

هاى پروردگارمان به سوى كینه و انتقام تو از ما به جرم آن است كه وقتى آیه » 

  !ما آمد بدان ایمان آوردیم

 !«  پروردگارا صبرى به ما عطا كن و ما را مسلمان بمیران -

  اعراف(/126تا103)       

 

 السالماین جمله اجمال داستان موسى علیه «...،ثم بعثنا من بعدهم موسى بایاتنا» 

 .كندشروع به تفصیل آن مى!« و قال موسى یا فرعون »عبارت است و از 

این گونه داستانهاى قرآنى را داستان موسى و در اینجا ناگفته نگذاریم كه گر چه، 

نامیم ولى در حقیقت این داستانها داستان اقوام و مللى است نوح و داستان هود و یا صالح مى

اند، چون در این داستانها جریان حال آن اقوام و كه این بزرگواران در میانشان مبعوث شده

شان را از انكارشان و اینكه عذاب الهى همه اند و سرانجامرفتارى كه با پیغمبران خود كرده

ها به آیاتى ختم شده بینیم تمامى این داستانبین برده و منقرضشان نمود ایراد شده، و لذا مى

  .كندكه كیفیت نزول عذاب و هالكت آنان را  بیان مى

غرض از این آیات بیان حال مردم از حیث قبول عهد الهى و رد آن است تا براى 

 و مخصوصا امت اسالم انذار و مایه عبرت بوده باشد . مردم 

در این آیه شروع شده  !«و قال موسى یا فرعون انى رسول من رب العالمین» 

خود را به رسالت معرفى  که اول السالماست به شرح و تفصیل داستان دعوت موسى علیه

  .سازدكرده تا زمینه براى بیان چیزهایى كه مامور ابالغ آن است فراهم 

این آیه صدق موسى را در ادعاى  !«حقیق على ان ال اقول على هللا اال الحق ...» 
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كند و معنایش این است كه من سزاوارم به اینكه حرف حق بزنم و در رسالتش تاكید مى

رسالتى كه به من داده باطلى به او نسبت ندهم و در خالل چیزهایى كه مامور به ابالغ آنم 

 ور نیستم نگنجانم . چیزى را كه مام

این جمله در حقیقت اصلى است كه بقیه جمالت متفرع  !«قد جئتكم ببینة من ربكم» 

قال ان كنت جئت بایة فات بها ان كنت من .» بر آن است به منزله تعلیل و بیان چرائى است

 كنم تو دراى به ما نشان بده، ولى گمان نمىاى آوردهاگر معجزهفرعون گفت  -الصادقین

 !«ادعایت راست بگویى

. در جواب فرعون عصاى خود را انداخت.« فالقى عصاه فاذا هى ثعبان مبین» 

  .ثعبان به معناى مار بسیار بزرگ است

موسى دست به گریبان خود اندر كرده و !« و نزع یده فاذا هى بیضاء للناظرین» 

این هم هست كه این  آورد براى بینندگان سفید و درخشنده بود، البتهوقتى بیرونش مى

  .رفتدرخشندگى و سفیدى به حدى بوده كه براى بینندگان خارق عادت بشمار مى

خداى تعالى در اینجا كالم  !« قال المالء من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم» 

فرعون را نقل نكرده كه او در این هنگام چه گفته، بلكه گفتگویى را كه بزرگان قومش با 

آید كه این بزرگان در هر امر مهمى مجلس اند نقل كرده، و از آن چنین بر مىیكدیگر داشته

كردند به تصویب مىاند و آنچه را كه به اتفاق كردهشور تشكیل داده و با یكدیگر شور مى

اند تا او آن را به مرحله اجراء در آورد. در باره این معجزه هم با هم رساندهنظر فرعون مى

مشورت كردند و رأى نهایى خود را چنین اظهار كردند كه: این مرد به یقین ساحرى است 

نجات داده و  استاد كه مساله رسالت را بهانه كرده تا بدین وسیله بنى اسرائیل را از چنگ ما

آنان را مستقل كرده و به دستیارى آنان شما را از سرزمینتان بیرون كند و دین و طریقت 

هاى او و خاموش كردن این آتشى كه شما را هم باطل سازد، اینك براى باطل كردن نقشه

 هفرمایى تا او را بكشیم و یا بخواهى بفرما تا اجراء شود، آیا مىافروخته هر امرى كه مى

و یا در مقام معارضه به مثل در آمده سحرى مثل سحر او  دار زنیم و یا به زندانش افكنیم

  ؟فراهم سازیم

آنگاه در این باره نیز با یكدیگر مشورت نموده و به عنوان آخرین رأى تصویب 

اظهار داشتند: او و برادرش را نگهدار و مامورینى به شهرستانها بفرست تا هر چه  ،شده

اصل این حرف از خود فرعون  .خوانده و استاد هست همه را حاضر سازند ساحر درس

بوده و او آن را به وزراى خود داده تا در پیرامونش مشورت كرده و روى آن رأى دهند، 

وزراء هم در اطرافش مطالعه كرده و گفتند: باید آن دو را توقیف نموده و ساحران مملكت 

  .، او نیز قبول كرده و آن را به رخ موسى كشیدرا براى معارضه با سحر او جمع كنى

این كالم سؤالى است كه ساحران از  «...؟و جاء السحرة فرعون قالوا ان لنا الجرا» 

فرعون كردند، و در این سؤال تقاضاى اجرت نكرده و به منظور تاكید، آن را خبر ادا نموده 

  ؟و گفتند: براى ما اجرتى خواهد بود

این جمله اجابت سؤال ساحران است، فرعون در  !«لمن المقربین قال نعم و انكم» 
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كه تقاضاى آنان را اجابت كرده وعده مقرب كردن را هم به آنان داده  این جمله عالوه بر این

  .است

ساحران اختیار این را كه  «؟قالوا یا موسى اما ان تلقى و اما ان نكون نحن الملقین» 

و یا ایشان سحرهاى خود را بكار برند به موسى واگذار او نخست عصاى خود را بیندازد 

نمودند، چون به خیال خود آمادگى مقابله با او را داشتند، لذا گفتند: اختیار با تو، اگر خواهى 

این  .هاى خود را به كار بریمتو اول عصایت را بینداز و اگر خواهى ما طنابها و چوبدستى

برابر خصم خود را قوى و آماده و خصم را ضعیف خود یك نوع زرنگى است كه انسان در 

 و خوار جلوه دهد. 

فهماندند كه نسبت به غلبه خود  السالمفرعونیان نیز با این كالم خود به موسى علیه

  .كه رعایت ادب را هم كردند اطمینان دارند، عالوه بر این

در حاسه انسان سحر یك نوع تصرف  «،قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس...» 

  .باشد است، بطورى كه حاسه بیننده چیزهایى را ببیند و یا بشنود كه حقیقت نداشته

ما بعد از آنكه ساحران سحر خود را انداختند به !« و اوحینا الى موسى ان الق ... » 

به صورت مار  فرستادیم كه تو نیز عصاى خود را بینداز ، وقتى انداخت آنا   موسى وحى

فغلبوا هنالك و انقلبوا . » بزرگى در آمده و شروع به بلعیدن سحرهاى ساحران كرد

یعنى فرعون و اصحابش در آن مجمع عظیمى كه همه مردم از هر طرف  !«صاغرین

  .هجوم آورده بودند مغلوب شدند

نفرمود: !« و القى السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسى و هارون » 

تا كمال تاثیر  ،ساحران خود را به سجده انداختند، بلكه فرمود: ساحران به سجده افتاده شدند

معجزه موسى و خیره شدن ساحران را برساند، تو گوئى فرموده است: وقتى عظمت معجزه 

اختیار به سجده در آمدند، بطورى كه نفهمیدند چه كسى را دیدند آنقدر دهشت كردند كه بى

  !ایمان به رب العالمین دیدند را به حالت سجده در آورد، لذا خود را ناگزیر از آنان

براى این است كه داللت كند بر اینكه  !«رب موسى و هارون »كه فرمود: و این

  .ایمان به خدا توأم با ایمان به موسى و هارون است

كه فرعون از در این جمله خطابى است  «؟قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ...» 

تهمتى است  !«ان هذا لمكر مكرتموه فى المدینة» جمله و  خشم و استكبار به ساحران كرده

خالصه فرعون در  .سازدكه فرعون به ساحران زده و آنان را در توطئه با موسى متهم مى

خواسته است بگوید: شما در همین چند روزى كه در شهر مجتمع بودید بجاى این جمله مى

اید كه كه خود را براى مقابله با موسى آماده كنید پنهانى او را دیده و با او توطئه كرده این

علیه من و به نفع وى كار كنید و بدین وسیله بر مصر دست یافته اهلش را بیرون كنید، چون 

اى در كار بوده مسلما در آن موقعى ساحران تا آن روز موسى را ندیده بودند و اگر توطئه

 كه ساحران در عاصمه فرعون اجتماع كردند. بوده 

این تهمت را براى این جهت زد كه ساحران را مفسد در مملكت قلمداد كند و با این 

 .دستاویز بتواند آنان را به شدیدترین وجهى مجازات نموده و از بین ببرد
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اى تهدیدشان كرد و گفت: اول دست و پاهاتان را بطور خالف، یعنى دست راست را با پ

 .آویزمكنم و در ثانى شما را به دار مىچپ و دست چپ را با پاى راست قطع مى

این جمله پاسخى است كه ساحران به فرعون داده !« قالوا انا الى ربنا منقلبون ... » 

و با این گفتار خود حجت او را ابطال و راه استدالل را از هر طرف بر او بستند، زیرا 

 :حاصل معنایش این است كه

اى كه كنى، خیال كردهتو ما را در برابر ایمان به پروردگارمان تهدید به عذاب مى -

اى اگر با این عذاب رشته حیات ما را پاره كنى ما را آسیب رسانده و شرى متوجه ما كرده

و حال آنكه مردن در راه ایمان شر نیست، چرا كه ما پس از كشته شدن به سوى 

ه و نزد او به زندگى قرب و سعادت زنده خواهیم شد، زیرا ما پروردگارمان بازگشت نمود

اى سراغ نداریم، در خود جرم و گناهى جز همان ایمانمان به خدا كه تو آن را جرم پنداشته

 !پس آینده ما جز خیر نخواهد بود

كه از  در اینجا جذبه معنوى و الهى سحره را گرفت و با كمال دلیرى و بدون این

اى بكنند به درگاه پروردگار خود استغاثه برده و از آن درگاه صبر و اندیشهتهدید فرعون 

 تحمل در برابر شكنجه فرعون را مسالت نموده و گفتند:

پروردگارا ما را در برابر عذابى كه فرعون اراده آن ...!  ربنا افرغ علینا صبرا  -

 ! را كرده صبر و تحمل ده

  !ت ما را مسلم بمیرانو اگر ما را كش ! و توفنا مسلمین -

  265ص :    8المیزان ج :                     

 

 

 جزئیاتی دیگر از گفتمان موسی با فرعون و ساحران

 

بُُّكَما یَُموسى»   «؟قَاَل فََمن رَّ

 !«ٍء َخْلقَهُ ثمَّ َهَدىقَاَل َربُّنَا الَِّذى أَْعطى كلَّ شىْ  »

 «؟قَاَل فََما بَاُل اْلقُُروِن األُولى »

 ...!«قَاَل ِعْلُمَها ِعنَد َربى فى ِكتٍَب  ال یَِضلُّ َربى َو ال یَنسى »

 

  «پروردگار شما كیست؟ ! فرعون گفت: اى موسى» 

گفت: پروردگار ما همان است كه خلقت هر چیزى را به آن داد و سپس هدایتش » 

  !«كرد

  «پس حال نسلهاى گذشته چیست ؟ : گفت» 

كند و نه وردگار من در كتابى است كه پروردگارم نه خطا مىگفت: علم آن نزد پر» 

  !«فراموش

اى كرد و برایتان در آن راهها كشید و از همان كه زمین را براى شما گهواره» 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب پنجاه ونهم: گفتمان های تبلیغی قرآن 74

  !«آسمان آبى فرود آورد و با آن انواع مختلف گیاه پدید آوردیم 

  !«عبرتها است بخورید و حیوانات خود را بچرانید كه در آن براى اهل خرد ،» 

گردانیم و بار دیگر از آن بیرونتان ما شما را از زمین آفریدیم و بدان بازتان مى» 

  !«كشیممى

 !«ما همه آیات خویش را به فرعون نشان دادیم ولى او تكذیب كرد و سر باز زد» 

اى تا با جادوى خویش از سرزمینمان گفت: اى موسى آیا سوى ما آمده» 

  «بیرونمان كنى؟

ما نیز جادویى مانند آن براى تو خواهیم آورد، میان ما و خودت در مكانى معین » 

  !«گاهى بگذار كه از آن تخلف نكنیموعده

) مردم نیمروز مجتمع  (كه مشروط بر این )گاه شما روز عید باشدگفت: وعده» 

  !«شوند

  !«فرعون رفت و نیرنگ خویش را فراهم كرد و باز آمد» 

آنها گفت: واى بر شما به خدا دروغ مبندید كه شما را به عذابى هالك موسى به » 

  !«كند و هر كه دروغ سازد نومید شود

 .«آنها میان خودشان در كارشان مناقشه كردند و رازها آهسته گفتند» 

خواهند با جادوى خویش شما را از سرزمینتان گفتند: اینان دو جادوگرند كه مى» 

  !«وب شما را از میان ببرندبیرون كنند و آئین خ

پس نیرنگتان را فراهم كنید، آنگاه صف بسته بیایید كه در آن روز هر كه برتر » 

  !«گرددشود رستگار مى

  «افكنى یا ما اول كس باشیم كه بیفكنیم ؟ گفتند: اى موسى آیا تو مى» 

ها یسمانگفت: شما بیفكنید و آن وقت در اثر جادوى آنان به نظر او رسید كه ر» 

  .«روندو عصاهایشان راه مى

  .«و موسى در ضمیر خود به ترس افتاد» 

  !«گفتیم مترس كه تو خود برترى » 

اند ببلعد، فقط نیرنگ جادویى آنچه به دست راست دارى بیفكن تا آنچه را ساخته» 

 !«شود اند و جادوگر هر جا باشد رستگار نمىاست كه ساخته

خاكسار شدند و گفتند: به خداى هارون و موسى ایمان  كنانجادوگران سجده» 

  !«آوردیم 

  «؟!تان دهیم به او ایمان آوردیدفرعون  گفت: چرا پیش از آنكه اجازه» 

ها و پاهایتان پس وى بزرگ شما است كه جادو تعلیمتان داده پس به یقین دست» 

كنم تا بدانید عذاب كدام مىهاى نخل آویزانتان برم و بر تنهرا به عكس یكدیگر مى

  !«تر و پایدارتر استیك از ما سخت

دهیم، هر چه ها كه سوى ما آمده ترجیح نمىگفتند: هرگز تو را بر این معجزه» 

  !«زنىكنى بكن فقط به زندگى این دنیاى ما لطمه مىمى
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با زور ایم كه گناهانمان را با این جادوگرى كه ما به پروردگارمان ایمان آورده» 

  !«تر استبدان وادارمان كردى بیامرزد كه خدا بهتر و پاینده

شود كه در آنجا نه كار به پیشگاه پروردگار خویش رود جهنمى مىو هر كه گنه» 

  !«میرد و نه زندگى دارد مى

هاى بلند هر كه مؤمن به پیشگاه او رود و كار شایسته كرده باشد آنان مرتبت» 

  !«دارند

اى جاوید كه در آن جویها روان است و جاودانه در آنند، این پاداش هبهشت» 

  !«كسى است كه پاك خوئى كرده باشد 

و به موسى وحى كردیم: بندگان مرا شبانه حركت ده و بیرون ببر و براى آن در » 

  !«دریا راهى خشك بجوى و از گرفتن  دشمنان نه بیم كن و نه بترس

ایشان شدند، و از فرو گرفتن دریا به فرعونیان فرعون با سپاهیانش از پى » 

 !«همان رسید كه رسید

  طه(/79تا49!«)فرعون قوم خویش را گمراه كرد و هدایت نكرد» 

 

السالم است، كه در آن رفتن موسى و این آیات فصل دیگرى از داستان موسى علیه

كند، البته هارون نزد فرعون و تبلیغ رسالتشان مبنى بر نجات بنى اسرائیل را بیان مى

جزئیات جریان را هم خاطر نشان كرده، از آن جمله مساله معجزه آوردن و مقابله با 

اى اجمالى حر ساحران و ایمان آوردن ساحران و اشارهساحران و ظهور و غلبه حق بر س

به بیرون بردن بنى اسرائیل و شكافته شدن آب دریا و تعقیب كردن فرعون و لشگریانش او 

 باشد . و بنى اسرائیل را سر انجام غرق شدن فرعون، مى (موسى )

از  در پاسخ آن دو گفت: پروردگار شما كیست؟ در حقیقت خواسته استفرعون اگر 

ربوبیت خداى سبحان براى خود تغافل كند و خود را به این راه بزند كه من كلمه 

  پرسد پروردگارى كه شما رسول او هستید كیست؟پروردگارت را نشنیدم لذا مى

پرست این است كه آفریدگار تمامى عالم یكى از اصول قطعى و مسلم نزد امم بت

تر از آن گیرى و تحدید شود و عظیمقیاسى اندازهحقیقتى است كه بزرگتر از آن است كه با م

است كه عقل و یا وهم كسى به او احاطه یابد و محال است كسى با عبادت خود متوجه او 

شده و با قربانیش به او تقرب جوید، پس او را نباید اله و رب خود گرفت، بلكه واجب آن 

اى آن واسطه قربانى كرد، تا است كه در عبادت متوجه بعضى از مقربین درگاهش شد و بر

ها همان آلهه و اربابند این واسطه .او آدمى را به خدا نزدیك نموده، در درگاهش شفاعت كند

كه كسى  و خداى سبحان نه اله است و نه رب، بلكه او اله آلهه و رب ارباب است، پس این

تواند مقصودش ىبگوید: براى من ربى است، البد مقصودش یكى از آلهه غیر خدا است و نم

 ها و گفتگوهاشان همین معنا مقصود است . در محاوره وثنى .خداى سبحان باشد

كه فرعون پرسید پروردگار شما كیست؟ نخواست وجود خداى سبحان را  پس این

كه خود او الهى دارد  كه آفریدگار همه عالم است انكار كند، و نیز این سؤال وى انكار این
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این بوده كه بفهمد اله موسى و فرعون كیست؟ آیا غیر فرعون اله و  بلكه منظور او، نیست

ربى دارند؟ و این همان معنایى است كه گفتیم از تغافل فرعون از دعوت آن دو به خداى 

و لو فرض  )شد، پس فرعون چنین فرض كردهاستفاده مى سبحان در اولین بار دعوتشان

ى بعضى آلهه غیر خدا كه معمول در آن كه موسى و برادرش او را به سو (شخص متجاهل

  پرسد آن اله و رب كیست؟خوانند، لذا مىروز بوده مى

آمده آن را اله ها نیز رسم بوده كه هر كس از هر اله كه خوشش مىدر میان وثنى

شدند رب كردند، وقتى از یك اله سیر مىگرفته و چه بسا كه در گرفتن اله تفنن مىخود مى

  .گزیدندر مىالهى دیگر ب و

پروردگار من آن كسى است یعنی، !« ء خلقه ثم هدىقال ربنا الذى اعطى كل شى» 

كه میان همه موجودات رابطه برقرار كرده و وجود هر موجودى را با تجهیزات آن یعنى 

شود، با سایر موجودات مرتبط قوا و آالت و آثارى كه به وسیله آن به هدفش منتهى مى

  .نموده است

مشتمل بر برهانى است كه ربوبیت منحصره را براى خداى تعالى ه مورد بحث جمل

 .كنداثبات مى

چون فرعون مانند سایر وثنى مذهبان منكر معاد  «؟قال فما بال القرون االولى» 

شكنى شنیده بود رها كرده، به بود، لذا گفتگوى از مساله ربوبیت را كه از موسى پاسخ دندان

  و از در استبعاد و ناباورى از او پرسید مگر چنین چیزى ممكن است؟ مساله معاد پرداخت

اى كه مردند و نابود شدند و دیگر نه خبرى از ایشان هاى ادوار گذشتهامتها و انسانیعنی 

كه در  چه حالى دارند و چگونه پاداش و كیفر اعمال خود را دیدند با اینی هست و نه اثر

  اى از آنان نمانده است؟هست و نه عملى و جز نام و افسانهعالم هستى نه عاملى از آنان 

السالم در موسى علیه !«قال علمها عند ربى فى كتاب ال یضل ربى و ال ینسى» 

پاسخ از سؤال فرعون، علمى مطلق و به تمام تفاصیل و جزئیات قرون گذشته را براى خدا 

پاداش و كیفر قرون اولى براى  ! گوید: علم آن نزد پروردگار من استكند و مىاثبات مى

كسى مشكل است كه به آن علم نداشته باشد، اما براى پروردگار من كه عالم به حال ایشان 

پذیرد، اشكال و استبعادى است و خطا و تغییر در علمش راه ندارد و غیبت و زوال نمى

  !ندارد

اوال به سحر او موسى را  !«قال ا جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسى» 

متهم كرد تا دیگر ملزم و مجبور به اعتراف به صدق دعوت او و معجزاتش نگردد، ثانیا به 

این  .خواهد نژاد قبط را از سرزمینشان كه همان سرزمین مصر است بیرون كندكه مى این

تهمت تهمتى است سیاسى تا بدان وسیله افكار عمومى را علیه او بشوراند و او را دشمن 

هایش آنان را از وطن و آب و خاكشان بیرون خواهد با نقشهعرفى كند، دشمنى كه مىملت م

 بریزد و معلوم است كسى كه وطن ندارد زندگى ندارد. 

خورم كه سحرى در مقابل سحرت بیاورم كه حجت تو را سوگند مىفرعون گفت: 

وعده بگذار كه نه ات را ابطال كند، حال بین ما و خودت روزى را در مكانى قطع و اراده



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب پنجاه ونهم: گفتمان های تبلیغی قرآن 77

 !ما تخلف كنیم و نه تو 

 .موسى گفت: موعد شما روز زینت و روز پراكنده شدن مردم در هنگام ظهر باشد

یابد اوال همه باشند و در ثانى در اگر این را شرط كرد براى این بود كه آنچه جریان مى

 روشنایى آفتاب همه ببینند . 

 كذبا فیسحتكم بعذاب و قد خاب من قال لهم موسى ویلكم ال تفتروا على هللا» 

خدا  اى است به فرعونیان كه بترسند و برالسالم موعظهاین كالم از موسى علیه !« افترى

  .به دروغ افترا نبندند

آنها میان خودشان در كارشان مناقشه  -فتنازعوا امرهم بینهم و اسروا النجوى» 

اى كه این تنازع و اختالف به خاطر موعظه شودمعلوم مى !«...كردند و رازها آهسته گفتند

كه موسى با آن وعظشان كرده و تا حدى اثر خود را در ایشان گذاشته  در میان آنان بپاشد

انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا و » از جمله بعدى كه در حكایت كالم ساحران فرموده:  . است

شود كه اختالف مزبور در همان اولین بارى كه پیدا معلوم مى !«ما اكرهتنا علیه من السحر

شد، در میان همین ساحران پیدا شده و از ناحیه ایشان بوده و چه بسا از جمله آینده كه 

اى كه در كار معارضه با موسى تردید كردند كه آن عده فهمیده شود «،ثم ائتوا صفا »گفت:

 .عضى از همین ساحران بودندو یا تصمیم گرفتند كه معارضه نكنند، ب

به هر حال وقتى فرعون و ایادیش دیدند كه مردم در كار معارضه با موسى اختالف كردند 

و این اختالف مایه رسوایى و شكست ایشان است، با یكدیگر خلوت كردند و پس از 

اى كه هاى محرمانه چنین تصمیم گرفتند كه با مردم در باره حكمت و موعظهمشورت

بلكه آن را مسكوت گذاشته و تهمت  به سمع ایشان رسانده اصال حرف نزنند و نزدندموسى 

خواهد شما نژاد قبط را از فرعون را وسیله قرار داده و گفتند: موسى ساحرى است كه مى

 !دهدسرزمینتان بیرون كند و معلوم است كه هیچ قومى به این كار تن در نمى

فت و مردم را وادار به وحدت كلمه و اتفاق فریبى و مكارى رواج یابازار عوام

كردند و هشدار دادند كه سستى مكنید، ملیت و تمدن خود را حفظ نمایید و بر دشمنان حمله 

هاى جمیل شورانید و از سوى دیگر با وعدهفرعون از یكسو مردم را مى .دسته جمعى بكنید

 »گفت:مى «؟ان كنا نحن الغالبین ا ئن لنا الجرا »پرسیدند:كرد و به مردم كه مىدلگرم مى

و به هر وجهى كه ممكن بود چه از راه ترغیب و یا ترهیب،  !«نعم و انكم اذا لمن المقربین

برخیزند  السالممردم را وادار كردند كه نسبت به كیش خود پایدارى كنند و علیه موسى علیه

 . 

د، آنگاه قبطیان روز موعود همه در محل موعود جمع شدند و موسى نیز حاضر ش

موسى را مخیر كردند بین اینكه او اول بیندازد و یا صبر كند تا ساحران اول بیندازند بعد 

آید بیاورند و پیدا است او، موسى هم میدان را به آنان وا گذاشت تا هر چه از طاقتشان برمى

  !كه موسى دلش نسبت به وعده خدا گرم بود و هیچ قلق و اضطرابى نداشت

كه موسى گفت:  همین !«ا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعىفاذ» 

كه  اى نشد كه موسى دید آنچه را كه دید، حتى بدون ایناول شما بیندازید، دیگر هیچ فاصله
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انداختن آنها فاصله شده باشد. آنچه به خیال موسى در آمد به خیال سایر تماشاچیان نیز در 

  .رس احساس نمود كه خیلى قابل اعتناء نبودنفس خود نوعى ت. در آمد

اند كه آید كه ساحران سحرى نشان دادهالسالم بر مىاز احساس ترس موسى علیه

شبیه به معجزه و نزدیك به آن بوده، هر چند كه با همه عظمتش سحر و خالى از حقیقت 

  !بودالسالم آورده بود معجزه و داراى حقیقت بوده است، ولى آنچه موسى علیه

السالم را آنچنان تاییدى كرد كه دیگر نقطه ابهام و كمترین خداى تعالى موسى علیه

موسى از دم سحر ساحران را درو كرد و همه  اشتباهى براى مردم باقى نماند، آرى عصاى

  !را بلعید

در این جمله به منظور تایید و تقویت  !«قلنا ال تخف انك انت االعلى ... حیث اتى» 

كند كه: تو از هر جهت ما فوق آنهایى و چون السالم او را از ترسیدن نهى مىلیهموسى ع

كند، پس دیگر هاى شوم آنان و سحرشان به تو كارى نمىچنین است دیگر هیچ یك از نقشه

 !موجبى نیست كه بترسى

السالم مامور در این جمله موسى علیه !«و الق ما فى یمینك تلقف ما صنعوا ...» 

  !كه عصاى خود را بیفكند تا همه آنچه را كه آنها درست كرده بودند ببلعد شودمى

آنچه آنان دارند كید ساحران است كه حقیقتى ندارد و  «...،انما صنعوا كید ساحر» 

آنچه با موسى است معجزه و حقیقت محض است و معلوم است كه حق غالب است و مغلوب 

  !شودنمى

كند كه آنچه از سحر ساحر عاید این جمله اثبات مى -!«و ال یفلح الساحر حیث اتى» 

شود خیالى است از تماشاگران، خیالى باطل و خالى از حقیقت و معلوم است كه در او مى

 !امر موهوم و خالى از واقعیت، فالح و رستگارى حقیقى نیست

دهد و از كند و آن را به صورت حق جلوه مىباطل همواره امورى را آرایش مى

وى دیگر حق نیز همواره باطل را رسوا نموده و آنچه را كه در برابر ناظران اظهار س

كند و یا با قدرى مهلت و بلعد، چیزى كه هست یا به سرعت این كار را مىدارد مىمى

 !كندى

هاى بین حق و باطل یعنى هر مثل داستان موسى و سحر ساحران در تمام جنگ

  ...!جریان دارد ،ى كه آن را نابود سازدباطلى كه خودنمائى كند و هر حق

  225ص :    14المیزان ج : 
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 گفتمان موسی با فرعون ، 

 و ساختن برج دیدبانی آسمانها
 

ْفتًرى َو َما سِمْعنَا بَِهذَا فى »  وسى ِبئَایَتِنَا بَیِّنٍَت قَالُوا َما َهذَا إِال ِسْحٌر مُّ ا َجاَءُهم مُّ فَلَمَّ

ِلینَ َءابَائنَا    ...!«األَوَّ

پس چون موسى با معجزات روشن ما به سوى فرعونیان آمد گفتند: این جز » 

سحرى كه به خدا بسته است چیز دیگرى نیست، و ما از نیاكان خود چنین چیزى 

  !«ایمنشنیده

موسى گفت : پروردگار من به كسى كه به هدایت كردن از ناحیه او آمده داناتر » 

داند كه خانه آخرت براى چه كسى است چون ستمگران رستگار است و بهتر مى

  !«شوندنمى

شناسم، من غیر از خودم معبودى براى شما نمى !اى بزرگان قوم : فرعون گفت» 

آتش برافروز و آجر بساز و برجى درست كن باشد كه از  لاى هامان برایم بر گِ 

 !«دانم ىمعبود موسى اطالعى بیابم و من او را از دروغگویان م

فرعون و لشكریانش در زمین بدون حق سركشى كردند و پنداشتند كه به سوى » 

  !«گردندما برنمى

پس ما او و لشكریانش را گرفتیم و در دریا ریختیم پس بنگر كه عاقبت » 

 !«ستمگران چگونه بود

كردند و روز ما آنان را پیشوایانى كردیم كه مردم را به سوى آتش دعوت مى» 

  !«قیامت از آن مردم یاورى نخواهند یافت 

 !«رویى نصیبشان كردیمبعد از رفتنشان هم در دنیا لعنت و در قیامت زشت» 

  قصص(/42تا 36)      

 

وقتى موسى نزد  !«رى ...فلما جاءهم موسى بایاتنا بینات قالوا ما هذا اال سحر مفت» 

این سحر از بس خالف واقع است كه  یعنی !فرعونیان آمد، گفتند: این سحرى است مفترى

سحر مفترى اشاره است به معجزاتى  كه مجعول باشد. گویا عین جعل كردن است، نه این

یى است كه خودش بندىكه آن جناب آورد، یعنى اینها جز سحرى من درآوردى نیست، چشم

  !دهدت كرده و به دروغ به خدا نسبت مىدرس

گذشته و قدیمى ما برایمان نقل  آنچه موسى آورده دینى است نوظهور، كه از پدران

 .نشده، كه در عصرى از اعصار به آن معتقد بوده باشند

 -و قال موسى ربى اعلم بمن جاء بالهدى من عنده و من تكون له عاقبة الدار » 

به كسى كه به هدایت كردن از ناحیه او آمده داناتر است و بهتر موسى گفت: پروردگار من 

  !«شوندداند كه خانه آخرت براى چه كسى است چون ستمگران رستگار نمىمى
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تعریض به فرعون و قومش  «شوند،چون ستمكاران رستگار نمى »كه گفت: در این

ان  اساس سنت حیات را بر كه آن است و در آن عاقبة الدار را از ایشان نفى كرده، براى این

ظلم بنا نهادند، كه معلوم است در چنین نظامى از عدالت اجتماعى خبرى نیست، و چنین 

نظامى بر خالف فطرت انسانى است، كه جزئى از نظام كون است، در نتیجه بر خالف 

نظام آفرینش نیز هست و نظام آفرینش چنین نظام و اجتماعى را نابود خواهد كرد، پس 

  !شوندمردمى رستگار نمى چنین

فرعون براى بزرگان  !«و قال فرعون یا ایها المأل ما علمت لكم من اله غیرى ...» 

قوم خود چنین اظهار كرد كه از آیات و معجزات موسى و دعوت او برایش روشن نشده كه 

معبودى در عالم هست كه رب همه عالمیان باشد و اصال اطالع از معبودى غیر از خودش 

دهد كه برجى بسازد، بلكه از باالى آن از اله و ر عالم ندارد، آنگاه به هامان دستور مىد

 معبود موسى اطالعى پیدا كند. 

برایم برجى بساز تا بر آخرین پله آن باال روم و به آسمانها نظر كنم، شاید  می گوید:

كرده كه خداى تعالى جسمى است كه در گویا او خیال مى ! از اله موسى اطالعى یابم

كه اگر چنین برجى برایش  كندبعضى از طبقات جو یا افالك منزل دارد، لذا اظهار امید مى

درست كنند از باالى آن به خداى تعالى اشراف و اطالع پیدا كند، ممكن هم هست كه او 

  .مردم مشتبه نموده و گمراهشان سازد خواسته مطلب را بركرده بلكه مىچنین خیالى نمى

اى بسازند، تا ستارگان را رصدبندى مرادش این بوده برایش رصد خانه یا این که

نموده، از اوضاع كواكب استنباط كند آیا رسولى مبعوث شده تا با رسالت موسى تطبیق كند 

 كند حق است یا نه؟ یا نه و یا آنچه موسى ادعا مى

گوید: نه تنها نسبت به اله دیگر غیر از در این جا مى !«الكاذبینو انى الظنه من » 

خودم جهل دارم، بلكه از این طرف گمان به عدم چنین معبودى دارم و گمان دارم كه موسى 

  است. گوید و این مدعا را براى تلبیس و گمراه كردن مردم كردهدروغ مى

یعنى  !«انهم الینا ال یرجعون و استكبر هو و جنوده فى األرض بغیر الحق و ظنوا» 

حالشان حال كسى است كه برنگشتن به سوى ما در نظرش رجحان دارد، چون در سویداى 

معاد را انكار كردند در حالى كه دلهایشان به آن یقین داشت، آنها  .دل یقین به رجوع داشتند

 !و این انكارشان از ظلم و گردنكشى بود

  49ص :    16المیزان ج :     
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 گفتمان های موسی با بنی اسرائیل  -2
 

 

 

 گفتمان موسی و بنی اسرائیل درباره ذبح گاو

 

َ یَأُْمُرُكْم أَن تَْذبُحوا بَقََرةً  قَالُوا أَ تَتَِّخذُنَا ُهُزواً  قَاَل »  َو إِْذ قَاَل ُموسى ِلقَْوِمِه إِنَّ َّللاَّ

ِ أَْن أَُكوَن ِمَن   ...!«الجاِهِلینَ أَُعوذُ بِاَّللَّ

 

دهد كه گاوى را سر ببرید  و چون موسى بقوم خویش گفت: خدا بشما فرمان مي» 

  !«برمگفت از نادان بودن بخدا پناه مى كنى؟گفتند مگر ما را ریشخند مى

گفتند: براى ما پروردگار خویش بخوان تا بما روشن كند گاو چگونه گاوى است » 

سالخورده و نه خردسال بلكه میانه این دو حال پس ست نه ا گفت: خدا گوید گاوي

  !«اید كار بندیدآنچه را فرمان یافته

گفتند: براى ما پروردگار خویش را بخوان تا بما روشن كند گاو چگونه گاوى » 

  !«اند و اگر خدا بخواهد هدایت شویمباشد كه گاوان چنین بما مشتبه شده

م كه زمین شخم زند و كشت آب دهد بلكه از گفت: خدا گوید كه آن گاویست نه را» 

او را سر گ كار بر كنار است و نشاندار نیست گفتند حاال حق مطلب را گفتى پس

  !«بریدند در حالیكه هنوز میخواستند نكنند

كردید و خدا آنچه را نهان و چون كسى را كشته بودید و درباره او كشمكش مى» 

  !«داشتید آشكار كرد  مي

كند و اى از گاو را بكشته بزنید خدا مردگان را چنین زنده مىارهگفتیم پ» 

  !«نمایاند شاید تعقل كنیدهاى قدرت خویش بشما مىنشانه

تر بود كه بعضى از پس این جریان دلهایتان سخت شد كه چون سنگ یا سخت» 

سنگها جویها از آن بشكافد و بعضى آنها دو پاره شود و آب از آن بیرون آید و 

 !«كنید غافل نیستعضى از آنها از ترس خدا فرود افتد و خدا از آنچه مىب

  بقره(/74تا67)                   

 

  

 ...!« و اذ قال موسى لقومه ان هللا یامركم أن تذبحوا بقرة» 

داستان گاو بنى اسرائیل است، و بخاطر همین قصه بود كه نام ه این آیه راجع ب

 .بقره شدسوره مورد بحث، سوره 
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د، كه نكنآیه مورد بحث و چهار آیه بعد از آن، بر بى ادبى بنى اسرائیل داللت مى

كنى و با آن او نسبت دادند كه ما را مسخره مىه پیغمبر خود را اذیت كردند، و ب

گوئى چطور گاوى باشد؟ اوامر  هاى بیجاى خود كه پرسیدند: گاوى كه ميخواهىتوضیح

را نسبت ابهام دادند، و طورى سخن گفتند كه از سراپاى سخنشان  الهى و بیانات انبیاء

موسى گفتند: به ه شود، چند نوبت ب مقام واالى ربوبیت استشمام ميه توهین و استخفاف ب

ادع لنا ربك  :»دانستند پروردگار موسى را پروردگار خود نمي گویا ! پروردگارت بگو

این ه و ب «بپرس كه آن گاو چگونه گاوى باشد؟از پروردگارت براى ما  -یبین لنا ما هى 

 - ادع لنا ربك یبین لنا ما لونها »اكتفاء نكرده، بار دیگر همین بى ادبى را تكرار نموده گفتند:

این اكتفاء نكرده، ه باز ب !«از پروردگارت بخواه تا رنگ آن گاو را برایمان روشن سازد

از پروردگارت بخواه،  -؟ ان البقر تشابه علیناادع لنا ربك یبین لنا ما هى »بار سوم گفتند:

  «است! این گاو را براى ما مشخص كند كه گاو بر ما مشتبه شده

از پروردگارمان » این بى ادبان، حتى یكبار هم نگفتند:كنید، بطوریكه مالحظه مى

ادبى  و با این بى  !«قضیه گاو براى ما مشتبه شده »و از این گذشته، مكرر گفتند:  !«بخواه

 خود، نسبت گیجى و تشابه به بیان خدا دادند . 

ان البقر تشابه » كه گفتند:  تر از همه آنها، اینادبیها، و مهمعالوه بر همه آن بى

آن گاو  -ان البقرة تشابهت علینا  »و نگفتند: !«جنس گاو برایمان مشتبه شده -علینا 

مخصوص كه باید بوسیله زدن دم آن بكشته بنى اسرائیل او را زنده كنى، براى ما مشتبه 

اند بگویند: همه گاوها كه خاصیت مرده زنده كردن ندارند، و این خواسته گویا !«شده

  .خاصیت مال یك گاو مشخص است، كه این مقدار بیان تو آن گاو را مشخص نكرد

كه تاثیر همه از  اند، نه از خدا، با اینرا از گاو دانسته و خالصه تاثیر نامبرده

تعالى هم نفرموده بود: كه گاو معینى را  خداى سبحان است، نه از گاو معین، و خداي

توانستند، از این  بكشید، بلكه بطور مطلق فرموده بود: یك گاو بكشید، و بنى اسرائیل مي

  .شندیك گاو بكو  اطالق كالم خدا استفاده نموده

را نسبت جهالت و بیهوده  السالمعلیه از این هم كه بگذریم، در ابتداى گفتگو، موسى

و آنگاه بعد   «اى؟آیا ما را مسخره گرفته -أ تتخذنا هزوا  »كارى و مسخرگى دادند، و گفتند:

 گویا!« حاال حق را گفتى -االن جئت بالحق »از این همه بیان كه برایشان كرد، تازه گفتند:

تاكنون هر چه گفتى باطل بوده، و معلوم است كه بطالن پیام یك پیامبر، مساوى است با 

 بطالن بیان الهى . 

را شنیدند، تعجب  !«ان هللا یامركم ان تذبحوا بقرة »وقتى بنى اسرائیل فرمان:

كردند، و جز اینكه كالم موسى پیغمبر خدا را حمل بر این كنند كه مردم را مسخره كرده، 

اى میان دیگرى براى گاوكشى نیافتند، چون هر چه فكر كردند، هیچ رابطه محمل

درخواست خود، یعنى داورى در مسئله آن كشته، و كشف آن جنایت و میان گاوكشى نیافتند، 

 كنى؟  لذا گفتند: آیا ما را مسخره مى

منشا این اعتراضشان، نداشتن روح تسلیم و اطاعت، و در عوض داشتن ملكه 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب پنجاه ونهم: گفتمان های تبلیغی قرآن 83

خواستند بگویند: ما هرگز زیر  اصطالح ميه استكبار، و خوى نخوت و سركشى بود، و ب

خدا باو ه كه در مسئله ایمان ب پذیریم، همچنانرا نبینیم، نمى رویم، تا چیزيبار تقلید نمى

آوریم، مگر وقتى كه خدا را ما بتو ایمان نمى - لن نؤمن لك، حتى نرى هللا جهرة» گفتند: 

  بقره ( /55!«) فاش و هویدا ببینیم

خواستند در همه امور  مي كه باین انحراف مبتال نشدند، مگر بخاطر اینو 

استقالل داشته باشند، چه امورى كه در خور استقاللشان بود و چه آن امورى كه در خور 

و از پیامبر  كردندمحسوسات را در معقوالت هم جارى مىآن نبود، لذا احكام جارى در 

یا  »گفتند:حس باصره آنان محسوس كند و یا مىه خواستند: كه پروردگارشان را ب خود مي

اى موسى براى ما خدائى درست  -موسى اجعل لنا الها ، كما لهم آلهة، قال انكم قوم تجهلون

خواهید  استى شما مردمى هستید كه ميكن، همانطور كه آنان خدایانى دارند، گفت: بر

كردند: پیغمبرشان هم مثل خودشان بوالهوس است، و مانند و خیال مى !«همیشه نادان بمانید

كنى؟ یعنى مثل ما سفیه و آنان اهل بازى و مسخرگى است، لذا گفتند: آیا ما را مسخره مى

و در  !«هلل ان اكون من الجاهلیناعوذ با» نادانى؟ تا آنكه این پندارشان را رد كرد و فرمود: 

برم این پاسخ از خودش چیزى نگفت، و نفرمود: من جاهل نیستم، بلكه فرمود: پناه بخدا مى

پذیرد، تمسك خواست تا بعصمت الهى كه هیچوقت تخلف نمى !كه از جاهالن باشم از این

بینیم، چه مى كه بشهادت این )هاى مخلوقى، كه بسیار تخلف پذیر استحكمته جوید، نه ب

 ( !بسیار آلودگانى كه علم و حكمت دارند، ولى از آلودگى جلوگیر ندارند

بنى اسرائیل معتقد بودند: آدمى نباید سخنى را از كسى بپذیرد، مگر با دلیل و این 

اعتقاد هر چند صحیح است، و لكن اشتباهى كه ایشان كردند، این بود: كه خیال كردند آدمى 

حكمى بطور تفصیل پى ببرد و اطالع اجمالى كافى نیست، بهمین جهت  تواند بعلت هر مي

كرد جناب خواستند تا تفصیل اوصاف گاو نامبرده را بیان كند، چون عقلشان حكم مى از آن

كه نوع گاو خاصیت مرده زنده كردن را ندارد، و اگر براى زنده كردن مقتول، اال و البد 

صى است، كه چنین خاصیتى دارد، پس باید با ذكر باید گاوى كشته شود، البد گاو مخصو

 اوصاف آن، و با بیانى كامل، گاو نامبرده را مشخص كند . 

لذا گفتند: از پروردگارت بخواه تا براى ما بیان كند: این گاو چگونه گاوى است، و 

چون بى جهت كار را بر خود سخت گرفتند، خدا هم بر آنان سخت گرفت، و موسى در 

فرمود: باید گاوى باشد كه نه الغر باشد، نه پیر و نازا و نه بكر كه تاكنون گوساله پاسخشان 

  .نیاورده باشد، بلكه متوسط الحال باشد

ترحم كرد و اندرزشان فرمود، كه اینقدر در سئوال از  آنگاه پروردگارشان بحالشان

ین مقدار از بیان خصوصیات گاو اصرار نكنند، و دائره گاو را بر خود تنگ نسازند، و بهم

  !«اند بیاوریدهمین را كه از شما خواسته -فافعلوا ما تؤمرون» قناعت كنند و فرمود: 

ولى بنى اسرائیل با این اندرز هم از سئوال باز نایستادند و دوباره گفتند: از 

پروردگارت بخواه، رنگ آن گاو را براى ما بیان كند، فرمود: گاوى باشد زرد رنگ، ولى 

ر رنگ و شفاف كه بیننده از آن خوشش آید، در اینجا دیگر وصف گاو تمام شد و زرد پ
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 كامال روشن گردید كه آن گاو عبارت است از چه گاوى و داراى چه رنگى. 

را تكرار كردند،  شان حال باز راضى نشدند، و دوباره همان حرف اول ولى با این

شود و گفتند از  آن استشمام نميآنهم با عبارتى كه كمترین بوئى از شرم و حیا از 

این گاو چگونه گاوى باشد؟ چون گاو براى ما  :پروردگارت بخواه براى ما بیان كند كه

  .شویم مي مشتبه شده، و ما انشاء هللا هدایت

براى بار سوم پاسخ داد و در توضیح ماهیت آن گاو و رنگش  السالمعلیه موسى

كشى رام نشده باشد، نه بتواند شخم كند و نه و آبفرمود: گاوى باشد كه هنوز براى شخم 

حاال درست » وقتى بیان گاو تمام شد و دیگر چیزى نداشتند بپرسند، آنوقت گفتند: . آبیارى

خواهد سخن طرف خود را بپذیرد، ولى چون ادله او قوى كه نمى عینا مثل كسي !«گفتى

رافش از روى ناچارى است و شود بگوید: بله درست است، كه این اعت است، ناگزیر مي

كه آخر تاكنون سخنت روشن نبود، و بیانت  اینه آنگاه از لجبازى خود عذر خواهى كند، ب

ایشان، نظیر  !«االن جئت بالحق » كه اعتراف به تمام نبود، حاال تمام شد، دلیل بر این

گاو  - لونفذبحوها و ما كادوا یفع »فرماید:اعتراف آن شخص است این است كه در آخر مى

خالصه هنوز ایمان درونى بسخن موسى  !«را كشتند، اما خودشان هرگز نمیخواستند بكشند

اى نداشتند و مجبور پیدا نكرده بودند، و اگر گاو را كشتند، براى این بود كه دیگر بهانه

 بقبول شدند. 

شخصى را ، می پردازداصل قصه ه در اینجا ب «...،و اذ قتلتم نفسا ، فادارأتم فیها» 

كرد و كردند، یعنى هر طائفه خون او را از خود دور مىكشته بودند و آنگاه تدافع مى

برمال سازد، لذا دستور  خواست آنچه آنان كتمان كرده بودند خدا مي .داد بدیگرى نسبت مي

هاى كند و نشانهاى از گاو را بكشته بزنید خدا مردگان را چنین زنده مىگفتیم پاره»  داد:

  !«نمایاند شاید تعقل كنیددرت خویش بشما مىق

تر بود كه بعضى از پس این جریان دلهایتان سخت شد كه چون سنگ یا سخت» 

سنگها جویها از آن بشكافد و بعضى آنها دو پاره شود و آب از آن بیرون آید و 

  !«كنید غافل نیستبعضى از آنها از ترس خدا فرود افتد و خدا از آنچه مى

 300ص :    1المیزان ج :                 

 

 

 موسی)ع( برابر درلجاجت های بنی اسرائیل 

 

َو إِْذ قَاَل ُموسى ِلقَْوِمِه یَقَْوِم إِنَُّكْم ظلَْمتُْم أَنفُسكم بِاتَخاِذُكُم اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلى بَاِرئُكْم  »

ِحیمُ  اب الرَّ  ...!«فَاْقتُلُوا أَنفُسُكْم ذَِلُكْم َخیٌر لَُّكْم ِعنَد بَاِرئُكْم فَتَاب َعلَْیُكْم  ِإنَّهُ ُهَو التَّوَّ

پرستى بخود ستم كردید، پس خود گفت: اى قوم شما با گوساله و موسى بقوم» 

بسوى خالق خود بازآئید و یكدگر را بكشید كه این نزد خالقتان براى شما بهتر 

  !«است پس خدا بر شما ببخشید كه او بخشنده و رحیم است
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و چون گفتید: اى موسى ترا باور نكنیم تا خدا را آشكار ببینیم در نتیجه صاعقه » 

  !«كردیدشما را بگرفت در حالیكه خود تماشا مى

  !«آنگاه شما را از پس مرگتان زنده كردیم شاید سپاس بدارید» 

و ابر را سایبان شما كردیم و ترنجبین و مرغ بریان براى شما فرستادیم و گفتیم » 

ایم بخورید و این نیاكان شما بما ستم نكردند از چیزهاى پاكیزه كه روزیتان كرده

 !«كردندبلكه بخودشان ستم مى

و چون گفتیم باین شهر درآئید و از هر جاى آن خواستید بفراوانى بخورید و از » 

كنان درون روید و بگوئید: گناهان ما را فرو ریز تا گناهان شما را این در سجده

 !«بیامرزیم و نیكوكاران را فزونى دهیم

اشتند بگفتند و بر آنها كه ستم و كسانیكه ستم كردند سخنى جز آنچه دستور د» 

 !«كردند بخاطر كارهاى ناروا كه همى كردند از آسمان عذابى نازل كردیم

و چون موسى براى قوم خویش آب همى خواست گفتیم عصاى خود باین سنگ » 

بزن تا دوازده چشمه از آن بشكافد كه هر گروهى آبخور خویش بدانست  روزى 

 !«زمین به تباهكارى سر مكشیدخدا را بخورید و بنوشید و در 

توانیم بسازیم پروردگار خویش را یك خوراك نمىه و چون گفتید اى موسى ما ب» 

بخوان تا از آنچه زمین همى رویاند از سبزى و خیار و سیر و عدس و پیازش 

كنید بشهر فرود تر را با بهتر عوض مىبراى ما بیرون آورد، گفت چگونه پست

كه خواستید بیابید و ذلت و مسكنت بر آنان مقرر شد و بغضب آئید تا این چیزها 

هاى خدا را انكار همى كردند و پیامبران را بناروا همى خدا مبتال شدند زیرا آیه

 !« كشتند زیرا نافرمان شده بودند و تعدى همى كردند

  بقره(/61تا54)                  

 

خطابها و انواع تعدیها و گناهانى كه ظاهر آیه شریفه و ما قبل آن این است كه این 

كه  از بنى اسرائیل در این آیات شمرده، همه آنها بهمه بنى اسرائیل نسبت داده شده، با این

بنى اسرائیل ست كه ا دانیم آن گناهان از بعضى از ایشان سر زده و این براى آن مي

ر نتیجه اگر عملى از چون یك تن بودند، د اى بودند كه قومیت در آنها شدید بود،جامعه

دادند و گر نه  شدند و عمل بعضى را بهمه نسبت مي زد همه بدان راضى ميبعضى سر مى

را نكشتند و همچنین سایر  همه بنى اسرائیل گوساله نپرستیدند و همه آنان پیغمبران خداي

 .گناهان را همگى مرتكب نشدند

همه نیست، بلكه منظور ه هم قطعا خطاب ب !«و اقتلوا انفسكم» بنا بر این جمله: 

  .آنهایند كه گوساله پرستیدند

 است. شان قبول شدهكه بعد از آن كشتار، توبه داللت دارد بر این ...!«فتاب علیكم» 

در روایات هم آمده كه توبه ایشان قبل از كشته شدن همه مجرمین نازل شد. از اینجا 

امتحانى بوده، نظیر امر بكشتن ابراهیم اسماعیل  فهمیم، كه امر بیكدیگركشى، امرىمى
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اى ابراهیم تو دستورى را كه »  فرزند خود را، كه قبل از كشته شدن اسماعیل خطاب آمد: 

  !«در خواب گرفته بودى، انجام دادى

السالم هم آن جناب فرمان داده بود كه: بسوى آفریدگارتان در داستان موسى علیه

ء شما، برایتان بهتر است، خداى سبحان بكشید كه این در نزد بارى توبه ببرید و یكدگر را

امضاء كرد و كشتن بعض را كشتن كل بحساب آورده، توبه را بر  هم همین فرمان او را

  .آنان نازل كرد

ایات ه نافرمانى و مداومت آنان در تجاوز، علت كفرشان ب ...!«ذلك بما عصوا »

 !خدا و پیغمبركشى شد

  284ص :    1المیزان ج :     

 

 گفتمان موسی در دشت سرگردانی

 

ِ َعلَْیُكْم إِْذ َجعََل فِیُكْم أَنبِیَاَء َو َجعَلَُكم »  َو إِْذ قَاَل ُموسى ِلقَْوِمِه یَقَْوِم اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ

َن اْلعَلَِمینَ  ا لَْم یُْؤِت أََحداً ّمِ لُوكاً َو َءاتَاُكم مَّ  !«مُّ

ُ لَُكْم َو ال تَْرتَدُّوا َعلى أَْدبَاِركْم فَتَنقَِلبُوا  » یَقَْوِم اْدُخلُوا األَْرض اْلُمقَدَّسةَ الَّتى َكتَب َّللاَّ

 ...!«َخِسِرینَ 

و تو اى رسول بیاد آر آن زمانى را كه موسى به قوم خود گفت: اى مردم بیاد » 

بیائى در میان شما قرار دارد آرید این نعمت را كه خدا به شما ارزانى داشت كه ان

و شما را، پس از سالها و قرنها بردگى فرعون، آزاد و مالك سرنوشت خود كرد و 

  !«هائى داد كه به احدى از اهل زمان نداداز عنایات و الطاف خود به شما بهره

اى قوم بنى اسرائیل به این سرزمین مقدس كه خدا برایتان مقدر كرده درآئید و » 

  !«ایدود بر نگردید كه اگر بر گردید به خسران افتادهاز دین خ

بنى اسرائیل گفتند: اى موسى در آنجا مردمى نیرومند و داراى سطوت هست، و » 

ما هرگز بدانجا در نیائیم مگر بعد از آنكه آن مردم از آنجا خارج شوند، اگر خارج 

  !«شدند البته ما داخل خواهیم شد

دو موهبتى  كه ترس خدا در دل داشتند و خدا به آندو نفر از میان جمعیتى » 

كرده، روى به مردم كرده و گفتند: از مرز این سرزمین داخل شوید و مطمئن 

و اگر براستى ایمان ! كه از مرز گذشتید شما غالب خواهید شد باشید كه همین

  !«دارید توكل و تكیه به خدا كنید

سرزمین هستند ابدا ما داخل آن مجددا گفتند اى موسى تا آن مردم در آن » 

اى جز گرفتن آن سرزمین نیست تو خودت با سرزمین نخواهیم شد، و اگر چاره

  !«ایمپروردگارت بروید و با آنان جنگ بكنید ما همینجا نشسته

موسى عرضه داشت: پروردگارا من اختیار جز خودم و برادرم را ندارم و » 

ن تو مجبور سازم پس بین من و بین این مردم توانم این قوم را به اطاعت فرمانمى
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  !«عصیانگر جدائى بینداز

خداى تعالى فرمود: به جرم این نافرمانیشان دست یافتن به آن سرزمین تا چهل » 

بر آنان تحریم شد در نتیجه چهل سال در بیابان سرگردان باشند و تو براى  سال

  مائده(/26تا  20)           !«              این قوم عصیانگر هیچ اندوه مخور

 

اى از میثاقهائى كه از اهل كتاب گرفته شده بود اشاره دارد و این آیات نیز به پاره

گوید مطیع محض باشند، آن میثاق این بود كه با خدا پیمان بستند كه نسبت بدانچه موسى مى

خداى تعالى  ولى در برابر موسى جبهه گیرى نموده، بطور صریح دعوتش را رد كردند و

كه خود عذابى از ناحیه خدا بود گرفتار  عذاب تیه و سرگردانىدر كیفر این گناهشان به 

 !نمود

كه داستان مورد بحث  السالم نازل شده داللت دارد بر اینآیاتى كه در داستانهاى موسى علیه

وند در كه داخل در سرزمین مقدس ش قوم خود را دعوت كرده به این السالمكه موسى علیه

  .مصر بیرون آمده بودند زمانى واقع شده كه از

اى از معجزات از قبیل من و قبل از فرمان داخل شدن در سرزمین مقدس عده

گانه از یك سنگ و سایه افكندن ابر بر سر آنان رخ داده هاى دوازدهسلوى و انفجار چشمه

 .بود

آید كه قبل از این دو نوبت تكرار شده چنین بر مى !«القوم الفاسقین »كه جمله از این

فرمان از ناحیه بنى اسرائیل مخالفت و معصیت رسول مكرر پیش آمده بوده و به قدرى این 

  است! اند كه صفت فسق بر آنان صادق شدهمخالفت را تكرار كرده

داخل كه داستان  كند بر اینهائى است كه داللت مىبنا بر این همه اینها قرینه

نشدنشان به ارض مقدسه و در نتیجه سرگردانیشان در قسمت اخیر زندگى موسى 

السالم در بین بنى اسرائیل واقع شده و غالب داستانهائى كه در قرآن كریم از بنى علیه

 است. اسرائیل حكایت شده قبل از این قسمت بوده

...!« مة هللا علیكماذكروا نع »السالم خطاب به قوم خود فرموده:كه موسى علیه این

هائى است كه خداى تعالى بر بنى اسرائیل ارزانى داشته و آنان را بدان منظور از آن نعمت

ها را اختصاص داده و اگر قبل از صدور این فرمان كه باید داخل ارض مقدسه شوند نعمت

یرند و آنرا به رخ آنان كشیده و بیادشان آورده، براى این بوده كه این فرمان را با نشاط بپذ

هاى قبلى خود تلقى كنند، چون خداى تعالى قبل از مایه زیادتر شدن نعمت و تمامیت نعمت

موسى را بر آنان مبعوث نموده و به سوى  :ها به آنان ارزانى داشته بوداین فرمان نعمت

دین خود هدایتشان كرده بود و از شر آل فرعون نجاتشان داده تورات را بر آنان نازل و 

یعت را برایشان تشریع كرده بود، دیگر تا تمامیت نعمت چیزى به جز تشكیل حكومت شر

نمانده بود و فرمان داخل شدن در ارض مقدسه به همین منظور بوده كه در آن سرزمین 

 توطن نموده آقائى و استقالل به دست آورند . 

ادباركم فتنقلبوا  یا قوم ادخلوا االرض المقدسة التى كتب هللا لكم و ال ترتدوا على» 
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در این آیه موسى به بنى اسرائیل دستور داده كه داخل در سرزمین مقدس شوند  !« خاسرین

و خود آن جناب از وضع آنان پیش بینى كرده بود كه از این دستور تمرد خواهند كرد و 

بادا رفتن به آن سرزمین را نخواهند پذیرفت، به همین جهت امر خود را تاكید كرد به اینكه م

 !سرپیچى كنید و دوباره به دوران سابق خود برگردید كه اگر چنین كنید زیانكار خواهید شد

كه آن جناب چنین استنباطى داشته این است كه وقتى بنى اسرائیل دستور آن  دلیل بر این

و اگر بنى  آنان را به وصف فاسقین توصیف كرد السالمموسى علیهجناب را رد كردند، 

دم درستى بودند و سابقه نافرمانى و تمرد نداشتند و تنها این یك دستور موسى را اسرائیل مر

رساند بر آنان درست تمرد كرده بودند، اطالق فاسق كه اسم فاعل است و ثبات و دوام را مى

  !نبود

قالوا یا موسى ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتى یخرجوا منها فان یخرجوا » 

جبارین كسانى است كه صاحب سطوت و نیرو باشند و به مردم زور !« خلونمنها فانا دا

اند كه ما موسى شرط كرده بابنى اسرائیل . بگویند و هر چه بخواهند به مردم تحمیل كنند

شویم كه آن جباران از آنجا خارج وقتى دستور تو را عملى نموده و داخل این سرزمین مى

السالم است، هر چند كه بعد از رد فتار موسى علیهشوند و حقیقت این شرط كردن رد گ

 اند كه اگر آنها خارج شوند ما داخل خواهیم شد . گفتار آن جناب دوباره وعده داده

در بین آن جمعیت دو نفر  !«قال رجالن من الذین یخافون انعم هللا علیهما ...» 

. اندستور پیغمبر او دلواپس بودهاند و از نافرمانى امر او و دترسیدهاند كه از خدا مىبوده

اند كه از میان آنان دو نفر بر اند، بلكه جماعتى بودهدو نفر نبوده خداترسان تنها آن البته

  .اند اى مردم به شهر درآئید، همینكه از در داخل شوید غالب خواهید بودخاسته و گفته

البته  -كه در این آیه شریفه  این ...!«قالوا یا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها» 

اند براى این بوده كه شویم را تكرار كردهعبارت هرگز داخل آن نمى -به حكایت قرآن كریم 

را براى همیشه مایوس سازند، تا در نتیجه موسى دیگر نسبت به دعوتش  السالمموسى علیه

  !اصرار نورزد و دعوت خود را تكرار نكند

رائیل وجوهى از اهانت و عتاب و زورگوئى نسبت به مقام در این گفتار بنى اس

و نسبت به تذكرى كه آن جناب در باره امر خداى تعالى داد، دیده  السالمموسى علیه

سخن بى ادبانه و عصیانگرانه خود را دوباره تكرار و تاكید كردند كه ما هرگز . شودمى

هاى ت و جسارتشان داد كه از بى ادبىجهالتشان آنقدر جرأ ! داخل این سرزمین نخواهیم شد

تر بود، آن این بود كه: تو و اى گرفتند كه از سخنان سابقشان زشتقبلى خود نتیجه

 !ایمپروردگارت بروید با مردم این سرزمین قتال كنید ما همین جا نشسته

كه در باره خداى تعالى همان  ترین وجهى داللت دارد بر ایناین گفتارشان به روشن

اند خداى تعالى هم پرستان دارند و آن این است كه پنداشتهاند كه بتعتقاد باطلى را داشتها

كه همین  اند، براى اینواقعا هم یهود چنین اعتقادى داشته .موجودى شبیه به یك انسان است

یهود بود كه بنا به حكایت قرآن كریم بعد از عبور از دریا و رسیدن به قومى كه بت 

ند به موسى گفتند: تو نیز براى ما خدایانى چند درست كن، همانطور كه اینها پرستیدمى
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 !خدایان زیاد دارند، موسى در پاسخشان فرمود: به راستى كه شما مردمى نادان هستید

این اعتقاد به جسمانى بودن خدا و شباهتش به انسانها همواره در یهود بوده و 

 امروز نیز بر همان اعتقاد هستند، به دلیل كتابهائى كه در بین آنان دائر و رائج است. 

موسى  !«قال رب انى ال املك اال نفسى و اخى فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین» 

بنى اسرائیل را به دینى فطرى و همه كس فهم، خوانده و در ابالغ رسالت خود  السالمعلیه

هیچگونه كوتاهى نكرده ولى مجتمع بنى اسرائیل دعوتش را رد كرده، آن هم به بدترین و 

ترین وجه، خوب در چنین مقامى اقتضا داشته كه بگوید پروردگارا من رسالت تو بى ادبانه

و در اقامه امر تو صاحب اختیار و مالك غیر  غ كردم و عذر را از گردنم افكندمرا ابال

خودم نیستم، برادرم نیز مثل من و ما هر دو آن مقدار تكلیف را كه متوجه ما بود انجام 

گیرى كردند و ما االن در دادیم، ولى قوم با شدیدترین وجه انكار و امتناع در برابر ما جبهه

ه كلى از بنى اسرائیل مایوسیم و خالصه راه قطع شده، تو خودت به حالى هستیم كه ب

اى اى كه به ایشان دادهكار بگشا، و راه را براى رسیدن آنان به وعده ربوبیت گره از این

بین ما  و هموار ساز، وعده اتمام نعمت و به ارث دادن زمین و جانشین كردن آنان در زمین

  !و قوم فاسق ما حكمى قاطع بفرما

توانست بنى اسرائیل را بیچاره كرد، چون نمى السالماین برخورد خشن موسى علیه

كه اگر  پوشى نماید، براى اینرا به حال خودشان واگذارد و از دستورى كه داده بود چشم

توانست امر و نهیى شد و دیگر از این به بعد هم نمىكرد دعوتش از اصل باطل مىچنین مى

اركان آن وحدتى كه تا امروز در بین آنان ایجاد كرده بود به كلى متالشى به آنان بكند و 

 شد. مى

قال فانها محرمة علیهم اربعین سنة یتیهون فى االرض فال تاس على القوم » 

مراد از این جمله كه فرمود: آن سرزمین محرم شده، حرمت شرعى نیست، بلكه  !«الفاسقین

تعالى به خاطر سر پیچى بى ادبانه و بى شرمانه  منظور حرمت تكوینى است، یعنى خداى

كه كردید چنین مقدر فرموده كه تا چهل سال نتوانید داخل آن سرزمین شوید و گرفتار 

 !سرگردانى گردید

خداى تعالى در این آیه نظریه و كالم موسى را كه آن مردم را فاسق خوانده بود 

  !خواندامضا و تصدیق نموده و خود او نیز آنان را فاسق 

سرزمین مقدس بر آنان حرام شد، یعنى داخل شدنشان به آن سرزمین حرام تكوینى 

شد، به این معنا كه: ما چنین مقدر نمودیم كه تا چهل سال موفق به داخل شدن در آن نشوند و 

از صبح تا شام به طرف آن سرزمین راهپیمائى بكنند ولى مانند اسب عصارى در آخر روز 

اى هستند كه صبح از آنجا براه افتاده بودند، نه قدمى به سوى آن مان نقطهببینند كه در ه

اى و روزى به شهر دیگرى از شهرهاى روى زمین سرزمین نزدیك شده باشند و نه لحظه

برسند و خستگى در آورند و نه زندگى صحرانشینى داشته باشند تا چون قبائل بدوى و 

تو به حال این مردمى كه به قول خودت فاسقند صحرانشین زندگى كنند، پس اى موسى دل 

اند براى اینكه نسوزد و غمشان را مخور كه مبتال به این عذاب یعنى عذاب سرگردانى شده
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 !چشند محزون شداینها فاسقند، و نباید در باره مردم فاسق وقتى كه وبال فسق خود را مى

  464ص :    5المیزان ج : 
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 گفتمان شعیب با قوم کم فروش و مفسدین فی االرض

 

ْن إِلٍَه َغیُرهُ  قَْد َجاَءتْكم »  َ َما لَكم ّمِ ً  قَاَل یَقَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ َو إِلى َمْدیََن أََخاُهْم شعَْیبا

بِّكْم  فَأَْوفُوا اْلكْیَل َو اْلِمیَزاَن َو ال تَْبَخسوا النَّاس  ن رَّ أَشیَاَءُهْم َو ال تُْفِسُدوا فى بَیِّنَةٌ ّمِ

ْؤِمنِینَ   ...!«األَْرِض بَْعَد ِإصلَِحَها  ذَِلكْم َخیٌر لَُّكْم إِن كنتُم مُّ

و به سوى مردم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، او به قوم خود  گفت: اى » 

ه قوم! خداى یگانه را كه جز او خدایى ندارید بپرستید، برهانى از پروردگارتان ب

فروشى كم )پیمانه و وزن را تمام دهید ،سوى شما آمده و حجت بر شما تمام شده

و حق مردم را كم مدهید و در این سرزمین پس از اصالح آن فساد راه  !«مكنید

 !«میندازید، این دستور را اگر باور داشته باشید براى شما بهتر است

را كه به خدا ایمان آورده از  بر سر هر راه منشینید كه مردم را بترسانید و كسى» 

راه خدا باز دارید و راه خدا را منحرف خواسته باشید، زمانى را به یاد آرید كه 

اندك بودید و خدا بسیارتان كرد، به یاد آرید و بنگرید سرانجام تباهكاران چگونه 

 !«بود 

ام ایمان كه من براى ابالغ آن مبعوث شده یاگر گروهى از شما به این آیین» 

مان داورى كند، او بهترین اند، صبر كنید تا خداىاند و گروهى ایمان نیاوردهآورده

  !«داوران است

كردند گفتند: اى شعیب! ما تو را با كسانى كه كشى مىبزرگان قوم وى كه گردن» 

كه به آیین ما باز  مگر این كنیماند، از آبادى خود بیرون مىبه تو ایمان آورده

  «گردید، گفت: به آیین شما بازگردیم هر چند از آن نفرت داشته باشیم؟

كه خدا ما را از آیین شما رهایى داده بدان باز گردیم در باره خدا  اگر پس از آن» 

ایم، ما را نسزد كه بدان باز گردیم، مگر خدا، پروردگارمان بخواهد دروغى ساخته
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ردگار ما به همه چیز رسا است و ما كار خویش را به خدا كه علم پرو

ایم، پروردگارا! میان ما و قوممان به حق داورى كن كه تو بهترین واگذاشته

 !«داورانى

 !«بزرگان قوم كه كافر بودند گفتند: اگر شعیب را پیروى كنید زیان خواهید دید» 

جان شده و به زانو بىهاى خویش زلزله گریبان ایشان را بگرفت و در خانه» 

 !«درآمدند

گویى كسانى كه شعیب را تكذیب كردند هرگز در آن دیار نبودند، و كسانى كه » 

  !«كردند، خود مردمى زیانكار بودندشعیب را تكذیب مى

هاى پروردگار خویش را به آنگاه از آنان رو برتافته و گفت: اى قوم! من پیغام» 

ورزند اندوهگین چگونه براى گروهى كه كفر مىشما رساندم و نصیحتتان كردم، 

 اعراف(/93تا85« )شوم؟

از خود دعوت خویش را بر  نیز مانند نوح و سایر انبیاى قبل السالمشعیب علیه

 د.اساس توحید قرار داده بو

فاوفوا الكیل و المیزان و ال تبخسوا الناس اشیاءهم و ال تفسدوا فى االرض بعد » 

نخست قوم خود را پس از دعوت به توحید كه اصل و پایه  السالمشعیب علیه ...!«اصالحها

فروشى كه در آن روز متداول بوده دین است به وفاى به كیل و میزان و اجتناب از كم

دعوت نموده و ثانیا آنان را دعوت به این معنا كرده كه در زمین فساد ایجاد نكنند و بر 

و تنظیم امر حیات دعوت  نسان را به اصالح دنیاى خودكه همواره ا -خالف فطرت بشرى 

  .راه نروند -كند مى

گر چه افساد در زمین بر حسب اطالق شامل گناهان مربوط به حقوق هللا نیز 

مقصود از فساد خصوص آن آید كه شود لیكن از ما قبل و ما بعد جمله مورد بحث بر مىمى

شود، مانند و اعراض و نفوس اجتماع مى گناهانى است كه باعث سلب امنیت در اموال

  .راهزنى، غارت، تجاوزهاى ناموسى و قتل و امثال آن

السالم سپس این دو دعوت خود را شعیب علیه !«ذلكم خیر لكم ان كنتم مؤمنین» 

كند كه: وفاى به كیل و وزن و بر هم نزدن نظم جامعه براى شما بهتر است و چنین تعلیل مى

كنند، زیرا زندگى اجتماعى انسان وقتى قابل دوام است را بهتر تامین مى سعادت دنیاى شما

هاى دیگر مبادله نموده و بدین وسیله كه افراد، مازاد فرآورده خود را در مقابل فرآورده

فرما این وقتى میسر است كه در سراسر اجتماع امنیت حكم .حوائج خود را برآورده كنند

كنند به یكدیگر خیانت نكنند، چون بوده و مردم در مقدار و اوصاف هر چیزى كه معامله مى

اگر خیانت از یكنفر صحیح باشد از همه صحیح خواهد بود، و خیانت همه معلوم است كه 

نین اجتماعى مردم به انواع حیله و آورد، در چاجتماع را به چه صورت و وضعى در مى

تقلب، سم مهلك را به جاى دوا و جنس معیوب و مخلوط را به جاى سالم و خالص به خورد 

 دهند. یكدیگر مى

فسادانگیزى نیز امنیت عمومى را كه محور چرخ اجتماع انسانى است از بین برده 
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  .و مایه نابودى كشت و زرع و انقراض نسل انسان است

تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبیل هللا من آمن به و تبغونها و ال » 

كند، و آن در این جمله، سومین بخش دعوت خود را بیان مى السالمشعیب علیه!« عوجا ...

  !این است كه كارى به صراط مستقیم خدا نداشته باشند

شعیب گریزان آید كه قوم شعیب به انحاى مختلف مردم را از از این جمله بر مى

كه به وى ایمان آورند و نزدش رفته كلماتش را گوش دهند و در مراسم  اند و از اینكردهمى

كه به دین حق و طریقه توحید در آیند  عبادتش شركت جویند، بازشان داشته آنان را در این

كردند راه خدا را كه همان دین فطرت است كج و كردند و همواره سعى مىتهدید مى

 وار طلب كنند و بپیمایند. ناهم

كوتاه سخن، در راه ایمان راهزنانى بودند كه با تمام قوا و با هر نوع حیله و تزویر 

  .گرداندندمردم را از راه بر مى

هاى خداوند انداخته توصیه هم در مقابل، ایشان را به یاد نعمت السالمشعیب علیه

  .دین ایشان عبرت گیرندكند كه از تاریخ امم گذشته و سرانجام مفسمى

در جمله اول  !«و اذكروا اذ كنتم قلیال فكثركم و انظروا كیف كان عاقبة المفسدین» 

براى  ،ازدیاد نسل است اندازد، و آن مسالههاى بزرگ خدا مىمردم را به یاد یكى از نعمت

كه براى كه انسان بر خالف سایر انواع حیوانات زندگیش اجتماعى است و آن كماالتى  این

اى كه انسان را از سایر انواع این نوع میسر و متوقع است و خالصه، سعادت عالیه

كند كه این موجود سازد اقتضاء مىكند و حساب او را از آنها جدا مىحیوانات متمایز مى

تواند داراى ادوات و قواى مختلف و تركیبات وجودى خاصى بوده باشد كه با داشتن آن نمى

حیوانات بطور انفرادى زندگى نموده و همه حوائج ضرورى خود را تامین  مانند سایر

كه در تحصیل خوراك، پوشاك، مسكن، همسر و سایر حوائج  نماید، بلكه ناگزیر است از این

تشریك مساعى نموده و همه با كمك فكرى و عملى یكدیگر حوائج خود را  با سایر افراد

  .تامین نمایند

چنین موجودى كثرت افراد، نعمت بسیار بزرگى است،  پر واضح است كه براى

زیرا هر چه بر عدد افراد اجتماعش افزوده شود نیروى اجتماعیش بیشتر و فكر و اراده و 

ترى از حوائج پى برده در حل مشكالت گردد و به دقایق بیشتر و باریكتر مىعمل آن قوى

  .كندىترى را پیدا مهاى دقیقو تسخیر قواى طبیعت راه حل

كه عدد افراد بشر به تدریج رو به فزونى  روى این حساب مساله ازدیاد نسل و این

آرى، هیچ وقت . ها و اركان تكامل بشر استهاى الهى و از پایهگذارد خود یكى از نعمتمى

یك ملت چند هزار نفرى نیروى جنگى و استقالل سیاسى و اقتصادى و قدرت علمى و 

  .دین میلیونى را نداردارادى و عملى ملت چن

 این نیز براى كسانى كه چشم بصیرت داشته باشند موعظه و و اما عاقبت مفسدین،

عبرت بزرگى است و خوشبختانه تاریخ به اندازه كافى از احوال امم گذشته ضبط كرده، 

و  فغفورهاو  کسری هاو  ها نوو فرع ادانند كه در دورانهاى گذشته از قیصرههمه مى
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 ،ها را از هیبت سلطنت خود مرعوب نمودهاند كه دلفرازانى طاغى بودهآنان گردنامثال 

و خون مردم را به سهولت ریخته، زن و  كردندها را خراب و اموال را غارت مىخانه

خداى تعالى هم آنان را در این ظلم و ستم  .كشیدندفرزند آنان را به زیر یوغ بردگى خود مى

درت خود رسیده و به منتهاى درجه شوكت نائل آمدند، دنیا و زینت و مهلت داد تا به اوج ق

كه ساعتى عقل خود را به كار اندازند بازشان داشت و  شهواتش دل آنان را فریفته و از این

به این  .تمامى اوقات خود را صرف عیش و نوش نموده، هواى دل را معبود خود ساختند

را به اینجا كشانید كه در عین داشتن قدرت و اراده وسیله خداوند گمراهشان ساخته كارشان 

و هر نعمت دیگرى از آن استفاده ننموده، به تدریج از میان رفتند و امروز جز نام ننگینى 

 !از بعضى از آنان باقى نمانده است

آرى سنت پروردگار بر این جریان یافته كه انسان زندگى خود را بر اساس تعقل بنا 

ن كند و راه فساد و افساد را پیش گیرد، طبع عالم و اسباب جارى در آن با كند، و اگر غیر ای

گذارد و او هر قدر هم نیرومند باشد در بین دو سنگ آسیاى او بناى ضدیت و دشمنى را مى

 شود . طبیعت له و نابود مى

در این آیه چهارمین دستور  «.،و ان كانت طائفة منكم آمنوا بالذى ارسلت به ...» 

آن این است كه در صورتى كه اختالف كلمه در بین شما  .كندرا به آنان گوشزد مى خود

اى از شما به طرف كفر متمایل شدند شما بخاطر آنان دست از حق و حقیقت روى داد و عده

 !هاى آنان صبر كنیدبلكه به طرف حق گرائیده، در مقابل كارشكنى بر ندارید

از اتفاق مردم بر ایمان و عمل صالح  السالمعلیهشود كه شعیب از اینجا معلوم مى

مایوس بوده و احساس كرده كه چنین اتفاقى نخواهند كرد و مسلما اختالف خواهند داشت و 

طبقه اول و توانگران قومش به زودى دست به خرابكارى و كارشكنى و آزار مؤمنین 

ر همه ایشان را از مؤمن خواهند زد و قهرا مؤمنین در تصمیم خود سست خواهند شد، ناچا

و كافر امر به صبر و انتظار فرج نموده است تا خداوند در میانشان حكومت كند، چرا كه او 

كنندگان است، همین امر كه او بهترین حكم یكى از شواهد بر این .كنندگان استبهترین حكم

كب از به صبرى است كه به كافر و مؤمن قوم شعیب كرده، زیرا صالح جمعیتى كه مر

دارى را پیشه كنند، كافر و مؤمن است در همین است كه در برابر یكدیگر صبر و خویشتن

مؤمنین در زندگى خود آرامش خاطر را از دست نداده و در دین خود دچار حیرت و 

اضطراب نشوند، كفار هم به كفر خود اكتفا نموده، كارهایى كه مایه ندامت است نكرده و از 

جویى آلوده نسازند، پس همین دستور خود یكى ود را به ننگ ظلم و مفسدهدر نادانى دامن خ

كه در هر موقع مناسبى  كه خداوند خیر الحاكمین است براى این از شواهدى است بر این

كند، عادالنه و خالى از كند كه مایه خیر همه مردم است و هر حكمى هم كه مىحكمى مى

 جور و تعدى است . 

به  السالمشعیب علیه !«ین استكبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب ...قال المأل الذ» 

وظیفه ارشاد و راهنمایى خود قیام نمود و لیكن قوم او استكبار نموده به دستوراتش گردن 

ننهادند و در عوض او و گروندگان به او را تهدید نموده و گفتند: باید از دین توحید دست بر 
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 ارتان اخراج خواهیم كرد . دارید و گر نه از شهر و دی

و از آنجایى كه تهدید خود را بطور قطع خاطر نشان شعیب كردند، شعیب ترسیده و 

ربنا افتح  »از خداى تعالى فتح و فیروزى و نجات از این گرفتارى را طلب نمود، و گفت:

  !«بیننا

قوم شعیب را پس از آنكه  !«ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین» 

در صورتى كه به كیش آنان بر نگردد تهدید به اخراج نمودند و شعیب هم بطور قطع آنان 

را از برگشتن به كیش و ملت آنان مایوس نمود اینك به خداى خود پناه برده و براى خود و 

مقصودش از فتح، همانا حكم كردن بین دو فریق است،  .كندیارانش فتح و پیروزى طلب مى

فتح بین دو چیز، مستلزم جدا كردن آن دو از یكدیگر است، و این كالم خود كنایه از چون 

اگر صریحا هالكت آنان را از خداوند طلب  .باعث هالكت قوم است یك نحو نفرینى است كه

نكرد و اهل نجات و اهل هالكت را معلوم نساخت، براى این بود كه حق را به صورت 

ین بود كه با علم و اطمینانى كه به عنایت پروردگارش داشته و و نیز براى ا  .انصاف بگیرد

دانست كه به زودى او را یارى خواهد نمود، رسوایى و بدبختى نصیب كفار خواهد مى

گردید، خواست تا در حرف زدن رعایت ادب را نموده، امر را به خدا واگذار نماید، 

  .آن را مرعى داشت !«هو خیر الحاكمینفاصبروا حتى یحكم هللا بیننا و  »همچنانكه در جمله

در این جمله كفار، مؤمنین به شعیب و « ،و قال المأل الذین كفروا من قومه ...» 

كنند، و این همان عمل زشتى است كه كسانى را كه بخواهند به او ایمان آورند تهدید مى

آنان را از  !«و ال تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبیل هللا »شعیب در جمله

هاى آنان خصوص این اگر در اینجا از همه اقسام كارشكنى .ارتكاب آن نهى فرموده بود

الذین كذبوا » برد در حقیقت براى این است كه زمینه را براى جمله گفتارشان را اسم مى

 فراهم نماید .  !«شعیبا كانوا هم الخاسرین

زله گریبان ایشان را بگرفت و در زل -فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جاثمین» 

 !«جان شده و به زانو درآمدندهاى خویش بىخانه

 

حال در این آیه !« الذین كذبوا شعیبا كان لم یغنوا فیها ... كانوا هم الخاسرین» 

كند كه نتوانسته در وطن اصلى خود تكذیب كنندگان قوم شعیب را به حال كسى تشبیه مى

این گونه اشخاص از جهت نداشتن عالقه و اهل و عشیره و خانه  زیاد اقامت كند، چون نوعا

پوشند، به خالف كسانى كه در وطن خود عالقه دارند و و زندگى به آسانى از وطن چشم مى

پوشى از آن برایشان دشوار است تا چه رسد به مردمى اند كه چشمدر آن زیاد اقامت گزیده

 به سر برده باشند .  زمینى -كه قرنها و نسال بعد نسل در سر 

خداى متعال قوم شعیب را كه چنین مردمى بودند، به مردمى تشبیه نموده كه هیچ 

اند، زیرا به اندك مدتى و با یك زلزله شدید به دیار اى به سرزمین خود نداشتهعالقه

  .خاموشى شتافتند

 آنگاه از آنان رو برتافته و گفت:» 
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خویش را به شما رساندم و نصیحتتان كردم، هاى پروردگار اى قوم! من پیغام -

  «ورزند اندوهگین شوم؟چگونه براى گروهى كه كفر مى

  236ص :    8المیزان ج :                 

 

 

 

 جزئیات بیشتری از گفتمان شعیب )ع( با اهالی مدین
 

َ َما »  ْن إِلٍَه َغیُرهُ  َو ال تَنقُصوا َو إِلى َمْدیََن أََخاُهْم شعَْیباً  قَاَل یَقَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ لَكم ّمِ

  ...!«اْلِمكیَاَل َو اْلِمیَزاَن  إِنى أََرام بَخیٍر َو إِنى أََخاف َعلَْیكْم َعذَاب یَْوٍم مِحیطٍ 

و همچنین به برادر مردم مدین، یعنى شعیب وحى كردیم او نیز به مردمش گفت: » 

ندارید و در معامالت، ترازو و قپان اى قوم! خدا را بپرستید چون غیر او معبودى 

را به نفع خود زیاد و به ضرر مردم كم نگیرید، من خیرخواه شما هستم من بر 

 !«ترسم كه عذابش از هر جهت فراگیر استشما از عذاب روزى مى

و اى مردم! پیمانه و وزن را با عدالت وفا كنید و بر اشیاء مردم عیب مگذارید » 

 !«و در زمین فساد مكنیدو از حق آنان نكاهید 

 )گذارد برایتان بهتر است و بدانید كه سودى كه خدا در معامله برایتان باقى مى» 

فروشى و قناعت به خیر خدا، تنها و تنها ایمان ضامن كنترل شما در دورى از كم

 !«من مسؤول كنترل شما نیستم ( شما است و

دهد كه ما آنچه را پدرانمان مىگفتند: اى شعیب آیا نمازت به تو دستور » 

خواهیم، در اموالمان انجام ندهیم؟ كه همانا پرستیدند ترك گوییم و آنچه را مىمى

  !«تو مرد بردبار و رشیدى هستى

شعیب گفت: اى قوم من! هرگاه من دلیل آشكارى از پروردگارم داشته و رزق » 

من هرگز  (و رفتار كنم؟توانم بر خالف فرمان اآیا مى )خوبى به من داده باشد

دارم خودم مرتكب شوم، من جز اصالح خواهم چیزى كه شما را از آن باز مىنمى

خواهم و توفیق من جز به خدا نیست، بر او توكل كردم تا آنجا كه توانایى دارم نمى

  !«و به سوى او بازگشت

وشتى دشمنى و مخالفت با من سبب نشود كه شما به همان سرن و اى قوم من! » 

كه قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شدند گرفتار شوید، و قوم لوط از شما 

  !«چندان دور نیست

از پروردگار خود آمرزش بطلبید و به سوى او بازگردید كه پروردگارم مهربان » 

  !«و دوستدار بندگان توبه كار است

و ما تو را در میان  میمفهگویى ما نمىگفتند اى شعیب! بسیارى از آنچه را مى» 

یابیم و اگر بخاطر احترام قبیله كوچكت نبود تو را سنگسار خود ضعیف مى
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  !«كردیم، و تو در برابر ما قدرتى ندارىمى

آیا چند نفر خویشاوند من در نظر شما عزیزتر  !(همشهریان من )گفت: اى مردم» 

كه پروردگار من  از خدایند كه او را به كلى از یاد برده، اعتنایى به او ندارید با این

  !«كنید محیط استبدانچه شما مى

كنم، و اى قوم من! شما هر قدرتى كه دارید به كار بزنید من نیز كار خودم را مى» 

آید و چه كسى خوار كننده به سراغ چه كسى مىفهمید كه عذاب بزودى مى

  !«مانم دروغگو است، شما منتظر باشید كه من نیز با شما منتظر مى

آمد شعیب و گروندگان به وى را، با رحمت  (عذاب موعود )و همین كه امر ما » 

خود نجات دادیم و صیحه همه آنهایى را كه ستم كردند بگرفت و در محل 

  .«جسدى بى جان در آورد سكونتشان به صورت

كه  (و فرمان الهى رسید )اندآنچنان كه گویى اصال در آن سرزمین زندگى نكرده» 

 !«قوم مدین از رحمت من دور باشند همانطور كه قوم ثمود دور شدند

 هود(/95تا 84)

 

فروشى و نقص در مكیال و میزان را كه از میان همه گناهان قوم، خصوص كم این

كه این گناه در بین آنان شیوع بیشترى داشته و در آن افراط  داللت دارد بر ایننام برده، 

اند به حدى كه فساد آن چشمگیر و آثار سوء آن روشن شده بوده و الزم بوده كه كردهمى

داعى به سوى حق، قبل از هر دعوتى آنان را به ترك این گناه دعوت كند و از میان همه 

 گذارد. گشت روى این یك گناه مىاند انگناهانى كه داشته

بینم كه خداى مى یعنی «،كنممن شما را در خیر مشاهده مى -انى اریكم بخیر » 

بارانهاى بموقع،  و داده، پر رونقتعالى به شما مال بسیار و رزقى وسیع و بازارى 

چه با این همه نعمت كه خدا به شما ارزانى داشته  ،محصوالت زراعى شما را بسیار كرده

فروشى و نقص در مكیال و میزان دارید؟ و چرا باید از این راه در پى اختالس حاجتى به كم

مال مردم باشید و به مال اندك مردم طمع ببندید و در صدد به دست آوردن آن از راه 

 نامشروع و به ظلم و طغیان برآیید؟ 

در این !«  اشیاءهم ...  و یا قوم اوفوا المكیال و المیزان بالقسط و ال تبخسوا الناس» 

فهماند كه سفارش به ایفاى كیل آیه بار دیگر سخن از مكیال و میزان را تكرار كرد و این مى

چون جناب شعیب در بار اول با . و وزن آنقدر مهم است كه مجتمع شما از آن بى نیاز نیست

ایفاء كیل و نهى از نقص كیل و وزن، آنان را بسوى صالح دعوت كرد و در نوبت دوم به 

وزن امر كرد و از بخس مردم و ناتمام دادن حق آنان نهى نمود و این خود اشاره است به 

و اگر در  -كه صرف اجتناب از نقص مكیال و میزان در دادن حق مردم كافى نیست  این

اى اجمالى باشد براى شناختن وظیفه اول از آن نهى كرد در حقیقت براى این بود كه مقدمه

بلكه واجب است ترازودار و قپاندار در ترازو و قپان خود ایفاء كند یعنى  -فصیل بطور ت

حق آن دو را بدهد و در حقیقت خود ترازودار و قپاندار طورى باشند كه اشیاى مردم را در 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب پنجاه ونهم: گفتمان های تبلیغی قرآن 97

اند ها و اشیاى مردم را بطور كامل به آنان دادهمعامله كم نكنند و خود آن دو بدانند كه امانت

 . 

این جمله نهى جدیدى است از فساد در ارض  !«تعثوا فى االرض مفسدین و ال» 

 دیگر. یعنى از كشتن و زخمى كردن مردم و یا هر ظلم مالى و آبرویى و ناموسى

شود اساسش حقیقتا كه: اجتماع مدنى كه بین افراد نوع انسانى تشكیل مى این توضیح

ى بین دو فرد از افراد این نوع برقرار بر مبادله و دادوستد است، پس هیچ مبادله و اتصال

 شود مگر آنكه در آن اخذى و اعطائى باشد . نمى

بنا بر این بناچار افراد مجتمع در شؤون زندگى خود تعاون دارند، یك فرد چیزى از 

گیرد استفاده كند، و دهد تا از چیزى مثل آن و یا بیشتر از آن كه از او مىخود به دیگرى مى

رساند تا از او بسوى خود نفعى دیگر جذب كند كه ما این را معامله و نفعى مى یا به دیگرى

 .گوییممبادله مى

ترین مصادیق این مبادله، معامالت مالى است، مخصوصا معامالتى كه از روشن

گیرد، كاالهایى كه به وسیله ترازو و قپان در كاالهاى داراى وزن و حجم صورت مى

ترین مظاهر تمدن است كه انسان به آن متنبه ادوستدها از قدیمىاین قسم د .شودسنجش مى

 اى از اجراى سنت مبادله در مجتمع خود نداشته است. شده، چون چاره

پس معامالت مالى و مخصوصا خرید و فروش، از اركان حیات انسان اجتماعى 

باید در  است، آنچه را كه یك انسان در زندگیش احتیاج ضرورى دارد و آنچه را هم كه

كند و زندگى خود را بر اساس این گیرى مىمقابل بعنوان بها بپردازد با كیل و یا وزن اندازه

  .كندگیرى و این تدبیر اداره مىاندازه

اى از راه نقص مكیال و میزان به او خیانتى شود كه بنا بر این اگر در معامله

شود و با این گیریش باطل مىخودش ملتفت نگردد تدبیر او در زندگیش تباه و تقدیر و اندازه

خرد و گردد: یكى از جهت آن كاالیى كه مىخیانت، نظام معیشت او از دو جهت مختل مى

پردازد، در كند و دیگرى از جهت آنچه كه به عنوان بها مىن مىالزمه زندگیش را تامی

شود و در جهت دوم پولى بیشتر از آنچه جهت اول احتیاجش آنطور كه باید برآورده نمى

پردازد، پول زایدى كه در به دست آوردنش تالشها كرده و خود را خسته گرفته است مى

ه و درستى نظر و حسن تدبیر خود اعتماد كند تواند به اصابنموده است، در نتیجه دیگر نمى

 شود و این خود فساد است . و در مسیر زندگى دچار خبط و سرگیجه مى

حال اگر این فساد از یك نفر و دو نفر تجاوز نموده و در كل افراد شیوع یابد فساد 

ده، گذرد كه وثوق و اعتماد به یكدیگر را از دست دادر مجتمع شیوع یافته و چیزى نمى

بندد و این خود نكبتى است عمومى كه صالح و امنیت عمومى از آن جامعه رخت بر مى

شود و اجتماعشان بر اساس فروش را به یك جور دامنگیر مىفروش و غیر كمطالح، كم

لذا خداى  شود نه بر اساس تعاون براى تحصیل سعادت،نیرنگ و افساد حیات اداره مى

ا الكیل اذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر و احسن و اوفو» فرماید: تعالى مى

 اسری(/35!«)تاویال
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كلمه بقیه به معناى باقى  !«و ما انا علیكم بحفیظ بقیة هللا خیر لكم ان كنتم مؤمنین» 

است و مراد از آن، سودى است كه از معامله براى فروشنده بعد از تمام شدن معامله باقى 

 سودیتاجر در تجارتش  .كندمصارف زندگى و در حوایجش خرج مى ماند و آن را درمى

كه مجتمع به مقتضاى فطرتش به دادن آن راضى است زیرا او از  سودیمشروع دارد، 

آورد و راه افراد نقاط مختلف، اجناس مختلف و كاالهاى مورد حاجت مجتمع را گرد مى

 كند . مجتمع را نزدیك مى

كه  سودیاگر به خداى تعالى ایمان دارید پس منظور جمله مورد بحث این است كه 

و خداى تعالى شما را از طریق فطرتتان بسوى آن بقیه هدایت فرموده  اى است الهىبقیه

فروشى و نقص مكیال و میزان به دست بهتر است از مالى كه شما آن را از طریق كم

كند، از راهى كه خداى تعالى ورى مىمشروع از مال بهرهآورید، آرى مؤمن تنها از راه مى

پسندد و او را از طریق حالل به آن راهنمایى كرده و اما مالهاى دیگر كه خدا آن را نمى

پسندند، خیرى در آن نیست و انسان با ایمان احتیاجى مردم نیز آن را به حسب فطرتشان نمى

  !به چنین مالى ندارد

گفتند: آنچه تو از ما  «؟صلواتك تامرك ان نترك ما یعبد اباؤنا ...قالوا یا شعیب ا » 

ها را ترك نموده و نیز به دلخواه خود در اموالمان تصرف نكنیم خواهى كه پرستش بتمى

چیزى است كه نمازت تو را بر آن وادار كرده و آن را در نظرت زشت و مشوه جلوه داده 

اى كه تو خیال كرده كند، و اینو تو را امر و نهى مى پس در واقع نماز تو اختیاردار تو شده

خواهى چنان بكنیم و چنین نكنیم، اشتباه است، این نماز تو است خودت هستى كه از ما مى

خواهد ما چنین و چنان كنیم در حالى كه نه تو مالك سرنوشت مایى و نه نمازت، زیرا كه مى

كنیم و هر جور كه ا كه بخواهیم اختیار مىما در اراده و شعور خود آزادیم، هر دینى ر

كه چیزى و كسى جلوگیر ما باشد و حال  كنیم بدون اینبخواهیم در اموال خود تصرف مى

كنیم و در اموال خود به غیر كه ما آزادیم غیر آن دینى كه دین پدرانمان بود انتخاب نمى

از تصرف صاحب مال در كنیم و كسى هم حق ندارد آنچه دلخواه خود ما است تصرف نمى

 مال خودش جلوگیرى كند . 

مراد «  ،قال یا قوم أ رایتم ان كنت على بینة من ربى و رزقنى منه رزقا حسنا ... » 

اى دارم اى از پروردگارم هستم این است كه من آیت و معجزهكه فرمود: من بر بینه از این

كه گفت: خداى تعالى از ناحیه  ینكه داللت بر صدق من بر ادعاى نبوتم دارد و مراد از ا

خود رزق نیكویى به من داده این است كه به من وحى نبوت داده كه مشتمل است بر اصول 

  !معارف و فروع شرایع

اشاره  !«و ما ارید ان اخالفكم ... »اش كه گفت:السالم با این جملهجناب شعیب علیه

از امورى است كه صالح مجتمع شما كه كنم كه آنچه من شما را از آن نهى مى كرد به این

من فردى از آنم در آن است و بر همه واجب است آن را مراعات نموده و به هیچ وجه ترك 

كه پیشنهادى باشد كه من به دلخواه خودم كرده باشم و شما را مجبور به انجام  نكنند، نه این

 آن نموده باشم . 
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ما  ان ارید اال االصالح» فرمود:  و چون منظور آن جناب این بوده، لذا دنبالش

  !«استطعت

خوانم پیشنهادى جناب شعیب در رد گفتار آنان فرمود: آنچه من شما را بسوى آن مى

از ناحیه خودم نیست تا درخواست آن با حریت شما منافات داشته باشد و استقالل شما در 

ى شمایم و بر این ادعایم درك و اراده را باطل كند بلكه من فرستاده پروردگار شما به سو

ام كه مالك شما ام از ناحیه خدایى آوردهاى روشن دارم و آنچه براى شما آوردهآیت و معجزه

و مالك همه عالم است و شما در برابر او آزاد نیستید بلكه بنده و عبد او هستید و شما در 

 !آنچه او از شما خواسته نه آزادى دارید، نه اختیار و نه استقالل

عالوه بر این، آنچه خداى تعالى شما را بسوى آن خوانده از امورى است كه صالح 

مجتمع شما و سعادت تك تك افراد شما در آن است، هم سعادت و صالح دنیایتان و هم 

خواهم در آنچه از آن نهیتان سعادت و صالح آخرتتان، و شاهدش هم این است كه من نمى

لكه من نیز در عمل مثل شما هستم و جز اصالح به قدر كنم خالف گفته خود عمل كنم بمى

خواهم، اجر من وسع و طاقتم منظورى ندارم و در برابر این دعوتم هیچ اجرى از شما نمى

 تنها به عهده خداى رب العالمین است . 

 !«و ما توفیقى اال باهلل علیه توكلت و الیه انیب» 

فرماید: از خداى تعالى مى !«یم ودودو استغفروا ربكم ثم توبوا الیه ان ربى رح» 

در باره گناهان خود طلب مغفرت كنید و با ایمان آوردن به او و به رسول او بسویش 

برگردید زیرا خداى تعالى داراى رحمت و مودت است و استغفار كنندگان و تائبین را رحم 

  !داردكند و دوست مىمى

این عده قلیل از بستگانت نبود تو یعنى اگر مالحظه  !«و لو ال رهطك لرجمناك »

كنیم كردیم، ولى ما مالحظه جانب این چند نفر خویشان تو را مىرا بطور یقین سنگسار مى

  !شویمو متعرض تو نمى

جمله تهدیدى است از جانب  این!« و یا قوم اعملوا على مكانتكم انى عامل ...» 

كه  ها، چون سخن او اشعار دارد بر اینالسالم به مردم مدین به شدیدترین تهدیدشعیب علیه

نسبت به گفتار و تهدیدش اطمینان كامل دارد و هیچ قلق و اضطرابى از كفر مردم به وى و 

تمردشان از دعوت وى ندارد، پس مردم با همه نیرو و تمكنى كه دارند كارى را كه 

خواهد گذشت كه دهد ولى چیزى نچنان ادامه مى خواهند بكنند او نیز كار خود را آنمى

فهمند عذاب، آید كه در آن هنگام مىبطور ناگهانى و بدون خبر قبلى عذابى بر سرشان مى

چه كسى را خواهد گرفت، آنان را و یا شعیب را؟ پس مردم در انتظار باشند او نیز با آنان 

 شود . نشیند و از آنان جدا نمىدر انتظار مى

 

به وى را به رحمتى كه به آنها داشتیم نجات وقتى عذاب ما آمد، شعیب و مؤمنین 

دادیم و عذاب صیحه، مردم مدین را بگرفت و صبح كردند در حالى كه جسمانى بى روح 

 !كردندبودند و تو گویى اصال در این سرزمین زندگى نمى
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 !فرمان ما رسید كه لعنت بر مردم مدین، همانطور كه ثمود لعنت شدند

  538ص :    10المیزان ج : 

 

 

 

 «ایکه » گفتمان حضرت شعیب با ساکنان شهر
 

 «،َكذَّب أَصَحب ْلئَْیَكِة اْلُمْرسِلینَ » 

  ...!«ْم شعَْیٌب أَ ال تَتَّقُونَ إِْذ قَاَل لهُ » 

 

 «،اصحاب ایكه نیز پیغمبران را دروغگو شمردند» 

  !«ترسیدچون شعیب به ایشان گفت: چرا نمى» 

  !«به درستى من پیغمبرى خیرخواه شمایم » 

  !«از خدا بترسید و اطاعتم كنید» 

خواهم كه مزد من به عهده پروردگار از شما براى پیغمبرى خود مزدى نمى» 

  !«جهانیان است

  !«فروشى نكنید و مردم را به خسارت نیندازیدپیمانه را تمام دهید و كم» 

 !«و با ترازوى درست، وزن كنید» 

 !«و چیزهاى مردم را كم ندهید و در این سرزمین به فساد مكوشید »

 !«و از آنكه شما و مردم گذشته را آفریده است بترسید» 

  !«اىگفتند: حقا كه تو جادو زده» 

 !«پنداریم تو جز بشرى مانند ما نیستى و ما ترا دروغگو مى» 

 !«اى از آسمان را روى ما بیندازگویى پارهاگر راست مى» 

  !«كنید داناتر استگفت: پروردگارم به اعمالى كه مى» 

دچار شدند كه عذاب  (آتشبار )پس دروغگویش شمردند و به عذاب روز ابر» 

  !«روزى بزرگ بود

  !«كه در این عبرتى است ولى بیشترشان ایمان آور نبودند» 

  ا(شعر/191تا 176!«              )و پروردگارت نیرومند و رحیم است » 

 

اند این بعضى گفته. اى است كه درختان تودرهمى داشته باشدبه معناى بیشه ایكه

اند و از جمله كردهاى در آن زندگى مىبیشه جنگلى بوده در نزدیكیهاى مدین كه طایفه

 .السالم بوده، وى اهل آن محل نبوده استپیامبرانى كه به سویشان مبعوث شده شعیب علیه

این دو آیه  !«ال تكونوا من المخسرین و زنوا بالقسطاس المستقیماوفوا الكیل و  »

فروشى نكنند و در دادن و گرفتن كاال كیل و ترازو را درست به كه كم دهد به ایندستور مى
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  .كار ببرند

از خدایى كه شما و صاحبان جبلت گذشته  !«و اتقوا الذى خلقكم و الجبلة االولین» 

این فطرت آفریده كه فساد  دایى كه پدران گذشته شما و شما را بارا آفریده بترسید، همان خ

  !را تقبیح نموده به شئامت آن اعتراف كنید

فاسقط علینا كسفا من ... قالوا انما انت من المسحرین ... و ان نظنك لمن الكاذبین » 

ترا دروغگو تو جز بشرى مانند ما نیستى و ما ! اىگفتند: حقا كه تو جادو زده!« السماء ... 

یعنى تو هیچ كارى از  !اى از آسمان را روى ما بیندازگویى پارهاگر راست مى!  پنداریممى

 !خواهى بكنآید، هر چه مىدستت بر نمى

این جمله پاسخى است كه شعیب به گفته آنان و  !«قال ربى اعلم بما تعملون» 

كه او هیچ  اند داده و این كنایه است از اینپیشنهادى كه در خصوص آوردن عذاب كرده

اختیارى در آوردن عذاب از خود ندارد و این كار مثل همه كارها به دست خداست، چون او 

ملشان مستوجب عذاب هست یا نه داند كه آیا عكنند داناتر است و بهتر مىبه آنچه مردم مى

 و اگر هست مستوجب چه عذابى است؟ 

یوم الظله همان روز عذاب قوم شعیب  !«فكذبوه فاخذهم عذاب یوم الظلة ...» 

  ...!است، كه ابرى برایشان سایه افكند

  439ص :    15المیزان ج : 
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 مششفصل 

 

 گفتمان های عیسی علیه السالم
 

 

 

 گفتمان های عیسی با حواریون  -1
 

 

 

 گفتگوی عیسی با حواریون هنگام احساس کفردر مردم

 

ِ  قَاَل اْلَحَواِریُّوَن نْحُن أَنصاُر »  ا أََحس ِعیسى ِمنُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَنصاِرى إِلى َّللاَّ فَلَمَّ

ِ َو اشَهْد بِأَنَّا ُمسِلُمونَ  ِ َءاَمنَّا بِاَّللَّ  ...!«َّللاَّ

پس همین كه عیسى از آنان احساس كفر كرد گفت: چه كسانى یاوران من در » 

ایم و شوند؟ حواریون گفتند: مائیم یاوران خدا، ما به خدا ایمان آوردهراه خدا مى

  !«گواه باش كه ما مسلمانیم

اى ایمان داریم و رسول را پیروى كردیم ما را پروردگارا، ما بدانچه نازل كرده» 

 ! «شاهدان بنویس در زمره

 !«كاران استو نیرنگ كردند خدا هم نیرنگ كرد، و خدا بهترین نیرنگ» 

  آل عمران(/54تا52)                

 

در آیه مورد بحث، احساس را در مورد كفر استعمال نموده با اینكه كفر یك امر 

قلبى است و قابل احساس نیست و این براى اشاره به این معنا بود كه كفر باطنى مردم به 

قدرى قوى بوده كه آثارش در ظاهر رفتار و گفتارشان نمودار شده و ممكن هم هست 

آنان و در صدد ایذا و كشتن برآمدنشان باشد، پس  منظور از احساس كفر، اعالم صریح

كه در این آیات در  )یعنى همینكه عیسى از بنى اسرائیل «،فلما احس ...» اینكه فرمود: 

احساس كفر نمود، فرمود: كیست كه مرا در راهى كه به  ،(مساله بشارت مورد بحث بودند

این بود كه بفهمد از میان  شود یارى كند؟ و منظورش از این پرسشسوى خدا منتهى مى

ه دّ و عُ  ِعدّهمردم چند نفر طرفدار حقند، تا روى همانان حساب كند و خالصه بفهمد چقدر 

 . دارد، نیرویش در آنان متمركز گشته، دعوتش از ناحیه آنان منتشر شود

خواهد این خصیصه هر نیروى طبیعى و اجتماعى و امثال آن است كه وقتى مى
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و هر جزء از آن یك ناحیه را اداره و در آن عمل كند، باید نخست  دست به كار گشته

مركزى و كانونى داشته باشد تا همه نیروهاى جزئیش در آن محل متمركز شود و آن مركز 

رسان به آن باشد و گرنه صدها نیروى جزئى و پراكنده گاه نیروهاى جزئى و كمكتكیه

 وند. ربرند و بلكه همه هدر مىكارى از پیش نمى

انجام داد چند نوبت در دعوت اسالم پیش آمد،  السالمنظیر این عمل كه عیسى علیه

مردم مدینه در عقبه  وسلّموآلهعلیههللایكى بیعت عقبه بود كه قبل از هجرت رسول خدا صلى

منا جمع شدند و با آن جناب بیعت كردند، و یكى هم بیعت شجره و یا بگو بیعت رضوان بود 

نیروهاى متفرق را  وسلّموآلهعلیههللاجریان صلح حدیبیه اتفاق افتاد، رسول خدا صلى كه در

  .یك جا جمع كرد تا بتواند دعوت خود را به نتیجه برساند

یا همه و یا  -آنكه یقین كرد كه دعوتش در بین بنى اسرائیل  السالم بعد ازعیسى علیه

رسد و فهمید كه بنى اسرائیل به هیچ تیجه نمىپیشرفتى ندارد و به ن -حداقل اكثریت آنان 

دارند و از سوى دیگر اگر میدان را به دست آنها بدهد وجه از كفر خود دست بر نمى

شود، براى بقاى دعوتش این نقشه را طرح ها بیشتر مىدعوتش به كلى باطل و گرفتارى

ا كند، حواریون حاضر كرد كه از آنان یارى بخواهد و به این وسیله دوست را از دشمن جد

شدند آن جناب را یارى دهند و به این وسیله مؤمنین از كفار جدا و دوستان از دشمنان 

كه خداى  همچنان ،متمایز شدند و با انتشار دعوت و اقامه حجت، ایمان بر كفر غالب گشت

الذین یا ایها  »فرماید:تعالى یارى همین چند نفر حوارى را به رخ همه انسانها كشیده مى

آمنوا كونوا انصار هللا، كما قال عیسى ابن مریم للحواریین من انصارى الى هللا، قال 

الحواریون نحن انصار هللا، فامنت طائفة من بنى اسرائیل و كفرت طائفة، فایدنا الذین آمنوا 

 صف(/14) !«على عدوهم، فاصبحوا ظاهرین

مقید كرد و این بدان خاطر بود كه  «الى هللا »در آیه مورد بحث انصار را به قید

غرض اصلى آن جناب هم از این استفهام همین  . بهتر و نافذتر تشویق و تحریك كرده باشد

  است. تشویق بوده

  

كلمه حوارى به  !«قال الحواریون نحن انصار هللا، آمنا باهلل، و اشهد بانا مسلمون» 

 . صاص داشته باشدمعناى كسى است كه از میان همه مردم به آدمى اخت

و  !«نحن انصار هللا »به منزله تفسیرى است براى جمله: !«آمنا باهلل »جمله:

  .كه گفتیم ما انصار خدا هستیم این است كه به او ایمان آوردیم فهماند منظور از اینمى

متضمن معناى سلوك و پیمودن طریقى است كه به سوى خدا !« انصارى الى هللا» جمله 

كه ایمان خود طریق است و وقتى ایمان تفسیر كننده نصرت باشد،  براى این منتهى شود،

شود كه بگوئیم: نصرت خدا، نصرت به سوى شود، و صحیح مىقهرا نصرت هم طریق مى

 خدا است. 

آید كه آیا مفاد آیه حكایت كننده آن مرتبه اولى است كه در اینجا این سؤال پیش مى

اند و در اینجا در اجابت ایمان آوردند یا آنكه قبال ایمان داشته السالمحواریین به عیسى علیه
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كما قال  »ها از آیه:آمنا؟ چه بسا بعضى :اندالسالم براى چندمین بار گفتهدعوت عیسى علیه

یسى ابن مریم للحواریین من انصارى الى هللا؟ قال الحواریون نحن انصار هللا فامنت طائفة ع

استفاده كرده باشند كه پاسخ حواریین یعنى جمله: ایمان آوردیم ایمان بعد از  صف(/14)«...،

كه روى سخن آن جناب با  براى این )ایمان باشد و به نظر ما هم این استفاده عیبى ندارد

ن است كه معنایش گذشت و بعید است كه قرآن كریم افراد كافرى را كه صرفا با آن حواریی

اند، چیزى كه هست اند، حوارى آن جناب بخواند، پس قطعا ایمان داشتهجناب ارتباطى داشته

ایمان و  چون!( خواهد از این افراد با ایمان كسانى را انتخاب كند كه انصار هللا هم باشندمى

 مراتبى مختلفند، بعضى از مراتب باالتر از بعض دیگر است .  اسالم داراى

و اذ اوحیت الى الحواریین ان  »بلكه چه بسا كه آیه زیر هم بر این معنا داللت بكند:

كه حواریین  براى این مائده( /111)!«آمنوا بى و برسولى، قالوا آمنا و اشهد بانا مسلمون

به یاد آر كه من به حواریین وحى  »و فرموده: شدهرا كسانى دانسته كه به آنان وحى مى

كه  و خود شاهد باش به این كردم كه به من و به رسولم ایمان بیاورید، گفتند: ایمان آوردیم

  !«ما مسلمانیم

شود اجابت در این دعوتشان به وحى خدائى بوده، یعنى بعد از سالها پس معلوم مى

داشتن ایمان، خداى تعالى به ایشان وحى فرستاده كه باید به ایمانى ما فوق آنچه دارید ارتقا 

 یابید. 

السالم اند و ایمان پیشنهادى عیسى علیهشود حواریین انبیا بودهپس معلوم مى

 است. ایمان بودهایمانى بعد از 

هم بر این  «،و اشهد بانا مسلمون، ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول ... »جمله:

كه منظور از اسالم در این جمله تسلیم شدن بدون قید و شرط  معنا داللت دارد، براى این

است براى خداى تعالى، بطورى كه هر چه از ایشان خواست انجام دهند و هر كارى از 

  !خواست بكنند، چون و چرا نكنندآنان 

شود و چنان نیست كه هر كس به چنین اسالمى جز در بین مؤمنین خالص یافت نمى

  !زبان شهادت به توحید و نبوت بدهد به مقام تسلیم هم برسد

اى قبل از هر مرتبه از ایمان مرتبه، توضیح اینكه در بحث از مراتب ایمان و اسالم

است كه  !«آمنا باهلل و اشهد بانا مسلمون »دارد، شاهد آن سخن، جمله:از مراتب اسالم قرار 

  .از ایمان خود به صیغه فعل و از اسالم خود به صیغه صفت تعبیر آوردند

پس اولین مراتب اسالم، تسلیم و شهادت بر اصل دین و اجمال آن است، دنبال آن 

هم باور اجمالى به دنبال آن اذعان و باور قلبى به این شهادت زبانى و صورى است، آن 

مرتبه دوم اسالم است و آن عبارت است از تسلیم قلبى به معناى این ایمان، كه اگر كسى 

داراى چنین تسلیمى بشود، ناراحتى باطنى و اعتراض درونیش نسبت به تمامى دستورات 

ى از رود و این همان پیروى عملى و بدون چون و چراخدا و رسول او به كلى از بین مى

به دنبال این مرتبه از اسالم مرتبه دوم از ایمان است و آن عبارت از   .دین خدا است

به دنبال این مرتبه از  . خلوص عمل و به رنگ عبودیت در آمدن همه اعمال و افعال است
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كه بنده خدا تسلیم محبت خدا  ایمان مرتبه سوم از اسالم واقع است و آن عبارت است از این

كند مگر به خاطر خدا و دارد و اراده نمىاى دیگر دوست نمىشود، چنین بنده و اراده او

 اش كردهشود همان چیزى است كه خدا دوست دارد و ارادهآنچه هم در خارج واقع مى

  است.

و در این میان از دلبخواه بنده و اراده مستقل او خبرى نیست، به دنبال این مرتبه از 

واقع است و آن عبارت است از تسلیم عبودى خدا شدن در همه اسالم، مرتبه سوم ایمان 

  !اعمال

السالم و دعوتى كه از خواننده عزیز بعد از تذكر این مطلب اگر در كالم عیسى علیه

ان هللا ربى و ربكم فاعبدوه  !فاتقوا هللا و اطیعون...  »آن جناب نقل شد دقت كند، كه فرمود:

خواهد فهمید كه آن جناب نخست مردم را امر به  ران(آل عم/51و50)!«هذا صراط مستقیم

 كه: تقوا كرده و پرهیز از خدا و اطاعت خودش و سپس دستور خود را تعلیل كرده به این

كه گفتم از خدا بترسید، این است كه خدا پروردگار  یعنى علت این !«ان هللا ربى و ربكم»

گسیل داشته، پس واجب است كه شما امت است و پروردگار رسولى است كه به سوى شما 

كه بر  سخن كوتاه این ! از او پروا كنید، به او ایمان آورده، مرا با پیروى خود اطاعت كنید

شما واجب است كه با تقواى خود و اطاعتتان از رسول و ایمان آوردن به دعوت او و 

  !پیروى از او خدا را بپرستید

آید و به همین جهت در تعلیل نامبرده، اى است كه از این كالم بر مىاین آن نكته

تقوا و اطاعت را خالصه نموده و از آن تعبیر به پرستش كرد و تنها منظورش از این تعبیر 

این بوده كه ارتباط مساله تقوا و اطاعت با خدا را روشن سازد، چون این ارتباط به روشنى 

: این عبادت تنها فرموده ارتباط عبادت با خدا نیست، بعد از روشن ساختن این ارتباط

راه عبادت، كوتاهترین راهى است كه سالكش را  صراط مستقیم است و با این جمله فهماند

  !سازدبرد و به حق تعالى منتهى مىبه سوى خداى سبحان مى

برایش  هاى یاس از ایمان عموم آنانگاه وقتى از مردم احساس كفر نمود و نشانه آن

 «كیست كه مرا در پیمودن راه خدا یارى كند؟ -من انصارى الى هللا  »ظاهر گردید، فرمود:

شود: كیست كه مرا در و با در نظر گرفتن روشنگریهاى قبلیش معناى این گفتارش چنین مى

 پیمودن صراط مستقیم و یا در عمل به دستوراتى كه قبال دادم، یعنى عبودیت خدا و یا تقوا و

» اسخش عین درخواست او را به زبان آورده و گفتند: اطاعت یارى كند؟ حواریین در پ

اى را گفتند كه به منزله تفسیر آن و دنبال پاسخ جمله !« مائیم انصار خدا -نحن انصار هللا 

و منظورشان از اسالم، تسلیم خدا  !«آمنا باهلل و اشهد بانا مسلمون »است و آن این است كه:

ست و لذا وقتى همین حواریین پروردگار خود و رسول او شدن و اطاعت و پیروى كردن ا

اى را كه به عیسى داده بودند براى خداى را از در تذلل و التجاء مخاطب قرار دادند و وعده

و در این گفتار  !«ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول ...» تعالى بازگو نمودند، چنین گفتند: 

شود اسالم همان پیروى ه از آن فهمیده مىك )خود به جاى اسالم اتباع رسول را آوردند

اى و دامنه ایمان را هم توسعه داده، گفتند: به تمامى آنچه نازل كرده (مترجم -رسول است



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب پنجاه ونهم: گفتمان های تبلیغی قرآن 106

 !ایمان آوردیم

كه به تمامى احكام و دستورات كه عیسى  نددر نتیجه با این عبارت فهماند

لى كه خداى تعالى به وى تعلیم السالم آورده و به همه كتاب و حكمت و تورات و انجیعلیه

 كنند. اند، و رسول را در آنها پیروى مىداده، ایمان آورده

فرمائید اول درجه ایمان نیست بلكه از مصادیق اعلى این بطورى كه مالحظه مى

  !درجه ایمان است

در این گفتار به صرف عرضه حال خود به پروردگارشان قناعت نكرده و عیسى 

آمنا باهلل  »توانستند بگویند:كه مى بر اسالم و پیروى خود شاهد گرفتند، با این را السالمعلیه

ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول ...  »به این مقدار اكتفا ننموده، گفتند: «و انا مسلمون،

  .اند : پروردگارا حال ما چنین حالى است و رسولت هم شاهد بر آن استگفتهگویا پس  !« 

حواریین از پروردگار  !« آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدینربنا » 

بر ایمان  فااند كه ایشان را جزء شاهدان بنویسد و این تقاضاى خود را با حرف خود خواسته

و اسالم خود تفریع كردند و هر دو را یعنى هم ایمان و هم اسالم را اساس تقاضاى خود 

هم وحى  السالمبطور ضمنى این شهادت را داده باشند كه عیسى علیه قرار دادند، خواستند

كه وقتى ایمان آوردنشان  خداى را به ایشان رسانید و هم خودش به آن عمل كرد، براى این

صادق است كه رسول رسالت خود را به درستى تبلیغ كرده، هم به زبان آن را بیان كرده 

به مردم رسانده باشد و هم خودش به آنها عمل كرده باشد و هم به عمل، هم معالم دین را 

السالم تبلیغ رسالت خود كرده، معنایش كه عیسى علیه دهند بر اینباشد، پس اگر شهادت مى

ایم و با عمل آن جناب و این است كه ما معارف دین را به وسیله تعلیم آن جناب آموخته

و اگر رسول از آنچه مردم را بدان  ایمپیروى ما از عمل او به آن معارف عمل هم كرده

كه بدانچه خدا نازل  توانند شهادت دهند به اینخواند تخطى و تعدى كرده باشد، مردم نمىمى

  !اندكرده، ایمان آورده و رساننده آن را پیروى كرده

فلنسئلن الذین ارسل الیهم و  »ظاهرا این شهادت همان حقیقتى است كه آیه شریفه:

 .به آن اشاره كرده كه همان شهادت بر تبلیغ است اعراف(/6)!«ینلنسئلن المرسل

 »چه بسا بشود از اینجاى سخنشان، بعد از استشهاد رسول بر اسالم خود، كه گفتند:

 واستفاده كرد: درخواستشان این بوده كه خداى تعالى ایشان را جز !«فاكتبنا مع الشاهدین

 .گواهان و شهداى اعمال قرار دهد

منظور از مكر كنندگان بنى اسرائیل  !«و مكر هللا و هللا خیر الماكرین و مكروا» 

فلما احس عیسى منهم  »اى كه جملهالسالم توطئه كردند، توطئههستند كه علیه عیسى علیه

 . به آن اشاره دارد «،الكفر ...

  317ص :    3المیزان ج :                    

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب پنجاه ونهم: گفتمان های تبلیغی قرآن 107

 

 از حضرت مسیح درخواست دور از انتظار حواریون

 

َن »  َل َعلَْینَا َمائَدةً ّمِ إِْذ قَاَل اْلَحَواِریُّوَن یَِعیسى اْبَن َمْریََم َهْل یَستَِطیُع َربُّك أَن یُنّزِ

ْؤِمنِینَ  َ إِن كنتُم مُّ  ...!«السَماِء  قَاَل اتَّقُوا َّللاَّ

 به یاد آر زمانى كه حواریین عیسى به وى گفتند اى عیسى بن مریم آیا» 

اى از آسمان بر ما نازل كند؟ گفت بپرهیزید از خدا پروردگار تو توانائى دارد مائده

  !«اگر دارنده ایمانید

خواهیم از آن مائده بخوریم تا قلبهایمان مطمئن شود و بدانیم كه تو ما گفتند مى» 

  !«اى و بر آن ما از گواهان باشیمرا در ایمانمان تصدیق كرده

اى از نازل فرما بر ما مائده ! اى پروردگار ما  گفت بار الها !عیسى بن مریم » 

اى از ناحیه تو آسمان تا براى ما و پیروان كنونى و آینده ما عید، و خود معجزه

 !«باشد، پروردگارا روزیمان كن كه تو بهترین روزى دهندگانى

كرد،  اى را كه خواستى نازل خواهمخداى متعال فرمود: من بزودى آن مائده» 

ولى اگر بعد از آن باز هم كسى كفر بورزد باید بداند كه به راستى او را عذابى 

 !«كنمكنم كه احدى از عالمیان را به چنان عذاب دچار نمىمى

  مائده(/115تا112)                  

  

مائده سفره و خوانى را گویند كه در آن طعام باشد. این آیات، داستان نزول مائده 

كه چنین  گر چه تصریح ندارد به اینا .كندرا بر مسیح و یارانش یاد آورى مىی آسمان

 كه آیه آخرى مشتمل است بر وعده قطعى و بدون قید به این اى نازل شده، لیكن از اینمائده

طورى كه خودش خود را وصف كرده،  كه خداى متعال همان كه نازل خواهد كرد و از این

 اى نازل كرده است. شود كه چنین مائدهكند، استفاده مىتخلف در وعده نمى

دقت در داستان مائده و سیاق آیات قرآن كه متضمن نقل آن است انسان را به یك 

كند، زیرا سؤالى كه در اول این آیات از قدرت خداى تعالى شده بحث دیگرى راهنمایى مى

اهرش سؤالى است خالى از ادبى كه رعایتش در حق خداى تعالى واجب است، آخر این به ظ

كه خداى تعالى كسى را كه به این آیات كفر بورزد تهدید به  شود به اینآیات هم منتهى مى

یك از معجزات مخصوص به انبیا و معجزاتى كه  عذابى كرده كه نظیرش در خصوص هیچ

هاى قوم نوح و هود و صالح و  اند، از قبیل درخواستبه كردهها از پیغمبران خود مطالامت

 دیده نشده است .  وسلّموآله علیههللاشعیب و موسى و محمد صلى

 آید كه حواریون به چه جرمى مستحقاز دقت در صدر و ذیل آیه این سؤال پیش مى

ؤال كه خارج از چنین كیفر باشند، كیفرى كه نظیرى براى آن نباشد؟ اگر بگویى از جهت س

ادب و نزاكت شان بوده، زیرا تعبیرشان تعبیر كسى است كه در قدرت خداى سبحان شك 

هاى سابق بر امت مسیح و همچنین رفتار گوییم سؤاالت امتدر جواب مى، داشته باشد
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هاى معاصر آن جناب خیلى وسلّم و رفتار یهودىوآلهعلیههللاسركشان قوم رسول هللا صلى

آمیزتر بود، بلكه آنان انبیاء خود را مسخره و استهزاء به مقام پروردگار اهانتبدتر و 

 كردند، تا چه رسد به بى ادبى در كالم. مى

و اگر بگویى براى این بوده كه حواریین قبل از این سؤال ایمان آورده بودند و در 

ل مائده و مشاهده كه اگر بعد از ایمان و نزو این صورت صحیح است كه تهدید شوند به این

  .این معجزه باهره باز هم كفر بورزند مستحق چنین عذاب شدید هستند

طورى طغیان بزرگى است، لیكن باز هم  گوییم: گر چه كفر ایندر جواب مى

ها نیز از این قبیل سابقه نیست، زیرا در سایر امت اختصاص به حواریین نداشته و عمل بي

ز آنان حتى كسانى كه بعد از رسیدن به مقام قرب حق و یك ا طغیانها زیاد بوده و هیچ

  .مشاهده آیات خداوندى مرتد شدند به چنین وعیدى مواجه نشدند

چیزى كه در این مقام ممكن است گفته شود این است كه این قضیه از جهت سؤالى 

كه در صدر آن است به معناى مخصوصى از سایر معجزات انبیا، كه در قبال درخواست 

 شود. اند متمایز مىهاى دیگرى اقامه كردههاى خود و یا ضرورتامت

كه معجزاتى كه كالم هللا مجید از آنها یاد كرده چند قسم است: یكى  توضیح این

معجزاتى كه پروردگار در همان اوان بعثت انبیاء به آنان داده تا مؤید و حجت بر نبوت یا 

داد، و زنده كردن مردگان  السالمبه موسى علیه رسالتشان باشد، مانند ید بیضا و عصایى كه

السالم ارزانى داشت، و و خلقت طیر و شفاى كور مادر زاد و پیسى، كه به عیسى علیه

 .نازل فرمود وسلّموآلهعلیههللاقرآنى كه به رسول هللا صلى

 شان بر كفار، خداوند بهو این نوع معجزات را به خاطر دعوت انبیا و اتمام حجت

آنان داده است تا اگر كسى زیر بار نرفت و گمراه شد حجت بر او تمام باشد و آن كس هم كه 

 پذیرفت و به نور ایمان زندگى یافت با حجت و بینه زنده شده باشد. 

اند، مانند قسم دیگر، معجزاتى است كه كفار، انبیاى خود را به ارائه آن تكلیف كرده  

ین قسم است عذابهاى مخوفى كه انبیا در دعوت خود استعمال ناقه صالح و امثال آن و از هم

اى كه موسى اند، مانند ملخ، شپش و قورباغه و غیر اینها از عذابهاى هفتگانهكرده

السالم در باره قوم فرعون بكار برده و نیز مانند طوفان نوح و زلزله ثمود و باد علیه

معاندینى بوده كه زیر بار حق  گونه معجزات مخصوص صرصر عاد و غیر اینها.  این

  .رفتندنمى

قسم سوم معجزاتى است كه خداوند متعال در مواقعى كه احتیاج و ضرورتى ایجاب 

داده، مانند منفجر شدن چشمه از شكم سنگ و نزول من و سلوى در  كرده آنرا ارائه ميمى

بیابان بر بنى اسرائیل و كندن كوه طور از ریشه و نگهداشتنش بر باالى سر آنان و شكافتن 

دریا براى نجاتشان از فرعون و ستمگریهاى او، همه اینها معجزاتى بوده كه به منظور 

ورزیدند یا به منظور تعظیم و حق استنكاف مى ترسانیدن عاصیان و كسانى كه از پذیرفتن

شده، تا شاید كلمه رحمت، در حقشان تمام شود، گر چه خودشان تكریم مؤمنین انجام مى

 درخواست نكرده باشند. 
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و از همین باب است مواعیدى كه خداى تعالى در قرآن كریم مؤمنین را به آنها 

وسلّم، مانند وعده به فتح مكه و وآلهعلیههللاىوعده داده تا كرامتى باشد براى رسول هللا صل

  .خذالن مشركین از كفار قریش و غلبه روم و غیر آن

این بود انواع معجزاتى كه در قرآن كریم و در تعلیمات الهى از آنها یاد شده، و اما 

 را و ما آن -اندكه بعضى از هوسبازان با دیدن معجزه باز مطالبه معجزه دیگرى كرده این

براى این بود كه این عمل به تعبیر قرآن و تعلیمات الهى  -در این اقسام ذكر نكردیم

هذیانهائى بوده كه نباید به آنها اعتنا نمود، مانند مطالبه كردن اهل كتاب از رسول هللا 

شان كتاب دیگرى بر ایشان نازل كند و كه با بودن قرآن در دسترس وسلّموآلهعلیههللاصلى

و نیز مانند درخواستى كه مشركین در خصوص نازل كردن  .فرمایداین باره مى قرآن در

  .كردند وسلّموآلهعلیههللامالئكه و نشان دادن پروردگارشان از رسول هللا صلى

اعتنائیهاى قرآن همه براى این است كه غرض از معجزه ظهور حق و اتمام این بى

براى ظهور حق و اتمام حجت، انجام یك معجزه حجت است نه چیز دیگر، و معلوم است كه 

كافى است، و سؤال از تكرار آن جز بازیچه گرفتن آیات خدا و لعب با مقام ربوبى و تردید 

جا، معناى دیگرى ندارد و این خود بزرگترین طغیان و استكبار است، و اگر همین عمل بى

  !ش نمودارتر استزشت از مؤمنین سر بزند معلوم است كه گناهش بیشتر و زشتی

كه ایمان به خدا دارد و خصوصا مؤمنى كه معجزات و آیات خدا را به  مؤمن با این

 با معجزه مجدد و نزول آیات آسمانى دارد؟ چشم خود دیده آنگاه ایمان آورده است، چه كار

آیا مطالبه معجزات مجدد را با این فرض جز به اقتراحات هواپرستان و درخواستشان از 

ترین شان عجیب و غریبگذرانىبازان و مرتاضین كه براى سرگرمى و خوششعبده

اذ قال الحواریون یا عیسى  »توان تشبیه نمود؟ و چیزى كه ظاهر آیهنمایشها را بدهند، مى

كند این است كه حواریین را افاده مى آن «...،بن مریم هل یستطیع ربك ان ینزل علینا مائدة

اند در حالى كه خود از اصحاب و از خواص آن خصوصى كردهاز مسیح تقاضاى معجزه م

  .اى كه داشت از او دیده بودنداند، و بارها معجزات باهره و كرامات ظاهرهجناب بوده

و » كه آیه  آرى مسیح مبعوث به قوم خود نشد مگر به همان معجزات، كما این

الطین كهیئة الطیر فانفخ  اخلق لكم منرسوال الى بنى اسرائیل انى قد جئتكم بایة من ربكم انى 

رساند، با این حال این معنا را به خوبى مى آل عمران(/49)«،فیه فیكون طیرا باذن هللا ...

كه  شود كسى كه به مسیح ایمان آورده معجزات او را ندیده باشد؟ با اینچگونه تصور مى

پدر آفریده و به روح  مسیح خودش به خودى خود معجزه بود، زیرا خداوند او را بدون

طورى كه در كهولت  كرد، همانالقدس تاییدش نمود و در نتیجه در گهواره با مردم تكلم مى

كه بسوى  افزود تا آنو خداوند با معجزات پى در پى روز بروز به كرامتش مى كردمى

ن ترین معجزات خاتمه داد، با ایدرگاه خویش صعودش داد و عاقبت امرش را هم به عجیب

 - مائده -اى را كه به سلیقه خود انتخاب كرده بودندحال درخواست كردن حواریین معجزه

السالم با این بعد از مشاهده آن همه آیات، عمل بسیار زشتى بود و از همین جهت مسیح علیه

و بخاطر همین زنندگى بود  .آنها را توبیخ نموده است !«اتقوا هللا ان كنتم مؤمنین »كالم خود
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خود آنها اقتراح و درخواست خود را توجیه كرده و مطالبى گفتند كه آن حدت و صولتى كه 

نرید ان ناكل منها و » را كه در اطالق كالمشان بود شكست و آن مطالب این بود كه گفتند: 

غرض ما از این درخواست  !«تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا و نكون علیها من الشاهدین

فنن به امور خارق العاده و بازیچه گرفتن آیات الهى نیست بلكه اغراض تنها خوردن و ت

ایم و آن عبارتست از تكمیل علم خود و ازاله خاطرات سوء از دیگرى در نظر گرفته

 !دلهایمان و گواه بودنمان بر آن معجزه

و این اعتذارشان خود مؤید گفتار ما است كه این درخواست از حواریین زشت و 

كه غرض خود را از این درخواست توجیه كردند، مع  است، و لیكن در عین این غیر متوقع

 »گفتند:ذلك از مساله خوردن صرفنظر نكردند، و اشكال هم همین جا است، باز اگر مى

خواهیم از آن مائده بخوریم و در نتیجه خوردن آن مى -نرید ان ناكل منها فتطمئن قلوبنا 

نرید ان ناكل منها و تطمئن  » اند:كه گفته كمتر بود از ایناشكال  «،دلهایمان مطمئن شود

كه بین این دو تعبیر  براى این !« خواهیم از آن بخوریم و دلهایمان مطمئن شودمى -قلوبنا 

رساند كه غرض هوسرانى و گزاف گوئى نیست فرق واضحى است، تعبیر اول به خوبى مى

 به خالف تعبیر دومى . 

 درخواست السالمعلیه ین پیشنهاد خود پافشارى كردند، عیسىو چون حواریین در ا

اند اكرام اى كه خواستهآنان را پذیرفت و از پروردگار خود خواهش كرد كه آنها را به مائده

نماید، و چون این معجزه در نوع خود منحصر است به امت عیسى و بر خالف سایر 

چ ضرورت و تنها به خاطر اقتراح در شده بدون هیمعجزات كه در حال ضرورت انجام مى

به درخواست خود  السالمیك امر غیر الزم انجام یافته است، از همین جهت عیسى علیه

عنوانى داد كه صالحیت داشته باشد سؤال خود را از ساحت عظمت و كبریائى خداوند به آن 

ن لنا عیدا الولنا و اللهم انزل علینا مائدة من السماء تكو »عنوان توجیه نماید، عرض كرد:

بار الها فرو فرست بر ما خوانى از آسمان تا براى همه ما از اولین و آخرین عیدى  -اخرنا 

ست از روزى كه در آن روز به افتخار ا چون عید در نزد هر قوم و ملتى عبارت !«باشد

موهبتى اختصاصى نایل آمده باشند و روز نزول مائده هم براى مسیحیت همین خاصیت را 

 دارد. 

از پروردگار خود خواست آنچه را كه خواست و حاشا كه  السالمبارى عیسى علیه

داوند دعایش را كه بداند و امیدوار باشد كه خ عیسى از خدا خواهشى كند مگر بعد از این

سازد و حاشا كه پروردگار، كند و او را در نزد امتش خوار و رسوا نمىمستجاب مى

  !اش بزندپیغمبرش را در خواهشى كه كرده نا امید ساخته و دست رد به سینه

كه شرط كرد كه هر كس  آرى پروردگار مسیح دعاى او را مستجاب كرد، اال این

طورى كه خود معجزه بى سابقه و مخصوص این  همان نسبت به این معجزه كفر بورزد

كس هم بى سابقه و عذابى خواهد بود كه كسى تاكنون به آن عذاب  امت است، عذاب آن

انى منزلها علیكم فمن یكفر بعد منكم فانى اعذبه عذابا ال اعذبه  »معذب نشده است و فرمود:

  !«احدا من العالمین
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آیا » از حواریون حكایت نموده، یعنى جمله: متن سؤالى كه خداوند در این آیه 

معنى ظاهریش معنائى است كه  «؟اى از آسمان بر ما نازل كندتواند مائدهپروردگار تو مى

رسد كه از مثل حواریین صدور یابد و حال آنكه آنان اصحاب مسیح و بسیار بعید به نظر مى

نمودند، از معارف او اقتباس مىشاگردان و خواص و مالزمین او بودند و از انوار علم و 

ترین مراتب ایمان در آدمى این مقدار اثر را دارد كه كردند و پستآثارش پیروى مى آداب و

با این حال چطور ، بفهمد خدا بر هر چیز قادر است و عجز و زبونى در ساحت او راه ندارد

د و از پیغمبر خود ممكن است حواریون با داشتن مراتب عالیه ایمان این معنا را نفهمن

 اى از آسمان نازل كند؟!بپرسند كه آیا پروردگارش میتواند مائده

قال عیسى بن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا الولنا و » 

مسیح در این خواهشى كه از  حضرت!« اخرنا و ایة منك و ارزقنا و انت خیر الرازقین

هم داخل آنها نمود و در ابتداى كالمش ندا را به لفظ عام ادا كرد و  خداى تعالى كرد خود را

كه آنان به مسیح گفته بودند: آیا پروردگار تو قادر  با این ! اى پروردگار ما -گفت : ربنا 

  .است، زیرا منظورش این بود كه ندا با دعا مطابقت كند

همه دعاها و تقاضاهایى  اى كه در این آیه است، این است كه این دعا در میاننكته

كه در قرآن از انبیا حكایت شده داراى خصوصیتى است كه در هیچ یك از آنها نیست و آن 

و سایر ادعیه انبیا افتتاحشان به نداى رب و یا ربنا  !«اللهم ربنا» افتتاح دعا است به نداى 

 است و این خصوصیت نیست مگر براى دقت مورد و هول مطلع . 

 سپس عنوانى به مائده داده كه صالحیت داشته باشد غرض او و سالمالمسیح علیه

این  .اصحابش قرار گیرد، و آن این بود كه او و امتش روز نزول مائده را عید بگیرند

بود و در درخواست حواریین از مسیح چنین عنوانى وجود  السالمابتكار كار مسیح علیه

 نداشت. 

كه این پیشنهاد، پیشنهاد حواریین بود بعنوان  با این السالمكه مسیح علیه دیگر این

  .عموم ما مطلب را ادا نمود

و به همین تعبیر زیبا مطلب را از صورت درخواست معجزه با وجود معجزات 

بزرگ الهى در دسترس و پیش چشم همه بیرون آورد و طورى ادا كرد كه مرضى رضاى 

كبریائى او باشد، چون عید گرفتن داراى آثار پروردگار و غیر منافى با مقام عزت و 

از آن جمله وحدت كلمه است و تجدید حیات ملى و مسرت دلهاى مردم و ، اى استحسنه

و معنى آن  «،الولنا و اخرنا» رسد . از همین جهت گفت: اعالن دین در هر بار كه فرا مى

مائده عیدى باشد براى نسل خواهیم روز نزول  بنابر آنچه سیاق داللت دارد این است كه مي

چون اصوال لفظ عید از ماده عود و به معناى ، حاضر از امت و هم براى نسل آینده آن

كه براى همیشه و هر چند وقت  شود مگر اینبرگشتن و تكرار شدن است، و عید، عید نمى

  .یكبار تكرار شود

این معجزه هم كه خود  است چنان السالمو این عید از مختصات قوم عیسى علیه

 سابقه و از خصایص مسیحیت است . طورى كه گفتیم بى همان
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بعد از اینكه فائده اساسى نزول مائده را كه همان عید بودن است كه  «ایه منك» و 

خواهیم این خود خواهشى به جا و خالى از اشكال است ذكر نمود، دنبالش عرض كرد مى

كند به اینكه غرض اصلى ما این نبود ، بلكه همان خواست اشاره  گویااى باشد، مائده معجزه

عید بودن روز نزول مائده بود و این یك فائده زائدى است كه قهرا بر آن غرض اصلى 

كه غرض اصلى ما این باشد تا مستحق سرزنش و یا سخط تو  شود، نه اینمترتب مى

شد زیرا مطلوب مىو گرنه اگر غرض تنها دیدن معجزه بود نتیجه این درخواست نا! گردیم

آنچه را كه از مزایاى حسنه براى دیدن این معجزه فرض شود همه آنها در سایر معجزات 

 روزمره عیسى ممكن الحصول بود . 

را به عنوان  این فائده دیگرى است كه مسیح آن !« و ارزقنا و انت خیر الرازقین» 

كه  در حالي، مترتب میشود برشمرده (عید )یكى دیگر از فوائدى كه بر غرض اصلى

حتى این  «،نرید ان ناكل منها »حواریون همین را غرض اصلى خود دانسته و گفته بودند:

  !را جلوتر از سایر اغراض خود ذكر كرده بودند

هم در آخر  آنرا در ضمن فوائد غیر مطلوب بالذات، آن السالمو لیكن مسیح علیه

خوردن را هم برداشت و بجایش كلمه رزق را  -، لفظ اكل همه ذكر نمود، عالوه بر این

  !«و تو بهترین روزى دهندگانى» بكار برد و بال فاصله گفت: 

برد كه تا چه اندازه این پیغمبر عظیم اینجاست كه خواننده محترم بخوبى پى مى

ن الشان نسبت به پروردگار خود مؤدب بوده، مخصوصا وقتى كالم او را با كالم حواریی

بودند، یقینا به شگفت  (نزول مائده )كه هر دو كالم در مقام اداى یك چیز مقایسه نماید، با این

 آید . درمى

حرف آنان را گرفت و چیزى را بر آن اضافه و  السالمبینید كه عیسى علیهزیرا مى

 اىچیزى را از آن حذف نمود و بعضى از جمالت آنرا مقدم و بعضى را مؤخر كرد و پاره

اى دیگر را دست نزد تا بدین وسیله كالم سراپا پر از لفظ دیگرى تبدیل و پارهه از الفاظ را ب

اشكال حواریین را بصورتى در آورد كه براى عرض به درگاه عزت و ساحت عظمت 

  .پروردگار، الیق شود و از جهت مشتمل بودنش بر آداب عبودیت زیباترین كالم شود

لیكم فمن یكفر بعد منكم فانى اعذبه عذابا ال اعذبه احدا من قال هللا انى منزلها ع» 

اى كه در آیه است صریح است، ولى شرطى كه در آن ذكر شده صریح و وعده !« العالمین

 .قطعى نیست، بلكه مشروط و مربوط به كفر بعد از نزول است

معجزه براى تمامى مردم نعمت است چه اولین و چه آخرین و ممكن است خیال 

شوند، از این جهت خداى تعالى براى ود كه حتى كفار امت هم از این نعمت برخوردار مىش

رفع چنین توهمى اطالق كالم خود را مقید به آن شرط نمود و ما حصل آن شرط هم این بود 

شان از آن منتفع كه این عید كه خداوند مسیحیت را به آن اختصاص داد نعمتى است كه همه

گردند كه ایمان داشته و بر ایمان خود پایدار مند مىها كسانى از آن بهرهبلكه تن شوندنمى

شوند، ورزند نه تنها از این نعمت برخوردار نمىو اما كسانى كه به این نعمت كفر مى باشند

  !گردندبلكه به شدیدترین وجه متضرر هم مى
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است  كه مخصوص به قوم مسیح است همان درخواستى جهت اصلى در این عذابي

باشد، بنابر این اگر كه خودشان كردند و در نوع خود بى نظیر و مخصوص به خودشان مى

خداوند دعایشان را مستجاب كند، بجا است كه در صورتى كه كفر بورزند عذابى بچشند كه 

شود كه مراد از عالمین عالمهاى از همین جا روشن مى. آن هم در نوع خود بى نظیر باشد

كه امتیازى كه خدا به آنان داد  نه تنها عالمهاى زمان آنان، براى این جمیع اعصار است

منحصر به امت معاصرشان نبود، بلكه آنان را از جمیع اهل عالم و براى همیشه ممتازشان 

 !كرد

  324ص :    6المیزان ج :         

 

 

 

 

 

 

 گفتمان های حواریون عیسی )ع(  -2
 

 

 

 انطاکیهگفتمان حواریون مسیح  در 
 

ثاَلً أَصَحب اْلقَْریَِة إِْذ َجاَءَها اْلُمْرسلُونَ َو اضِرب لهُ »   «،م مَّ

ْرسلُونَ  » ْزنَا بِثَاِلٍث فَقَالُوا إِنَّا إِلَْیُكم مُّ  ...!«إِْذ أَْرسْلنَا إِلَیِهُم اثْنَیِن فََكذَّبُوُهَما فَعَزَّ

 

  «،به سوى آنان آمدندمردم قریه را برایشان مثل بیاور كه فرستادگان خدا » 

آن زمان كه ما دو نفر از رسوالن را به سوى ایشان گسیل داشتیم و آن دو را » 

تكذیب كردند پس به وسیله رسول سومى آن دو رسول را تقویت كردیم و همگى 

  !«گفتند كه ما فرستاده به سوى شماییم

نكرده و مدعاى  گفتند شما به جز بشرى مثل ما نیستید و رحمان هیچ پیامى نازل» 

  !«تواند باشدشما به جز دروغ نمى

  !«داند كه ما فرستادگان به سوى شماییمگفتند: پروردگار ما مى» 

  !«و ما به جز رساندن پیام او به طور آشكار وظیفه دیگرى نداریم » 

دانیم اگر دست از گفته خود برندارید قطعا گفتند ما شما را بد قدم و نحس مى» 

 !«كنیم و از ناحیه ما عذابى دردناك به شما خواهد رسیدن مىسنگسارتا



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب پنجاه ونهم: گفتمان های تبلیغی قرآن 114

دهند حق را نحوست با خود شماست كه وقتى تذكرتان مى :رسوالن گفتند» 

  !«پذیرید بلكه شما مردم مسرف و متجاوزیدنمى

فرستادگان  و از دورترین نقطه شهر مردى شتابان آمد و گفت هان اى مردم! » 

  !«خدا را پیروى كنید

یافتگانند و هم به طمع مزد شما را به پیروى پیروى كنید كسانى را كه هم راه» 

  !«خوانندخود نمى

و چرا من آفریننده خود را نپرستم در صورتى كه بازگشت شما به سوى او » 

 !«است

آیا به جاى او خدایانى دیگر اتخاذ كنم كه اگر خداى رحمان ضررى برایم بخواهد » 

 !«دهنددردى از من دوا و از آن ضرر نجاتم نمىشفاعت آنها هیچ 

 !«اممسلم است كه من در این صورت در ضاللتى روشن قرار گرفته» 

آورم و شما بشنوید تا فردا شهادت من به پروردگار شما رسوالن ایمان مى» 

  !«دهید

در همان دم به او گفته شد به بهشت درآى و او كه داشت  ،(مردم او را كشتند» )

 !«دانستند چه سعادتى نصیبم شدهشد گفت اى كاش مردم من مىخل بهشت مىدا

  !«دانستند چگونه پروردگارم مرا بیامرزید و مرا از مكرمین قرار داد مى» 

و ما براى هالك ساختن مردم او لشكرى از آسمان نفرستادیم و نباید هم » 

  !«فرستادیممى

یحه نیاز نداشت آرى یك صیحه چون از بین بردن آنها به بیش از یك ص» 

 !«برخاست و همه آنها درجاى خود خشكیدند

اى حسرت و ندامت بر بندگان من كه هیچ رسولى نزدشان نیامد مگر آنكه به » 

  «جز استهزاء عكس العملى نشان ندادند!

آیا ندیدند چقدر از اقوام قبل از ایشان را هالك كردیم و دیگر به سوى آنان » 

  «!گردندبرنمى

 !«كه هیچ یك از آنان نیست مگر آنكه همگى نزد ما حاضر خواهند شد با این» 

  یس(/32تا13)

این آیات مثلى است مشتمل بر انذار و تبشیر كه خداى سبحان آن را براى عموم 

كند كه عبارت مردم آورده كه در آن به رسالت الهى و تبعات و آثار دعوت به حق اشاره مى

كند و از  (قرآن )است از مغفرت و اجر كریم براى هر كس كه ایمان آورد و پیروى ذكر 

اشد و نیز عبارت است از عذاب الیم براى هر كس كه كفر غیب خشیت داشته به رحمان ب

  !بورزد و آن دعوت را تكذیب كند

دو نفر از حواریین را به  السالمكنند كه عیسى علیهگوید: نقل مىدر مجمع البیان مى

بعد از آنكه شاه رسوالن را تكذیب كرد و  ...عنوان رسول به شهر انطاكیه گسیل داشت

شمعون صفا، بزرگ حواریین را فرستاد، تا به كار آن دو  السالمعلیه تازیانه زد، عیسى
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 ....«رسیدگى نموده یاریشان كند

خداى تعالى در این  !«قالوا ربنا یعلم انا الیكم لمرسلون و ما علینا اال البالغ المبین» 

جز  شما -ما انتم اال بشر مثلنا »قصه حكایت نكرده كه رسوالن در پاسخ مردم كه گفتند:

بلكه تنها از آن رسوالن حكایت كرده كه به قوم ، چه جوابى دادند !«بشرى چون ما نیستید ...

خود گفتند: ما فرستاده خدا به سوى شما و مامور تبلیغ رسالت او هستیم و جز این شانى 

 كه ما را تصدیق بكنید و به ما ایمان بیاورید، تنها براى ما نداریم و احتیاجى نداریم به این

داند كه ما فرستاده او هستیم و ما به بیش از این هم احتیاج این كافى است كه: خدا مى

  !نداریم

بالغ به معناى تبلیغ است و مراد از آن تبلیغ   !«و ما علینا اال البالغ المبین» 

كه رسالت خدا  ایم مگر تنها به اینرسالت است، و معناى جمله این است كه: ما مامور نشده

  !شما ابالغ كنیم و حجت را تمام نماییم را به

مردم قریه !« قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم و لیمسنكم منا عذاب الیم » 

خوریم كه اگر دست از دانیم و سوگند مىبه رسوالن گفتند: ما شما را بد قدم و شوم مى

به كار دعوت بپردازید، ما شما  سخنان خود برندارید و تبلیغات خود را ترك نكنید و همچنان

  !كنیم و از ما به شما عذابى دردناك خواهد رسیدرا سنگباران مى

این سخن پاسخ رسوالن به  !«قالوا طائركم معكم ا ئن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون» 

زد و كلمه طائر مرغى چون كالغ است كه عرب با دیدن آن فال بد مى . اهل قریه است

شود طیر گفتند الش را توسعه دادند و به هر چیزى كه با آن فال بد زده مىسپس مورد استعم

كنند و چه بسا بخت بد اشخاصى را طائر و چه بسا كه در حوادث آینده بشر نیز استعمال مى

پرست آن را مبدأ كه اصال بخت امرى است موهوم، ولى مردم خرافه گویند، با اینمى

 دانند . چیز مى بدبختى انسان و محرومیتش از هر

ظاهر معنایش این است كه: آن چیزى  !«طائركم معكم »كه فرمود: به هر حال این

كه جا دارد با آن فال بد بزنید آن چیزى است كه با خودتان هست و آن عبارت است از 

كه  خواهید حق را كه همان توحید است بپذیرید و اینحالت اعراضى كه از حق دارید و نمى

  !ل یعنى شرك تمایل و اقبال داریدبه سوى باط

» منظور از !« و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین» 

بین رسوالن و آن مرد، هیچ تبانى و که بفهماند  استاین « ،آمدن از دورترین نقطه شهر

  .انداى با او نداشتهسازش قبلى در امر دعوت نبوده، هیچ رابطه

اهمیت است، دقت و تدبر در این معنا است كه این شخص چه حظ آنچه مورد 

برخاسته و  السالموافرى از ایمان داشته كه در چنین موقعى به تایید رسوالن الهى علیهم

ایشان را یارى كرده است، چون از تدبر در كالم خدا كه داستان او را حكایت كرده این معنا 

داى سبحان دلش را به نور ایمان روشن كرده، به آید كه وى مردى بوده كه خبه دست مى

پرستیده، نه به طمع بهشت و نه از ترس آتش، خدا ایمان آورده و با ایمان خالص او را مى

 بلكه از این جهت كه او اهلیت پرستش دارد و به همین جهت از بندگان مكرم خدا شده . 
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كرم توصیف نكرده، خداى سبحان در كالمش هیچ كس به جز مالئكه را به صفت م

تنها مالئكه مقرب درگاهش و بندگان خالصش را به این وصف ستوده، از آن جمله این مرد 

است كه با مردم مخاصمه و احتجاج كرده و بر آنان غلبه جسته و حجت قوم را باطل نموده 

لت و رسوالن او را در دعوى رسا !و در مقابل اثبات كرده است كه تنها باید خدا را پرستید

 تصدیق نموده و سپس به آنان ایمان آورده است . 

و ما لى ال اعبد الذى فطرنى و الیه ترجعون ء اتخذ من دونه الهة ... و ال » 

كه گفت: چرا خدایى را كه مرا آفریده نپرستم؟ در معناى این است كه گفته  این !«ینقذون

باشد:  چرا انسان خدایى را كه خلقش كرده نپرستد و آیا كسى كه انسان باشد غیر از خدا، 

 گیرد؟ آلهه دیگرى مى

پرستان آن را این دو آیه شریفه مشتمل بر دو حجت و برهان علیه دلیلى است كه بت

  .ستى و اعتقاد به ارباب بودن بتها قرار داده بودندپراساس بت

و منظورش  تجدید شهادت به حق و تاكید ایمان است!« انى آمنت بربكم ...» جمله 

  .تایید كرده باشد از این تكرار این بوده كه با ایمان خود در حضور مردم قریه رسوالن را

لى ربى و جعلنى من قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومى یعلمون بما غفر » 

كه مردم قریه آن مرد را كشتند و خداى تعالى از  كند به ایناشاره مىاین آیه  !«المكرمین

  !ساحت عزتش به وى خطاب كرد كه داخل بهشت شو

بین امر به داخل شدنش در بهشت،  و بین كشته شدن آن مرد به دست مردم قریه

متصل بودند كه گویى كشته شدنش همان و قدر این دو به هم  فاصله چندانى نبوده، آن

بهشت برزخ است نه  در این آیه، مراد از جنت  !رسیدن دستور به داخل بهشت شدنش همان

  .بهشت آخرت

ما بعد از قتل  !«و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء و ما كنا منزلین» 

 !و نازل كننده هم نبودیماو، دیگر هیچ لشكرى از آسمان بر قوم او نازل نكردیم 

این آیه زمینه چینى براى آیه بعدى است و براى بیان این معنا است كه كار و 

هالكت آن قوم در نظر خداى تعالى بسیار ناچیز و غیر قابل اعتنا بود و خدا انتقام آن مرد را 

ه و دّ عِ  هاز آن قوم گرفت و هالكشان كرد و هالك كردن آنها براى خدا آسان بود و احتیاج ب

اى نداشت، تا ناگزیر باشد از آسمان لشكرى از مالئكه بفرستد تا با آنها بجنگند و هدّ عُ 

هاى گذشته این كار هالكشان كنند و به همین جهت در هالكت آنان و هالكت هیچ یك از امت

  !را نكرد، بلكه با یك صیحه آسمانى هالكشان ساخت

یعنى آن امرى كه به مشیت ما سبب  !«مدونان كانت اال صیحة واحدة فاذا هم خا» 

 !هالكت آنان گردید، غیر از یك صیحه چیز دیگرى نبود

 !«یا حسرة على العباد ما یاتیهم من رسول اال كانوا به یستهزؤن» 

كه هر چه رسول به سویشان آمد به استهزایش  یاى حسرت و ندامت بر بندگان »

 !«            پرداختند

  103ص :    17المیزان ج :                                   



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب پنجاه ونهم: گفتمان های تبلیغی قرآن 117

 

 مهفتفصل 

 

 )ص( گفتمان های رسول هللا

 

 

 

 گفتمان های رسول خدا با یهود و نصاری -1
 

 

 گفتمانی با بنی اسرائیل، بهانه های عدم گرایش به اسالم 

 

 « ُ قَالُوا نُْؤِمُن بَِما أُنِزَل َعلَْینَا َو یَْكفُُروَن بَِما َوَراَءهُ َو إِذَا ِقیَل لَُهْم َءاِمنُوا بَِما أَنَزَل َّللاَّ

ْؤِمنِین ِ ِمن قَْبُل إِن ُكنتُم مُّ قاً لَِّما َمعَُهْم  قُْل فَِلَم تَْقتُلُوَن أَنبِیَاَء َّللاَّ  ...!«َو ُهَو اْلَحقُّ ُمصّدِ

 

انچه ه ید گویند ما بانچه خدا نازل كرده ایمان بیاوره و چون بایشان گفته شود ب» 

كه غیر آن هم  ورزند با اینبر خودمان نازل شده ایمان داریم و بغیر آن كفر مى

نچه بر خودتان نازل شده ه آبگو اگر ب !حق است و هم تصدیق كننده كتاب است

  ایمان داشتید پس چرا انبیاء خدا را كشتید ؟

در آخر بعد از غیبت او  مگر این موسى نبود كه آنهمه معجزه براى شما آورد و »

 « ؟گوساله را خداى خود از در ستمگرى گرفتید

و مگر این شما نبودید كه از شما میثاق گرفتیم و طور را بر باالى سرتان نگه » 

ایم محكم بگیرید و بشنوید با این حال نیاكان شما گفتند: داشتیم كه آنچه بشما داده

گیر شد بخاطر گوساله در دلهاشان جاى هرویم و عالقه بشنیدیم ولى زیر بار نمى

دهد اگر  ست كه ایمان شما بشما ميا كه كافر شدند بگو چه بد دستوري این

 بقره(/93تا 91«)؟!براستى مؤمن باشید

 

كردند و یهود را آزار مى شدند و ایشان قبل از بعثت، كفار عرب متعرض یهود مي

اند و كردهمى را وسلّموآلهعلیههللاصلىدر مقابل، آرزوى رسیدن بعثت خاتم االنبیاء 

اند: اگر پیغمبر ما كه تورات از آمدنش خبر داده مبعوث شود و نیز بگفته تورات به گفتهمى

 دهد.  مدینه مهاجرت كند، ما را از این ذلت و از شر شما اعراب نجات مي
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اند، به كردهاره مىوسلّم همووآلهعلیههللاخدا صلى این آرزو را قبل از هجرت رسول

 .حدى كه در میان همه كفار عرب نیز معروف شده بود

كند، و علت كفر یهود را با وجود علمى كه بحقانیت اسالم داشتند، بیان مى قرآن

  .داند آنرا منحصرا حسد و ستم پیشگى مي

 !« ما تنها به تورات ایمان داریم» گوئید:  كه مي كه: اگر این حاصل سؤال این است

ه پرستى بكشتید؟ و چرا با گوسالهگوئید، پس چرا پیامبران خدا را مى حق است و راست مي

موسى كفر ورزیدید؟ و چرا در هنگام پیمان دادن كه كوه طور باالى سرتان قرار گرفته بود 

  !«شنیدیم و نافرمانى كردیم -سمعنا و عصینا » گفتید:

این جمله بمنزله اخذ نتیجه از ایرادهائى است كه  ...!«قل بئسما یامركم به ایمانكم» 

اعالم ه ایشان كرد، از كشتن انبیاء، كفر بموسى، استكبار در بلند شدن كوه طور به ب

چه بد  »فرماید: ایشان نیز هست مىه گیرى استهزاء بنافرمانى، كه عالوه بر نتیجه

ست كه اثرش كشتن انبیاء و و عجب ایمانى ا ...!«دهد این ایمان شما دستوراتى بشما مي

 !موسى و غیره استه كفر ب

  335ص :    1ترجمة المیزان ج :           

 

 

 گفتمان رسول هللا )ص( در رد درخواست  یهود و نصارا

 

ِ ُهَو »  َِّبَع ِملَّتُهْم  قُْل إِنَّ ُهَدى َّللاَّ َو لَن تَْرضى َعنك اْلیُهوُد َو ال النَّصَرى َحتى تَت

َدى   ُُ ِ ِمن َولىّ الْه َو ال   َو لَئِن اتَّبَْعت أَْهَواَءُهم بَْعَد الَِّذى َجاَءك ِمَن اْلِعْلِم  َما لَك ِمَن َّللاَّ

 ...!« نَِصیرٍ 

شوند مگر وقتى كه از كیش آنان پیروى هرگز از تو راضى نمى یهود و نصارى» 

پیروى  و اگر هوى و هوسهاى آنان را !بگو تنها هدایت، هدایت خدا است ، كنى

وقت از ناحیه خدا نه سرپرستى خواهى  كنى بعد از آن علمى كه روزیت شد، آن

 !«داشت و نه یاورى

این ه آنان ب ،ایشان دادیم و آنطور كه باید، آن را خواندنده كسانى كه ما كتاب ب» 

 !«بورزند زیانكارند آورند و كسانى كه بان كفركتاب نیز ایمان مى

كه شما را  آورید آن نعمتى كه بشما انعام كردم و ایناى بنى اسرائیل بیاد » 

 !«بر مردم معاصرتان برترى دادم 

كس  شود و از هیچكه هیچ نفسى جوركش نفس دیگر نمى و بترسید از روزي» 

!«شوندگردد و شفاعت سودى بحال كسى ندارد و یارى هم نمىعوض پذیرفته نمى

            

  بقره(/123تا120)   

شوند مگر وقتى كه تو به دین آنان درآئى،  نصارى هرگز از تو راضى نميیهود و 
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لذا  .انددینى كه خودشان به پیروى از هوى و هوسشان تراشیده و با آراء خود درست كرده

هدایت  -ان هدى هللا هو الهدى »دهد بایشان بگو: در رد این توقع بیجاى آنان، دستور مي

خواهد بفرماید: پیروى دیگران كردن، مى !«اى شماهخدا هدایت است، نه من درآورى

غیر هدایت خدا نیست و حقى بجز حق خدا نیست تا پیروى ه بخاطر هدایت است و هدایتى ب

هدایت نیست، بلكه هواهاى نفسانى خود  -یعنى این كیش و آئین شما  -غیر هدایت خدا  ،شود

 !ایدنهادهاید و نام دین بر آن شماست كه لباس دین بر تنش كرده

هدایت را كنایه از قرآن گرفته و آنگاه آن را  ...!«ان هدى هللا هو الهدى » در جمله:

غیر از هدایت خدا هدایتى »  بخدا نسبت داده و هدایت خدایش معرفى كرده، و در نتیجه

را افاده كرده است و با این انحصار فهمانده كه پس ملت و دین آنان خالى از هدایت  «،نیست

هم نتیجه گرفته كه پس دین آنان هوى و هوسهاى خودشان است، نه دستورات  ، از ایناست

  !آسمانى

 وسلّموآله علیههللاست كه پس آنچه نزد رسول خدا صلىا ها اینالزمه این نتیجه

و چون سخن بدینجا كشید، میدان براى  .است، علم است و آنچه نزد خود آنان است، جهل

اگر بعد از این علمى كه بتو نازل شده، هواهاى آنان را  »این تهدید باز شد كه بفرماید:

  !«پیروى كنى، آنگاه از ناحیه خدا نه سرپرستى خواهى داشت و نه یاورى

ایمان آوردن یهود و نصارى نیست پس چه كسى ه سؤال این است كه: وقتى امیدى ب

آورد؟ و راستى دعوت ایشان بكلى باطل و بیهوده است؟ در این كتاب ایمان مىه ایشان ب از

 این كتاب ایمان ميه فرماید: از میانه آنهائى كه كتابشان داده بودیم تنها كسانى بجواب مى

 .كتاب خود ایمان داشتنده كردند و براستى ب ورند كه كتاب خود را حقیقتا تالوت ميآ

  400ص :    1المیزان ج :             

 

 

 

 گفتمان رسول هللا به عنوان  پیرو  واقعی ملت ابراهیم )ع(

 

ً  َو َما كاَن ِمَن  َو قَالُوا كونُوا هُوداً أَْو نَصَرى»  تْهتَدُوا  قُْل بَْل ِملََّة إِبَْرِهیَم َحنِیفا

 ...!« اْلُمشِرِكینَ 

 

باشید و نصارى گفتند نصارى شوید تا یهودیان گفتند یهودى شوید تا راه یافته » 

كنم كه دینى میانه است و خود بگو بلكه ملت ابراهیم را پیروى مى !راه یافته شوید

 !«او هم از مشركین نبود

بگوئید به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه به ابراهیم و اسماعیل و  » 

ى و عیسى دادند و به آنچه اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده و به آنچه به موس

انبیاء از ناحیه پروردگارشان داده شدند، و خالصه به همه اینها ایمان داریم و 
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 !«گذاریم و ما در برابر خدا تسلیم هستیممیانه این پیغمبر و آن پیغمبر فرق نمى

اند و اگر اگر ایمان آورند به مثل آنچه شما بدان ایمان آوردید كه راه را یافته» 

اض كردند پس بدانید كه مردمى هستند گرفتار تعصب و دشمنى و بزودى خدا اعر

 !«گرداند و او شنوا و دانا استشر آنان را از شما مى

گیریم و چه رنگى بهتر از رنگ خداست و ما بگوئید ما رنگ خدائى بخود مى » 

 !«كنیم  تنها او را عبادت مي

نید كه پروردگار ما و شما هر دو ك بگو آیا با ما در باره خدا بگو مگو مي » 

و با اینكه اعمال شما براى خودتان و اعمال ما براى خودمان است و ما در  است؟

 !«عمل براى او خالصیم

گوئید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط یهودى و یا و یا مى » 

نصرانى بودند؟ اگر این را بهانه كرده بودند در پاسخشان بگو آیا شما داناترید و 

و چه كسى ستمگرتر است از كسى كه شهادتى را كه از ناحیه خدا نزد   یا خدا؟

 !«افل نیستكنید غ خود دارد كتمان كند و خدا از آنچه مي

بهر حال آنها امتى بودند و رفتند هر چه كردند براى خود كردند و شما هم هر  »

 !«شوید كنید و شما از آنچه آنها كردند بازخواست نمىچه كردید براى خود مى

  بقره(/141تا 135)

 

دین حق كه اوالد ابراهیم از اسماعیل و  :خداى تعالى بعد از آنكه بیان كرد كه

را دین  یعقوب و فرزندان وى بر آن دین بودند اسالم بود و خود ابراهیم هم آناسحاق و 

هائى كه در بشر پیدا اختالف و انشعابگیرد كه اینك در این آیه نتیجه مى حنیف خود داشت،

هاى هوى و هوس اى دیگر مسیحى خواندند، همه ساختهاى خود را یهودى و دستهشده، دسته

هائى كه با اند، و دشمنىخود بشر است، و بازیگریهائى است كه خود در دین ابراهیم كرده

 هم داشتند به حساب خدا و دین او گذاشتند. 

ى مختلف و احزابى دینى و متفرق گشتند و رنگ هوى و هوسها و هادر نتیجه طائفه

كه دین بطور  دین خداى سبحان یعنى دین توحید زدند، با اینه اغراض و مطامع خود را ب

شود یكى است، و آن دین كه معبودى كه به وسیله دین عبادت مى چنان كلى یكى بود، هم

ویند و شقاق و اختالف اهل كتاب را پیروى ابراهیم است، و باید مسلمین به آن دین تمسك ج

  !ننموده، آن را براى خود اهل كتاب بگذارند

توضیح اینكه یكى از آثار طبیعى بودن زندگى زمینى و دنیوى، این است كه این 

كه یكسره است و استمرار دارد، دگرگونگى و تحول هم دارد، مانند  عین این زندگى در

ست كه رسوم و ا ست براى زندگى، و الزمه این تحول آنخود طبیعت، كه بمنزله ماده ا

آداب و شعائر قومى كه میانه طوائف ملل و شعبات آن هست نیز دگرگونه شود، و اى بسا 

این دگرگونگى رسوم، باعث شود كه مراسم دینى هم منحرف و دگرگون شود، و اى بسا این 

ن نبوده، و یا چیزهائى از دین نیز موجب شود كه چیزهائى داخل در دین گردد، كه جزء دی
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اى اغراض دنیوى جاى اغراض دینى و الهى بیرون شود، كه جزء دین بوده، و اى بسا پاره

  !را بگیرد و بال و آفت دین هم همین است

جاست كه دین رنگ قومیت بخود گرفته و به سوى هدفى غیر هدف اصلیش  و این

سازد، تا آنجا كه رفته رفته كارى مؤدب مىكند و مردم را به غیر ادب حقیقیش دعوت مى

كه در دین منكر بود معروف و جزء دین بشود و مردم نسبت به آن تعصب بخرج دهند، 

 -و جزء دین بود  -چون بر طبق هوسها و شهواتشان است، و به عكس كارى كه معروف 

، و سرانجام منكر و زشت شود، كسى از آن حمایت نكند، هیچ حافظ و نگهبانى نداشته باشد

 !بینیم، كه چگونه ...كار بجائى برسد، كه امروز به چشم خود مى

. اجمال این تفصیل است !«و قالوا كونوا هودا او نصارى »سخن كوتاه این كه جمله:

بیائید همه  - و قالت الیهود كونوا هودا تهتدوا و قالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا »

و  ...!« نصارى هم گفتند: بیائید مسیحى شوید تا همه راه یابیدیهودى شوید، تا هدایت یابید، 

 !  منشا این اختالف دشمنى با یكدیگرشان بود

این آیه جواب همان گفتار  !«قل بل ملة ابراهیم حنیفا و ما كان من المشركین» 

كنیم كه فطرى است، فرماید: بگو بلكه ملت ابراهیم را پیروى مىمى .یهود و نصارى است

ست كه تمامى انبیاء شما از ابراهیم گرفته تا بعد از او همه بر آن ملت بودند ا ايت واحدهمل

مشركین نبود و اگر در ملت او این انشعابها و  و صاحب این ملت یعنى ابراهیم از

بود، ن كردند و این اختالفها را راه انداختند، مىه آكه اهل بدعت منضم ب هائيضمیمه

ود، چون چیزى كه جزء دین خدا نیست هرگز بسوى خداى سبحان ابراهیم هم مشرك ب

ملت كه  خواند، و این همان شرك است، در حالي كند، بلكه بسوى غیر خدا ميدعوت نمى

اى كه از غیر خدا باشد، وجود ست كه در آن هیچ حكمى و عقیدها ابراهیم دین توحیدي

  .ندارد

كه دعوت یهود و نصارى بسوى  بعد از آن «...، قولوا آمنا باهلل و ما انزل الینا» 

خدائى كه جز حق  )پیروى مذهب خود را حكایت كرد، اینك آنچه نزد خدا حق است

ست از شهادت بر ایمان به خدا و ایمان به آنچه نزد ا ذكر نموده، و آن عبارت !(گویدنمى

اگر از میانه همه  .استكه فرقى میانه انبیاء بگذارند و آن همانا اسالم  انبیاء است، بدون این

كه بر پیغمبران نازل شده یك حكم را بیرون كشید و جلوترش ذكر كرد، آن مسئله  احكامي

كه بر ما نازل  وریم و به همه احكاميآ بگوئید به خدا ایمان مي »ایمان به خدا بود كه فرمود:

ر احتیاج به بدان جهت بود كه خصوص ایمان به خدا فطرى بشر بود، كه دیگاین  ...! «شده

  .معجزات انبیاء نداشت

را ذكر كرد،  «...،به آنچه بر ما نازل شده» ن بعد از ایمان به خداى سبحان، ایما

سپس آنچه را كه بر ابراهیم و اسماعیل و  .منظور از آن قرآن و یا معارف قرآنى است

اگر  .ذكر كردرا بعد از آن، آنچه بر موسى و عیسى نازل شده  ،اسحاق و یعقوب نازل شده

دو نازل شده بخصوص ذكر  موسى و عیسى را از سایر انبیاء جدا كرد و آنچه را بر آن

كرد، بدان جهت بود كه در آیه شریفه روى سخن با یهود و نصارى بود و آنها مردم را تنها 
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  .كردندبسوى آنچه بر موسى و عیسى نازل شده دعوت مى

نام برد، تا شهادت نامبرده شامل همه را ده و در آخر آنچه بر سایر انبیاء نازل ش

!« گذاریمبین احدى از انبیاء فرق نمى -ال نفرق بین احد منهم :»انبیاء بشود در نتیجه معناى

  .تر گرددروشن بقره(/136)

كه اصل  با این «مثل »آوردن كلمه ...!«فان آمنوا بمثل ما آمنتم به، فقد اهتدوا  »

است،  «،ایدپس اگر ایمان آورند به آنچه شما بدان ایمان آورده - تم بهفان آمنوا بما آمن »معنا 

به این منظور بوده كه با آوردن آن شاهرگ دشمنى و جدال را زده باشد، چون اگر 

ممكن بود  «،ایمان آورید بهمان دینى كه ما بدان ایمان آوردیم - آمنوا بما آمنا به »فرمود:مى

آوریم و بغیر آن نچه بر خودمان نازل شده ایمان مىه آا بنه، ما تنه :»در پاسخ بگویند

 (كه همینطور هم فرمود:)همچنانكه همین پاسخ را دادند. ولى اگر بجاى آن بفرماید !«كافریم

ما به دینى ایمان آوردیم كه مشتمل نیست جز بر حق و در آن غیر از حق چیزى نیست،  »

 در این !«ه غیر از حق چیزى در آن نباشدپس شما هم به دینى مثل آن ایمان بیاورید ك

اى ندارد، چون آنچه پذیرفتن چاره اى ندارد كه جدال كند و جزصورت خصم دیگر بهانه

 .خود او دارد حق خالص نیست

فهماند این ایمان كه گفتگویش مى «صبغة هللا، و من احسن من هللا صبغة؟»  

ایم و این بهترین رنگ است، نه كردیم، یك نوع رنگ خدائى است، كه ما بخود گرفتهمى

رنگ یهودیت و نصرانیت، كه در دین خدا تفرقه انداخته آنرا آنطور كه خدا دستور داده بپا 

 نداشته است. 

را انكار نموده،  اهل كتاب این جمله محاجه و بگومگوى «؟قل أ تحاجوننا فى هللا» 

و هو ربنا و  »خواند و دلیل لغو و باطل و نابجا بودنش را اینطور بیان كرده، كه: نابجا مى

  !«ربكم و لنا اعمالنا  و لكم اعمالكم و نحن له مخلصون

این جمله رد جهت اولى است  «؟ كانوا هودا او نصارى ... ام تقولون ان ابراهیم» 

گفتند ابراهیم و بقیه انبیاء نامبرده در آیه از ما است و الزمه این حرف ىاى مكه هر طائفه

 كه آن حضرات نیز یهودى یا نصرانى باشند، بلكه از الزمه گذشته صریح در آن این است

یا اهل الكتاب لم تحاجون فى ابراهیم و ما انزلت التوریة و  »كه از آیه:  ست، همچنانا

اى اهل كتاب چرا در آیین ابراهیم با یكدیگر مجادله  -؟ عقلوناالنجیل اال من بعده افال ت

« كنید؟كنید در صورتى كه تورات و انجیل شما بعد از او نازل شده است، آیا تعقّل نمىمى

 اند. دانسته شود كه صریحا هر یك ابراهیم را از خود مي استفاده ميآل عمران( /65)

كه خدا در این  با این «؟...دانید یا خدا بهتر مي بگو آیا شما -قل ء انتم اعلم ام هللا» 

كتاب به ما و شما خبر داد: كه موسى و عیسى و انجیل و توراتشان بعد از ابراهیم و انبیاء 

 !نامبرده دیگر بودند

كس كه با اینكه  و كیست ستمكارتر از آن - و من اظلم ممن كتم شهادة عنده من هللا» 

 « ؟كتمان كند شهادتى از خدا را تحمل كرد،

اى كه فالن شخص از چه طائفه یعنى اصال دعوا بر سر این «...،تلك امة قد خلت» 
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بوده و آن دیگرى از كدام طائفه، چه سودى دارد؟ و سكوت از این بگومگوها چه ضررى؟ 

  .كه فردا از آن بازخواست خواهید شد بدان بپردازید مسائلى است آنچه االن باید

  468ص :    1المیزان ج :                    

 

 

 

 

 

 گفتمان رسول هللا با کافران و مشرکان -2
  

 

 

 نمونه ای از گفتمان رسول خدا )ص(  با کافرین  

 

َّبُِع َما أَْلفَْینَا َعلَْیِه َءابَاَءنَا  أَ »  ُ قَالُوا بَْل نَت َو لَْو كاَن  َو إِذَا قِیَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَنَزَل َّللاَّ

 !«َءابَاُؤُهْم ال یَْعِقلُوَن شْیئاً َو ال یَْهتَُدونَ 

گویند: نه، ما و چون به ایشان گفته شود آنچه خدا نازل كرده پیروى كنید مى» 

كنیم كه پدران خود را بر آن یافتیم آیا اگر پدران ایشان عقل تنها آن را پیروى مى

بردند باز هم پیرویشان راه بجائى نمىفهمیدند و داشتند و هیچ چیز نمىنمى

 «كردند؟مى

مثل آن چوپانى است كه بر گوسفندان خود نهیب  مثل كسانى كه كافر شدند» 

ندائى از او  فهمند تنها صدائى وگوید كه گوسفندان نمىزند و چیزهائى مىمى

!« شنوند، كر و گنگ و كورند و در نتیجه راهى براى تعقل ندارندمى

 بقره(/171و170)

كند كه این سخن شما، همان قول بدون پاسخ به سخن كفار است و بیان مىآیات این 

ما تنها آنچه  :»علم و بدون تبین است، كه صریح عقل با آن مخالف است، چون اینكه گفتند

معنایش این است  سخنى است مطلق و !«كنیمرا كه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروى مى

د را در هر حالى و بر هر وصفى كه بودند، چه صحیح و چه غلط، پیروى كه ما پدران خو

 كنیم و مياند، باز پیرویشان مىاند و هیچ راه نیافتهكنیم، حتى اگر هیچ علمى هم نداشتهمى

 كردند حق است. گوئیم: آنچه آنها مى

آورد كه هیچ عاقلى این حرف همان سخن بدون علم است و سر از مطلبى در مى

گشاید، بله اگر پدران خود را تنها در مسائلى پیروى اگر به آن تنبه داشته باشد لب بدان نمى

كردند كه پدران در آن مسائل داراى علمى بودند و راه حق را یافته بودند و اینها هم از مى
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  .شد داشتند، چنین اتباعى، اهتداء بدون علم نمي ان اطالع ميعلم و اهتداء پدر

ثل كفارى مَ « ...،و مثل الذین كفروا كمثل الذى ینعق بما ال یسمع اال دعاءا و نداءا » 

خواند، مثل گوسفندانى است كه چوپان آنها را صدا  كه پیامبر، ایشان را بسوى هدایت مي

 .دزند و آنها كر و الل و كور بى عقلن مي

  634ص :    1المیزان ج :                         

 

 

 

 

 

 

 گفتمان مباهله بین رسول هللا و نصارای نجران  -3
 

 

 

 گفتمان مباهله در قرآن

 

ك فِیِه ِمن بَْعِد َما َجاَءك ِمَن اْلِعْلِم فَقُْل تَعَالَْوا نَْدُع أَْبنَاَءنَا َو أَْبنَاَءكْم َو »  فََمْن َحاجَّ

ِ َعلى اْلكِذبِینَ   !«نِساَءنَا َو نِساَءُكْم َو أَنفُسنَا َو أَنفُسُكْم ثُمَّ نَْبتِهْل فَنَْجعَل لَّْعنَت َّللاَّ

پس هر كس با تو در باره بندگى و رسالت عیسى مجادله كرد بعد از علمى كه از » 

ما  مطلب یافتى، به ایشان بگو بیائید ما فرزندان خود، و شما فرزندان خود را،

زنان خود و شما زنان خود را، ما نفس خود و شما نفس خود را بخوانیم و سپس 

مباهله كنیم و دورى از رحمت خدا را براى دروغگویان كه یا مائیم یا شما، 

  آل عمران(/61)                       !«درخواست كنیم

 

در خصوص  به معناى مالعنه است، یعنى لعنت كردن یكدیگر، هر چند كه مباهله

و بین  وسلّم وآلهعلیههللاآیه به معناى چیزى نظیر محاجه بین شخص رسول خدا صلى

بزرگان نصارا است، ولى تعمیم دادن دعوت به فرزندان و زنان براى این بوده كه این 

احتجاج اطمینان آورتر باشد، چون وقتى كسى زن و بچه خود را هم نفرین كند، طرف 

كه خداى تعالى  او به صدق دعوى خود ایمان كامل دارد، براى این فهمد كهمقابلش مى

، بطورى كه هر است محبت به زن و فرزند و شفقت بر آنان را در دل هر كسى قرار داده

انسانى حاضر است با مایه گذاشتن جان خود، آنان را از خطر حفظ كند و براى حفظ آنان و 

زند، ولى حاضر در راه حمایت و غیرت و دفاع از آنان دست به كارهاى خطرناك مى
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بینیم در نیست براى حفظ خود، ایشان را به خطر بیندازد و عینا به همین جهت است كه مى

، است فه فرزندان را اول و زنان را دوم و خویشتن را در مرحله سوم ذكر كردهآیه شری

 تر است . چون محبت انسان نسبت به فرزندان شدیدتر و با دوام

كه  كه بطور تفصیل موارد را یكى یكى شمرده، خود دلیلى دیگر است بر این این

 گویار جمعى داشته، و خاط پیشنهاد كننده سخت به دعوت خود ایمان و به حق اعتماد

كند اى مسیحیان بیائید همگى ما و همگى شما یكدیگر را نفرین كنیم، تا لعنت بر پیشنهاد مى

دروغگویان شامل همه ما و یا شما شود، بطورى كه لعنت شامل حال زن و فرزند ما هم 

  !كن شوندبشود و در نتیجه نسل دروغگو از روى زمین برچیده شود و اهل باطل ریشه

رسول خدا مفسرین اتفاق دارند و روایات هم متفقند، تاریخ هم مؤید است كه 

شد احدى به جز على و فاطمه و ، وقتى براى مباهله حاضر مىوسلّموآلهعلیههللاصلى

السالم را با خود نیاورد، پس از ناحیه آن جناب كسى حضور به هم نرسانید حسنین علیهم

، امر وسلّموآلهعلیههللان و با آوردن اینان رسول خدا صلىمگر دو نفس، و دو ابن و یك ز

 .پروردگارش را امتثال نمود

اى بر سر آن، بین شخص رسول خدا این معنا روشن است كه اگر ادعا و مباهله

وسلّم و بین جمعیت نصارا بود یك طرف شخص واحد و طرف دیگر وآلهعلیههللاصلى

تعبیرى بیاورد كه قابل انطباق بر مفرد و جمع باشد، مثال جمعیتى بود، الزم بود در آیه 

طور  ولى این «لعنت خدا را بر كسى قرار دهیم كه دروغگو بوده باشد، »بفرماید: 

شود جمعیتى است كه در یك شود دروغگوئى كه نفرین شامل حالش مىنفرموده، معلوم مى

و یا در  وسلّموآلهعلیههللاىطرف این محاجه قرار گرفته، حال یا در طرف رسول خدا صل

طرف نصارا، و این خود دلیل بر این است كه همه حاضران در مباهله، شریك در ادعا 

 وسلّموآلهعلیههللاهستند، چون كذب همواره در ادعا است، پس هر كس كه با رسول خدا صلى

 وسلّموآلهعلیههللاىدر دعوى رسول خدا صل السالمبوده، یعنى على و فاطمه و حسنین علیهم

 .و در دعوتش شریك بودند

را به  السالماین از باالترین مناقبى است كه خداى تعالى اهل بیت پیامبرش علیهم

بینیم در آیه شریفه از اهل بیت تعبیر به انفس و نساء و كه مى آن اختصاص داده، همچنان

زنان و فرزندان خصوص اهل بیت را ابناء كرده یعنى این چند تن را از میان همه مردان و 

و زنى كه منتسب به رسول خدا  وسلّموآلهعلیههللاجان رسول خدا صلى

 است. است و فرزندان رسول خدا خوانده وسلّموآلهعلیههللاصلى

 
 

به معناى لعنت است، این اصل معناى كلمه است، ولى بعدها در مطلق  «نبتهل »

 .ته دعائى كه با اصرار و سماجت صورت بگیرددعا و درخواست زیاد شد، الب

این جمله به منزله بیانى است براى  !«فنجعل لعنت هللا على الكاذبین »و جمله:

 و نفرموده: «،لعنت خدا را بر دروغگویان قرار بدهیم -فنجعل »ابتهال و اگر فرموده:

براى این بود كه اشاره كند  «،و از خدا لعنت را براى دروغگویان درخواست كنیم -فنسئل»
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شود حق از باطل ممتاز گردد و خالصه كه این نفرین درگیر است، چون باعث مى به این

و چون درگیریش به  ، روشن شدن حق از باطل فعل بستگى دارد به درگیر شدن این نفرین

 »:طور تعبیر كرد كه لعنت را بر دروغگو قرار دهیم و نفرمود این جهت حتمى است، این

 !چون استجابت شدن و نشدن درخواست معلق است «،درخواست كنیم

بفرماید تمام دروغگویان دنیا و جنس آنان را  نیست کهاین  «الكاذبین» منظور از

نفرین كنیم، بلكه دروغگویانى را نفرین كنیم كه در این ماجرا در یكى از دو طرف مباهله 

گفت: هیچ اسالم مى .اندسیحیت قرار گرفتهقرار دارند، یا در طرف اسالم و یا در طرف م

گفت: بنده خدا و رسول او است، مسیحیت مى السالممعبودى غیر خدا نیست و عیسى علیه

  !!عیسى خودش هللا و یا پسر هللا است و یا هللا سومى از سه خدا است

ا در تنها این مطالبى كه میعنی !« ان هذا لهو القصص الحق و ما من اله اال هللا» 

  كند.گفتیم حق است، نه آنچه نصارا در باره آن جناب ادعا مى السالمباره عیسى علیه

از آنجائى كه غرض از محاجه و همچنین غرض از  !«فان هللا علیم بالمفسدین» 

رفت كه كسى كه به دنبال مباهله به حسب حقیقت اظهار حق بود، قهرا تصور معقول نمى

همین غرض است از راه آن منحرف شود، پس این مسیحیان نجران اگر با این مباهله 

حاضر نیست حق از دانند كه خداى تعالى ولى حق است و بخواهند حق را اظهار كنند و مى

گردانند و اگر دیدیم از حق روى گرداندند، بین برود و ضعیف گردد، قهرا از حق روى نمى

باید بفهمیم كه منظورشان از محاجه و مباهله ظهور حق نبوده، بلكه منظورشان این است كه 

، هاى دیرینه خود را حفظ نمایندبه حسب ظاهر غلبه كنند و دین خود و وضع حاضر و سنت

هائى است كه اند، پس منظورشان همان هوا و هوسهائى كه بر پیروى آن عادت كردهسنت

اى كه با حق و با سعادت واقعیشان انطباق دارد، به زندگیشان شكل داده، نه زندگى صالحه

خواهند با به تباه كشیدن پس اگر حق را نپذیرفتند باید فهمید كه در پى اصالح نیستند بلكه مى

 سعادتمندانه، دنیا را به فساد بكشانند، پس علت اعراضشان این است كه مفسدند. زندگى 

گرى در كند تا بفهماند این صفت مفسدهجمله را تاكید مى « انّ » ِبا آوردن كلمه: 

كه  كند به ایندلهایشان هست و در قلوبشان ریشه كرده و با فهماندن این نكته اشاره مى

روند و به هیچ وجه آن را قبول مى از پذیرش مباهله طفرهمسیحیان یاد شده به زودى 

طور شد كه اشاره فرموده بود و مسیحیان با عمل خود این اشعار آیه  كنند و اتفاقا همیننمى

 !  را تصدیق كردند

  351ص :    3المیزان ج :  

 

 

 

 

 


