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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 نیزخود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

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

 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

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

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 

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

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

 

                                                      5 مقدمـه مــــؤلــــف

  مباحث تاریخی  گفتارهای عالمه طباطبائی  در  بخش اول : 

 7 گفتارپیش 

 8 تاریخ در قرآنفصل اول :  
 تاریخ از دیدگاه قرآن

 داستان پسران آدم در تورات و ذکر آن در قرآنبحث علمى و یك تطبیق: 

 15 تاریخ نوح )ع(در قرآنفصل دوم :   
 تحلیلی بر تاریخ نوح و طوفان نوح

 السالم جهانى و براى همه بشر بوده ؟علیه آیا نبوت نوح -1

  همه كره زمین را فرا گرفت ؟آیا طوفان نوح  -2

 سرزمین های رسوبی -3

 اند.، همان طبقات رسوبى بودهعامل پیدایش قشرها و طبقات ژئولوژى -4

 توسعه و گسترش دریاها به علت سرازیر شدن سیالبها به طرف آنها. -5

 در عهد طوفان چه عواملى باعث زیاد شدن آبها و شدت عمل آنها شدند؟ -6

 نتیجه بحث -7

  السالمعلیهعمر طوالنى نوح 

 30 تاریخ ابراهیم )ع(در قرآنفصل سوم :  
  در: سیر عبودیت ابراهیم بحث علمى

  اومنزلت ابراهیم در نزد خداوند و موقف بندگى

 یادگارهای ابراهیم )ع( در جامعه بشری

 تحلیل  روایت : ذریه واقعی ابراهیم و امت محمد کیستند!

 ساختمان خانه کعبهتحلیل دعای ابراهیم)ع( در موقع 

 اسالم مورد درخواست ابراهیم!

 دعا برای رؤیت حقیقت عبادات

 دعا برای بعثت خاتم االنبیاء)ص(

 45 تاریخ کعبهفصل چهارم :  
 مقدمه تفسیری  درباره: کعبه و قبله بودن آن

 بحث تاریخی پیرامون بناى كعبه و تجدید بناى آن 

 شكل كعبه -1

  جامه كعبه -2
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  مقام و منزلت كعبه -3

  تولیت كعبه -4

 54 تاریخ موسی)ع( در قرآن فصل پنجم : 

 گفتارى در چند مبحث پیرامون داستانهاى موسى و هارون 

  مقام موسى نزد خدا و پایه عبودیت او - 1بحث 

  آنچه از سرگذشت موسى كه در قرآن آمده -2بحث 

 نزد خدا و پایه عبودیت او السالممقام هارون علیه -3بحث 

 داستان موسى در تورات عصر حاضر: -4بحث 

  سرگذشت تورات فعلى

 بحث تاریخی پیرامون دیدار موسی و خضر

  داستان موسى و خضر در قرآن -بحث اول 

  شخصیت حضرت خضر -بحث دوم 

 67 یهود در تاریخفصل ششم :  
 درباره: روحیات یهود بحث علمى و اخالقى

 بحث فلسفی و علمی درباره: دستکاری یهود در روایات اسالمی 

 87 در تاریخ )ع(مسیح فصل هفتم :  
 سرگذشت حضرت مسیح و انجیل او 

 97 ذوالقرنین در قرآنفصل هشتم :  
 گفتاری قرآنى و تاریخى در چندمبحث پیرامون داستان ذو القرنین

  داستان ذو القرنین در قرآن -بحث اول 

  داستان ذو القرنین و سد و یاجوج و ماجوج از نظر تاریخ -بحث دوم 

  ذو القرنین كیست و سدش كجا است ؟ -بحث سوم 

 یاجوج و ماجوج -بحث چهارم 

 116 حکمت لقمان در قرآنفصل نهم :  
 گفتارى در داستان لقمان  و كلمات حكمت آمیزش

 123 تاریخ جاهلیت، بستر ظهور اسالمفصل دهم:  
 گفتارى پیرامون جاهلیت اولى 

 ظهور دعوت اسالمی 
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 مقدمه مـؤلـف
 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «مكنـــــــــــــــــــــــون! در كتــــــــابـــــــى » 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.حسب موضوع،  طبقه انتخـاب و تلخیـص و بر« 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 

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

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

 دد.عظیم گر

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

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

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

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

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

 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    

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

 

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

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

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

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!
 

 مینسید مهدی ) حبیبی( ا
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 بخش اول

 

 

  گفتارهای عالمه طباطبائی در
 
 

 مباحث تاریخی
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 پیش گفتار
 

کسانی که با المیزان الفت دارند، می دانند که عالمه بزرگوار عالوه بر آن که در 

متن تفسیر آیات قرآن کریم مباحثی مفصل برای روشن شدن مطالب دارد، به طور جداگانه 

نیز در پایان تفسیر برخی از آیات، گفتارهای فلسفی، علمی، اخالقی، اجتماعی، قرآنی و... 

 منابع عظیمی از دانش و معارف اسالمی هستند. بیان فرموده که خود 

 جلد بر اساس موضوع آیات طبقه بندی شد 4عنوان در  15این گفتارها تحت 

و به منظور ارتباط گفتارها با آیات  معارف قرآن در المیزان،( 20و 19و  18و  17)جلدهای 

دمه تفسیری بر مق» مورد نظر، در برخی از آنها، مختصری از تفسیر آیات تحت عنــوان 

اضافه گردید. گفتارها و مباحثی که در مجلدات قبلی خالصه و بطور پراکنده « موضوع، 

 آمده بود در اینجا بطور مفصل و متمرکز تکرار شد.

در هر موضوع، آنجا که در متن تفسیر برای روشن شدن مطلب، بحث قابل توجهی 

نشده، در این مجموعه گنجانده شد. در به عمل آمده، ولی عنوان گفتار جداگانه به آن داده 

 انتخاب ها نیز، اصل اختصار رعایت گردید. 
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 فصل اول

 

 تاریخ  در قرآن

 

 

 

 تاریخ از دیدگاه قرآن
 

كلمه تاریخ به معناى شناختن حوادث و علت و زمان پدید آمدن آن است  و 

مى شود و گفتار ما در  شناسى و طبقات االرض نیز استعمالاصطالحا به معناى باستان

معناى لغوى آن یعنى تاریخ نقلى است و تاریخ نقلى عبارت است از ضبط حوادث كلى و 

  . جزئى و نیز نقل آن و گفتگو پیرامون آن

ترین عهد زندگى و زمان وجودش در زمین به ضبط باید دانست كه بشر از قدیم

اى دیگر هم یا ر عصرى از اعصار عدهدانیم در هداده و تا آنجا كه ما مىحوادث اهمیت مى

اى دیگر هم آنچه اند و عدهكردهاند و یا یادداشت نموده و یا كتاب تالیف مىسپردهبه ذهن مى

گرداندند و پیوسته انسان در جهات مختلف را كه آنان ضبط كرده بودند دست به دست مى

گزیده ماع از تاریخ الگو بر مىكرده، یا در طرز تشكیل اجتزندگى خود از تاریخ استفاده مى

كرده و یا با نقل آن سرائى مىگرفته  و یا داستانو یا از سرگذشت گذشتگان عبرت مى

كرده و یا در مسائل سیاسى ، اقتصادى ، صنعتى و یا غیر آن مورد شوخى و تفریح مى

  . انددادهاستفاده قرار مى

ارد ، همواره ملعبه دو عامل فساد لیكن فن تاریخ با این همه شرافت و منافع كه د

و این دو عامل تاریخ را از صحت طبع  و صدق بیان  بوده  و از این به بعد هم خواهد بود 

 به سوى باطل و دروغ منحرف كرده است . 

اى بوده كه به حكم خودكامگى و داشتن قوه و هاى خودكامهحكومت عامل اول:

هر چند دروغ محض  )داده است، اشاعه مى شدقدرت ، هر چیزى كه به نفعش تمام مى

شده ، با اعمال قدرت ، جلوى اشاعه آن را و هر چه را كه به ضررش تمام مى ،(بودمى

داد كه و یا آن را به صورتى اشاعه مى ،(بودهر چند كه صدق محض مى )گرفته استمى

اصال اقتضاى  )اشدباز به نفعش تمام شود و این چیزى نیست كه كسى در آن تردید داشته ب

ها باطل و كه اینگونه حكومت !(بینیمخودكامگى همین است و همواره به چشم خود مى

دهند علتش هم این است كه آورند و به خورد مردم مىدروغ را به لباس حق و صدق در مى

انسان چه فرد فردش و چه مجتمعش، بر این فطرت مفطور شده و به هر جور كه ممكن 

كند و كسى كه كمترین را به سوى خود جلب نموده و ضررها را از خود دفع مىباشد منافع 

هاى شعورى داشته باشد و بتواند اوضاع حاضر عصر خود را درك نموده و در تاریخ امت
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 بیند . هاى خیلى دور نظر بیفكند، این حقیقت را مىگذشته و حتى امت

تاریخى و نیز آن  ث و مطالب: متهم بودن بینندگان و شنوندگان حواد عامل دوم

دانیم كه این آورند و چون ما مىكنند و یا در كتاب خود مىكسانى است كه از ایشان نقل مى

نیستند و در آنچه كه تحمل  هاى قومىاحساسات باطنى و یا تعصبدو طایفه ، خالى از 

هاى درونى را دخالت نمایند حب و بغض و یا تعصبكنند و یا در باره آن داورى مىمى

دهند، براى اینكه حاملین اخبار در گذشته، با در نظر گرفتن اینكه حكومت در اعصار مى

اند و ایشان حكومت دین بوده و قهرا خود آنان متدین به یكى از ادیان و مذاهب بوده

در ایشان شدید بوده ، قهرا اخبار تاریخى آنان از آن  احساسات مذهبى و تعصبات قومى

خورده ، مشوب با آن احساسات و تعصبات جهت كه یك حدى از آن به احكام دین بر مى

 بوده است . 

هاى شدیدى كه مردم بینیم احساسات و تعصبهمچنانكه امروزه به چشم خود مى

دى در شهوات و هواهاى نفسانى و علیه دین و عقل دارند باعث شده كه مادى نسبت به آزا

نویسند دخالت دهند ، دهند و یا مىها را در اخبارى كه مىخبرنگاران امروز آن تعصب

  . انداند ، دخالت دادههمانطور كه گذشتگان در آنچه ضبط كرده و نقل نموده

كه متدین به دینى و مذهبى است در  اىبینى هیچ نویسندهو از اینجا است كه مى  

هایش خبرى كه مخالف و بر ضرر مذهبش باشد نیاورده، پس اهل كتاب خود و گردآورى

هر مذهب هر چه در باره مذهبش نوشته موافق با اصول مذهب خود بوده همچنانكه امروز 

به وجهى بینى ، مگر اینكه از جهتى و هاى مادیین نمىهم هیچ گفتارى تاریخى در نوشته

 كند . مذهب مادیت او را تایید مى

اعتبارى تاریخ اعث فساد و بىاز آن دو عامل گذشته ، عواملى دیگر هست كه ب

، از آن جمله یكى نبودن وسائل گرفتن خبر  و دیدن واقعه و ضبط و نقل آن براى شده

دگرگونى و  دیگران  و تالیف كتابى در باره آن  و حفظ و نگهدارى آن كتاب از پوسیدن و

و در این عصر به آسانى  )گم شدن ، بوده است  و این عوامل هر چند امروز در بین نیست

توان اخبار آن طرف دنیا را در این طرف گرفت  و حتى با چشم دید  و آن را به سهولت مى

هاى گروهى انتشار داد و در اسرع وقت چاپ نموده و در ضبط نمود  و به وسیله رسانه

چون شهرها به هم  !(هاى مدرن از پوسیدن و دگرگونگى و گم شدن حفظش كردكتابخانه

نزدیك شده و وسائل ارتباط بسیار و نقل و انتقال و تحول آسان گشته ، لیكن بالى تاریخ ، از 

جهتى دیگر عمومى شده و آن مساله سیاست است، كه در تمامى شؤون زندگى انسان مداخله 

زند دور مى ،(كه خود فنى از فنون شده است )بر محور سیاستكند و چرخ دنیاى امروز مى

شود و این خود عاملى بزرگ و و با تحول آن ، همه اخبار دنیا ناگهان از حالى به حالى مى

سازد ، حتى تاریخ را به سقوط دردى بى درمان است كه آدمى را نسبت به تاریخ بدگمان مى

 كند . تهدید مى

ارتى دیگر ، نواقصى كه براى تاریخ نقلى شمردیم علت وجود نواقص و یا به عب

اعتنائى علماى امروز نسبت به تاریخ است و باعث شده كه دانشمندان بطور كلى از عمده بى
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شناسى( روى آوردند و این علم هر تاریخ نقلى دورى نموده به تاریخ زمینى) یعنى باستان

دستخوش  بود سالم و به دور است مثالاى اشكاالت كه در كار تاریخ نقلى چند از پاره

ها نشده و لیكن از بقیه اشكاالت خالى نیست ، براى اینكه این دانشمندان مداخالت حكومت

گیرند ، ها قرار مىهائى هستند ، اینها نیز تحت تاثیر سیاستنیز داراى احساسات و تعصب

ند مورد اعتماد قرار گیرد ، تواكنند نمىشناسى خود افشا مىپس آنچه كه از اسرار باستان

دهند ، اعمال نمایند و تغییر و تبدیل مىكنند و در آنچه كتمان مىممكن است در آنچه افشا مى

سیاست كنند ، یعنى چیزى را افشا كنند كه واقعیت نداشته باشد و چیزهائى را كه واقعیت 

  . دارد كتمان نمایند و یا در آن تغییر و تبدیلى بدهند

حال تاریخ و عوامل متعددى كه از جهات مختلف ، آن را تباه كرده و تا ابد  این بود

  . هم قابل اصالح نیست

تواند با قرآن كریم در چنین تاریخى كه حال و وصفش را دیدى ، نمىبنابر این 

براى اینكه قرآن كریم وحى الهى و منزه از خطا و  كند مقابله كند ،هائى كه نقل مىداستان

اى تواند با آن معارضه كند ، چون تاریخ هیچ پشتوانهمبراى از دروغ است ، پس تاریخ نمى

براى ایمنى از دروغ و خطا ندارد ، بلكه همانطور كه دیدید دستخوش عوامل كذب و خطا 

  . است

مخالف با نقلى است ( ر داستان طالوتنظی )بینیم اغلب داستانهاى قرآنىپس اگر مى

، حت آنچه كه در قرآن آمده شك كنیماست ، نباید در ص (تورات و انجیل )كه در كتب عهدین

براى اینكه كتب عهدین ، چیزى زائد بر تواریخ معمولى نیست و مانند سایر تواریخ ، از 

قرار گرفته است ، عالوه بر دستبرد عوامل باال ، دور نمانده بلكه آن نیز ملعبه آن عوامل 

اینكه سراینده داستان صموئیل و شارل به نقل كتب عهدین ، معلوم نیست كه كیست و به هر 

حال ما اعتنائى به مخالفت تاریخ و مخصوصا عهدین ، با آنچه كه در قرآن آمده نداریم ، 

  . پس تنها قرآن كریم كالم حق و از ناحیه خداوند تبارك و تعالى است

و منظورش از نقل  قرآن اصال كتاب تاریخ نیستاین نیز كه بگذریم ، از 

سرائى مانند كتب تاریخ و بیان تاریخ و سرگذشت نیست ، بلكه كالمى هاى خود قصهداستان

است الهى كه در قالب وحى ریخته شده و منظور آن هدایت خلق به سوى رضوان خدا و 

اى را با تمام جزئیات آن بینیم هیچ قصهىراههاى سالمت است و به همین جهت است كه م

نقل نكرده و از هر داستان ، آن نكات متفرقه كه مایه عبرت و تامل و دقت است و یا 

كند همچنانكه اى است و یا سودى دیگر از این قبیل دارد ، نقل مىآموزنده حكمت و موعظه

خورد، در مال به چشم مىدر داستان مورد بحث ، یعنى قصه طالوت و جالوت ، این معنا كا

 فرماید:آغاز مى

آنگاه بقیه جزئیات را رها كرده و  ...!«ا لم تر الى المال من بنى اسرائیل »

باز بقیه مطالب را  !«و قال لهم نبیهم ان هللا قد بعث لكم طالوت ملكا ... »فرماید:مى

فلما  »فرماید:ه مىآنگا !«و قال لهم نبیهم ان آیة ملكه ... »فرماید:مسكوت گذاشته مى

و لما برزوا  »فرماید:بعدا جزئیات مربوط به داوود را رها نموده و مى !«فصل طالوت ...
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 بقره(/250تا246!«)لجالوت ...

ها را به یكدیگر متصل كند ، داستانى خواست این جملهكامال پیدا است كه اگر مى

اسرائیل را در سوره بقره تفسیر  شد و ما در گذشته هم آنجا كه داستان گاو بنىطوالنى مى

هائى كه در قرآن امى داستانكردیم ، خواننده را به این نكته توجه دادیم و این نكته در تم

، مشهود است و اختصاصى به یك داستان و دو داستان ندارد، بلكه بطور كلى از هر آمده

هاى اى و یا سنتى از سنتاش را كه آموزنده حكمتى یا موعظههاى برجستهداستان آن قسمت

كند ، همچنانكه این معنا را در داستان هاى گذشته جارى شده نقل مىالهیه است كه در امت

 فرماید: تذكر داده و مى سالمالحضرت یوسف علیه

 فرماید:یوسف(و نیز مى/111)!« لقد كان فى قصصهم عبرة الولى االلباب» 

 و نیز فرموده: نسا(/26!«)یرید هللا لیبین لكم و یهدیكم سنن الذین من قبلكم »

قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فى االرض فانظروا كیف كان عاقبة المكذبین، هذا  »

 ال عمران(/138و137!«)و هدى و موعظة للمتقینبیان للناس 

  .و آیاتى دیگر از این قبیل

  464ص :    2المیزان ج : 

 

 

 

 : بحث علمى و یك تطبیق

 داستان پسران آدم در تورات

 و ذکر آن در قرآن

 

 در اصحاح چهارم از سفر تكوین از تورات چنین آمده:

از در  -آدم همسرش حوا را شناخت و حوا حامله شد و قایین را بزاد و   -1

 گفت: از ناحیه رب صاحب فرزندى پسر شدم!  -خوشحالى 

حوا بار دیگر حامله شد و این بار هابیل را بزاد و هابیل كارش گوسفند دارى و  -2

  قایین شغلش زراعت بود.

بود كه قایین از حاصل زمین چیزى را  اى رخ داد و آن اینبعد از ایامى حادثه -3

  براى رب قربانى كرد.

و هابیل هم از گوسفندان بكر و چاق خود یك گوسفند قربانى كرد و رب به  -4

  قربانى هابیل نظر كرد!

در خشم شد و آبرویش  و اما به قایین و قربانیش نظر نكرد پس قایین سخت -5

 اش در هم افتاد(رفت) و یا چهره

 ات تغییر كرد ؟وردگار به قایین گفت چرا خشمگین شدى؟ و چرا چهرهو پر - 6
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آمد؟! و اگر خوبى نكنى قهرا در كردى به درگاه ما باال نمىآیا اگر تو خوبى مى - 7

گیرى و گناه را دم در كمین گرفته بدان ، آرى در این صورت گناه معرض گناه قرار مى

 كه گناه را براى خود سر نوشت ساختى! مشتاق تو و در پى تو است و این تو هستى

قایین سر برادرش هابیل را گرم به سخن كرد و در همان حال كه با هم نشسته  - 8

 بودند كه قایین برخاست و هابیل را بكشت.

دانم و من نگهبان برادرم رب به قایین گفت هابیل برادرت كجا است؟ گفت: نمى - 9

 نبودم!

د كردى ، صداى خون برادرت از زمین به من رب گفت این چه كارى بو - 10

 رسید!

اینك تو دیگر ملعونى، تو از جنس همان زمینى هستى كه دهن باز كرد براى  - 11

 فرو بردن خونى كه به دست تو از برادرت ریخت!

تو چه وقت در زمین كار كردى كه زمین پاداش عمل تو را كه همان مواد  - 12

نك محكومى به اینكه عمرى به سرگردانى و فرار در زمین غذائى او است به تو ندهد، ای

 بگذرانى!

 قایین به رب گفت: گناه من بزرگتر از آن است كه كسى بتواند آنرا حمل كند! - 13

تو امروز مرا از روى زمین و از روى خودت طرد كردى تا پنهان و  - 14

 به قتلم برساند!سرگردان زندگى كنم و در زمین فرارى باشم تا هر كس مرا یافت 

رب به او گفت: بدین جهت هر كس قایین را بكشد هفت برابر از او انتقام  - 15

  شود و رب براى قایین عالمتى قرار داد، تا هر كس او را دید به قتلش نرساند.گرفته مى

ال جرم قایین از پیش رب بیرون آمد و در سرزمین نور كه ناحیه شرقى عدن  -16

 است سكونت گزید.

 

 نقل گردید. 1935این بود شانزده آیه كه از تورات عربى چاپ كمبریج سال  -

 حال ببینیم قرآن در خصوص این داستان چه فرموده:

 

 ...!«و اتل علیهم نبا ابنى آدم بالحق » 

اى محمد داستان دو پسران آدم را كه داستانى است به حق )و خالى از خالف » 

در راه خدا و به منظور نزدیك شدن به او  واقع( براى مردم بیان كن كه هر دو

چیزى پیشكش كردند، از یكى از آن دو قبول شد و از دیگرى قبول نشد، آنكه 

قربانیش قبول نشد به آنكه از او قبول شد گفت: من تو را خواهم كشت، او 

 كند!خداى تعالى قربانى را از مردم با تقوا قبول مى:گفت

من دراز كنى كه مرا بكشى من هرگز دست خود به و تو اگر دست خود را به سوى 

سویت و براى كشتنت دراز نخواهم كرد، زیرا من از خدا كه مالك و مدبر همه عالم 

 ترسم!است مى
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من از این عمل تو كراهتى ندارم چون اگر مرا بكشى هم وبال گناهان مرا به دوش 

شوى و سزاى مى كشى و هم وبال گناهان خودت را و در نتیجه از اهل آتشمى

 ستمكاران همین آتش است!

هاى پى در پى و به تدریج دلش براى كشتن برادرش رام شد و او پس از وسوسه

 را كشت و در نتیجه از زیانكاران شد!

هاى پى در پى و به تدریج دلش براى كشتن برادرش رام شد و او پس از وسوسه

 را كشت و در نتیجه از زیانكاران شد!

كشته برادر را چه كند سرگردان شد، خداى تعالى كالغى را مامور كرد  و در اینكه

تا با منقار خود زمین را بكند )و چیزى در آن پنهان كند( و به او نشان دهد كه 

چگونه جثه برادرش را در زمین پنهان كند، )وقتى عمل كالغ را دید( گفت واى بر 

كالغ باشم و جثه برادرم را در من كه آن قدر ناتوان بودم كه نتوانستم مثل این 

 «خاك دفن كنم، آن وقت حالتى چون حالت همه پشیمانها به او دست داد! 

 مائده(/31تا27) 

كنیم كه نخست در آنچه آیات تورات و آیات قرآن كه راجع به خواننده را سفارش مى

 ى كند.دو پسر آدم نقل كردیم دقت كند ، آنگاه آنها را با هم تطبیق نموده سپس داور

رسد اگر بر طبق سفارش ما تدبر كند اولین چیزى كه از آیات تورات به ذهنش مى

این است كه تورات رب را یك موجود زمینى و به شكل انسان معرفى كرده ، انسانى كه 

كند و گاهى بضرر این كند ، گاهى به نفع این حكم مىمیان انسانها آمد و شد و معاشرت مى

كند ، گاهى انسان یك انسان در بین انسانها زندگى مى ینا همانطور كهو به نفع دیگرى ، ع

گوید  و گوید همانطور كه با یك انسان دیگر سخن مىشود و با او سخن مىنزدیك او مى

  . بیندشود ، بطورى كه دیگر او وى را نمىگاهى از او دور و پنهان مى

نسانهاى دور را آنطور كه در نتیجه ربى كه تورات معرفى كرده ربى است كه ا

كند  و كوتاه سخن اینكه حال آن رب ، از تمامى جهات حال بیند مشاهده نمىنزدیكان را مى

یك انسان زمینى است ، با این تفاوت كه اراده رب در باره هر چیزى نافذ است و حكمش 

 روان.

خواهد ىتمامى تعلیمات تورات و انجیل همه بر این اساس است ، هر چیزى را كه م

 تعالى هللا عن ذلك علوا كبیرا !  -دهدتعلیم دهد بر این اساس تعلیم مى

اى كه در تورات آمده این است كه در آن روز بشر در حال گفتگوى و الزمه قصه

خواسته نزد خدا كرده) هر وقت مىبطور مشافهه و حضور و رو در روى با خدا زندگى مى

گفته!( بعد از آنكه قایین آن جنایت را كرد ، خداى خن مىزده و سرفته و با خدا قدم مىمى

تعالى از او و از امثال او پنهان شد و اینگونه افراد دیگر خدا را با چشم ندیدند ، ولى بقیه 

 اند ، در حالى كه برهانهاى قطعى عقلى برافراد بشر همچنان با خدا معاشرت و گفتگو داشته

حدى است كه همه افرادش مثل همند ، موجودى پدید آمده این قائم است كه نوع بشر نوع وا

اند و در دنیا زندگى مادى دارند و نیز براهین قطعى قائم است بر اینكه خداى در عالم ماده
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تعالى منزه است از اینكه در قالب ماده بگنجد و به صفات ماده و احوال آن متصف گشته 

د ، و خداى تعالى از نظر قرآن دستخوش عوارض امكان و طوارق نقص و حوادث گرد

  كریم چنین خدائى است.

و اما قرآن كریم داستان پسران آدم را طورى سروده و بر اساسى نقل كرده كه بر 

آن اساس تمامى افراد بشر را از یك نوع و همه را مثل هم دانسته چیزى كه هست دنباله 

داستان مساله فرستادن كالغ را آورده ، تا از یك حقیقتى پرده بر دارد و آن این است كه بشر 

 ى است كه اساس تكامل او و زیر بناى آن حس و تفكر است . داراى تكاملى تدریج

قرآن كریم نكته دیگرى را در این داستان آورده و آن گفتگوى این دو برادر است  و 

اى از معارف فطرى بشرى و از از هابیل سخنانى نقل كرده كه مشتمل بر نكات بر جسته

مساله تقوا و ظلم كه دو اصل مهم اصول معارف دینى است ، چون توحید و نبوت و معاد  و 

و عامل در تمامى قوانین الهى و احكام شرعى است  و مساله عدل الهى حاكم در رد و قبول 

اعمال بندگان و كیفر و پاداش اخروى آنان  و نیز مساله ندامت قاتل و خسران او در دنیا و 

 آخرت . 

از آثار شوم قتل نفس این و در آخر و بعد از نقل همه این نكات بیان كرده كه یكى 

است كه آثار شومى كه در كشتن یك فرد هست برابر است با آثار شومى كه در كشتن همه 

مردم است  و آثار نیكى كه در زنده كردن یك فرد از انسانها هست برابر با آثار نیكى است 

 كه در احیاى همه انسانها است!

  528ص:   5المیزان ج
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 دومفصل 

 

 در قرآن)ع( تاریخ  نوح 
 

 

 

 تحلیلی بر تاریخ نوح

 و طوفان نوح

 

َو ِهَى تْجِرى بِِهْم فى َمْوجٍ كاْلِجبَاِل َو نَاَدى نُوٌح اْبنَهُ َو كاَن فى َمْعِزٍل یَبُنىَّ اْركب » 

َع اْلَكِفِریَن...! عَنَا َو ال تَُكن مَّ  «مَّ

 

كه ناگهان چشم نوح  -برد كشتى، سرنشینان را در میان امواجى چون كوه مى» 

اى دور از گیرى كرده بود و در نقطهبه فرزندش افتاد كه از پدرش و مؤمنین كناره

فریاد زد، هان اى فرزند بیا با ما سوار شو و با كافران  -ایشان ایستاده بود 

 « مباش!

 -كشم كه مرا از خطر آب حفظ كند ناه كوهى مىگفت: من به زودى خود را به پ» 

گفت: امروز هیچ پناهى از عذاب خدا نیست، مگر براى كسى كه خدا به او  -نوح 

رحم كند! چیزى نگذشت كه موج بین او و فرزندش حائل شد و در نتیجه پسر نوح 

  «نیز از زمره غرق شدگان قرار گرفت!

فرو ببر  و اى  -اى كه بیرون داده -فرمان الهى رسید كه اى زمین آبت را » 

باز ایست! آب فرو رفت و فرمان الهى به كرسى  -تو نیز از باریدن  -آسمان 

و در  مورد زندگى  -نشست و كشتى بر سر كوه جودى بر خشكى قرار گرفت 

 «فرمانى دیگر رسید كه مردم ستمكار از رحمت من دور باشند! -آخرتى كفار 

پروردگارش را ندا  -كه موج بین او و پسرش حائل شد  اىدر آن لحظه -نوح » 

كرده با استغاثه گفت: اى پروردگار من پسرم از خاندان من است! و به درستى كه 

 «ترین حكم است!وعده تو حق است! و تو احكم الحاكمینى! و حكم تو متقن

خطاب رسید اى نوح! او از خاندان تو نیست چون كه او عمل ناصالحى است! » 

دهم از اینكه لذا از من چیزى كه اجازه خواستنش را ندارى مخواه! من زنهارت مى

 « از جاهالن شوى!
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برم از اینكه درخواستى كنم كه نوح عرضه داشت پروردگارا!  من به تو پناه مى» 

نسبت به صالح و فساد آن علمى نداشته باشم! و تو اگر مرا نیامرزى و رحمم 

 یونس(/47تا42« ) م بود!نكنى از زیانكاران خواه

 

 السالم جهانى و براى همه بشر بوده ؟آیا نبوت نوح علیه -1
 

در این مساله آراء و نظریه علماء با هم اختالف دارد ، آنچه در نزد شیعه معروف  

است این است كه رسالت آن جناب عمومیت داشته و آن جناب بر كل بشر مبعوث بوده و از 

نیز روایاتى دال بر این نظریه وارد شده، روایاتى كه آن جناب  السالمطرق اهل بیت علیهم

العزم شمرده  و اولوا العزم در نظر شیعه عبارتند از : نوح ، ابراهیم ،  را از انبیاء اولوا

  كه بر عموم بشر مبعوث بودند. وسلّموآلهعلیههللاموسى ، عیسى  و محمد صلى

و اما بعضى از اهل سنت معتقدند به عمومیت رسالت آن جناب و اعتقاد خود را 

 اند به ظاهر آیاتى همانند:مستند كرده

 نوح(و:/26!« )ال تذر على االرض من الكافرین دیارا رب » 

 هود( و:/43«)ال عاصم الیوم من امر هللا اال من رحم!» 

 صافات(/77«)و جعلنا ذریته هم الباقین!» 

 كه داللت دارند بر اینكه طوفان تمامى روى زمین را فرا گرفت .  

گوید: نوح اولین مى اند كهو نیز به روایات صحیحى در مساله شفاعت استناد كرده

رسولى است كه خداى تعالى به سوى اهل زمین گسیل داشته است و الزمه این حدیث آن 

  است كه آن جناب بر همه اهل زمین مبعوث شده باشد.

بعضى دیگر از اهل سنت منكر این معنا شده و به روایت صحیحى از رسول خدا 

فرموده است هر پیغمبرى تنها بر قوم خود مبعوث اند كه وسلّم استدالل كردهوآلهعلیههللاصلى

اند ام  و از آیاتى كه دسته اول به آنها استدالل كردهشده ولى من بر همه بشر مبعوث شده

اند به اینكه آن آیات قابل توجیه و تاویل است ، مثال ممكن است كه منظور از كلمه پاسخ داده

ر آن سكونت داشته و وطن آنان بوده است زمین همان سرزمینى باشد كه قوم نوح د -ارض 

و تكون لكما الكبریاء فى » همچنانكه فرعون در خطابش به موسى و هارون گفت:

پروردگارا ! دیارى از كافران » شود كه: یونس(پس معناى آیه اول این مى/78« )االرض!

امروز » كه: شودو همچنین مراد از آیه دوم این مى« قوم مرا در این سرزمین زنده نگذار!

ما » شود كه:و مراد از آیه سوم این مى« براى قوم من هیچ حافظى از عذاب خدا نیست!

  «تنها ذریه نوح را باقیمانده از قوم او قرار دادیم!

و لیكن حق مطلب این است كه در كالم اهل سنت آنطور كه باید حق بحث ادا نشده 

ه نبوت اگر در مجتمع بشرى ظهور پیدا و آنچه سزاوار است گفته شود این است كه: پدید

اى حقیقى بوده كرده است به خاطر نیازى واقعى بوده كه بشر به آن داشته و به خاطر رابطه

كه بین مردم و پروردگارشان برقرار بوده است و اساس و منشا این رابطه یك حقیقت 
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ر نظام عالم هستى حكم تكوینى بوده نه یك اعتبار خرافى ، براى اینكه یكى از قوانینى كه د

فرما است قانون و ناموس تكمیل انواع است ، ناموسى كه هر نوع از موجودات را به سوى 

 كند همچنانكه قرآن كریم هم فرمود:غایت و هدف هستیش هدایت مى

 اعلی( و نیز فرمود:/3و2«)الذى خلق فسوى و الذى قدر فهدى!» 

 (طه/50« )ء خلقه ثم هدى!الذى أعطى كل شى» 

پس هر نوع از انواع موجودات عالم از آغاز تكون و وجودش به سوى كمالش 

كند و رو به سوى آن هدفى دارد كه منظور از خلقتش آن هدف بوده ، هدفى كه حركت مى

خیر و سعاد آن موجود در آن است ، نوع انسانى نیز یكى از این انواع است و از این 

ال و سعادتى دارد كه به سوى رسیدن به آن در ناموس كلى مستثناء نیست ، او نیز كم

 حركت است و افرادش به صورت انفرادى و اجتماعى متوجه آن هدفند . 

و به نظر ما این معنا ضرورى و بدیهى است كه این كمال براى انسان به تنهایى 

دهد براى اینكه حوائج زندگى انسان یكى دوتا نیست و قهرا اعمالى هم كه باید دست نمى

براى رفع آن حوائج انجام دهد از حد شمار بیرون است در نتیجه عقل عملى كه او را وادار 

اش قرار گیرد استفاده نموده و جماد و سازد تا از هر چیزى كه امكان دارد مورد استفادهمى

كند به اینكه از اعمال غیر نبات و حیوان را استخدام كند ، همین عقل عملى او را ناگزیر مى

 ش یعنى از اعمال همه همنوعان خود استفاده كند . خود

چیزى كه هست افراد نوع بشر همه مثل همند و عقل عملى و شعور خاصى كه در 

این فرد بشر هست در همه افراد نیز هست همانطور كه این عقل و شعور، این فرد را وادار 

كند  و همین عقل ز وادار مىكشى كند همه افراد دیگر را نیكند به اینكه از همه چیز بهرهمى

عملى، افراد را ناچار ساخته به اینكه اجتماعى تعاونى تشكیل دهند یعنى همه براى همه كار 

مند مند شوند ، این فرد از اعمال سایرین همان مقدار بهرهكنند و همه از كاركرد هم بهره

ر مسخر دیگران شود كه شوند و این به همان مقدامند مىشود كه سایرین از اعمال وى بهره

 فرماید:شوند ، همچنانكه قرآن كریم به این حقیقت اشاره نموده مىدیگران مسخر وى مى

نحن قسمنا بینهم معیشتهم فى الحیوة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات » 

 زخرف(/32!« )لیتخذ بعضهم بعضا سخریا 

نى است ، وضعى است اینكه گفتیم بناى زندگى بشر بر اساس اجتماع تعاو  

اضطرارى و اجتناب ناپذیر، یعنى وضعى است كه حاجت زندگى از یك سو و نیرومندى 

  رقیبان از سوى دیگر براى انسان پدید آورده است.

پس اگر انسان مدنى و تعاونى است در حقیقت به طبع ثانوى چنین است نه به طبع 

تواند انتفاع ببرد استفاده كند كه مى اولى زیرا طبع اولى انسان این است كه از هر چیزى

حتى دسترنج همنوع خود را به زور از دست او برباید و شاهد اینكه طبع اولى انسان چنین 

طبعى است كه در هر زمان فردى از این نوع قوى شد و از دیگران بى نیاز گردید و 

ران را برده خود كند و حتى دیگدیگران در برابر او ضعیف شدند به حقوق آنان تجاوز مى

كند بدون اینكه عوض آن را به كند یعنى از خدمات آنها استفاده مىساخته و استثمارشان مى
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ان االنسان » :ایشان بپردازد، قرآن كریم نیز به این حقیقت اشاره نموده و فرموده است

الى  ان االنسان لیطغى! أن راه استغنى! ان» ابراهیم( و نیز فرموده:/34« )لظلوم كفار!

  علق(/8تا6«)ربك الرجعى!

این نیز بدیهى و مسلم است كه اجتماع تعاونى در بین افراد وقتى حاصل شده و 

یابد كه قوانینى در بین افراد بشر حكومت كند و وقتى چنین قوانینى در بطور كامل تحقق مى

كه سیره  ماند كه افرادى آن قوانین را حفظ كنند و این حقیقتى استبشر زنده و نافذ مى

مستمره نوع بشر شاهد صدق و درستى آن است و هیچ مجتمعى از مجتمعات بشرى چه 

هایى در كامل و چه ناقص ، چه متمدن و چه منحط نبوده و نیست مگر آنكه رسوم و سنت

آن حاكم و جارى است حال یا به جریانى كلى و یا به جریانى اكثرى ، یعنى یا كل افراد 

كنند و یا اكثر افراد آن ، كه بهترین شاهد درستى این ادعا عمل مىها مجتمع به آن سنت

 تاریخ گذشته بشر و مشاهده و تجربه است . 

ها، كه خواننده عزیز می تواند نام آنها را قوانین بگذارد، مواد و و این رسوم و سنت

دم مجتمع اند و افراد متفكر، اعمال مرقضایائى فكرى هستند كه از فكر بشر سرچشمه گرفته

اند حال یا تطبیقى كلى و یا اكثرى، كه اگر اعمال مطابق این را با آن قوانین تطبیق كرده

قوانین جریان یابد سعادت مجتمع یا بطور حقیقى و قطعى و یا بطور ظنى و خیالى تامین 

شود، پس به هر حال، قوانین عبارتند از: امورى كه بین مرحله كمال بشر و مرحله مى

اند ، بین انسان اولى كه تازه در روى زمین قدم نهاده و انسانى كه وارد فاصله شدهنقص او 

زندگى شده و در صراط استكمال قرار گرفته و این قوانین او را به سوى هدف نهایى 

 دقت بفرمایید! -كندوجودش راهنمایى مى

خداى  حال كه معناى قانون معلوم شد ، این معنا نیز در جاى خود مسلم شده كه 

تعالى بر حسب عنایتش ، بر خود واجب كرده كه بشر را به سوى سعادت حیات و كمال 

وجودش هدایت كند همانطور كه هر موجود از انواع موجودات دیگر را هدایت كرده و 

یعنى جهازاتى كه بشر را به آن مجهز  -همانطور كه بشر را به عنایتش از طریق خلقت 

و سعادتش هدایت نموده و در نتیجه بشر از این دو طریق  و فطرت به سوى خیر -نموده 

دهد و قرآن كریم در نفع و خیر خود را از زیان و شر و سعادتش را از شقاوت تشخیص مى

و نفس و ما سویها! فالهمها فجورها و تقویها!  قد افلح من زكیها! و قد » این باره فرموده:

 شمس(/8تا5) «خاب من دسیها!

همچنین واجب است او را به عنایت خود به سوى اصول و قوانینى اعتقادى و عملى 

هدایت كند تا به وسیله تطبیق دادن شؤون زندگیش بر آن اصول به سعادت و كمال خود 

كند هر موجودى را از طریقى كه مناسب با وجود او باشد برسد زیرا عنایت الهى ایجاب مى

 هدایت كند . 

زنبور عسل ، نوعى است كه تنها از راه هدایت تكوینى به كمال  مثال نوع وجودى

رسد ولى نوع بشر نوع وجودى است كه تنها با هدایت تكوینى به كمال و الیق خود مى

  . یابد و باید كه از راه هدایت تشریع و به وسیله قانون نیز هدایت شودسعادتش دست نمى
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البته  -ا او را مجهز به عقل كند  آرى براى هدایت بشر این كافى نیست كه تنه

 -منظور از عقل در اینجا عقل عملى است ، كه تشخیص دهنده كارهاى نیك از بد است 

سازد به استخدام و چون همانطور كه قبال گفتیم همین عقل است كه بشر را وادار مى

محاالت  آورد و ازكشى از دیگران  و همین عقل است كه اختالف را در بشر پدید مىبهره

است كه قواى فعال انسان دوتا فعل متقابل را كه دو اثر متناقض دارند انجام دهند، عالوه بر 

شكنان هر مجتمع ، همه از عقالء و مجهز این، متخلفین از سنن اجتماعى هر جامعه و قانون

 خواهند دیگران رامندى از سرمایه عقل است كه مىبه جهاز عقل هستند و به انگیزه بهره

 بدوشند . 

پس روشن شد كه در خصوص بشر باید طریق دیگرى غیر از طریق تفكر و تعقل 

براى تعلیم راه حق و طریق كمال و سعادت بوده باشد و آن طریق وحى است كه خود نوعى 

البته به وسیله فردى كه در حقیقت نماینده بشر است  -بشر  تكلیم الهى است و خداى تعالى با

آموزد كه به كار بستن آن دستورات دستوراتى عملى و اعتقادى به او مىگوید و سخن مى -

  وى را در زندگى دنیوى و اخرویش رستگار كند.

و اگر اشكال كنى كه چه فرقى بین بود و نبود وحى و دستورات الهى هست با اینكه 

ه است و اى بیش از آنچه عقل حكم كرده و اثر بخشیده نداشتبینیم دستورات الهى فایدهمى

عالم انسانى تسلیم شرایع انبیاء نگشته همانطور كه تسلیم حكم عقل نگردیده است و خالصه 

بشریت نه در برابر احكام عقل خاضع و تسلیم شد و نه در برابر احكام شرع ، نه به نداى 

عقل گوش داد و نه به نداى شرع ، پس وحى آسمانى با اینكه نتوانست مجتمع بشرى را 

گوییم: ده او را به صراط حق بیندازد چه احتیاجى به وجود آن هست؟ در پاسخ مىاداره نمو

این بحث دو جهت دارد، یكى اینكه خداى تعالى چه باید بكند؟ و دیگرى اینكه بشر چه كرده 

است؟ از جهت اول گفتیم بر عنایت الهى واجب است كه مجتمع بشرى را به سوى تعالیمى 

رساند هدایت كند و این همان هدایت به و را به كمال الیقش مىكه مایه سعادت او است و ا

باید تنها به طریق وحى است كه در این مرحله عقل به تنهایى كافى نیست و خداى تعالى نمى

 دادن عقل به بشر اكتفاء كند . 

و جهت دوم بحث این است كه بشر در مقابل این دو نعمت بزرگ یعنى نعمت عقل 

ست و نعمت شرع كه عقل خارج است چه عكس العملى از خود نشان داده كه پیامبر باطن ا

و ما در این جهت بحثى نداریم ، بحث ما تنها در جهت اول است و وقتى معلوم شد كه بر 

عنایت الهى الزم است كه انبیائى بفرستد و از طریق وحى بشر را هدایت كند ، جارى نشدن 

زند ، مگر در بین افراد محدود ضررى به بحث ما نمى تعالیم انسان ساز انبیاء در بین مردم

دهد ) پس همانطور كه به خاطر عمل نكردن بشر به و وجهه بحث و نتیجه آن را تغییر نمى

شود گفت چرا خدا به بشر عقل داده ، عمل نكردن او به دستورات شرع دستورات عقلى نمى

كند!( همچنانكه نرسیدن بسیارى از افراد نیز كار خداى تعالى را در فرستادن انبیاء لغو نمى

اند باعث حیوانات و گیاهان به آن غایت و كمالى كه نوع آنها براى رسیدن به آن خلق شده

شود كه بگوییم: چرا خدا این حیوان را كه قبل از رسیدنش به كمال قرار بود بمیرد و نمى
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رسد و عمر طبیعى حد بلوغ نمىدانست كه این فرد، به فاسد شود خلق كرد، با اینكه او مى

كند؟ و كوتاه سخن اینكه طریق نبوت چیزى است كه در تربیت نوع بشر نظر به خود را نمى

كند به اینكه باید اى از آن نیست ) بلكه این عقل خود ما است كه حكم مىعنایت الهى چاره

ایى بیهوده كار خواهد خداى تعالى بشر را از طریق وحى تربیت كند و گرنه العیاذ به هللا خد

بود، هر چند همین عقل ما در مرحله عمل به این حكم خود یعنى به دستورات وحى عمل 

 نكند و حتى به سایر احكامى كه خود در آن مستقل است عمل ننماید!( 

كند به اینكه اگر خداى تعالى بشر را از راه وحى هدایت و تربیت آرى عقل حكم مى

تواند در قیامت اعتراض كند كه مگر من به تو عقل شود و نمىنمى نكند حجتش بر بشر تمام

نداده بودم ، زیرا وظیفه و كار عقل كار دیگرى است ، عقل كارش این است كه بشر را 

دعوت كند به سوى هر چیزى كه خیر و صالحش در آن است ، حتى اگر گاهى او را 

ه صالح شخص او ، در حقیقت باز كند به چیزى كه صالح نوع او در آن است ، ندعوت مى

او را به صالح شخصش دعوت كرده ، چون صالح نوع نیز صالح شخص است ، در این 

 بحث دقت بیشترى به كار ببرید و به خوبى در مضمون آیه زیر تدبیر بفرمایید:

انا أوحینا الیك كما اوحینا الى نوح و النبیین من بعده و أوحینا الى ابراهیم و » 

اسحق و یعقوب و االسباط و عیسى و ایوب و یونس و هرون و سلیمان  اسمعیل و

 نسا(/163«)و آتینا داود زبورا!

همانا ما به تو وحى كردیم، چنان كه به نوح و پیامبران پس از او وحى نمودیم، » 

و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان ]او[ و عیسى و ایوب و 

 «ن ]نیز[ وحى فرستادیم، و داود را زبور دادیم!یونس و هارون و سلیما

و رسال قد قصصناهم علیك من قبل و رسال لم نقصصهم علیك و كلم هللا موسى » 

 نسا(/164« )تكلیما! 

و پیامبرانى كه قبال سرگذشتشان را برایت سرائیدیم و پیامبرانى كه داستانشان » 

 «نحوى ناگفتنى سخن گفت! ایم و از آن میان خدا با موسى بهرا برایت نگفته

رسال مبشرین و منذرین لئال یكون للناس على هللا حجة بعد الرسل و كان هللا » 

 نسا(/165«)عزیزا حكیما!

رسان وحى كردیم تا مردم بر ضد خدا دستاویزى به فرستادگانى نوید بخش و بیم» 

 « نداشته باشند، آرى عزت و حكمت وصف خدا است!

 

عالى واجب است كه بر مجتمع بشرى ، دینى نازل كند كه به پس در عنایت خداى ت

اى بفرستد كه آن را راه زندگى اجتماعى خود قرار دهند ، آن بگروند و شریعت و طریقه

دینى كه اختصاص به یك قوم نداشته باشد و دیگران آن را متروك نگذارند ، بلكه جهانى و 

دینى كه بر بشر نازل كرده چنین دینى باشد  همگانى باشد الزمه این بیان این است كه اولین

  یعنى شریعتى عمومى و فراگیر باشد.

 و اتفاقا اینطور هم بوده ، چون خداى عز و جل فرموده:
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كان الناس امة واحدة فبعث هللا النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب » 

 بقره(/213«)بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه!

كند : مردم در آغاز پیدایش خود در همان اولین روزى این آیه شریفه بیان مىكه  

كه خلق شدند و شروع به افزودن تعداد و نفرات خود كردند بر طبق فطرت ساده خود 

كردند و هیچ اختالفى در بینشان نبود ، بعدها به تدریج اختالفات و منازعات بر زندگى مى

پیدا شد و خداى تعالى براى رفع آن اختالفات انبیاء را سر امتیازات زندگى در بینشان 

مبعوث كرد و شریعت و كتابى به آنان داد تا بین آنان در هر اختالفى كه دارند حكم كنند و 

 كن نمایند . ماده خصومت و نزاع را ریشه

نهاده  وسلّموآلهعلیههللاهایى كه بر محمد خاتم النبیین صلىآنگاه در ضمن منت

 فرماید:مى

شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا و الذى اوحینا الیك و ما وصینا به ابراهیم » 

 شوری(/13«)و موسى و عیسى...!

گزارى اقتضا دارد كه شرایع الهى نازل شده بر كل بشر ، همین شرایع و مقام منت 

شریعت نوح باشد كه فرمود: به تو وحى كردیم نه چیز دیگر و اولین شریعتى كه نام برده 

بود بلكه مختص به مردم زمان آن حضرت بوده و اگر شریعت نوح براى عموم بشر نمى

آمد: یا اینكه پیغمبر دیگرى داراى شریعت براى غیر قوم بود یكى از این دو محذور پیش مى

كرد كه نكرده، نه در این آیه و نه در نوح وجود داشته، كه باید در آیه شریفه آن را ذكر مى

جاى دیگر قرآن و یا اینكه خداى سبحان غیر قوم نوح ، اقوامى كه در زمان آن جناب  هیچ

اند مهمل گذاشته و آنان را هدایت ننموده رفتهآمده و مىبودند و بعد از آن جناب تا مدتها مى

 توان ملتزم شد . است و هیچ یك از این دو محذور را نمى

عمومى بوده و آن جناب كتابى داشته كه  السالمپس معلوم شد كه نبوت نوح علیه

شریعتى رافع اختالف بوده و نیز معلوم شد كه كتاب او اولین كتاب آسمانى و  مشتمل بر

مشتمل بر شریعت بوده و همچنین معلوم شد مراد از اینكه در آیه سابق فرمود : و با آنان 

د حكم نمایند همین كتاب كننكتاب را به حق نازل كرد تا در بین مردم در آنچه اختالف مى

السالم و یا كتاب غیر او از سایر انبیاء اولوا العزم یعنى ابراهیم و موسى و عیسى نوح علیه

  است. وسلّموآلهعلیههللاو محمد صلى

و نیز روشن گردید كه آنچه از روایات داللت دارد بر اینكه نبوت آن جناب عمومى 

ف با قرآن كریم مردود است، در حالى كه روایاتى دیگر نبوده از آنجا كه روایاتى است مخال

السالم آمده كه اولوا صریح در عمومیت نبوت آن جناب است، در حدیث حضرت رضا علیه

العزم از انبیاء پنج نفر بودند كه هر یك شریعتى جداگانه و كتابى على حده داشتند و نبوتشان 

حضرات نیز مامور به عمل به شریعت  عمومى و فراگیر بوده ، حتى انبیاء غیر خود آن

كان الناس امة » آنان بودند، تا چه رسد به غیر انبیاء. این حدیث در تفسیر آیه شریفه:

 بقره(در جلد دوم المیزان آمده است./213« )واحدة!
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  آیا طوفان نوح همه كره زمین را فرا گرفت ؟ -2
 

جواب از این سؤال در فصل سابق داده شد ، براى اینكه وقتى ثابت شد كه دعوت 

آن جناب عمومى بوده ، قهرا باید عذاب نازل شده نیز عموم بشر را فرا گرفته باشد و این 

خود قرینه خوبى است بر اینكه مراد از سایر آیاتى كه به ظاهرش داللت بر عموم دارد 

 فرماید: السالم را حكایت نموده و مىاى كه دعاى نوح علیههمین معنا است ، مانند آیه

 نوح(/26!«)رب ال تذر على االرض من الكافرین دیارا »

 فرماید:اى كه باز گفتار آن جناب را حكایت نموده مىو آیه 

 هود( و آیه شریفه:/43!«)ال عاصم الیوم من امر هللا اال من رحم » 

 صافات( /77!«)و جعلنا ذریته هم الباقین » 

دهد این است و از شواهدى كه در كالم خداى تعالى بر عمومیت طوفان شهادت مى

كه در دو جا از كالم مجیدش فرموده كه: به نوح دستور دادیم تا از هر نوع حیوان نر و 

ه یك ناحیه اى یك جفت داخل كشتى كند، چون واضح است كه اگر طوفان اختصاص بماده

احتیاج نبود كه از  -اند كه بعضى گفته -از زمین داشت مثال مختص به سرزمین عراق بود 

شدند تمامى حیوانات یك جفت سوار كشتى كند، زیرا فرضا اگر حیوانات عراق منقرض مى

 در نواحى دیگر زمین وجود داشتند . 

مین قوم نوح بوده اند كه طوفان مخصوص سرزبعضى این احتمال را اختیار كرده

  است.

صاحب تفسیر المنار در تفسیر خود گفته: اما اینكه خداى تعالى بعد از ذكر نجات 

صافات(و باقیماندگان /77« )و جعلنا ذریته هم الباقین!» و اهلش فرموده: السالمنوح علیه

بعد از طوفان را منحصر در ذریه آن جناب نموده ممكن است منظور از آن، انحصارى 

اش را باقى گذاشتیم ضافى و نسبى باشد ، و معنایش این باشد كه از قوم آن جناب تنها ذریها

 نه از كل ساكنان زمین . 

و اما اینكه آن جناب از خداى تعالى خواست كه دیارى از كافران را بر روى زمین   

منظورش از باقى نگذارد عبارتى كه از آن جناب حكایت شده صریح در این معنا نیست كه 

كلمه أرض همه كره زمین است، چون معروف از كالم انبیاء و اقوام و همچنین از اخبارى 

هر جا كه ذكر شده  -كند این است كه منظورشان از كلمه أرض كه تاریخ از آنان حكایت مى

سرزمین خود آنان یعنى خصوص وطن آنان است ، مثل آیه زیر كه در حكایت  -باشد 

یونس( كه /78)«و تكون لكما الكبریاء فى االرض!» :فرمایدموسى مىخطاب فرعون به 

و ان كادوا » :منظورش از زمین، كره زمین نیست بلكه سرزمین مصر است و آیه شریفه

اسرا( كه در اینجا نیز منظور از كلمه ارض /76«)لیستفزونك من االرض لیخرجوك منها!

و » یعنى شهر مكه است و آیه شریفه:وسلّم وآلهعلیههللاخصوص وطن رسول خدا صلى

اسرا( كه منظور از كلمه /4« )قضینا الى بنى اسرائیل فى الكتاب لتفسدن فى االرض مرتین!
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 ارض سرزمینى است كه در آنجا موطن كردند و شواهد بر این گفتار بسیار است . 

ه ارث و لیكن ظواهر آیات با كمك قرائن و تقلیدهایى كه از یهود و نصاراى قدیم ب

اى كه قوم نوح مانده داللت دارد بر اینكه در دوران نوح روى كره زمین غیر از نقطه

بودند، هیچ نقطه دیگرى مسكونى نبوده و جمعیت بشر منحصر بودند در همان قوم نوح كه 

آنها هم در حادثه طوفان هالك شدند و بعد از آن حادثه به جز ذریه آن جناب كسى نماند و 

و  -قتضاء دارد كه طوفان تنها در قطعه زمینى واقع شده باشد كه نوح و قومش این احتمال ا

اند و طوفان همه آن بقعه را از كردهدر آن قطعه زندگى مى -یا به عبارت دیگر كل بشر 

كوهستان و دشتش فرا گرفته باشد نه همه كره زمین را ، مگر آنكه احتمال دیگرى دهیم و 

قریب العهد به آغاز پیدایش زمین و بشر بوده از كره زمین تنها  بگوییم اصال در آن روز كه

همان سرزمین نوح و قومش خشك و مسكونى بوده و ما بقى هنوز از زیر آب بیرون نیامده 

گویند: زمین در روزگارى كه از كره ها نیز مىشناس و ژئولوژیستبوده و علماى زمین

اى آبى به تدریج سرد شده و به صورت كره اى آتشین و ملتهب بود وخورشید جدا شد كره

اى كه همه اطرافش را آب فرا گرفته بود و سپس به تدریج نقاط خشكى از زیر در آمد ، كره

  آب بیرون آمد.

كند به استداللى كه بعضى از اهل نظر بر عمومیت صاحب المنار سپس اضافه مى

هاى سنگ شده ما فسیل و اسكلت اند: دلیل بر این معنا این است كهطوفان كرده و گفته

كرده پس ایم و معلوم است كه ماهى باالى كوه زندگى مىماهیانى را در باالى كوهها یافته

كرده كه باالى كوهها نیز زیر آب قرار داشته و این كافى حتما در روزگارى زندگى مى

  . است به اینكه یك بار كوهها در زیر آب قرار گرفته باشند

این اهل نظر را رد نموده و گفته است پیدا شدن صدفها و حیوانات آنگاه سخن 

شود كه از آثار باقیمانده از طوفان نوح است دریایى در باالى قله كوهها دلیل بر این نمى

بلكه آنچه به ذهن نزدیكتر است این است كه گفتیم قلل جبال و همچنین سایر نقاط كره زمین 

ته است زیرا باال رفتن آب براى چند روز از كوهها كافى در زیر آب درست شده و تكون یاف

 اى در باالى قلل جبال بمیرند و فسیل شوند . نیست در اینكه حیوانات زنده

اش این است كه این مسائل تاریخى و آنگاه در آخر گفتارش كالمى دارد كه خالصه

را بطور صریح و  باستانى از اهداف و مقاصد قرآن نیست و به همین جهت قرآن كریم آن

كردیم تنها گفتیم از ظاهر نصوص  قاطع بیان نكرده ما هم كه در این باره اظهار نظرى

آید نه اینكه خواسته باشیم اعتقاد دینى خود را اظهار نماییم و یا نتیجه بحث را به چنین بر مى

نتیجه ثابت  عنوان یك عقیده قطعى دینى بپذیریم ، بنا بر این اگر در فن ژئولوژى خالف این

  . كندشده باشد ضررى به حال ما ندارد براى اینكه هیچ نص قطعى ، بحث ما را نقض نمى

: اما اینكه آیات را تاویل كرده و حصر را در آنها اضافه گرفته مرتكب  مؤلف

كند و اما اینكه در رد استدالل بر وجود تقییدى شده كه هیچ دلیلى بر این تقیید داللت نمى

شود بر اینكه طوفان نوح جهانى انات در باالى قله كوهها گفته: این معنا دلیل نمىفسیل حیو

بوده، زیرا طوفان براى چند صباحى قلل جبال را فرا گرفته و این مدت كوتاه كافى نیست 
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گوییم كه ممكن است در اینكه حیواناتى در آن بلندیها بمیرند و فسیل شوند ، در پاسخش مى

ها را كه قبال در دریا مرده و به صورت فسیل شده بودند به باالى فسیلامواج طوفان این 

كوهها آورده باشد و این احتمال در باره طوفانى آن چنان عظیم كه همه كره زمین و قلل 

 جبال را فرا گرفته باشد احتمال بعیدى نیست . 

ت داستان و بعد از همه این حرفها ، صاحب المنار به این معنا توجه نكرده كه آیا

السالم صراحت دارد بر اینكه آن جناب مامور شده بود تا از تمامى حیوانات نوح علیه

موجود در زمین یك جفت نر و ماده داخل كشتى كند و این خود صریح و یا مثل صریح 

است بر اینكه طوفان تمامى سطح كره زمین را كه به صورت خشك و مسكونى بوده و یا 

 ه منزله همه آن بوده فرا گرفته است . قسمت معظم آن را كه ب

 -آن هم ظهورى كه قابل انكار نیست  -پس مطلب این است كه از ظاهر قرآن كریم 

آید كه طوفان نوح تمامى كره زمین را فرا گرفته و آنچه از جنس بشر بر روى زمین بر مى

 هیچ دلیل قطعى كه اى كه در كشتى بوده و نجات یافتند واند مگر آن عدهبوده همه غرق شده

  . این ظهور را از آیات بگیرد وجود ندارد

و در سابق از دوست فاضلم آقاى دكتر سحابى كه در فن ژئولوژى ، استاد دانشگاه 

هاى ژئولوژى كه پیرامون این طوفان تهرانند در خواست كرده بودم مرا از نتیجه بحث

ایم ما از ظاهر قرآن كریم استفاده كرده جهانى شده آگاه سازد تا اگر نظریه ما را و آنچه كه

كند در این جا نقل كنیم ایشان نیز جوابى برایم فرستادند كه ما آن را را به وجه كلى تایید مى

 كنیم:در طى چند فصل بطور مفصل ایراد مى
 

 سرزمینهاى رسوبى  -3

شود كه در علم ژئولوژى اصطالح اراضى رسوبى به طبقاتى از زمین اطالق مى

سیل راهها  -ها ها و مسیلرسوبات آبهاى جارى بر روى زمین آنها را پدید آورده مانند دره

 باشند . كه پوشیده از شن و ماسه مى -

عالمت رسوبى بودن زمین انباشته شدن سنگ و ریگهاى مدور و كروى شكل بر 

هاى تیز دار و از هر طرف داراى لبهوى هم است كه این سنگها در آغاز قطعاتى دندانهر

هاى تیزش ها و اصطكاك با سنگهاى اطراف ، لبهبوده كه در اثر حركت در بستر رودخانه

اى دور یا نزدیك حمل كرده كه اند و آب همه آنها را به نقطهسائیده شده و گرد و مدور شده

  . اندقطه كاهش یافته و این سنگها و ریگها در آنجا روى هم انباشته شدهفشارش در آن ن

ها نیست بلكه غالب سرزمینهاى خاكى نیز از و این اراضى رسوبى مختص به دره

اند ، در حقیقت اینها آلود پدید آمدههاى گلنشین شدن سیلاند یعنى از تهاین راه تكون یافته

سائیده شدن سنگها با آب سیل مخلوط شده و چون سبك  ریگهاى بسیار ریزى است كه از

 اى روى هم انباشته شده است. وزن بوده با آب راه افتاده و در نقطه

بینیم اراضى رسوبى از طبقات مختلفى از ریگ و دلیل این معنا هم این است كه مى

علت این خورد و خاك پوشیده شده در حالى كه ترتیب و نظمى در این طبقات به چشم نمى
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بى نظمى این است كه اوال این طبقات در یك زمان درست نشده و ثانیا مسیر سیلها و آبها 

همیشه در یك نقطه نبوده و شدت جریان نیز همیشه به یك اندازه نبوده در زمانهاى مختلف 

  . كرده و هم شدت جریان بوده استنیز ، هم مسیر تغییر مى

هاى ى رسوبى در زمانهاى قدیم مجراى سیلشود كه اراضبا این بیان روشن مى

اى از آن مهیب بوده هر چند كه امروز در نقطه بلندى واقع شده باشد و نهر و رودخانه

  . عبور نكند

هاى مهیب در آنها و این اراضى كه از جریان آبهاى بسیار زیاد و برخاستن سیل

ایران از قبیل تهران و قزوین و كند در اغلب نقاط زمین و از آن جمله اغلب نقاط حكایت مى

شود و بعضى از سمنان و سبزوار و یزد و تبریز و كرمان و شیراز و غیر اینها یافت مى

آنها در مركز بین النهرین و جنوب آن و در ماوراء النهر و صحراى شام و در هند و جنوب 

طبقه رسوبى در فرانسه و ناحیه شرقى چین و اكثر نقاط آمریكا یافت شده ، و ضخامت این 

رسد همچنانكه در زمین تهران متجاوز از چهارصد متر بعضى از نقاط به صدها متر مى

 است . 

دهد یكى اینكه سطح زمین در عهدى نه چندان دور و این بیان دو نتیجه را دست مى

هاى مهیب و عظیمى بوده كه چه بسا معظم نقاط ) كه توضیحش خواهد آمد،( مجراى سیل

  . را پوشانده استروى زمین 

از نظر ضخامت قشر رسوبى در بعضى از  -نتیجه دوم اینكه طغیان و طوفان آب 

نه در یك نوبت بوده و نه در یك سال و چند سال، بلكه این حوادث بطور دائم و  -اماكن 

خاسته داده یا سیلى برمىمكرر در طول صدها سال بوده در هر نوبتى كه طوفانى رخ مى

اى از خاك شده طبقهآمده و چون حادثه تمام و فروكش مىیك طبقه رسوبى در محل پدید مى

پوشانده باز اگر سیل و طوفانى برخاسته روى آن طبقه خاكى روى آن طبقه رسوبى را مى

 اى رسوبى به جاى نهاده و همینطور . طبقه

و نیز این نتیجه به دست آمد كه اختالف طبقات رسوبى در خردى و درشتى 

  اند.و طوفانها از نظر شدت و ضعف مختلف بوده هاند كه سیلفهماریگهایش به ما مى

 

 اند.عامل پیدایش قشرها و طبقات ژئولوژى، همان طبقات رسوبى بوده  -4
 

اى طبقات رسوبى عادتا باید به شكل افقى پدید آیند چون) وقتى سیلى برخاست در نقطه

اى افقى از نشین كرده و طبقهماند مواد غیر آبى خود را در آنجا تهكه از حركت باز مى

شود كه اجزاى متراكم رسوبى در تحت فشارهاى آورد،( لیكن گاهى مىرسوب پدید مى

آورد) مانند آبشارهاى بزرگ،( و یا بسیار شدید ، فشارى كه یا از سمت باال بر او وارد مى

قى درآمده و شود به تدریج از شكل افدر اثر عوامل درونى زمین از پایین بر آن وارد مى

دهد بلكه وقتى ممكن است شود البته چنین چیزى در زمانهاى كوتاه رخ نمىدائره شكل مى

 رخ دهد كه میلیونها سال ادامه یابد . 

بینیم بعضى بر باالى بعضى اى كه مىو پیدایش كوهها و سلسله جبال به هم پیوسته
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آب دریاها در آورده و كوهستانها  اند و قله بعضى از آن سلسله سر از زیردیگر قرار گرفته

  . اند در اثر گذشت سالهایى بس طوالنى بوده استرا تشكیل داده

گیریم كه آنچه طبقات رسوبى افقى شكل در روى زمین و ما از این مطلب نتیجه مى

كند بر اینكه هاى كره زمین است و دالئل فنى موجود نیز داللت مىترین پدیدههست تازه

 كند . قات از ده الى پانزده هزار سال قبل از عصر حاضر تجاوز نمىعمر این طب

 

 توسعه و گسترش دریاها به علت سرازیر شدن سیالبها به طرف آنها. -5
 

هاى پیدایش قشرهاى رسوبى جدید باعث شد كه بیشتر دریاها توسعه یافته و زمین

خود را بپوشاند و نقاط بلندى  اطراف خود را فرا بگیرد و آب دریاها باال آمده بیشتر سواحل

كه در سواحل بوده را از همه اطراف و یا بیشتر اطرافش محاصره نموده آن نقطه مرتفع را 

  . به صورت جزیره و یا شبه جزیره در آورد

اروپا متصل  هاى این جریان سرزمین بریتانیا است كه قبال به قارهیكى از نمونه

آن قاره جدا شده و بین آن و فرانسه را آب فراگرفته است  بوده و بعدها در اثر این جریان از

و نمونه دیگرش دو قاره اروپا و آفریقا است كه به وسیله صحرائى به یكدیگر متصل بودند 

، صحرا و سرزمینى كه اروپا را از ناحیه جنوبش و آفریقا را از ناحیه شمالش به یكدیگر 

یعنى باال آمدن آب مدیترانه ، آن سرزمین  كرده ولى بعدها در اثر همین جریانمتصل مى

خشك زیر آب رفته و دو قاره اروپا و آفریقا از یكدیگر جدا شدند و نیز در طرف شمال 

شرقى مدیترانه و یا جنوب شرقى اروپا ، شبه جزیره ایتالیا و جزیره صقلیه و سردینیا و در 

 ( پدید آمد . سمت جنوب مدیترانه شبه جزیره تونس و جزایرى )كوچك و بزرگ

و نمونه دیگرش جزائر اندونزى است كه از ناحیه جاوه و سوماترا به جزائر جنوبى 

ژاپن متصل است و نیز قاره آسیا كه از ناحیه جنوب به آن سرزمین متصل بوده و در اثر 

باال آمدن اقیانوس هند همه این سرزمین زیر آب رفته و نقاط بلندترش به صورت جزائرى 

همه این تحوالت در دورانى واقع شده كه گفتیم آب دریاها باال آمده كه آن  خشك مانده،

  . دوران همان دوران وقوع طوفان است

و نمونه چهارمش آمریكاى شمالى است كه قبال به شمال اروپا اتصال داشته اما بعد 

 از حادثه طوفان و باال آمدن آب دریاها از اروپا جدا شده است . 

ت داخلى زمین نیز آثار بسزائى در به راه افتادن آبها و مستقر شدن حركات و تحوال  

بینیم بعضى از نقاط زمین كه در دوران استیالى آن در نقاط گودتر زمین داشته و لذا مى

طوفان بر زمین ، دورانى كه بیشتر نقاط زمین به صورت دریاچه و دریا درآمد ، در زیر 

به جاهاى دیگر منتقل شده و آن نقطه خشك شده است ، آب قرار داشته كه رفته رفته آب آن 

هاى این جریان همان جنوب سرزمین خوزستان است كه در سابق در زیر آب یكى از نمونه

 قرار داشته و دریاى خلیج فارس از آنها به وجود آمده . 
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 در عهد طوفان چه عواملى باعث زیاد شدن آبها و شدت عمل آنها شدند؟  -6
 

شواهدى كه در فن ژئولوژى آمده و ما در سابق به بعضى از آنها اشاره نمودیم 

مؤید این احتمالند كه ریزش باران در اوائل دوره حاضر از ادوار حیات بشر كه همان دوره 

وقوع طوفان باشد ریزشى غیر عادى بوده) زیرا ریزش باران بطور عادى ، طوفانى پدید 

ا غرق كند،( و قطعا ریزش باران در آن دوره ناشى از آورد كه همه كره زمین رنمى

تغیرات جوى مهمى بوده كه آن تغیرات نیز بطور قطع ، خارق العاده بوده است ، یعنى هوا 

در این دوره بعد از سرمائى شدید نسبتا گرم شده و چون بیشتر نیمكره شمالى پوشیده از 

دوره سابق بر این دوره هنوز باقى رود كه همان یخهاى برف و یخ بوده احتمال قوى مى

اند و حرارت در سطح بوده و در اكثر نقاط منطقه معتدل شمالى در مرتفعات باقى بوده

زمین در دوره متوالى باعث شده باشد كه تحول شدیدى در جو  و انقالب عظیمى در باال 

هولناك آورده  رفتن بخار آب به جو به وجود بیاید و ابرهائى بسیار متراكم و غیر عادى و

 باشد كه این ابرها بارانهائى شدید و هولناك و بى سابقه ریخته باشند . 

آسا و ادامه داشتن این بارش بر ارتفاعات و معلوم است كه نزول بارانهاى سیل

پوشیده از برف و یخ و مخصوصا بر سلسله جبال جدید االحداث كه در جنوب و مغرب آسیا 

قا یعنى سلسله جبال البرز و هیمالیا و آلپ و در مغرب آمریكا و جنوب اروپا و شمال آفری

هاى بزرگ را از جاى هائى كه سنگآورد ، سیلهاى عظیم و ویرانگرى پدید مىچه سیل

كند و گودیهاى زمین را از سنگ و خاك پر شوید و گود مىهاى هموار را مىكند و زمینمى

هاى قبلى را گودتر و آورد و مسیلپدید مىهاى جدیدى آورد و مسیلكند و باال مىمى

سازد ، و آنچه از سنگ و شن و ریگ كه با خود حمل كرده به صورت پوسته و تر مىوسیع

 آورد . قشر رسوبى جدیدى پدید مى

عامل دیگرى كه باعث شدت این طوفان و سیل شده و حجم آن را بیشتر كرده این 

اى رسوبى روى نابعى از آب وجود دارد كه پوستهدانیم كه در زیر زمین ماست كه همه مى

گذارد آن آبها براه بیفتند و معلوم است كه وقتى سیلى عظیم آن پوسته را آن را پوشانده و نمى

دهند و نیروى شكننده آن بشوید آبهاى زیر زمینى نیز بیرون آمده و دست به دست سیلها مى

  . كننداه دارند زیادتر مىسیلها را در تخریب و غرق كردن هر چه بر سر ر

چیزى كه هست این است كه چون آبهاى زیرزمینى محدود است قهرا با براه 

شود و وقتى آسمان از باریدن باز بایستد و طوفان تمام شود ، آبها به طرف افتادنش تمام مى

ى روند و منابع خالهاى گود و منابع خالى شده زیر زمین مىگودیها یعنى دریاها و زمین

 مكند .شده زیر زمین به مقدار ظرفیت خود آن آبها را مى
  

 نتیجه بحث:

توانیم داستانى را كه قرآن كریم از بنا بر آنچه در بحث كلى ما گذشت ما مى

شود خصوصیات طوفان واقع شده در زمان نوح آورده با نتائجى كه از این بحث گرفته مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب هفتاد و چهارم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مباحث تاریخی 28

 تطبیق دهیم نظیر آیه شریفه:

 ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر! » 

 قمر( و آیه:/12و11«)و فجرنا االرض عیونا فالتقى الماء على أمر قد قدر!

 هود(و آیه:/40« )حتى اذا جاء أمرنا و فار التنور!» 

 «ابلعى ماءك و یا سماء اقلعى و غیض الماء و قضى االمر! و قیل یا أرض» 

  هود(/44)

با این مقام است خبرى است كه بعضى از جراید تهران از جمله مطالبى كه مناسب 

اى از دانشمندان آمریكائى به راهنمایى یك نفر اش این است كه : عدهنقل كرده و خالصه

پائى  1400ارتشى تركیه ، در بعضى از قلل جبال آرارات واقع در مشرق تركیه در ارتفاع 

د قطعاتى از یك كشتى بسیار قدیمى رساند كه به نظر مىكوه به چند قطعه چوب برخورده

اند كه عمر بعضى از آن قطعات دو هزار و پانصد سال قبل بوده و متالشى شده و حدس زده

  . از میالد باشد

كرده بر اینكه قطعات مذكور قسمتى از یك شناسى داللت مىو موازین باستان  

ى انگلیسى بوده و كشتى اى بوده كه حجم آن بالغ بر دو ثلث حجم كشتى كوئین ماركشتى

كوئین مارى هزار و نوزده پا طول و صد و هجده پا عرض داشته ، چوبهاى مزبور را از 

تركیه به سانفرانسیسكو بردند تا در پیرامون آن تحقیق به عمل آوردند و ببینند آیا با اعتقادى 

 خیر . كند یا دارند تطبیق مى السالمكه صاحبان ادیان در باره كشتى نوح علیه

 

  السالمعمر طوالنى نوح علیه
 

عمرى بس دراز داشته و  تنها قبل  السالمقرآن كریم داللت دارد بر اینكه نوح علیه

از حادثه طوفان و بعد از بعثتش نهصد و پنجاه سال قوم خود را به سوى خداى سبحان 

اند كه: عمر انسانها كرده ولى بعضى از دانشمندان این معنا را بعید دانسته و گفتهدعوت مى

كند حتى بعضى از آنان حد اكثر از صد و بیست سال تجاوز نمى اغلب از صد سال و

نامیدند و در نتیجه هزار سال منهاى پنجاه اند كه : در قدیم هر یك ماه را یك سال مىگفته

شود لیكن توجیه این آقایان بسیار سال قرآن بر این حساب معادل هشتاد سال منهاى ده ماه مى

 مردمى و قومى یك ماه را یك سال بنامند!(  بعید است) زیرا سابقه ندارد كه

روى جریان عادى و طبیعى نبوده  السالماند: طول عمر نوح علیهبعضى دیگر گفته

بلكه) مانند سایر معجزات( جنبه خارق عادت داشته ، ثعلبى در قصص االنبیاء در خصائص 

اكبر االنبیاء و شیخ نوح گفته: وى از همه انبیاء بیشتر عمر كرده و به همین جهت او را 

اند و خداى تعالى معجزه او را همین طول عمر او قرار داده بود ، چون آن گفتهالمرسلین مى

جناب هزار سال عمر كرده بود در حالى كه نه یك دندان از دست داده بود و نه هیچ یك از 

 قواى بدنى خود را . 

ه نشده بر اینكه ممكن نیست لیكن حق مطلب این است كه تا به امروز هیچ دلیلى اقام
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انسان با عمر این چنین طوالنى زندگى كند ، بلكه آنچه به اعتبار عقلى نزدیكتر است این 

اند براى است كه انسانهاى اولى عمرى بسیار زیادتر از عمر طبیعى انسانهاى امروز داشته

ریهایشان نیز محدود اینكه زندگى آنان زندگانى ساده و غم و اندوهشان بسیار كم و قهرا بیما

بوده و این همه انواع بیمارى كه امروز گریبانگیر بشر شده نداشتند و همچنین سایر عواملى 

كه ویرانگر زندگى آدمى است در آنها وجود نداشته دلیل بر این هم كه بساطت و سادگى 

ز هر كند این است كه در همین زمان نیزندگى و نداشتن اندوه فراوان عمر را طوالنى مى

بینیم صد سال یا صد و بیست سال و یا صد و شصت سال عمر كرده وقتى كسى را كه مى

بینیم زندگى ساده و هم و غم اندك و ناچیزى داشته و اصوال كنیم مىزندگیش را بررسى مى

كند او را ها كه دیگران را پریشان مىفهمى ساده ولى فارغ داشته یعنى بسیارى از صحنه

ده با این حساب چه بعدى دارد كه عمر بعضى از افراد بسیار قدیمى به كرپریشان نمى

 صدها سال بالغ شده باشد . 

عالوه بر این، اعتراض كردن به كتاب خدا در خصوص عمر نوح با اینكه این 

كند اعتراضى است كتاب مقدس معجزات و خارق العادات بسیارى براى انبیاء ذكر مى

 جزات در جلد اول این كتاب گذراندیم . عجیب و ما بحثى پیرامون مع

  386ص :    10المیزان ج : 
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 فصل سوم

 

 در قرآن)ع( تاریخ  ابراهیم
 

 

 

 در: بحث علمى

  سیر عبودیت ابراهیم 
 

كنیم ، كه زن و فرزند خود را از مراجعه مى السالموقتى به داستان ابراهیم علیه

دهد  و نیز به آورد و در آنجا اسكان مىدهد و به سرزمین مكه مىموطن اصلى حركت مى

ماجرائي كه بعد از این اسكان پیشامد میكند ، تا آنجا كه مامور قربانى كردن اسماعیل 

گردد  و سپس خانه ى تعالى عوضى ، بجاى اسماعیل قربانى مىشود و از جانب خدامى

 كعبه را بنا مي كند . 

این سرگذشت یك دوره كامل از سیر عبودیت را در بر دارد ، حركتى كه بینیم كه مى

یا به عبارتى از سرزمینى دور  شود ،از نفس بنده آغاز گشته ، به قرب خدا منتهى مى

هاى دنیا و لذائذ آن گردد ، از زینتب العالمین ختم مىآغاز گشته ، به حظیره قرب ر

پوشد و چون دیوها ، در مسیر آرزوهاى دروغینش، از جاه، مال، زنان و اوالد، چشم مى

رود ، كه پایش بان منجالب فرو سازند ، او آنچنان راه مىوى با وساوس خود منجالبى مى

خواهند مى (دلسوزیهاى مصنوعى خود هاى از مادر مهربانتر باآن دایه )نرود  و چون

خلوص و صفاى بندگى و عالقه بدان و توجه به سوى مقام پروردگار و دار كبریائى را در 

 رسند . دارد ، كه شیطانها به گردش نمىدل وى مكدر سازند ، آنچنان سریع گام برمى

پس در حقیقت سرگذشت آنجناب وقایعى بظاهر متفرق است ، كه در واقع 

 كند ، كه این داستان از سیر عبودىروار بهم میپیوندد و یك داستانى تاریخى درست مىزنجی

گردد ، سیرى كه سر تا اى بسوى خدا آغاز مىابراهیم حكایت میكند ، سیرى كه از بنده

سرش ادب است ، ادب در سیر ، ادب در طلب ، ادب در حضور ، ادب در همه مراسم حب 

تر هر قدر بیشتر در آن تدبر و دقت كند ، این آداب را روشنو عشق و اخالص ، كه آدمى 

 بیند . تر مىو درخشنده

شود ، براى مردم عمل حج را در پایان این راه ، از طرف خداى سبحان مامور مى

 تشریع كند ، كه قرآن این فرمان را چنین حكایت میكند:

 !«و اذن فى الناس بالحج یاتوك رجاال و على كل ضامر یاتین من كل فج عمیق »

هاى الغر از هر در میانه مردم بحج اعالم كن تا پیادگان و سواره بر مركب »
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 حج(/27) !«ناحیه دور بیایند

چیزیكه هست خصوصیاتى را كه آنجناب در عمل حج تشریع كرده ، براى ما نا 

مل همچنان در میانه عرب جاهلیت یك شعار دینى بود، تا آنكه معلوم است ، ولى این ع

وسلّم مبعوث شد و احكامى در آن تشریع كرد ، كه نسبت به وآلهعلیههللاپیامبر اسالم صلى

تشریع كرده بود ، مخالفتى نداشت ، بلكه در حقیقت مكمل آن بود و  السالمآنچه ابراهیم علیه

 ملت ابراهیمكه خداى تعالى بطور كلى اسالم و احكام آن را گوئیم این را ما از اینجا مى

 فرماید:خوانده ، مى

 !«قل اننى هدانى ربى الى صراط مستقیم، دینا قیما ملة ابراهیم حنیفا »

بگو پروردگارم مرا به سوى صراط مستقیم هدایت كرده دینى استوار كه ملت  »

 انعام(/161) !«ابراهیم و معتدل است

 فرموده:و نیز 

شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا و الذى أوحینا الیك و ما وصینا به ابراهیم » 

 شوری(/13!«)و موسى و عیسى

براى شما از دین همان را تشریع كرد كه نوح و ابراهیم و موسى و عیسى را  »

  !«اضافه احكامى كه مخصوص تو وحى كردیمه نیز بدان سفارش كرده بود ب

وسلّم از مناسك حج تشریع فرمود، یعنى وآلهعلیههللارسول خدا صلىبهر حال آنچه 

احرام بستن از میقات ، توقف در عرفات ، بسر بردن شبى در مشعر ،  قربانى،  سنگ 

انداختن به سه جمره ، سعى میانه صفا و مروه ،  طواف بر دور كعبه ، و نماز در مقام ، 

بمكه اشاره دارد  و مواقف و مشاهد او و  هاى سفر ابراهیمهر یك به یكى از گوشه

اش را مجسم مي سازد  و براستى چه مواقفى  و چه مشاهدى ، كه چقدر پاك و الهى خانواده

  . بود!  مواقفى كه راهنمایش بسوى آن مواقف ، جذبه ربوبیت  و سایقش ذلت عبودیت بود

 !(رین سالم باد كه بر همه تشریع كنندگان آن بهت )آرى عباداتى كه تشریع شده

هائى است كه مسیر صورتهائى از توجه كملین از انبیاء بسوى پروردگارشان است ، تمثال

السالم را از هنگام شروع تا ختم مسیر حكایت میكند ، سیرى كه آن حضرات انبیاء علیهم

 بسوى مقام قرب و زلفى داشتند ، همچنانكه آیه:

 احزاب(/21«)!لقد كان لكم فى رسول هللا اسوة حسنة »

 !«براى شما هم در رسول خدا اقتدائى نیكو بود »

فهماند آنچه امت اسالم به عنوان عبادت میكند ، نیز باین معنا اشاره دارد و مى

  . تمثالى از سیر پیامبرشان است

و این خود اصلى است كه در اخبارى كه حكمت و اسرار عبادتها را بیان میكند و 

شود ، كه متتبع بینا دهد ، شواهد بسیارى بر آن دیده مىمى علت تشریع آنها را شرح

 خواهد تا بان شواهد وقوف و اطالع یابد . مى

  449ص :    1المیزان ج : 
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 منزلت ابراهیم نزد خداوند

  اوو موقف بندگى 

 

خداى تعالى در كالم مجیدش ابراهیم را به نیكوترین وجهى ثنا گفته و رنج و محنتى 

راه پروردگارش تحمل نموده بود ، به بهترین بیانى ستوده و در شصت و چند جا  را كه در

هایى را كه به او ارزانى داشته در از كتاب عزیزش اسم او را برده  و موهبتها و نعمت

  كنیم:موارد بسیارى ذكر كرده است ، اینك چند مورد از آن مواهب را در اینجا ذكر مى

  . او را قبال ارزانیش داشته بودخداى تعالى رشد و هدایت  -1

او را در دنیا برگزید و او در آخرت نیز در زمره صالحین خواهد بود ، زیرا او در  -2

  دنیا وقتى خدایش فرمود: تسلیم شو! گفت: تسلیم امر پروردگار عالمیانم!

او كسى است كه روى دل را به پاكى و خلوص متوجه خدا كرده بود  و هرگز  -3

  . شرك نورزید

او كسى است كه دلش به یاد خدا قوى و مطمئن شده و به همین جهت به ملكوتى كه  -4

 خدا از آسمانها و زمین نشانش داد ایمان آورد ، و یقین كرد . 

  . خداوند او را خلیل خود خواند -5

 بیتش ارزانى داشت و او را به وفادارى ستودرحمت و بركات خود را بر او و اهل -6

.  

  . و أواه و منیب توصیف كرداو را به وصف حلیم  -7

و نیز او را مدح كرده به اینكه امتى خداپرست و حنیف بوده و هرگز شرك نورزیده  -8

هایش بوده و اینكه او را برگزید و به راه راست هدایت و همواره شكرگزار نعمت

  نمود و به او اجر دنیوى داده و او در آخرت از صالحین است!

مبرى صدیق بود و قرآن او را از بندگان مؤمن و از پیغ السالمابراهیم علیه  -9

نیكوكاران شمرده و به او سالم كرده است. او را از كسانى دانسته كه صاحبان ایدى 

  و ابصارند و خداوند با یاد قیامت خالصشان كرده است!

خداوند او را امام قرار داد! و او را یكى از پنج پیغمبرى دانسته كه اولى  -10

  . شریعت و كتاب بودند العزم و صاحب

خداوند او را علم ، حكمت ، كتاب ، ملك و هدایت ارزانى داشته و هدایت او  -11

را در نسل و اعقاب او كلمه باقیه قرار داده و نیز خداوند نبوت و كتاب را در ذریه 

  او گذاشت. براى او در میان آیندگان لسان صدق) نام نیك( قرار داد!

 

ب الهى و مقامات عبودیتى كه خداوند به ابراهیم ارزانى این بود فهرست آن مناص

و در قرآن از آن اسم برده است و قرآن كریم فضایل و كرامات هیچیك از انبیاء كرام  داشته
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  را به این تفصیل ذكر نفرموده  است!

تواند شرح و تفصیل هر یك از آن مقامات را در تفسیر آیه مربوط و خواننده عزیز مى

  . المیزان مطالعه بفرمایدبه آن در 

، دین استوار ما السالمآرى ، قرآن كریم به منظور حفظ شخصیت و حیات ابراهیم علیه

 السالم نسبت داده و فرموده:را هم اسالم نامیده و آنرا به ابراهیم علیه

 حج(و نیز فرموده:/78« )ملة ابیكم ابراهیم هو سمیكم المسلمین من قبل!» 

ربى الى صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراهیم حنیفا و ما كان من  قل اننى هدینى» 

 انعام( /161«)المشركین!

اى را كه آنجناب ساخت ، بیت الحرام و قبله عالمیان قرار داد و براى خداوند كعبه

زیارت آن مناسك حج را تشریع نمود ، تا بدین وسیله یاد مهاجرتش را به آن دیار و اسكان 

هایى را در آنجا و خاطره ذبح فرزند و توجهاتش به خدا و آزار و محنت همسر و فرزندش

  . را كه در راه خدا دیده ، زنده نگاه بدارد

 

 

 یادگارهای ابراهیم )ع(

 در جامعه بشری

 

 از خود در جامعه بشرى به یادگار گذاشت: السالمآثار پر بركتى كه ابراهیم علیه

 یكى دین توحید است) از خود به یادگار گذاشت، السالماز جمله آثارى كه ابراهیم علیه

اى كه از این نعمت برخوردار شده ، از بركت وجود زیرا از آنروز تاكنون هر فرد و جامعه

  . آنجناب بوده است

دى او شوند از یادگارها و آثار وجوامروز هم ادیانى كه به ظاهر دین توحید خوانده مى

كه منتهى و منتسب به موسى بن عمران  یكى از آن ادیان ، دین یهود استباشند ، مى

 السالمیكى از فرزندان ابراهیم علیه علیهماالسالم است و موسى بن عمران علیهماالسالم

شود، براى اینكه نسب او به اسرائیل یعنى یعقوب بن اسحاق علیهماالسالم منتهى شمرده مى

 است. السالمالسالم فرزند ابراهیم علیهاسحاق علیه گردد ومى

شود و نسب مى كه منتهى به عیسى بن مریم علیهماالسالم یكى دیگر دین نصرانیت است

  . رسدمى السالمنیز به ابراهیم علیه عیسى بن مریم علیهماالسالم

ن منسوب به ، چون این دین مبی دین اسالم كه از جمله ادیان توحید استو همچنین 

است و نسبت آنجناب نیز به اسماعیل ذبیح  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا محمد بن عبد هللا صلى

  . شودمنتهى مى السالمفرزند ابراهیم خلیل علیه السالمعلیه

 دین توحید در دنیا از آثار و بركات آنجناب است .  توان گفتپس مى

وعات دینى مانند : نماز ، زكات ، حج ، مباح بودن عالوه بر اصل توحید ، برخى از فر
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گانه مربوط به گوشت چارپایان ، تبرى از دشمنان خدا ، تحیت) سالم گفتن( و احكام ده

كه پنج حكم آن مربوط به سر و پنج حكم دیگرش مربوط به سایر  -طهارت و تنظیف 

   .نیز از آن حضرت به یادگار مانده است  -اعضاى بدن است 

پنج حكم مربوط به سر: گرفتن آبخور) سبیل،( گذاشتن ریش، بافتن گیسوان ،  اما

  باشد.مسواك كردن و خالل نمودن دندانها ، مى

و  باشند ، عبارتند از : تراشیدنو اما پنج حكمى كه مربوط به سایر اعضاى بدن مى

  . ازاله مو از بدن ، ختنه كردن ، ناخن گرفتن ، غسل جنابت و شستشوى با آب

توان گفت آنچه سنت هاى قبل مفصال گذشت ، مىبلكه همانطورى كه در بحث

شود همه از آثار نبوت كه در جوامع بشرى یافت مى -چه اعتقادى و چه عملى  -پسندیده 

  . السالم استالسالم است ، كه یكى از بزرگان این سلسله جلیل ابراهیم خلیل علیهانبیا علیهم

ى به گردن جامعه بشریت دارد ، حال چه اینكه بشر پس آن حضرت حق بزرگ

  . خودش بداند و ملتفت باشد یا نباشد

  300ص :    7المیزان ج : 

 

 

 

 تحلیل  روایت :

 ذریه واقعی ابراهیم و امت محمد کیستند!
 

روایت آمده كه گفت : به  السالمدر تفسیر عیاشى از زبیرى از امام صادق علیه

وسلّم چه كسانى هستند؟ وآلهعلیههللابفرمائید ببینم امت محمد صلىحضرتش عرضه داشتم: 

 !خصوص بنى هاشم اند وسلّموآلهعلیههللافرمود: امت محمد صلى

تنها  وسلّموآله علیههللاعرضه داشتم: چه دلیلى بر این معنا هست كه امت محمد صلى

 اهل بیت اویند ، نه دیگران ؟ 

 لى كه فرموده:فرمود : قول خداى تعا

و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسمعیل، ربنا تقبل منا انك انت السمیع  »

 العلیم!

ربنا و اجعلنا مسلمین لك و من ذریتنا امة مسلمة لك و ارنا مناسكنا و تب علینا انك 

 بقره(/128و127!«)انت التواب الرحیم

كه وقتى خداى تعالى این دعاى ابراهیم و اسماعیل را مستجاب كرد  و از ذریه او  

امتى مسلمان پدید آورد و در آن ذریه ، رسولى از ایشان، یعنى از همین امت مبعوث كرد، 

 كه آیات او را براى آنان تالوت كند و ایشان را تزكیه نموده ، كتاب و حكمتشان بیاموزد . 

كه ابراهیم دعاى اولش را به دعاى دیگر وصل كرد و از خدا براى و نیز بعد از آن

ها درخواست نمود ، تا در نتیجه ، امر آن رسول امت ، طهارت از شرك و از پرستش بت
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 در میانه امت نافذ و مؤثر واقع شود و امت از غیر او پیروى نكنند و گفت:

 و اجنبنى و بنى أن نعبد االصنام! »

را من الناس، فمن تبعنى فانه منى و من عصانى فانك غفور رب انهن اضللن كثی

 ابراهیم(/36و35) !«رحیم

 وسلّموآلهعلیه هللافهمیم آن امامان و آن امت مسلمان ، كه محمد صلىلذا از اینجا مى

در میان آنان مبعوث شده ، به غیر از ذریه ابراهیم نیستند ، چون ابراهیم درخواست كرد 

 كه:

  ابراهیم(/35!«)كه اصنام را بپرستیم دور بدار را و فرزندانم را از اینم  خدایا» 

السالم در نهایت درجه روشنى است، براى اینكه ابراهیم از خدا استدالل امام علیه

 اش باو عطا كند و از ذیل دعایش كه گفت:اى در میانه ذریهخواست تا امت مسلمه

!« پروردگارا در میان آن امت كه از ذریه من هستند رسولى مبعوث كن »

 بقره(/129)

است،  وسلّم وآلهعلیههللاشود كه این امت مسلمان همانا امت محمد صلىفهمیده مى 

بسوى  وسلّموآلهعلیههللابمعناى كساني كه محمد صلى  وسلّموآلهعلیههللااما نه امت محمد صلى

وسلّم بمعناى آن كساني كه به وى ایمان وآلهعلیههللاعوث شده و نه امت محمد صلىآنان مب

بلكه آوردند، چون این دو معناى از امت ، معنائى است اعم از ذریه ابراهیم و اسماعیل ، 

 امت مسلمى است كه از ذریه ابراهیم باشد . 

اش را از شرك و كند كه ذریهاز سوى دیگر ابراهیم از پروردگارش درخواست مى

دانیم كه همه ذریه ابراهیم معصوم ضاللت دور بدارد و این همان عصمت است و چون مى

خصوص قریش، كه مردمى  نبودند، زیرا ذریه او عبارت بودند از تمامى عرب مصر و یا

خصوص اهل « بنى »فهمیم منظورش از فرزندان منگمراه و مشرك بودند ، پس مى

وسلّم و عترت طاهرینش  وآلهعلیههللاه عبارتند از رسول خدا صلىعصمت از ذریه است، ك

وسلّم هم تنها همین ها هستند ، كه در دعاى وآلهعلیههللاصلى السالم، پس امت محمدعلیهم

  . ابراهیم منظور بودند

و شاید همین نكته باعث شده كه در دعاى دوم بجاى ذریه كلمه بنین را بیاورد ، 

...!« فمن تبعنى فانه منى و من عصانى فانك غفور رحیم »احتمال جمله:مؤید این 

است چون بر سر این جمله فاى تفریع و نتیجه را آورده و با آوردن آن ابراهیم( /36)

پیروانش را جزئى از خودش خوانده و از دیگران ساكت شده ، گویا خواسته است بگوید : 

 !( دقت كنید )شناسمرتباطى ندارند و من آنها را نمىآنها كه مرا پیروى نكنند ، با من هیچ ا

پرستى درخواست پس از خدا براى آنان تطهیر از شرك و بت »اینكه امام فرمود:

پرستى را پرستى را خواست  و لیكن از آنجا كه بتهر چند كه تنها تطهیر از بت ...!«كرد

السالم لذا امام علیه !«پرستى ضاللت استچون شرك و بت »به ضاللت تعلیل كرد  و گفت:

 تطهیر از معاصى را هم اضافه كرد ، چون هر معصیتى شرك است . 

 ...!«این داللت دارد بر اینكه ائمه و امت مسلمان »فرمود: السالماینكه امام علیه
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كه گذشت این ائمه معنایش این است كه آیه داللت دارد كه امام و امت یكى است و به بیانى 

  . اندو امت از ذریه ابراهیم

در اینجا اگر بگوئى: در صورتیكه مراد به امت در این آیات و نظائر آن ، مانند 

اى معدود از امت باشند و تنها عده ال عمران(/110!«)كنتم خیر امة اخرجت للناس »:آیه

اى مجوز مصحح  و بدون قرینهآید بدون جهتى كلمه نامبرده شامل حال بقیه نشود ، الزم مى

هاى قرآن متوجه به ، كالم خدا را حمل بر مجاز كنیم عالوه بر این كه بطور كلى خطاب

اند  و این مطلب آنقدر روشن و بدیهى عموم مردمى است كه به پیامبر اسالم ایمان آورده

 است ، كه هیچ احتیاج به استدالل ندارد . 

وسلّم در عموم مردمى وآلهعلیههللاامت محمد صلى گوئیم : اطالق كلمهدر پاسخ مى

اند ، اطالقى است نو ظهور  و مستحدث ، باین معنا كه بعد كه بدعوت آنجناب ایمان آورده

از نازل شدن قرآن و انتشار دعوت اسالم این استعمال شایع شد و از هر كس میپرسیدى از 

از نظر لغت كلمه امت بمعناى قوم امت كه هستى؟ میگفت: از امت محمد هستم و گر نه 

به همین معنا  هود(/48!« )على امم ممن معك و امم سنمتعهم »است ، همچنانكه در آیه:

ان ابراهیم  »:شود ، مانند آیه شریفهاست حتى در بعضى موارد بر یك نفر هم اطالق مى

بنا بر این پس معناى  نحل(/120!« )ابراهیم امتى بود عبادتگر براى خدا - كان امة قانتا هلل

امت  » كلمه ، از نظر عمومیت و وسعت  و خصوصیت و ضیق ، تابع موردى است كه لفظ

  . شود ، یا تابع معنائى است كه گوینده از لفظ اراده كرده استدر آن استعمال مى« 

ربنا و اجعلنا مسلمین لك و من  »فرماید:پس كلمه نامبرده در آیه مورد بحث كه مى

بقره(با در نظر داشتن مقام آن كه گفتیم مقام دعا است، با /128) ...!«امة مسلمة لكذریتنا 

وسلّم وآلهعلیههللا بیانى كه گذشت، جز به معناى عده معدودى از آنان كه برسول خدا صلى

كنتم خیر امة  »یعنى آیه:،  ایكه شما آوردیدتواند باشد و همچنین در آیهایمان آوردند نمى

كه با در نظر داشتن مقامش ، كه مقام منت نهادن  و ال عمران(/110!« )لناساخرجت ل

  . شودتنظیم و ترفیع شان امت است ، بطور مسلم شامل تمامى امت اسالم نمى

صفتانى آمدند  و رفتند و چگونه ممكن است شامل شود؟ با اینكه در این امت فرعون

ئى هستند ، كه دستشان بهیچ اثرى از آثار دین ها، و همیشه هستند و نیز در میانه امت دجال

نرسید ، مگر آنكه آنرا محو كردند  و بهیچ ولیى از اولیاء خدا نرسید ، مگر آنكه او را 

 .توهین نمودند

است ، كه  بقره(/47!«)و انى فضلتكم على العالمین »پس آیه نامبرده از قبیل آیه:

كه یكى از همین بنى  !«لمیان برترى دادممن شما را بر عا »فرماید:به بنى اسرائیل مى

 » شود ، همچنانكه كلمهتوان گفت : آیه شامل او نیز مىقطعا نمى اسرائیل قارون است ، كه

رسول  -مهجورا  و قال الرسول یا رب ان قومى اتخذوا هذا القرآن »در آیه: «،قوم من

شامل حال  فرقان(/30!«)قوم من این قرآن را متروك گذاشتند !گفت: اى پروردگار من

ال تلهیهم تجارة و ال بیع  »شود ، بخاطر اینكه اولیاء قرآن و رجالى كهتمامى افراد امت نمى

 !«نه تجارتى آنان را از یاد خدا به خود مشغول مي كند و نه خرید و فروش -عن ذكر هللا 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب هفتاد و چهارم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مباحث تاریخی 37

  . همین قوم و امت رسول هستند  نور(در میان/37)

شود ، معناى كلمه امت بر حسب اختالف موارد مختلف مى پس همانطور كه گفتیم

آید ، جاى دیگر بمعناى عده معدودى  و جائى دیگر بمعناى همه یك جا بمعناى یكنفر مى

لها ما كسبت و لكم ما  تلك امة قد خلت »اند ، مانند مورد:كسانى كه به یك دین ایمان آورده

ن سرنوشتى ه آنچه كردند رسیدند شما نیز به آآنان امتى بودند كه گذشتند و ب - كسبتم

بقره(كه خطاب در آن متوجه به /141) !«ایدخواهید رسید كه خودتان براى خود معین كرده

وسلّم ایمان آوردند و یا وآلهعلیه هللاتمامى امت است، یعنى كسانى كه به رسول خدا صلى

  . بسوى آنان مبعوث شده است موسلّ وآلهعلیههللابگو به همه كساني كه رسول خدا صلى

  446ص :    1المیزان ج : 

 

 تحلیل دعای ابراهیم)ع(

 در موقع ساختمان خانه کعبه

 

قَاِم إِْبَرِهیَم ُمصلًّى  َو َعِهْدنَا »  َو إِْذ َجعَْلنَا اْلبَْیت َمثَابَةً ل ِلنَّاِس َو أَْمناً َو اتِخذُوا ِمن مَّ

َراإِلى إِْبَرِهیَم َو إِسَمِعیَل  كع السُجود أَن طه ِ  !«بَْیتَى ِللطائِفیَن َو اْلعَِكِفیَن َو الرُّ

َو إِْذ قَاَل إِْبَرِهیُم َرب اْجعَْل َهذَا بَلَداً َءاِمناً َو اْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَرِت َمْن َءاَمَن ِمنُهم  »

ِ َو اْلیَْوِم االَِخِر  قَاَل َو َمن َكفََر فَأَُمت ِعُهُ  هُ إِلى َعذَاِب النَّاِر  َو بِئْس بِاَّللَّ قَِلیالً ثُمَّ أَضطرُّ

 ...!« اْلَمِصیرُ 

و چون خانه كعبه را مرجع امور دینى مردم و محل امن قرار دادیم و گفتیم از » 

دعا بگیرید و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم كه خانه  مقام ابراهیم جائى براى

شوند و نمازگزاران كه ركوع و  معتكف ميرا براى طواف كنندگان و آنها كه 

 !«كنند پاك كنید سجود مي

این شهر را محل امنى كن و اهلش را البته  !و چون ابراهیم گفت پروردگارا» 

خداى تعالى  !آورند از ثمرات روزى بدهخدا و روز جزا ایمان مىه آنهائى را كه ب

سوى ه دهم و سپس بى مىآورند چند صباحى روزفرمود: به آنها هم كه ایمان نمى

 !«اى اضطرارىكنم، روانه اش ميعذاب دوزخ كه بد مصیرى است روانه

این  ! بردند: پروردگاراهاى خانه را باال مىو چون ابراهیم و اسماعیل پایه» 

 !«خدمت اندك را از ما بپذیر كه تو شنواى دعا و داناى به نیات هستى

ان براى خود بگردان و از ذریه ما نیز امتى و نیز ما را دو مسلم !  پروردگارا» 

ما نشان بده و توبه ما را بپذیر كه تو ه مسلمان براى خودت بدار و مناسك ما را ب

  !«تواب و مهربانى 

و در میان آنان رسولى از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان  ! پروردگارا» 

ن كند كه تو آرى تنها تو عزیز شاتالوت كند و كتاب و حكمتشان بیاموزد و تزكیه
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 بقره(/129تا  125!« )حكیمى

 

كرد و از پروردگارش  السالمحكایت دعائى است كه ابراهیم علیه آیاتاین 

و خداوند دعایش را مستجاب  كه به اهل مكه امنیت و رزق ارزانى بدارددرخواست نمود : 

كرد ، چون خدا بزرگتر از آنست كه در كالم حقش دعائى را نقل كند ، كه مستجاب نكرده 

  باشد

خداى سبحان در قرآن كریمش از این پیامبر كریم دعاهائى بسیار نقل كرده، كه در 

 :آن ادعیه از پروردگارش حوائجى درخواست نمود ، مانند

 .براى خودش كرددعائیكه در آغاز امر  -1

 .دعائى كه هنگام مهاجرتش به سوریا كرد -2

 .دعائى كه در خصوص بقاء ذكر خیرش در عالم كرد -3

اش و پدر و مادرش و براى مؤمنین و مؤمنات دعائى كه براى خودش و ذریه -4

 .كرد

پیامبران را دعائى كه بعد از بناى كعبه براى اهل مكه كرد و از خدا خواست تا  -5

 .برگزینداز ذریه او 

 

هایش است كه آمال و آرزوهایش و ارزش مجاهدتها از همین دعاهایش و درخواست

و مساعیش در راه خدا و نیز فضائل نفس مقدسش و سخن كوتاه موقعیت و قربش به خداى 

شود ، و همچنین از سراسر داستانهایش و مدائحى كه خدا از او كرده ، عز اسمه شناخته مى

 .آنجناب را استنباط كردتوان شرح زندگى مى

بعد از آنكه از پروردگار خود امنیت را براى شهر مكه درخواست در دعای اول، 

ها را خواست ، ناگهان متوجه شد كه ممكن است كرد سپس براى اهل مكه روزى از میوه

در آینده مردم مكه دو دسته شوند ، یك دسته مؤمن و یكى كافر ، دعائي كه در باره اهل مكه 

شود  و او قبال از كافران و ها روزیشان كند ، شامل هر دو دسته مىد ، كه خدا از میوهكر

آنچه بغیر خدا مي پرستیدند بیزارى جسته بود ، همچنانكه از پدرش وقتى فهمید دشمن 

من  »:خداست ، بیزارى جست لذا در جمله مورد بحث ، عمومیت دعاى خود را مقید بقید

با  -كرد و گفت: خدایا روزى را تنها به مؤمنین از اهل مكه بده  بقره(/126) !«آمن منهم

دانست كه بحكم ناموس زندگى اجتماعى دنیا ، وقتى رزقى به شهرى وارد اینكه آن جناب مى

و  )و لیكن در عین حال -مند نشوند شود ، ممكن نیست كافران از آن سهم نبرند و بهرهمى

ص به مؤمنین كرد تا تبرى خود را از كفار همه جا دعاى خود را مخت !(خدا داناتر است

 رعایت كرده باشد و لیكن جوابى داده شد كه شامل مؤمن و كافر هر دو شد . 

در این جواب این نكته بیان شده: كه از دعاى وى آنچه بر طبق جریان عادى و 

 قانون طبیعت است مستجاب است و خداوند در استجابت دعایش خرق عادت نمي كند و

 سازد . ظاهر حكم طبیعت را باطل نمى
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خواست تنها در حق مؤمنین مكه دعا آید: ابراهیم كه مىدر اینجا این سؤال پیش مى

آورند از ثمرات روزى كسانى از اهل مكه كه ایمان مىه خدایا ب »كند، جا داشت بگوید:

، آنان را كه از و اهل مكه را از ثمرات روزى ده »و چرا اینطور نگفت؟ بلكه گفت :!« ده

السالم این بود كه جواب این سؤال این است كه منظور ابراهیم علیه!« آورندایشان ایمان مى

كرامت و حرمتى براى شهر مكه كه بیت الحرام در آنجاست از خدا بگیرد، نه براى اهل 

شود و اگر آن، چون بیت الحرام در سرزمینى واقع شده كه كشت و زرعى در آن نمى

آورد شد و اصال كسى در آنجا دوام نمىبود ، این شهر هرگز آباد نمىست ابراهیم نمىدرخوا

خواست تا با دعاى خود شهر مكه را معمور و در نتیجه خانه خدا را  السالملذا ابراهیم علیه

 !«و اهل مكه را از ثمرات روزى ده »آباد كند ، بدین جهت گفت:

 خداى تعالى فرمود: 

سوى ه دهم و سپس بآورند چند صباحى روزى مىكه ایمان نمىبه آنها هم » 

!«   اى اضطرارىكنم، روانه اش ميعذاب دوزخ كه بد مصیرى است روانه

 بقره(/126)

 

در این جمله به اكرام و حرمت بیشترى براى خانه خدا اشاره شده ، تا ابراهیم 

خواست كردى كه من با روزى نیز خشنودتر شود ، كانه فرموده: آنچه تو در السالمعلیه

 .دادن مؤمنین اهل مكه این شهر و خانه كعبه را كرامت دهم با زیاده مستجاب نمودم

آیند ، از زندگى مرفه و رزق فراوان خود پس كفارى كه در این شهر پدید مى

مغرور نشوند و خیال نكنند كه نزد خدا كرامتى و حرمتى دارند ، بلكه احترام هر چه هست 

دهم و آنگاه مندى از متاع اندك دنیا مىنه خداست و من چند صباحى ایشان را بهرهاز خا

  . گاهى است ، مضطرش مي كنمآتش دوزخ كه بد بازگشت بسوى

این  !بردند: پروردگاراهاى خانه را باال مىو چون ابراهیم و اسماعیل پایه» 

 بقره(/127!«)خدمت اندك را از ما بپذیر كه تو شنواى دعا و داناى به نیات هستى

این جمله حكایت دعاى ابراهیم و اسماعیل هر دو است ، كه با آن ، حال آن دو 

شوند و بزرگوار مجسم مي شود ، كانه آن دو بزرگوار در حال چیدن بناى كعبه دیده مى

رسد ، كه دارند دعا مي كنند  و چون الفاظ آن دو را مى صدایشان هم اكنون بگوش شنونده

 »شنوند ، دیگر الزم نیست حكایت كننده به مخاطبین خود بگوید: كه آن دو گفتند:مى

  ...!«ربنا

هاى قرآنى است گونه عنایات در قرآن كریم بسیار است و این از زیباترین سیاق این

اى را كه صیت اینگونه سیاق این است كه قصهو خا -اش زیبا است هر چند كه قرآن همه -

خواهد بیان كند مجسم ساخته، به حس شنونده نزدیك مي كند و این خاصیت و این بداعت مى

و یا نظیر آنرا در حكایت مي اورد ، بهیچ وجه تامین  «گفتند »و شیرینى در صورتیكه كلمه:

 شد . نمى

در كالم خود نگفتند: خدایا چه خدمتى را از ما  ابراهیم و اسماعیل علیهماالسالم
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قبول كن ، تنها گفتند خدایا از ما قبول كن ، تا در مقام بندگى رعایت تواضع و ناقابلى خدمت 

شود ، كه خدایا این عمل خود یعنى بناى كعبه را برسانند ، پس معناى كالمشان این مى

 ذیر ، كه تو شنواى دعاى ما و داناى نیت ما هستى. ناچیز ما را بپ

 

 اسالم مورد درخواست ابراهیم!

 

 بقره(/128...!«)ربنا و اجعلنا مسلمین لك و من ذریتنا امة مسلمة لك» 

در این معنا هیچ حرفى نیست كه اسالم به آن معنائى كه بین ما از لفظ آن فهمیده 

است ، كه با آن شخص دیندار ، از  مراتب عبودیتشود  و بذهن تبادر مي كند ، اولین مى

كسي كه دینى نپذیرفته مشخص مي شود و این اسالم عبارت است از ظاهر اعتقادات و 

اعمال دینى ، چه اینكه توأم با واقع هم باشد یا نه و به همین جهت شخصى را هم كه دعوى 

 ایمان مي كند ، ولى در واقع ایمان ندارد ، شامل مي شود . 

 السالمآید : كه ابراهیم علیهحال كه معناى كلمه اسالم معلوم شد ، این سؤال پیش مى

یكى از پنج  السالمو همچنین فرزندش اسماعیل با اینكه هر دو پیغمبر بودند ، ابراهیم علیه

رسول خدا  و ذبیح او بود ،  السالمپیغمبر اولو العزم و آورنده ملت حنفیت و اسماعیل علیه

 خواهند؟! ترین مراتب عبودیت را مىنه در هنگام بناى كعبه ، از خدا اولین و ابتدائىچگو

دانستند؟  آیا ممكن است بگوئیم: ایشان بمرتبه اسالم رسیده بودند و لیكن خودشان نمى

و یا بگوئیم : اطالع از آن نیز داشتند و منظورشان از درخواست ، این بوده كه خدا اسالم 

شود با این حرفها اشكال را پاسخ داد؟ با اینكه آن دو اقى بدارد؟  چطور مىرا برایشان ب

بزرگوار از تقرب و نزدیكى به خدا به حدى بودند ، كه قابل قیاس با اسالم نیست ، عالوه بر 

اینكه این دعا را در هنگام بناى كعبه كردند و مقامشان مقام دعوت بود و آن دو بزرگوار از 

شناختند كه تر بودند به خدائیكه از او درخواست مي كردند ، او را مىهر كس دیگر عالم

كیست و چه شانى دارد، از این هم كه بگذریم ، اصال درخواست اسالم معنا ندارد ، براى 

اینكه اسالمى كه معنایش گذشت ، از امور اختیارى هر كسى است ، و به همین جهت 

 !اذ قال له ربه أسلم »گیرد و خدا مي فرماید:تعلق مى بینیم ، مانند نماز و روزه امر بدانمى

گفت: اسالم  !چون پروردگارش به وى گفت: اسالم بیاور -قال: أسلمت لرب العالمین 

  بقره(/131!« )آوردم براى رب العالمین

معنا ندارد كه چنین عملى را با اینكه در اختیار همه است ، بخدا نسبت بدهند و یا از 

بخواهند كه در اختیار آدمى است، پس البد عنایت دیگرى در كالم است ، كه خدا چیزى را 

 سازد . درخواست اسالم را از آن دو بزرگوار صحیح مى

این اسالم كه آن دو درخواست كردند ، غیر اسالم متداول و غیر آن معنائى است كه 

 :، بدلیل اینكه در آیهاز این لفظ به ذهن ما تبادر مي كند ، چون اسالم داراى مراتبى است 

را با اینكه داراى اسالم بود ، باز  السالمابراهیم علیه ...!«اذ قال له ربه اسلم!  قال أسلمت »

امر مي كند به اسالم ، پس مراد به اسالمى كه در اینجا مورد نظر است، غیر آن اسالمى 
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  . بسیار استاست كه خود آن جناب داشت و نظائر این اختالف مراتب در قرآن 

پس این اسالم آن اسالمى است كه عبارتست از تمام عبودیت  و تسلیم كردن بنده 

 خدا ، آنچه دارد ، براى پروردگارش ! 

این معنا هر چند كه مانند معناى اولى كه براى اسالم كردیم ، اختیارى آدمى است  

 اینكه وقتى این اسالم با تواند به آن برسد ، االو اگر كسى مقدمات آن را فراهم كند ، مى

شود ، وضع انسان عادى  و حال قلب متعارف او ، سنجیده شود ، امرى غیر اختیارى مى

شود ، مانند سایر رسیدن به آن ، امرى غیر ممكن مى -با چنین حال و وصفى  -یعنى 

ان مقامات والیت و مراحل عالیه و نیز مانند سایر معارج كمال ، كه از حال و طاقت انس

 متعارف  و متوسط الحال بعید است ، چون مقدمات آن بسیار دشوار است . 

و به همین جهت ممكن است آنرا امرى الهى و خارج از اختیار انسان دانسته، از 

خداى سبحان درخواست كرد: كه آنرا به آدمى افاضه فرماید و آدمى را متصف بدان 

  . بگرداند

تر و آن اینست كه آنچه به انسانها ا نظریست دقیقعالوه بر آنچه گفته شد ، در اینج

شود ، تنها اعمال است  و اما صفات و ملكاتى شود  و اختیارى او شمرده مىنسبت داده مى

شود ، اگر به حقیقت بنگریم اختیارى انسان كه در اثر تكرار صدور عمل در نفس پیدا مى

د ، مخصوصا اگر از صفات فاضله  نیست  و مي شود و یا بگو اصال باید بخدا منسوب شو

 و ملكات خیر باشد ، كه نسبت دادنش بخدا اولى است، از نسبت دادنش به انسان . 

دهد ، ها را بخدا نسبت مىعادت قرآن نیز بر همین جارى است ، كه همواره نیكى

رب اجعلنى مقیم الصلوة، و من  »:داردكند كه از خدا نماز مسئلت مىاز ابراهیم حكایت مى

و نیز از   ابراهیم(/40!«)ام اشخاصى را، بپا دارنده نماز كنخدایا مرا و از ذریه  -ذریتى 

« ملحق ساز!مرا به صالحان   - و الحقنى بالصالحین »او حكایت مي كند كه گفت:

ورچگان، كند كه بعد از دیدن صحنه محكایت مى السالمو از سلیمان علیهشعرا( /83)

رب أوزعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت على و على والدى و ان اعمل صالحا  »گفت:

كه بر من و بر  را پروردگارا نصیبم كن كه شكر نعمتت بجاى آورم، آن نعمتى -ترضیه 

 نمل(/19) !«كه عمل صالحى كنم كه تو را خوش آید والدینم ارزانى داشتى و این

ه كه در آیه مورد بحث از خدا اسالم خواسته ، مي حكایت كرد)ع( و از ابراهیم 

 بقره(/128...!«)ربنا و اجعلنا مسلمین لك »گوید:

قالت االعراب:  »:پس معلوم شد كه مراد باسالم غیر آن معنائى است كه آیه شریفه

د: اعراب گفتن  - قل: لم تومنوا و لكن قولوا: اسلمنا و لما یدخل االیمان فى قلوبكم ، آمنا

اید، بلكه باید بگوئید: اسالم آوردیم، چون هنوز ایمان ایمان آوردیم، بگو: نه ایمان نیاورده

بدان اشاره مي كند ، بلكه معنائى است حجرات(/14« )است! هاى شما داخل نشدهدر دل

 !تر از آنبلندتر و عالى
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 دعا برای رؤیت حقیقت عبادات

 

ما نشان بده و توبه ما را بپذیر كه تو تواب و ه مناسك ما را ب ! ... و پروردگارا» 

  بقره(/128)                                                                       !« مهربانى 

 

عنوان عبادت ه معناى آن عملى است كه به ست و یا با معناى عبادته مناسك ب

در آیه مورد بحث آن مناسكى منظور است كه از ایشان سر زده، نه آن  .شودآورده مى

 .اعمالى كه خدا خواسته تا انجامش دهند

عنوان ه رساند كه خدایا حقیقت اعمالى كه از ما باین نكته را مى «مناسكنا »كلمه

عبادت تو سر زده، بما نشان بده و نمي خواهد درخواست كند: كه خدایا طریقه عبادت 

را بما یاد بده و یا ما را بانجام آن موفق گردان  و این درخواست همان چیزیست كه  خودت

ه ما ب -و أوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة و ایتاء الزكوة  »در تفسیر جمله: ما

بدان اشاره انبیا( /73!« )ایشان فعل خیرات و اقامه نماز و دادن زكات را وحى كردیم

 .ارت است از تسدید در فعل ، نه یاد دادن تكالیفى كه مطلوب انسان استاین وحى عب. كردیم

مراد از اسالم و بصیرت در عبادت ، غیر آن معناى شایع و متعارف از كلمه است 

بقره( توبه از گناهان كه معناى متداول /128) «توبه ما را بپذیر!» ، و همچنین مراد بجمله

اعیل دو تن از پیامبران و معصومین به عصمت چون ابراهیم و اسم، كلمه است ، نیست

  . خدایتعالى بودند  و گناه از ایشان سر نمي زند ، تا مانند ما گنهكاران از آن توبه كنند

در اینجا ممكن است بگوئى : آنچه از معناى اسالم  و نشان دادن مناسك و توبه ، كه 

ر آن معناى از اسالم  و ارائه مناسك  است ، غی شایسته مقام ابراهیم و اسماعیل علیهماالسالم

و توبه است ، كه در خود ذریه آنجناب است  و به چه دلیل بگوئیم: این عناوین در حق ذریه 

آنجناب نیز اراده شده ؟ با اینكه آنجناب ذریه خود را جز در خصوص دعـــوت اسالم با 

و ذریه ما را امتى  خدایا ما »گفت: خودش و فرزندش اسماعیل شركت نداد  و گر نه مي

ولى اینطور نگفت ، بلكه ذریه خود را در عبارتى جداگانه ذكر كرد  و  !«مسلمان قرار بده

با اینحال چه مانعى دارد بگوئیم : مرادش از اسالم  !«و من ذریتنا امة مسلمة لك »گفت:

یعنى ترین مرتبه آن ، معنائى عمومى است ، كه شامل جمیع مراتب اسالم ، حتى ابتدائى

ظاهر اسالم هم بشود چون همین مرتبه نیز آثارى جمیل و نتایجى نفیس در مجتمع انسانى 

السالم باشد و آن را از پروردگارش مسئلت تواند مطلوب ابراهیم علیهدارد ، آثارى كه مى

بدارد ، همانطور كه در نظر پیامبر اسالم نیز اسالم بهمین معنا است ، چون آنجناب بهمین 

كرد و این از اسالم كه بحقانیت شهادتین هر چند بظاهر اعتراف كنند اكتفاء مىمقدار 

اعتراف را مایه محفوظ بودن خونهاشان مي دانست  و مسئله ازدواج و ارث را بر آن 

 كرد . مترتب مى

 »از اسالم در جمله: السالمبنا بر این هیچ مانعى ندارد بگوئیم : مراد ابراهیم علیه
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آن معناى عالى از اسالم است ، كه الیق شان او  و فرزندش  !«اجعلنا مسلمین لكربنا و 

ه مراد اسالمى بود كه الیق ب ...!«و من ذریتنا امة مسلمة لك »بود  و در جمله: السالمعلیهم

ن امت باشد ، كه حتى شامل اسالم منافقین  و نیز اسالم اشخاص ضعیف االیمان  و قوى أش

  . خره اسالم همه مسلمین بشوداالیمان  و باأل

گوئیم مقام تشریع با مقام دعا و درخواست دو مقام مختلف است و دو مى در پاسخ

 وسلّموآلهعلیههللاحكم متفاوت دارد، كه نباید این را با آن مقایسه نمود، اگر پیامبر اسالم صلى

، بدان جهت بود كه حكمت از امتش بهمین مقدار قناعت كرد، كه بظاهر شهادتین اقرار كنند 

كرد باین مقدار از مراتب اسالم در توسعه شوكت و حفظ ظاهر نظام صالح ، اقتضاء مى

اكتفاء كند، تا پوشش و پوستى باشد براى حفظ مغز و لب اسالم ، كه همان حقیقت اسالم 

  . باشد  و باین وسیله آن حقیقت را از صدمه آفات وارده حفظ كند

ست كه در آن ، این حكمت را رعایت كرده ، و اما مقام دعا و این مقام تشریع ا

درخواست از خداى سبحان ، مقامى دیگر است ، كه حاكم در آن تنها حقایق است و غرض 

خواهد بواقع قرب بخدا برسد ، درخواست كننده در آن مقام متعلق بحقیقت امر است ، او مى

ى به ظواهر امور بدان جهت كه ظاهر است نه باسم و ظاهر آن ، چون انبیاء توجهى و عشق

السالم حتى عالقه باین ظاهر اسالم نسبت بامتش هم ندارد ، چون اگر ندارند ، ابراهیم علیه

اش درخواست كند ، براى پدرش درخواست مي مي داشت همان را قبل از اینكه براى ذریه

جست و نیز در دعایش ىكرد و دیگر وقتى فهمید پدر از دشمنان خداست از او بیزارى نم

و ال تخزنى یوم یبعثون، یوم ال ینفع مال و ال  »گفت:بطورى كه قرآن حكایت كرده ، نمى

 ! شوند، خوار مفرما كه خلق مبعوث مى و مرا در روزي -بنون، اال من اتى هللا بقلب سلیم 

 !«كه قلبى سالم بیاورد دهند، مگر كسيروزى كه مال و فرزندان سود نمى

بلكه به خوار نشدن در دنیا و سالمت در ظاهر قناعت مي كرد و نیز  شعرا(/89ات87)

و برایم لسان صدقى در آیندگان قرار  -و اجعل لى لسان صدق فى االخرین  »گفت:نمى

كرد و همچنین سایر كلماتى كه از  بلكه به لسان ذكر در آیندگان اكتفاء مي شعرا(/84!«)ده

  . آنجناب حكایت شده است

تواند باشد  اش درخواست كرد ، جز اسالم واقعى نمىاسالمى كه او براى ذریه پس

اى باین معنا هست ، چون اگر مراد تنها صدق نام خود اشاره !«امة مسلمة لك »و در جمله

دقت  )نبود «لك »دیگر احتیاج بكلمه !«امة مسلمة »اش بود ، مي گفت:مسلمان بر ذریه

 !(بفرمائید

  

 ت خاتم االنبیاء)ص(دعا برای بعث
 

و در میان آنان رسولى از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان  ! پروردگارا» 

شان كند كه تو آرى تنها تو عزیز تالوت كند و كتاب و حكمتشان بیاموزد و تزكیه

 بقره(/129!«)حكیمى
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ن كه رسول وسلّم بود، همچناوآلهعلیههللامنظور آن جناب بعثت خاتم االنبیاء صلى

  !من دعاى ابراهیم هستمفرمود: مى وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

  423ص :    1المیزان ج : 
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 فصل چهارم

 

 تاریخ کعبه
 

 

 

 مقدمه تفسیری  درباره:

 کعبه و قبله بودن آن 

 

َل بَْیٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذى بِبَكَّةَ ُمبَاَركاً َو ُهًدى »  ْلعَلَِمینَ إِنَّ أَوَّ  !«ل ِ

ِ َعلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْیِت »  قَاُم إِْبَرِهیَم  َو َمن َدَخلَهُ كاَن َءاِمناً  َو َّللَّ فِیِه َءایَت بَی ِنٌَت مَّ

َ َغنىٌّ َعِن اْلعَلَِمینَ   !«َمِن استَطاَع إِلَْیِه سبِیالً  َو َمن َكفََر فَِإنَّ َّللاَّ

اى است كه در مكه مردم بنا نهاده شد، آن خانهاولین خانه عبادتى كه براى » 

  «اى پر بركت كه مایه هدایت همه عالمیان است!واقع است، خانه

در آن خانه آیاتى روشن و مقام ابراهیم هست و هر كس داخل آن شود، ایمن » 

است و بر هر كس كه مستطیع باشد، زیارت آن خانه واجب است و هر كس به این 

آل /97و96«            )نیاز است!زد، خدا از همه عالم بىحكم خدا كفر بور

  عمران(

 

تعیین کعبه به عنوان قبله مسلمین از ساحت الهی یكى از امور مهمى بود كه 

 در زندگى اهل كتاب و مخصوصا یهود گذاشت .  -هم مادى و هم معنوى  -تاثیرهاى عمیقى 

خ سازگار نبود ، به خاطر همین عالوه بر اینكه با عقیده آنان به محال بودن نس

جهات ، بعد از آمدن حكم قبله و برگشتن آن به طرف مكه تا مدتهاى مدید مشاجره و 

  . بگومگوى آنان با مسلمین به درازا كشید

آید این است كه یهودیان در القاى شبهه ، هم شبهه و آنچه از آیه مورد بحث بر مى

  . ساب حكم به ملت ابراهیم رانسخ را پیش كشیده بودند و هم شبهه انت

شود كه چگونه ممكن است ، در ملت ابراهیم مكه در نتیجه حاصل شبهه آنان این مى

قبله شود با اینكه خداى تعالى در این ملت ، بیت المقدس را قبله كرده و آیا این سخن غیر از 

 .  نسخ چیز دیگرى است؟ با اینكه نسخ در ملت حقه ابراهیم محال و باطل است

آیه شریفه جواب داده كه كعبه قبل از سایر معابد براى عبادت ساخته شده چون این 

  . خانه را ابراهیم ساخت و بیت المقدس را سلیمان بنا نهاد كه قرنها بعد از ابراهیم بوده است
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مراد از وضع بیت براى مردم ، ساختن و معین كردن آن براى عبادت مردم است ، 

اى قرار دهند براى پرستش خداى سبحان و از دور و نزدیك ن را وسیلهبراى اینكه مردم آ

به همین منظور به طرف آن روانه شوند و یا به طرف آن عبادت كنند و آثارى دیگر بر آن 

 مترتب سازند . 

مبارك به معناى محلى است كه خیر كثیر بدانجا  كلمه برکت به معناى خیر بسیار  و

شوند ، هر چند در بركات دنیوى و اخروى) هر دو( استعمال مى شود و این كلمهافاضه مى

آید كه: مراد از آن افاضه اال اینكه از ظاهر مقابل قرار گرفتنش با جمله هدى للعالمین بر مى

ها براى عمران و آباد بركات دنیوى است، كه عمده آن وفور ارزاق و بسیار شدن انگیزه

ها براى احترام آن اى زیارت و عبادت و نیز انگیزهكردن آن، با حضور و تجمع در آن بر

  . است

این بود معناى مبارك بودن بیت و اما هدایت بودنش به این است كه خداى تعالى با 

تاسیس آن و تشریع عباداتى در آن ، سعادت آخرتى مردم را به ایشان نشان دهد و عالوه بر 

  . آن ایشان را به كرامت و قرب خدا برساند

یت الحرام از روزى كه به دست ابراهیم ساخته شد ، این خاصیت هدایت را و ب

  . داشته و همواره مقصد قاصدان و معبد عابدان بوده است

كند بر اینكه حج و مراسمش براى اولین بار در زمان قرآن كریم هم داللت مى

ى در این باره و خداى تعال السالم و بعد از فراغتش از بناى آن تشریع شدابراهیم علیه

و عهدنا الى ابراهیم و اسمعیل ان طهرا بیتى للطائفین و العاكفین و الركع »  :فرمود

 بقره(/125« )السجود!

و اذن فى الناس بالحج یاتوك :» فرماید و نیز در خطاب به ابراهیم علیه السالم مى

 حج(/27) «رجاال و على كل ضامر یاتین من كل فج عمیق!

كنید داللت دارد بر اینكه این اعالم و دعوت با و این آیه به طورى كه مالحظه مى

اجابت عموم مردم ، چه نزدیكان و چه مردم دور از عشایر و قبایل روبرو خواهد شد و نیز 

كند بر اینكه این شعار الهى تا زمان شعیب ، بر استقرار و معروفیتش در بین قرآن داللت مى

 است .  مردم باقى بوده

كند بر خورد كه داللت مىو همچنین در دعوت ابراهیم ، ادله زیادى به چشم مى

  . اینكه خانه كعبه همواره معمور به عبادت و آیتى در هدایت بوده است

و در جاهلیت عرب هم كعبه مورد احترام و تعظیم بوده و به عنوان اینكه حج جزء 

د و تاریخ گویاى این است كه این معنا اختصاص آمدنشرع ابراهیم است ، به زیارت حج مى

دانستند و این خود فى نفسه به عرب جاهلیت نداشته بلكه سایر مردم نیز كعبه را محترم مى

  . هدایتى است براى اینكه باعث توجه مردم به خدا و ذكر اوست

  . تر استو اما بعد از ظهور اسالم كه امر واضح

مشارق و مغارب جهان را پر كرد  و كعبه یا با  چون نام كعبه از آن روز همه

خودش و از نزدیك و یا با ذكر خیرش از دور خود را بر فهم و قلب مردم عرضه نمود و 
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مردم را در عبادات مسلمین و اطاعاتشان و قیام و قعودشان) و حتى هنگام خوابیدنشان( و 

 سر بریدن حیواناتشان و سایر شؤونشان متوجه خود ساخت . 

س كعبه به تمامى مراتب هدایت از خطور ذهنى گرفته تا انقطاع تام از دنیا و پ

اتصال كامل به عالم معنا  و به تمام معنا هدایت است و حق است اگر بگوئیم كه مس 

  . كنند آن را مگر بندگان مخلص خداوندنمى

د و این كنعالوه بر این ، كعبه عالم اسالم را به سعادت دنیائیشان نیز هدایت مى

سعادت عبارت است از وحدت كلمه  و ائتالف امت و شهادت منافع خود و عالم غیر اسالم 

كند به اینكه از خواب غفلت بیدار شوند و به ثمرات این وحدت توجه كنند و را هم هدایت مى

هاى متشتت و نژادهاى گوناگون را با هم متفق و ببینند كه چگونه اسالم قواى مختلفه و سلیقه

 برادر كرده است . 

 شود:از اینجا دو نكته روشن مى

همچنانكه به جمیع اینكه كعبه هدایت به سوى سعادت دنیا و آخرت هر دو است،  اول

  . مراتب هدایت است. در حقیقت هدایت مطلقه است

مثال :  اینكه : نه تنها براى جماعتى خاص ، بلكه براى همه عالم هدایت است، دوم

  اش وسیع است.آل ابراهیم و یا عرب و یا مسلمین، براى اینكه هدایت كعبه دامنه

  541ص :    3المیزان ج : 

 

 بحث تاریخی پیرامون

 بناى كعبه و تجدید بناى آن 

 

این معنا، متواتر و قطعى است كه بانى كعبه ابراهیم خلیل بوده و ساكنان اطراف  

  . اندتنها فرزندش اسماعیل و قومى از قبائل یمن بنام جرهم بودهكعبه بعد از بناى آن ، 

و كعبه تقریبا ساختمانى به صورت مربع بنا شده كه هر ضلع آن به سمت یكى از 

جهات چهارگانه : شمال ، جنوب ، مشرق و مغرب بوده و بدین جهت اینطور بنا شده كه 

  . كسته شود و نتواند آن را خراب كندبادها هر قدر هم كه شدید باشد ، با رسیدن به آن ش

السالم همچنان پاى بر جا بود تا آنكه یكبار عمالقه آن را و این بناى ابراهیم علیه

  . تجدید بنا كردند

و یكبار دیگر قوم جرهم) و یا اول جرهم بعد عمالقه ، همچنان كه در روایت وارده 

  از امیر المؤمنین اینطور آمده بود(

و آنگاه ، وقتى زمام امر كعبه به دست قصى بن كالب ، یكى از اجداد رسول خدا 

وسلّم افتاد) یعنى قرن دوم قبل از هجرت( قصى آن را خراب كرد و از نو وآلهعلیههللاصلى

هاى نخل آن را با استحكامى بیشتر بنا نمود و با چوب دوم) درختى شبیه به نخل( و كنده

آن بنائى دیگر نهاد به نام دارالندوة ، كه در حقیقت مركز حكومت و پوشانید و در كنار 
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  . شوراى با اصحابش بود

هاى خود اى خانهآنگاه جهات كعبه را بین طوائف قریش تقسیم نموده كه هر طایفه

  . هاى خود را بطرف مطاف باز كردندرا بر لبه مطاف پیرامون كعبه بنا كردند و در خانه

پنج سال قبل از بعثت نیز یكبار دیگر كعبه به وسیله سیل منهدم شد  اند:بعضى گفته

ساخت و طوائف قریش عمل ساختمان آن را در بین خود تقسیم كردند و بنائى كه آن را مى

كرد، و چون رسیدند به محلى مردى رومى بنام یاقوم بود و نجارى مصرى او را كمك مى

ر بین خود نزاع كردند ، كه این شرافت نصیب كه باید حجر االسود را كار بگذارند ، د

 وسلّموآلهعلیههللاكدامیك از طوائف باشد؟ در آخر همگى بر آن توافق كردند كه محمد صلى

ساله بود بین خود حكم قرار دهند ، چون به وفور عقل و سداد را كه در آن روز سى و پنج

 رأى او آگاهى داشتند . 

ى بیاورند و حجر االسود را در آن نهاده و به قبائل آن جناب دستور داد تا ردائ

دستور داد تا اطراف آن را گرفته و بلند كنند و حجر را در محل نصب یعنى ركن شرقى 

  . باال بیاورند

بایست باشد، قرار داد و چون آنگاه خودش سنگ را برداشت و در جایى كه مى

را به همین مقدار كه فعال هست گرفتند و خرج بنائى آنان را به ستوه آورده بود، بلندى آن 

یك مقدار از زمین زیر بناى قبلى از طرف حجر اسماعیل خارج ماند و جزء حجر شد، 

تر از آنچه بود ساختند و این بنا همچنان بر جاى بود تا زمانى كه عبد هللا چون بنا را كوچك

بر حجاز شد و یزید سردارى  زبیر در عهد یزید بن معاویه) علیهما اللعنة و العذاب!( مسلط

بنام حصین به سركوبیش فرستاد و در اثر جنگ و سنگهاى بزرگى كه لشكر یزید با منجنیق 

هائیكه باز با منجنیق به سوى شهر كردند، كعبه خراب شد و آتشبطرف شهر مكه پرتاب مى

ن یزید جنگ ریختند، پرده كعبه و قسمتى از چوبهایش را بسوزانید، بعد از آنكه با مردمى

تمام شد ، عبد هللا بن زبیر به فكر افتاد، كعبه را خراب نموده بناى آن را تجدید كند ، دستور 

داد گچى ممتاز از یمن آوردند و آن را با گچ بنا نمود و حجر اسماعیل را جزء خانه كرد و 

 در كعبه را كه قبال در بلندى قرار داشت ، تا روى زمین پائین آورد . 

ابر در قدیمى ، درى دیگر كار گذاشت تا مردم از یك در درآیند و از در و در بر

دیگر خارج شوند و ارتفاع بیت را بیست و هفت ذراع) تقریبا سیزده متر و نیم( قرار داد و 

چون از بنایش فارغ شد ، داخل و خارج آن را با مشك و عبیر معطر كرد و آن را با 

 هجرى از این كار فارغ گردید .  64فدهم رجب سال اى از ابریشم پوشانید و در هجامه

و بعد از آنكه عبد الملك مروان متولى امر خالفت شد ، حجاج بن یوسف به فرمانده 

لشكرش دستور داد تا به جنگ عبد هللا بن زبیر برود كه لشكر حجاج بر عبد هللا غلبه كرد و 

د الملك را بدانچه ابن زبیر او را شكست داده و در آخر كشت و خود داخل بیت شد و عب

  . كرده بود خبر داد

اى را كه عبد هللا ساخته بود خراب نموده به شكل عبد الملك دستور داد ، خانه

  . برگرداند اشقبلى
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حجاج دیوار كعبه را از طرف شمال شش ذراع و یك وجب خراب نموده و به 

هاد و باب شرقى كعبه را كه اساس قریش رسید و بناى خود را از این سمت بر آن اساس ن

ابن زبیر پائین آورده بود در همان جاى قبلیش) تقریبا یك متر و نیم یا دو متر بلندتر از 

كف،( قرار داد و باب غربى را كه عبد هللا اضافه كرده بود مسدود كرد آنگاه زمین كعبه را 

  . با سنگهائى كه زیاد آمده بود فرش كرد

باقى بود، تا آنكه سلطان سلیمان عثمانى در سال نهصد و وضع كعبه بدین منوال 

  . شصت روى كار آمد ، سقف كعبه را تغییر داد

و چون در سال هزار و صد و بیست و یك هجرى احمد عثمانى متولى امر خالفت 

هایى در كعبه انجام داد و چون سیل عظیم سال هزار و سى و نه بعضى از گردید، مرمت

ل و شرق و غرب آنرا خراب كرده بود ، سلطان مراد چهارم، یكى از دیوارهاى سمت شما

پادشاهان آل عثمان دستور داد آنرا ترمیم كردند و كعبه دیگر دستكارى نشد تا امروز كه 

سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج هجرى قمرى و یا سال هزار و سیصد و سى و پنج 

 هجرى شمسى است . 

  555ص :    3المیزان ج : 

 

 شكل كعبه
 

كعبه بنائى است تقریبا مربع، كه از سنگ كبود رنگ و سختى ساخته شده، بلندى 

وسلّم خیلى از وآلهعلیه هللااین بنا شانزده متر است، در حالى كه در زمان رسول خدا صلى

كه: رسول خدا  -آید این كوتاهتر بوده ، آنچه كه از روایات فتح مكه بر مى

از  السالمرا به دوش خود سوار كرد و على علیه السالم، على علیهوسلّموآلهعلیههللاصلى

هائى را كه در آنجا بود توانست بر بام كعبه رفته ، بت وسلّموآلهعلیههللاشانه رسول خدا صلى

  . ثابت كننده این مدعا است -بشكند 

و طول ضلع شمالى آن كه ناودان و حجر اسماعیل در آن سمت است و همچنین 

متر است و طول ضلع ضلع جنوبى آن ، كه مقابل ضلع شمالى است ، ده متر و ده سانتى

اش كه باب كعبه در دو مترى آن از زمین واقع شده و ضلع روبرویش یعنى ضلع شرقى

طرف دست چپ كسى كه داخل خانه  غربى دوازده متر است و حجر االسود در ستون

 شود قرار دارد . مى

در حقیقت حجر االسود در یك متر و نیمى از زمین مطاف ، در ابتداى ضلع جنوبى 

واقع شده و این حجر االسود سنگى است سنگین و بیضى شكل و نتراشیده ، رنگى سیاه 

  . متمایل به سرخى دارد

شود كه اثر جوش خوردن خود یده مىهایى زرد دهایى سرخ و رگهو در آن لكه

  . بخودى تركهاى آن سنگ است

شده: ركن شمالى را ركن و چهار گوشه كعبه از قدیم االیام ، چهار ركن نامیده مى
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عراقى و ركن غربى را ركن شامى و ركن جنوبى را ركن یمانى و ركن شرقى را كه حجر 

، كه بین در كعبه و حجر االسود استتى االسود در آن قرار گرفته ركن اسود نامیدند و مساف

 نامند . ملتزم مى

اش به این قسمت متوسل چون زائر و طواف كننده خانه خدا ، در دعا و استغاثه

  . شودمى

گویند چیزى و اما ناودان كه در دیوار شمالى واقع است و آن را ناودان رحمت مى

  . است كه حجاج بن یوسف آنرا احداث كرد

آن را برداشت و به جایش ناودانى از نقره  954لطان سلیمان در سال و بعدها س

اى مینیاتور شده مبدل كرد آن را به ناودان نقره 1021و سپس سلطان احمد در سال  گذاشت

 1273هائى طالئى بكار رفته بود و در آخر سال مینیائى كبودرنگ كه در فواصلش نقشه

دانى یك پارچه طال مبدل كرد كه هم اكنون موجود سلطان عبد المجید عثمانى آن را به ناو

 است . 

گویند  و حطیم و در مقابل این ناودان ، دیوارى قوسى قرار دارد كه آن را حطیم مى

اى است ، جزء بنا كه دو طرفش به زاویه شمالى) و شرقى و جنوبى( و غربى نیم دایره

  . شودمنتهى مى

برده نیست ، بلكه نرسیده به آن دو قطع البته این دو طرف متصل به زاویه نام

  دهد.شود و از دو طرف ، دو راهرو بطول دو متر و سى سانت را تشكیل مىمى

بلندى این دیوار قوسى یك متر و پهنایش یك متر و نیم است و در طرف داخل آن 

 سنگهاى منقوشى به كار رفته، فاصله وسط این قوس از داخل با وسط دیوار كعبه هشت متر

  . و چهل و چهار سانتیمتر است

شود كه تقریبا سه فضائى كه بین حطیم و بین دیوار است ، حجر اسماعیل نامیده مى

  . السالم داخل كعبه بوده ، بعدها بیرون افتاده استمتر از آن در بناى ابراهیم علیه

و به همین جهت در اسالم واجب شده است كه طواف پیرامون حجر و كعبه انجام 

واقع شود و بقیه این فضا آغل  داخل در طواف السالمود ، تا همه كعبه زمان ابراهیم علیهش

اند : هاجر و اسماعیل در همین فضا دفن گوسفندان اسماعیل و هاجر بوده ، بعضى هم گفته

 اند. این بود وضع هندسى كعبه!!شده

كه در آن تشریفاتى هائى كه در آن صورت گرفته و مراسم و و اما تغییرات و ترمیم

  شویم.نمى معمول بوده، چون مربوط به غرض تفسیرى ما نیست، متعرضش

  557ص :    3المیزان ج : 

 

  جامه كعبه
 

در روایاتى كه در تفسیر سوره بقره در ذیل داستان هاجر و اسماعیل و آمدنشان به 

اى سرزمین مكه در المیزان نقل شده ، چنین آمده كه هاجر بعد از ساخته شدن كعبه ، پرده
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  . بر در آن آویخت

اند ، اولین كسى آویزند ، بطورى كه گفتهاى كه به همه اطراف كعبه مىو اما پرده

اى هاى یمن بنام ابو بكر اسعد بود كه آن را با پردهین كار را باب كرد ، یكى از تبعكه ا

 اى بافته شده بود . هاى نقرهاى كه حاشیه آن با نخباف پوشانید ، پردهنقره

بعد از تبع نامبرده ، جانشینانش این رسم را دنبال كردند و سپس مردم با 

گرفت و ها روى هم قرار مى، بطورى كه این پارچه پوشاندندرواندازهاى مختلف آنرا مى

  . انداختندپوسید ، یكى دیگر روى آن مىاى مىهر جامه

تا زمان قصى بن كالب رسید ، او براى تهیه پیراهن كعبه كمكى سالیانه بعهده 

عرب نهاد) و بین قبائل سهمى قرار داد،( و رسم او همچنان در فرزندانش باقى بود ، از آن 

 دادند . داد و یكسال دیگر قبائل قریش مىله ابو ربیعة بن مغیرة یكسال این جامه را مىجم

هاى یمانى وسلّم آن جناب كعبه را با پارچهوآلهعلیههللادر زمان رسول خدا صلى

پوشانید و این رسم همچنان باقى بود ، تا سالى كه ، خلیفه عباسى به زیارت خانه خدا رفت ، 

ها بر پشت بام كعبه شكایت كردند و گفتند : مردم اینقدر پارچه بر تراكم پارچه خدمه بیت از

  . ریزند كه خوف آن هست ، خانه خدا از سنگینى فرو بریزدكعبه مى

مهدى عباسى دستور داد همه را بردارند و به جاى آنها ، فقط سالى یك پارچه بر 

   ماندهكعبه بیاویزند كه این رسم همچنان تا امروز باقى 

  . و البته خانه خدا ، پیراهنى هم در داخل دارد

و اولین كسى كه داخل كعبه را جامه پوشانید ، مادر عباس بن عبد المطلب بود ، كه 

  . براى فرزندش عباس نذر كرده بود

  558ص :    3المیزان ج : 

 

  مقام و منزلت كعبه
 

  . بودهاى مختلف مورد احترام و تقدیس كعبه در نظر امت

كردند و معتقد بودند به اینكه روح سیفا كه به نظر آنان مثال هندیان آنرا تعظیم مى

اقنوم سوم است، در حجر االسود حلول كرده و این حلول در زمانى واقع شده كه سیفا با 

 همسرش از بالد حجاز دیدار كردند . 

د و معتقد بودند كه كردنو همچنین صابئینى از فرس و كلدانیان، كعبه را تعظیم مى

كه دومین آن مارس است ، كه بر باالى كوهى  -هاى مقدس هفتگانه است كعبه یكى از خانه

در اصفهان قرار دارد و سوم ، بناى مندوسان است كه در بالد هند واقع شده است. چهارم 

نوبهار است كه در شهر بلخ قرار دارد. پنجم بیت غمدان كه در شهر صنعاء است و ششم 

اى است در باالترین و هفتم خانه باشد كه در شهر فرغانه خراسان واقع استكاوسان مى

شهرهاى چین و گفته شده كه كلدانیان معتقد بودند كعبه خانه زحل است ، چون قدیمى بوده و 

 عمر طوالنى كرده است.
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ه كردند ، به این عقیده كه روح هرمز در آن حلول كردفارسیان هم آن را تعظیم مى

  . رفتندو بسا به زیارت كعبه نیز مى

كردند و در آن خدا را طبق دین ابراهیم عبادت یهودیان هم آن را تعظیم مى

هایى بود ، از آن جمله تمثال ابراهیم و اسماعیل ها و مجسمهكردند و در كعبه صورتمى

  . هاى ازالم داشتندبود كه در دستشان چوب

عذراء و مسیح بود و این خود شاهد بر آن است كه هم و از آن جمله صورت مریم 

  . كرده و هم نصارایهود كعبه را تعظیم مى

اى براى خداى تعالى كرده ، تعظیمى كامل و آن را خانهعرب هم آن را تعظیم مى

دانسته  و مساله حج آمدند، و آن را بناى ابراهیم مىدانسته و از هر طرف به زیارتش مىمى

 رب بوده كه با عامل توارث در بین آنها باقى مانده بود . جزء دین ع

  559ص :    3المیزان ج : 

 

  تولیت كعبه
 

تولیت بر كعبه در آغاز با اسماعیل و پس از وى با فرزندان او بوده ، تا آنكه قوم 

جرهم بر دودمان اسماعیل غلبه یافت و تولیت خانه را از آنان گرفته و بخود اختصاص داد 

اى از بنى كركر بودند و با قوم بعد از جرهم این تولیت به دست عمالقه افتاد كه طایفهو 

  . جرهم جنگها كردند

كردند ساله در كوچهاى زمستانى و تابستانى خود در پائین مكه منزل مىعمالقه همه

  . گزیدندها در باالى مكه منزل برمىهمچنانكه جرهمى

ها شد و بر عمالقه غلبه یافتند ، تا به كام جرهمىبا گذشت زمان دو باره روزگار 

تولیت خانه را بدست آوردند و حدود سیصد سال در دست داشتند و بر بناى بیت و بلندى آن 

  . اضافاتى نسبت به آنچه در بناى ابراهیم بود پدید آوردند

كه بعد از آنكه فرزندان اسماعیل زیاد شدند و قوت و شوكتى پیدا كردند و عرصه م

بر آنان تنگ شد، ناگزیر در صدد برآمدند تا قوم جرهم را از مكه بیرون كنند كه سرانجام با 

  . جنگ و ستیز بیرونشان كردند

در آن روزگار بزرگ دودمان اسماعیل عمرو بن لحى بود، كه كبیر خزاعه بود، بر 

ها را بر بام بتمكه استیال یافته، متولى امر خانه خدا شد و این عمرو همان كسى است كه 

كعبه نصب نموده و مردم را به پرستش آنها دعوت كرد و اولین بتى كه بر بام كعبه نصب 

نمود، بت هبل بود كه آن را از شام با خود به مكه آورد و بر بام كعبه نصب كرد و بعدها 

ها زیاد شد و پرستش بت در بین عرب شیوع یافت و كیش هائى دیگر آورد، تا عده بتبت

  . نفیت و یكتاپرستى یكباره رخت بربستح

در این باره است كه شحنة بن خلف جرهمى ، عمرو بن لحى را خطاب كرده و 

 گوید:مى
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یا عمرو انك قد احدثت آلهة شتى بمكة حول البیت انصابا... اى عمرو، این تو » 

بودى كه خدایانى گوناگون اطراف بیت پدید آورده و نصب كردى. خانه خدا، ربى 

واحد و جاودانه داشت، این تو بودى كه مردم را به شرك و پرستش ارباب 

گوناگون واداشتى! بزودى خواهى فهمید كه خداى تعالى، در آینده نزدیكى، از غیر 

 «دارى براى بیت انتخاب خواهد كرد!شما، پرده

والیت و سرپرستى خانه تا زمان حلیل خزاعى همچنان در دودمان خزاعه بود كه 

این تولیت را بعد از خودش به دخترش همسر قصى بن كالب واگذار نمود و اختیار  حلیل

باز و بسته كردن در خانه و به اصطالح كلید دارى آن را به مردى از خزاعه بنام ابا غبشان 

 خزاعى داد . 

ابو غبشان این منصب را در برابر یك شتر و یك ظرف شراب ، به قصى بن كالب 

بار و احمقانه در بین عرب مثلى سائر و مشهور شد كه هر معامله زیانبفروخت و این عمل 

  . گویند: اخسر من صفقة ابى غبشانرا به آن مثل زده و مى

در نتیجه سرپرستى كعبه به تمام جهاتش به قریش منتقل شد و قصى بن كالب بناى 

ل ادامه یافت، تا رسول خانه را تجدید نمود كه قبال به آن اشاره كردیم و جریان به همین منوا

ها مكه را فتح نمود و داخل كعبه شد و دستور داد عكسها و مجسمه وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

ها را شكستند و مقام ابراهیم را كه جاى دو قدم ابراهیم در آن مانده و تا را محو نموده، بت

كه همان محل فعلى آن روز در داخل ظرفى در جوار كعبه بود برداشته در جاى خودش 

اى ساخته شده داراى چهار پایه و سقفى بر است دفن نمودند و امروز بر روى آن محل قبه

 خوانند . ها و زائرین خانه خدا بعد از طواف ، نماز طواف را در آنجا مىروى آن پایه

 دار است و ما بهروایات و اخبار مربوط به كعبه و متعلقات دینى بسیار زیاد و دامنه

این مقدار اكتفا نمودیم، آنهم به این منظور كه خوانندگان آیات مربوط به حج و كعبه به آن 

  . شونداخبار نیازمند مى

و یكى از خواص این خانه كه خدا آن را مبارك و مایه هدایت خلق قرار داده، این 

 است كه احدى از طوائف اسالم ، در باره شان آن اختالف ندارد . 

  560ص :    3 المیزان ج :
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 فصل پنجم

 

 در قرآن)ع( تاریخ موسی
 

 

 

 

 گفتارى در چند فصل پیرامون داستانهاى

 موسى و هارون 

  

  مقام موسى نزد خدا و پایه عبودیت او - 1فصل 
 

یكى از پنج پیغمبر اولوا العزم است ، كه آنان سادات انبیاء بودند  السالمموسى علیه

 :و خداى تعالى در آیه شریفهو كتاب و شریعت داشتند 

و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منك و من نوح و ابراهیم و موسى و عیسى بن  »

 احزاب(و آیه:/7« )مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا!

شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا و الذى اوحینا الیك و ما وصینا به ابراهیم و » 

 شوری(/13«)موسى و عیسى!

هاى آسمانى و انبیاى داراى شریعت است، آنجناب را در زمره جع به شریعتكه را 

 آنان بر شمرده است . 

 و خدا بر او و بر برادرش منت نهاده و فرموده:

 صافات(/114«)و لقد مننا على موسى و هرون!» 

 و نیز بر آن دو بزرگوار سالم كرده ، فرموده:

 صافات(/120«)سالم على موسى و هرون!» 

 نیز او را به بهترین مدح و ثنا ستوده ، و فرموده:و 

و اذكر فى الكتاب موسى، انه كان مخلصا و كان رسوال نبیا و نادیناه من جانب » 

 مریم( و نیز فرموده:/52و51«)الطور االیمن و قربناه نجیا!

 احزاب( و نیز فرموده:/69«)و كان عند هللا وجیها!» 

 نسا( /164!«)و كلم هللا موسى تكلیما » 

و نیز آن جناب را در سوره انعام و در چند جاى دیگر، در زمره انبیاء ذكر كرده و 

سوره انبیاء او و سایر انبیاء را ستوده ، به اینكه ایشان پیامبرانى  88 - 84هاى در آیه

نیكوكار و صالح بودند ، كه خدا بر عالمیان اجتباء و برتریشان داده بود و به سوى صراط 
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 هدایتشان كرده بود .  مستقیم

ایشان را چنین ستوده كه اینان از كسانى هستند كه خدا  58و در سوره مریم در آیه   

 بر آنان انعام كرده است ، در نتیجه صفات زیر براى موسى جمع شده است:

اخالص ، تقریب ، وجاهت ، احسان ، صالحیت ، تفضیل ، اجتباء ، هدایت و انعام  

با آنها ، هر یك از این صفات در المیزان مورد بحث قرار گرفته و كه در مورد مناسب 

  همچنین پیرامون معناى نبوت و رسالت و تكلیم گفتگو شده است.

و اما كتابى كه بر آن جناب نازل شده قرآن كریم آن را تورات معرفى نموده و در 

سوره انبیاء آیه توصیف نموده، در  امام و رحمتآن را به دو وصف  12سوره احقاف، آیه 

خوانده و در  هدى و نورآن را  44خوانده، در سوره مائده آیه  فرقان و ضیاءآن را  48

 فرموده: 145سوره اعراف، آیه 

برایش در  -ء ء موعظة و تفصیال لكل شىو كتبنا له فى االلواح من كل شى» 

 « اى و نیز براى هر چیزى تفصیلى نوشتیم!الواح از هر چیزى موعظه

چیزى كه هست خداى تعالى در چند جاى قرآن كریم كه او را به اوصاف مزبور 

ستوده ، فرموده كه: بنى اسرائیل تورات را تحریف كردند و در آن اختالف نمودند ، تاریخ 

به طورى كه در جلد سوم المیزان، در ذیل قصص  -هم مؤید گفتار قرآن است ، براى اینكه 

طرنشان كردیم كه بعد از آنكه بخت نصر فلسطین را فتح كرد و خا -السالم آمده مسیح علیه

هیكل) معبد یهود( را ویران ساخت و تورات را سوزانید و در سال پانصد و هشتاد و هشت 

قبل از میالد ، یهود را از فلسطین به سوى بابل كوچ داد ، در سال پانصد و سى و هشت قبل 

دشاه ، بابل را فتح نمود و به یهود اجازه داد تا به از مسیح ، یعنى پنجاه سال بعد ، كورش پا

سرزمین خود ، فلسطین بروند و در آنجا عزراى كاهن تورات را برایشان از بر نوشت پس 

 تورات اصلى منقرض شده و آنچه در دست است محفوظات عزراء است . 

 

  آنچه از سرگذشت موسى كه در قرآن آمده -2فصل 
 

به طورى كه  -پیغمبرى دیگر در قرآن كریم بیشتر آمده و نام موسی )ع( از هر 

نامش در صد و شصت و شش جاى قرآن كریم ذكر شده و در سى و شش سوره  -اند شمرده

هایى از داستانهایش، یا به طور اجمال و یا به تفصیل اشاره شده هاى قرآن به گوشهاز سوره

ختصاص یافته، كه قرآن كریم بسیارى از به كثرت معجزه ا السالمو در بین انبیاء علیهم

معجزات باهره وى را ذكر كرده، مانند اژدها شدن عصاى او، نور دادن دستش ، ایجاد 

طوفان ، مسلط كردن ملخ ، شپش ، قورباغه و خون بر مردم ، شكافتن دریا ، نازل كردن 

ن مردگان ، من و نیز سلوى و جوشاندن دوازده چشمه از یك سنگ با زدن عصا، زنده كرد

  و بلند كردن كوه طور باالى سر مردم و غیر اینها.

هایى از داستانهاى آن جناب آمده و همانطور كه گفتیم در كالم خداى تعالى گوشه

لیكن تمامى جزئیات و دقائق آنها را ذكر نفرموده ، بلكه به چند فصل از آنها كه ذكرش در 
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ده و این دأب و روش قرآن كریم در اشاره به هدایت و ارشاد خلق اهمیت داشته ، اكتفا كر

ها است كه از هر داستان آنچه كه ذكرش مایه عبرت و هدایت داستانهاى همه انبیاء و امت

 كند . خلق است ذكر مى

 -هاى موسى آنچه كه ذكرش اهمیت دارد كه گفتیم كلیاتش در قرآن آمده و از داستان

ردى اسرائیلى به دنیا آمد و در روزهایى به دنیا این است كه: آن جناب در مصر در خانه م

بریدند و مادر هاى بنى اسرائیل را سر مىآمد كه فرعونیان به دستور فرعون پسر بچه

موسى) به دستور خداى تعالى( او را در صندوقى نهاده ، به دریا انداخت ، فرعون او را از 

تش نماید و از آن روز در خانه دریا گرفت و به مادرش برگردانید تا شیرش دهد و تربی

  . فرعون نشو و نما كرد

كشد و از مصر به سوى مدین فرار آن گاه به سن بلوغ رسیده و مردى قبطى را مى

  . كند ، چون ترس این را داشته كه فرعونیان به قصاص آن مرد قبطى به قتلش برسانندمى

ب مكث نموده و خدمت سپس مدتى مقرر كه همان ده سال باشد ، در مدین پیش شعی

  . كرد و با یكى از دختران او ازدواج نمود

بیتش از مدین بیرون آمده ، در و پس از به سر رساندن آن مدت مقرر به اتفاق اهل

بیند و چون راه را گم كرده بین راه آنجا كه كوه طور واقع است ، از طرف آن كوه آتشى مى

، به امید اینكه كنار آن آتش كسى را ببیند ، و راه بودند و آن شب هم شبى بسیار تاریك بوده 

گوید: شما اینجا باشید اش مىرا از او بپرسد و هم آتشى برداشته با خود بیاورد ، به خانواده

اى آتش برایتان بیاورمو یا كنار آتش راهنمایى ببینم و از او از راه بپرسم ، تا من بروم پاره

تعالى از كنار سمت راست آن بیابان كه از نظر شكل با شود خداى ولى همین كه نزدیك مى

دهد و با او سخن زمینهاى اطراف فرق داشته ، از طرف درختى كه آنجا بوده ، ندایش مى

دهد، كه دو گزیند و معجزه عصا و ید بیضا به او مىگوید و او را به رسالت خود برمىمى

دارد، تا سوى فرعون و قومش گسیل مى هاى او است و به عنوان رسالت بهتا از نه معجزه

 بنى اسرائیل را نجات دهد.. 

خواند  و نیز به آید و او را به سوى كلمه حق و دین توحید مىموسى نزد فرعون مى

كند كه بنى اسرائیل را همراه او روانه كند و دست از شكنجه و كشتارشان او پیشنهاد مى

خداست، معجزه عصا و ید بیضا را به او نشان بردارد و به منظور اینكه بفهماند رسول 

آید با سحر ساحران با ورزد و در مقام برمىدهد، فرعون از قبول گفته او امتناع مىمى

معجزه او معارضه كند و حقا سحرى عظیم نشان دادند ، اژدها و مارهاى بسیار به راه 

سحرها را برچید و خورد  انداختند ، ولى همین كه موسى عصاى خود را بیفكند ، تمامى آن

و دوباره به صورت عصا برگشت ساحران كه فهمیدند عصاى موسى از سنخ سحر و 

جادوى ایشان نیست ، همه به سجده افتادند و گفتند: ما به رب العالمین ایمان آوردیم، به آن 

كسى كه رب موسى و هارون است ، ولى فرعون همچنان بر انكار دعوت وى اصرار 

 حران را تهدید كرد و ایمان نیاورد . ورزید و سا

كرد، او و درباریانش را هم همچنان به دعوت خود پافشارى مى السالمموسى علیه
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آورد، یك بار آنها را دچار طوفان ساخت، یك ها مىخواند و معجزهبه دین توحید همى مى

رد، ولى ایشان بر بار ملخ و شپش و قورباغه و خون را بر آنان مسلط كرد ، آیاتى مفصل آو

استكبار خود پافشارى كردند ، به هر یك از گرفتاریها كه موسى به عنوان معجزه برایشان 

گفتند: اى موسى پروردگار خودت را بخوان و از آن عهدى كه شدند ، مىآورد، مبتال مىمى

این بال را به تو داده كه اگر ایمان بیاوریم این بال را از ما بگرداند استفاده كن، كه اگر 

فرستیم ولى همین كه خدا آوریم و بنى اسرائیل را با تو مىبگردانى به طور قطع ایمان مى

شكستند  و به كفر كرد ، دوباره عهد خود را مىدر مدت مقرر بال را از ایشان برطرف مى

 دادند . خود ادامه مى

معین بسیج دهد تا بنى اسرائیل را در یك شب ناگزیر خداى تعالى دستورش مى

نموده از مصر بیرون ببرد موسى و بنى اسرائیل از مصر بیرون شدند و شبانه به راه 

افتادند ، تا به كنار دریا رسیدند ، فرعون چون از جریان آگهى یافت ، از دنبال سر ، ایشان 

را تعقیب كرد و همین كه دو فریق یكدیگر را از دور دیدند ، اصحاب موسى به وى گفتند: 

رسد موسى گفت : حاشا ، پروردگار من با من است و به زودى مرا دارد به ما مى دشمن

ا عصایش به دریا بزند همین كه شود كه بكند در همین حال به وى وحى مىراهنمایى مى

، ن و لشكریانش نیز وارد دریا شدند، دریا شكافته شد و بنى اسرائیل از دریا گذشتند فرعوزد

شان را غرق وارد شد ، خداوند آب را از دو طرف به هم زد و همه همین كه آخرین نفرشان

 كرد . 

بعد از آنكه خداوند بنى اسرائیل را از شر فرعون و لشكرش نجات داد و موسى 

ایشان را به طرف بیابانى برد كه هیچ آب و علفى نداشت ، در آنجا خداوند آنان  السالمعلیه

گوشتى بریان و دومى چیزى به شكل ترنجبین بود،(  را اكرام كرد و من و سلوى) كه اولى

بر آنان نازل كرد ، تا غذایشان باشد و براى سیراب شدنشان موسى به امر خداوند عصا را 

هاى بنى اسرائیل به سنگى كه همراه داشت زد ، دوازده چشمه از آن جوشید هر یك از تیره

خوردند و براى ز آن من و سلوى مىنوشیدند و اشناخت و از آن چشمه مىچشمه خود را مى

 افكند. رهایى از گرماى آفتاب، ابر بر سر آنان سایه مى

آنگاه در همان بیابان خداى تعالى با موسى مواعده كرد كه چهل شبانه روز به كوه 

  . طور برود ، تا تورات بر او نازل شود

تا تكلم كردن خدا با  از بنى اسرائیل هفتاد نفر را انتخاب كرد ، السالمموسى علیه

وى را بشنوند) و به دیگران شهادت دهند،( ولى آن هفتاد نفر با اینكه شنیدند مع ذلك گفتند: 

اى به كوه كرد، كوه آوریم تا آنكه خدا را آشكارا ببینیم ، خداى تعالى جلوهما ایمان نمى

دند و بعد از آنكه متالشى شد ، ایشان از آن صاعقه مردند و دوباره به دعاى موسى زنده ش

میقات تمام شد خداى تعالى تورات را بر او نازل كرد آنگاه به او خبر داد كه بنى اسرائیل 

  . پرست شدند و سامرى گمراهشان كردبعد از بیرون شدنش گوساله

بین قوم برگشت، در حالى كه بسیار خشمگین و متاسف بود ،  السالمموسى علیه

رش را به دریا ریخت و سامرى را طرد كرد و فرمود: برو كه گوساله را آتش زد و خاكست
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نزدیكم نشوید!  اما مردم را دستور داد تا توبه كنند و  -در زندگى همیشه بگویى : ال مساس 

شان قبول به همین منظور شمشیر در یكدگر به كار بزنند و یكدگر را بكشند ، تا شاید توبه

كام تورات كه همان شریعت موسى بود سرباز زدند و شود و قبول شد دوباره از پذیرفتن اح

خداى تعالى كوه طور را بلند كرد و در باالى سر آنان نگه داشت) كه اگر ایمان نیاورید بر 

 كوبم!( سرتان مى

سپس بنى اسرائیل از خوردن من و سلوى به تنگ آمده و درخواست كردند كه 

شان برویاند و از سبزى ، خیار ، سیر ، پروردگار خود را بخواند از زمین گیاهانى برای

عدس و پیاز آن برخوردارشان كند خداى تعالى دستورشان داد براى رسیدن به این هدف 

 داخل سر زمین مقدس شوید ، كه خداوند بر شما واجب كرده در آنجا به سر برید . 

و به   بنى اسرائیل زیر بار نرفتند و خداى تعالى آن سرزمین را بر آنان حرام كرد

 سرگردانى مبتالشان ساخت، در نتیجه مدت چهل سال در بیابانى سرگردان شدند.

و باز یكى از داستانهاى آن جناب سرگذشت رفتنش با آن جوان به مجمع البحرین 

 براى دیدار بنده صالح خدا و رفاقتش با آن عبد صالح است ، كه در سوره كهف آمده است.

  

 نزد خدا و پایه عبودیت او المالسمقام هارون علیه -3فصل 

 

هایش و در دادن كتاب و هدایت خداى تعالى در سوره صافات آن جناب را در منت 

سنین  و از بندگان مؤمنین به به سوى صراط مستقیم و در داشتن تسلیم  و بودنش از مح

انبیایش معرفى شریك دانسته  و او را از مرسالن دانسته  و از  السالم، با موسى علیهخدا

كرده  و او را از كسانى دانسته كه بر آنان انعام فرموده  و او را با سایر انبیاء در صفات 

جمیل آنان از قبیل احسان ، صالح ، فضل ، اجتباء و هدایت شریك قرار داده و یكجا ذكر 

  . كرده

 و در آیه:

كه فى امرى ، و اجعل لى وزیرا من اهلى ، هرون اخى ، اشدد به ازرى  و اشر» 

 طه(/35تا29!«)كى نسبحك كثیرا  و نذكرك كثیرا انك كنت بنا بصیرا 

در مناجات شب طور دعا كرده و از خدا خواسته كه هارون را  السالمموسى علیه

وزیر او قرار دهد  و پشتش را به وى محكم نموده و او را شریك او قرار دهد ، تا خدا را 

 بسیار تسبیح كنند  و بسیار ذكر گویند ، هم طراز موسى دانسته . 

ه  و در عموم كارها با او شركت و آن جناب در تمامى مواقف مالزم برادرش بود

  . كردكرده و او را در رسیدنش به مقاصد یارى مىمى

اى كه مختص به آن جناب باشد، نیامده مگر همان و در قرآن كریم هیچ مساله

 جانشینى او براى برادرش ، در آن چهل روزى كه به میقات رفته بود:

« تتبع سبیل المفسدین! و قال الخیه هرون اخلفنى فى قومى و اصلح و ال» 

 اعراف(/142)
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كه به برادر خود هارون گفت: خلیفه من باش در قومم  و اصالح كن و راه مفسدان  

را پیروى مكن! و وقتى از میقات برگشت، در حالى كه خشمناك و متاسف بود كه چرا 

بكشید ، پرست شدند ، الواح تورات را بیفكند و سر برادر را بگرفت و به طرف خود گوساله

هارون گفت اى پسر مادر! مردم مرا ضعیف كردند) و گوش به سخنم ندادند!( و نزدیك بود 

مرا بكشند ، پس پیش روى دشمنان مرا شرمنده و سرافكنده مكن  و مرا جزو این مردم 

پروردگارا مرا و برادرم را بیامرز  و ما را در رحمت ستمگر قرار مده ، موسى گفت: 

  تو ارحم الراحمینى! خود داخل كن ، كه

 

 داستان موسى در تورات عصر حاضر: -4فصل 

 

ه پنج سفر است السالم در ماسواى سفر اول از تورات كداستانهاى موسى علیه 

از شرایع و احكام به وى نازل ، جزئیات تاریخ او از حین تولد تا روز وفات و آنچه آمده

خروج ، سفر الویان ، سفر عدد و سفر اش در آن چهار سفر دیگر ، یعنى سفر ، همهشده

  . تثنیه آمده است

چیزى كه هست ما بین آنچه كه تورات آورده ، با آنچه كه در قرآن آمده در امورى 

  . كه كم هم نیست اختالف هست

گوید: نداى موسى و ترین موارد اختالف این است كه: تورات مىو یكى از مهم

اش به طرف زمین مدین، قبل از حركت دادن خانوادهسخن گفتن خدا از درخت با وى در سر

گوید: در چرانیده مىمصر بوده و خالصه در همان ایامى بوده كه براى شعیب گوسفند مى

همان ایام كه مشغول شبانى وى بوده ، گوسفند را به ماوراى دشت برده و به كوه خدا 

را وسط درخت خارى  حوریب رسید و در آنجا مالئكه خدا برایش ظاهر شدند و آتشى

خواست در میان نهاد و او را برایش نمودار كردند ، آنگاه خدا با وى سخن گفت و آنچه مى

 براى نجات دادن بنى اسرائیل نزد فرعون فرستاد . 

یكى دیگر از موارد اختالف مهم این است كه: آن فرعونى كه موسى به سوى وى 

سى را در دامن خود پرورید و موسى از شر فرستاده شد ، غیر از آن فرعونى بوده كه مو

او گریخت ، تا به عنوان قصاص از خون مرد قبطى كه به دست وى كشته شده بود ، به قتل 

 نرسد . 

یكى دیگر این است كه : تورات سخنى از ایمان آوردن ساحران به میان نیاورده ، 

صاى موسى همه آنها كه وقتى عصاهاى خود را افكندند و به صورت مارها درآوردند و ع

گوید كه ساحران همچنان نزد فرعون بودند و با را بلعید، چه كردند و چه گفتند ، بلكه مى

موسى معارضه كردند و در مقابل دو معجزه موسى ، یعنى معجزه خون و قورباغه ، سحر 

  . خود را به كار زدند

رائیل گوساله گوید: آن كسى كه براى بنى اسیكى دیگر این است كه: تورات مى

درست كرد و بنى اسرائیل آن را پرستیدند ، خود هارون ، برادر موسى بود ، براى اینكه 
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وقتى بنى اسرائیل دیدند كه موسى از مراجعت از كوه طور دیر كرد ، همه نزد وى جمع 

شدند و بدو گفتند براى ما معبودى درست كن، تا پیشاپیش ما راه برود، براى اینكه این مرد) 

وسى( كه ما را از سرزمین مصر بیرون كرد ، نیامد و نفهمیدیم چه شد؟ هارون به ایشان م

 گفت: پس هر چه گوشواره به گوش زنان و پسران و دختران خود دارید برایم بیاورید . 

هایى كه به گوش داشتند بیاوردند، هارون همه را تمامى بنى اسرائیل گوشواره

كرد و طالها را آب كرده در آن قالب ریخت  و به صورت گرفت و با از میل قالبى درست 

اى درآورد و گفت : این است معبود شما ، اى بنى اسرائیل ، كه شما را از مصر گوساله

  . بیرون كرد

در اینجا الزم است به خواننده عزیز تذكر دهم كه اگر آیات قرآنى را در این قسمتها 

یر نظر و مطالعه قرار بدهد ، خواهد دید كه لحن آنها به دقت ز السالماز داستان موسى علیه

 تعریض و كنایه زدن به تورات است.

البته غیر از موارد اختالفى كه ذكر شد، اختالفهاى جزئى بسیارى دیگر نیز هست ، 

گوید: دو طرف دعوا در روز دوم اسرائیلى بودند و مانند اینكه در داستان كشتن قبطى، مى

ید: آن كسى كه در روز مسابقه عصا را انداخت و عصا همه سحر ساحران گومانند اینكه مى

را بلعید، هارون بود كه به دستور موسى آن را انداخت و نیز تورات داستان انتخاب هفتاد 

  . نفر را براى میقات و نزول صاعقه و زنده شدنشان بعد از مردن را اصال نیاورده

سفر خروج آمده كه: الواحى كه موسى و نیز در تورات ، اصحاح سى و دوم از 

السالم از مراجعت از كوه با خود آورد و به زمین انداخت، دو تا تخته سنگ بود ، كه علیه

 نامشان لوح شهادت بود و همچنین از این قبیل اختالفها زیاد است . 

  57ص :    16المیزان ج : 

 

 

  سرگذشت تورات فعلى
 

آل یعقوبند در آغاز یك زندگى بدوى و صحرانشین هائى از بنى اسرائیل كه نواده

داشتند و به تدریج فراعنه مصر آنان را از بیابانها به شهر آورده ، معامله نوكر و كلفت و 

از شر فرعون و  السالمبرده با آنان كردند ، تا در آخر خداى تعالى به وسیله موسى علیه

  . عمل ناهنجار او نجاتشان داد

به رهبرى این دو  عصر موسى و بعد از موسى یوشع علیهماالسالم بنى اسرائیل در

ایهود و جدعون و  اى از زمان قاضیانى چونكردند و سپس در برههبزرگوار زندگى مى

نمودند و بعد از آن دوران حكومت سلطنتى آنان غیر اینها امور بنى اسرائیل را تدبیر مى

سلطنت كرد شاؤل بود كه قرآن شریف او را شود و اولین كسى كه در بین آنان شروع مى

  . طالوت خوانده و بعد از طالوت داوود و بعد از او سلیمان در بین آنان سلطنت كردند

و بعد از دوران سلطنت سلیمان مملكتشان قطعه قطعه و قدرت متمركزشان تقسیم 
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و یهوشافاط و شد ، ولى در عین حال پادشاهان بسیارى از قبیل رحبعام و ابیام و یربعام 

  . شوند ، در بین آنان حكومت كردندیهورام و جمعى دیگر كه روى هم سى و چند پادشاه مى

به ضعف و انقسام بود تا آنكه ملوك بابل بر آنان غلبه  ولى قدرتشان همچنان رو

یافته و حتى در اورشلیم كه همان بیت المقدس است ، دخل و تصرف كردند و این واقعه در 

نصر د سال قبل از مسیح بود ، در همین اوان بود كه شخصى به نام بختحدود ششص

بنوكدنصر حكومت بابل را به دست گرفت و چون یهود از اطاعت او سر باز زد ، 

لشگرهاى خود را به سركوبى آنان فرستاد ، لشگر یهودیان را محاصره و سپس بالد آنان را 

مسجد اقصى( را غارت نمود و قریب به ده هاى سلطنتى و خزائن هیكل) فتح كرد و خزینه

و جز  هزار نفر از ثروتمندان و اقویا و صنعتگرانشان را گرد آورده و با خود به بابل برد

اى از ضعفا و فقرا در آن سرزمین باقى نماندند و بخت نصر آخرین پادشاه بنى اسرائیل عده

ن به سلطنت منصوب كرد ، به را كه نامش صدقیا بود به عنوان نماینده خود در آن سرزمی

  . شرطى كه از وى اطاعت كند

و قریب به ده سال جریان بدین منوال گذشت تا آنكه صدقیا در خود مقدارى قدرت و 

شوكت احساس نموده ، از سوى دیگر محرمانه با بعضى از فراعنه مصر رابطه برقرار 

  . نمود ، به تدریج سر از اطاعت بخت نصر برتافت

بخت نصر را سخت خشمگین ساخت و لشگرى عظیم به سوى بالد وى رفتار او 

ها متحصن شدند گسیل داشت ، لشگر بالد صدقیا را محاصره نمود ، مردمش به داخل قلعه

و مدت تحصن حدود یكسال و نیم طول كشید و در نتیجه قحطى و وبا در میان آنان افتاد و 

هاى آنان را بگشود و این ، تا همه قلعهبخت نصر همچنان بر محاصره آنان پافشارى نمود 

در سال پانصد و هشتاد قبل از میالد مسیح بود ، آنگاه دستور داد تمامى اسرائیلیان را از دم 

ها را ویران و حتى خانه خدا را هم خراب كردند و هر عالمت و شمشیر بگذرانند و خانه

را با خاك یكسان نموده ، به صورت  اى كه از دین در آنجا دیدند از بین بردند و هیكلنشانه

 نهادند نابود شد . تلى خاك در آوردند ، در این میان تورات و تابوتى كه تورات را در آن مى

تا حدود پنجاه سال وضع به همین منوال گذشت و آن چند هزار نفر كه در بابل 

هائى ، به جز تله بودند نه از كتابشان عین و اثرى بود و نه از مسجدشان و نه از دیارشان

  . خاك باقى نمانده بود

و پس از آنكه كورش یكى از ملوك فارس بر تخت سلطنت تكیه زد و با مردم بابل 

كرد آنچه را كه كرد و در آخر بابل را فتح نمود و داخل آن سرزمین گردید ، اسراى بنى 

معروف كه از اسرائیل را كه تا آن زمان در بابل تحت نظر بودند آزاد كرد و عزراى 

مقربین درگاهش بود امیر بر اسرائیلیان كرد و اجازه داد تا براى آنان كتاب تورات را 

بنویسد و هیكل را بر ایشان تجدید بنا كند و ایشان را به مرامى كه داشتند برگرداند و عزرا 

در سال چهار صد و پنجاه و هفت قبل از میالد مسیح ، بنى اسرائیل را به بیت المقدس 

برگردانید و سپس كتب عهد عتیق را برایشان جمع نموده و تصحیح كرد و این همان توراتى 

است كه تا به امروز در دست یهود دائر است) این سرگذشت از كتاب قاموس كتاب مقدس 
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 تالیف مستر هاكس آمریكائى همدانى و ماخذ دیگرى از تواریخ گرفته شده.( 

شود كه توراتى كه امروز در استان متوجه مىخواننده عزیز بعد از دقت در این د

شود و در مدت پنجاه سال متصل نمى السالمبین یهود دائر است سندش به زمان موسى علیه

شود و او عزرا است كه اوال شخصیتش براى سند آن قطع شده و تنها به یك نفر منتهى مى

قش چگونه بوده و ثالثا دانیم كیفیت اطالعش و دقت و تعمما مجهول است و ثانیا نمى

دانیم تا چه اندازه در نقل آن امین بوده و رابعا آنچه به نام اسفار تورات جمع آورده از نمى

 كجا گرفته و خامسا در تصحیح غلطهاى آن به چه مستندى استناد جسته است . 

اى از و این حادثه شوم ، آثار شوم دیگر ببار آورد و آن این بود كه باعث شد عده

انكار نموده ، هم خود آن  السالم رانویسان غربى به كلى موسى علیهپژوهان و تاریخانشد

جناب هم ماجرائى كه در زمان او رخ داده و معجزاتش را افسانه معرفى كنند و بگویند در 

، اندف را در باره عیساى مسیح زدهتاریخ كسى به نام موسى نبوده ، همچنانكه نظیر این حر

براى اینكه  تواند وجود این دو پیامبر را انكار كند،ر اسالم هیچ مسلمانى نمىاز نظلیكن 

  هائى از سرگذشتشان را آورده است.(قرآن شریف تصریح به وجودشان نموده ) و قسمت

  484ص :    3المیزان ج : 

 

 

 بحث تاریخی پیرامون

 دیدار موسی و خضر
 

  داستان موسى و خضر در قرآن -بحث اول 
 

اى دارد كه داراى علمى خداى سبحان به موسى وحى كرد كه در سرزمینى بنده

است كه وى آن را ندارد و اگر به طرف مجمع البحرین برود او را در آنجا خواهد دید به 

 شد همانجا او را خواهد یافت .  -و یا گم  -این نشانه كه هر جا ماهى زنده 

عالم را ببیند و چیزى از علوم او را فرا تصمیم گرفت كه آن  السالمموسى علیه

گیرد، ال جرم به رفیقش اطالع داد و به اتفاق او به طرف مجمع البحرین حركت كردند و با 

خود یك عدد ماهى مرده برداشته به راه افتادند تا بدانجا رسیدند و چون خسته شده بودند بر 

اى بیاسایند و چون فكرشان روى تخته سنگى كه بر لب آب قرار داشت نشستند تا لحظه

  مشغول بود از ماهى غفلت نموده فراموشش كردند.

 -اش به آب افتاد و یا مرده - از سوى دیگر ماهى زنده شد و خود را به آب انداخت

رفیق موسى با اینكه آن را دید فراموش كرد كه به موسى خبر دهد ، از آنجا برخاسته به راه 

ز مجمع البحرین گذشتند و چون بار دیگر خسته شدند موسى به او خود ادامه دادند تا آنكه ا

  . گفت غذایمان را بیاور كه در این سفر سخت كوفته شدیم
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در آنجا رفیق موسى به یاد ماهى و آنچه كه از داستان آن دیده بود افتاد و در 

ه دریا پاسخش گفت : آنجا كه روى تخته سنگ نشسته بودیم ماهى را دیدم كه زنده شد و ب

و یا ماهى  -افتاد و شنا كرد تا ناپدید گشت، من خواستم به تو بگویم ولى شیطان از یادم برد 

  . صخره پس به دریا افتاد و رفت را فراموش كردم در نزد

  

موسى گفت : این همان است كه ما در طلبش بودیم و آن تخته سنگ همان نشانى ما 

  . است پس باید بدانجا برگردیم

اى از بندگان خدا را كه خدا نگ از همان راه كه رفته بودند برگشتند و بندهبى در

 رحمتى از ناحیه خودش و علمى لَدُنّى به او داده بود بیافتند.

موسى خود را بر او عرضه كرد و درخواست نمود تا او را متابعت كند و او چیزى 

  . از علم و رشدى كه خدایش ارزانى داشته به وى تعلیم دهد

توانى با من باشى و آنچه از من و كارهایم مشاهده كنى آن مرد عالم گفت: تو نمى

دانى و چگونه تحمل توانى كرد بر تحمل نمایى، چون تاویل و حقیقت معناى كارهایم را نمى

چیزى كه احاطه علمى بدان ندارى؟ موسى قول داد كه هر چه دید صبر كند و ان شاء هللا در 

 یش نكند . هیچ امرى نافرمان

عالم بنا گذاشت كه خواهش او را بپذیرد و آنگاه گفت پس اگر مرا پیروى كردى باید 

كنم آغاز به توضیح و تشریح كه از من از هیچ چیزى سؤال نكنى، تا خودم در باره آنچه مى

  . كنم

موسى و آن عالم حركت كردند تا بر یك كشتى سوار شدند، كه در آن جمعى دیگر 

ودند موسى نسبت به كارهاى آن عالم خالى الذهن بود، در چنین حالى عالم كشتى نیز سوار ب

را سوراخ كرد، سوراخى كه با وجود آن كشتى ایمن از غرق نبود ، موسى آنچنان تعجب 

كرد كه عهدى را كه با او بسته بود فراموش نموده زبان به اعتراض گشود و پرسید چه 

ق كنى؟ عجب كار بزرگ و خطرناكى كردى؟ عالم با خواهى اهل كشتى را غركنى؟ مىمى

خونسردى جواب داد: نگفتم تو صبر با من بودن را ندارى؟ موسى به خود آمده از در 

اى را كه به تو داده بودم فراموش كردم، اینك مرا بدانچه از عذرخواهى گفت من آن وعده

 مكن .  گیرىام سختدر فراموشى مرتكب شدم مؤاخذه مفرما  و در باره

سپس از كشتى پیاده شده به راه افتادند در بین راه به پسرى برخورد نمودند عالم آن 

 كودك را بكشت . 

باز هم اختیار از كف موسى برفت و بر او تغیر كرد و از در انكار گفت این چه 

كار بود كه كردى؟ كودك بى گناهى را كه جنایتى مرتكب نشده و خونى نریخته بود بى 

 تى؟ راستى چه كار بدى كردى!جهت كش

توانى در مصاحبت من خود را كنترل كنى؟ عالم براى بار دوم گفت : نگفتم تو نمى

این بار دیگر موسى عذرى نداشت كه بیاورد ، تا با آن عذر از مفارقت عالم جلوگیرى كند 

به  داد كه از وى جدا شود ، بناچار اجازه خواست تاو از سوى دیگر هیچ دلش رضا نمى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب هفتاد و چهارم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مباحث تاریخی 64

طور موقت با او باشد ، به این معنا كه مادامى كه از او سؤالى نكرده با او باشد ، همینكه 

سؤال سوم را كرد مدت مصاحبتش پایان یافته باشد و درخواست خود را به این بیان اداء 

 نمود: اگر از این به بعد از تو سؤالى كنم دیگر عذرى نداشته باشم . 

اى رسیدند و چون راه خود ادامه دادند تا به قریهعالم قبول كرد و باز به 

گرسنگیشان به منتها درجه رسیده بود از اهل قریه طعامى خواستند و آنها از پذیرفتن این دو 

  . میهمان سر باز زدند

در همین اوان دیوار خرابى را دیدند كه در شرف فرو ریختن بود ، به طورى كه 

 كردند ، عالم آن دیوار را به پا كرد . ىمردم از نزدیك شدن به آن پرهیز م

  . موسى گفت: اینها كه از ما پذیرائى نكردند و ما اآلن محتاج به آن دستمزد بودیم

گویم و مرد عالم گفت: اینك فراق من و تو فرا رسیده، تاویل آنچه كردم برایت مى

 شوم:از تو جدا مى

مسكین بود كه با آن در دریا اى اما آن كشتى كه دیدى سوراخش كردم مال عده -

آوردند و چون پادشاهى از آن سوى دریا كردند و هزینه زندگى خود را به دست مىكار مى

گرفت، من آن را سوراخ كردم تا وقتى او پس از كرد و براى خود مىها را غصب مىكشتى

  . رسد كشتى را معیوب ببیند و از گرفتنش صرفنظر كندچند لحظه مى

آن پسر كه كشتم خودش كافر و پدر و مادرش مؤمن بودند، اگر او زنده و اما  -

كرد، رحمت خدا شامل حال آن ماند با كفر و طغیان خود پدر و مادر را هم منحرف مىمى

دو بود و به همین جهت مرا دستور داد تا او را بكشم ، تا خدا به جاى او به آن دو فرزند 

 خویشان خود مهربانتر و بدین جهت او را كشتم . تر و به بهترى دهد، فرزندى صالح

و اما دیوارى كه ساختم، آن دیوار مال دو فرزند یتیم از اهل این شهر بود و در  -

زیر آن گنجى نهفته بود ، متعلق به آن دو بود و چون پدر آن دو ، مردى صالح بود به خاطر 

تا دیوار را بسازم به طورى صالح پدر رحمت خدا شامل حال آن دو شد ، مرا امر فرمود 

كه تا دوران بلوغ آن دو استوار بماند و گنج محفوظ باشد تا آن را استخراج كنند و اگر این 

 بردند . افتاد و مردم آن را مىكردم گنج بیرون مىكار را نمى

آنگاه گفت: من آنچه كردم از ناحیه خود نكردم، بلكه به امر خدا بود و تاویلش هم 

  كه برایت گفتم: این بگفت و از موسى جدا شد!همان بود 

 کهف(/82تا60)

 

  شخصیت حضرت خضر -بحث دوم 
 

در قرآن كریم در باره حضرت خضر غیر از همین داستان رفتن موسى به مجمع 

 البحرین چیزى نیامده و از جوامع اوصافش چیزى ذكر نكرده مگر همین كه فرموده:

 (کهف/65!«)رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما فوجدا عبدا من عبادنا اتیناه » 

در  السالماز آنچه از روایات نبوى و یا روایات وارده از طرق ائمه اهل بیت علیهم 
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 توان فهمید ؟داستان خضر رسیده چه مى

آید كه نقل شده، چنین برمى السالماز روایت محمد بن عماره كه از امام صادق علیه

مرسل بوده كه خدا به سوى قومش مبعوثش فرموده بود  و او مردم خود آن جناب پیغمبرى 

كرده و را به سوى توحید و اقرار به انبیاء و فرستادگان خدا و كتابهاى او دعوت مى

شد و بر هیچ نشست مگر آنكه سبز مىاش این بوده كه روى هیچ چوب خشكى نمىمعجزه

گشت  و اگر او را خضر نامیدند به مىنشست مگر آنكه سبز و خرم زمین بى علفى نمى

همین جهت بوده است و این كلمه با اختالف مختصرى در حركاتش در عربى به معناى 

اش تالى بن ملكان بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح است سبزى است و گرنه اسم اصلى

اى از از عده ... مؤید این حدیث در وجه نامیدن او به خضر مطلبى است كه در الدر المنثور

نقل شده  وسلّموآلهعلیههللاارباب جوامع حدیث از ابن عباس و ابى هریره از رسول خدا صلى

كه فرمود: خضر را بدین جهت خضر نامیدند كه وقتى روى پوستى سفید رنگ نماز گزارد، 

 همان پوست هم سبز شد. 

و امام باقر یا صادق و در بعضى از اخبار مانند روایت عیاشى از برید از یكى از د

آمده كه: خضر و ذو القرنین دو مرد عالم بودند نه پیغمبر و لیكن آیات نازله در  علیهماالسالم

داستان خضر و موسى خالى از این ظهور نیست كه وى نبى بوده و چطور ممكن است 

  . بگوییم نبوده در حالى كه در آن آیات آمده كه حكم بر او نازل شده است

آید كه او نقل شده برمى السالماى كه از امامان اهل بیت علیهمبار متفرقهو از اخ

تاكنون زنده است و هنوز از دنیا نرفته و از قدرت خداى سبحان هیچ دور نیست كه بعضى 

طوالنى دهد و تا زمانى طوالنى زنده نگهدارد. برهانى عقلى هم  از بندگان خود را عمرى

توانیم انكارش كنیم. عالوه بر اینكه در بعضى به همین جهت نمىبر محال بودن آن نداریم و 

روایات از طرق عامه سبب این طول عمر هم ذكر شده: در روایتى كه الدر المنثور از 

اند چنین آمده كه: او فرزند بال فصل آدم است دارقطنى و ابن عساكر از ابن عباس نقل كرده

جال را تكذیب كند. و در بعضى دیگر كه در الدر اش نگه داشته تا دو خدا بدین جهت زنده

المنثور از ابن عساكر از ابن اسحاق روایت شده نقل گردیده كه آدم براى بقاى او تا روز 

  قیامت دعا كرده است.

و در تعدادى از روایات كه از طرق شیعه و سنى رسیده آمده كه خضر از آب   

ى در پیشاپیش لشكر ذو القرنین كه در طلب حیات كه واقع در ظلمات است نوشیده ، چون و

  . آب حیات بود قرار داشت ، خضر به آن رسید و ذو القرنین نرسید

این روایات و امثال آن روایات آحادى است كه قطع به صدورش نداریم و از قرآن 

  . كریم و سنت قطعى و عقل هم دلیلى بر توجیه و تصحیح آنها نداریم

نین روایات در باره حضرت خضر بسیار است و لیكن ها و حكایات و همچقصه

كند. مانند اینكه در روایت الدرالمنثور از چیزهایى است كه هیچ خردمندى به آن اعتماد نمى

اند ، دو نفر آنها یعنى عیسى ابن شاهین از خصیف آمده كه : چهار نفر از انبیاء تاكنون زنده

ضر و الیاس در زمینند ، خضر در دریا و و ادریس در آسمانند و دو نفر دیگر یعنى خ
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الیاس در خشكى است و نیز مانند روایت الدرالمنثور از عقیلى از كعب كه گفته : خضر در 

میان دریاى باال و دریاى پائین بر روى منبرى قرار دارد ، و جنبندگان دریا مامورند كه از 

شام ارواح بر وى عرضه او شنوایى داشته باشند و اطاعتش كنند و همه روزه صبح و 

از  شوند. و مانند روایت الدر المنثور از ابى الشیخ در كتاب العظمة و ابى نعیم در حلیهمى

كعب االحبار كه گفته : خضر پسر عامیل با چند نفر از رفقاى خود سوار شده به دریاى هند 

به دریا آویزان در آنجا به رفقایش گفت: مرا  -و دریاى هند همان دریاى چین است  -رسید 

كنید، چند روز و شب آویزان بوده آنگاه صعود نمود گفتند: اى خضر چه دیدى؟ خدا عجب 

اكرامى از تو كرد كه در این مدت در لجه دریا محفوظ ماندى! گفت: یكى از مالئكه به 

خواهم روى؟ گفتم: مىآیى و به كجا مىاستقبالم آمده گفت: اى آدمى زاده خطاكار از كجا مى

توانى به ته آن برسى در حالى كه از زمان داود ته این دریا را ببینم. گفت: چگونه مى

رود و تا به امروز نرسیده با اینكه از آن روز تا مردى به طرف قعر آن مى السالمعلیه

  . گذردامروز سیصد سال مى

  و روایاتى دیگر از این قبیل روایات كه مشتمل بر نوادر داستانها است!

  485ص :    13المیزان ج : 

 

 

 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب هفتاد و چهارم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مباحث تاریخی 67

 فصل ششم

 

 یهود در تاریخ
 

 

 

 درباره: بحث علمى و اخالقى

 روحیات یهود

 

كه  در قرآن از همه امتهاى گذشته بیشتر، داستانهاى بنى اسرائیل و نیز بطوري

آن بینیم نام السالم آمده، چون مىاند از همه انبیاء گذشته بیشتر، نام حضرت موسى علیهگفته

السالم، كه جناب در صد و سى و شش جاى قرآن ذكر شده  درست دو برابر نام ابراهیم علیه

اند، نامش در كه گفته آن جناب هم از هر پیغمبر دیگرى نامش بیشتر آمده، یعنى باز بطوري

  است. شصت و نه مورد ذكر شده

ت حنیف، كه ست كه اسالم دینى اسا رسد، ایننظر مىه ب علتى كه براى این معنا

را  تاسیس كرد و آنگاه خداى سبحان آن السالماساسش توحید است و توحید را ابراهیم علیه

 اتمام رسانید و فرمود:ه ب وسلّموآلهعلیههللابراى پیامبر گرامیش محمد صلى

دین توحید، دین پدرتان ابراهیم  -ملة ابیكم ابراهیم هو سماكم المسلمین من قبل  »

 حج(/78) !«ا را از پیش مسلمان نامیداست، او شم

و از هر امتى دیگر بیشتر با  ترین امتها بودندبنى اسرائیل در پذیرفتن توحید لجوج

كه كفار  هر امت دیگرى از انقیاد در برابر حق بودند، همچنان آن دشمنى كردند و دورتر از

اسرائیل نداشتند و لجاجت و عرب هم كه پیامبر اسالم گرفتار آنان شد، دست كمى از بنى 

ان الذین كفروا سواء علیهم ء أنذرتهم ام لم  »جائى رساندند كه آیه:ه خصومت با حق را ب

كه كفر ورزیدند، چه انذارشان بكنى و چه نكنى ایمان  كساني  -تنذرهم ال یؤمنون 

ز رذائل، در حقشان نازل شد و هیچ قساوت و جفا و هیچ رذیله دیگر ا بقره(/6!«)آورندنمى

كه در كفار عرب نیز وجود داشت  كند، نیست  مگر آنكه قرآن براى بنى اسرائیل ذكر مى

هاى بنى اسرائیل كه در قرآن آمده دقت كنى و در آنها باریك هر حال اگر در قصهه و ب

اسرار خلقیات آنان پى ببرى، خواهى دید كه مردمى فرو رفته در مادیات بودند و ه شوى و ب

اند كه جز در برابر شده، امتى بوده ذ مادى و صورى، چیزى دیگرى سرشان نميجز لذائ

هیچ حقیقت از حقائق ماوراء حس ایمان ه شدند و ب لذات و كماالت مادى تسلیم نمي

 ! طورند كه امروز هم همین آوردند، همچناننمى

شان در تحت فرمان و انقیاد حس و ماده و همین خوى، باعث شده كه عقل و اراده
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را اراده نكنند  غیر آنه قرار گیرد و جز آنچه را كه حس و ماده تجویز كند، جائز ندانند و ب

و باز همین انقیاد در برابر حس، باعث شده كه هیچ سخنى را نپذیرند، مگر آنكه حس آنرا 

را نپذیرند، هر چند كه حق  تصدیق و تكذیب آن نرسید، آنه ست حس بتصدیق كند و اگر د

 !باشد

پرستى و باز این تسلیم شدنشان در برابر محسوسات، باعث شده كه هر چه را ماده

را نیكو بشمارند، قبول كنند،  صحیح بداند و بزرگان یعنى آنها كه مادیات بیشتر دارند، آن

در گفتار و كردار  :نتیجه این پستى و كوتاه فكریشان هم این شد كه ! هر چند كه حق نباشد

سو در غیر محسوسات دنباله روى دیگران  بینیم كه از یكخود دچار تناقض شوند، مثال مى

كنند، هر چند كه عمل عمل صحیح و سزاوارى باشد را تقلید كوركورانه خوانده، مذمت مى

 گر در امور محسوس و مادى و سازگار با هوسرانيروى را او از سوى دیگر همین دنباله

 !ستایند، هر چند كه عمل عملى زشت و خالف باشدهایشان باشد، مى

یكى از عواملى كه این روحیه را در یهود تقویت كرد، زندگى طوالنى آنان در 

را ذلیل و خوار كردند  كه در این مدت طوالنى ایشان مصر و در زیر سلطه مصریان است،

كشتند و ده خود گرفته، شكنجه دادند و بدترین عذابها را چشاندند، فرزندانشان را مىو بر

داشتند، كه همین خود عذابى دردناك بود، كه خدا بدان مبتالشان  زنانشان را زنده نگه مي

  .كرده بود

و همین وضع باعث شد، جنس یهود سرسخت بار بیایند و در برابر دستورات 

كه آن دستورات و  ، با اینفرامین علماى ربانى خود ندهنده اشته، گوش بانبیاءشان انقیاد ند

گفته ما واقف شوید، ه كه كامال ب براى این ) سود معاش و معادشان بوده این فرامین، همه ب

و نیز آن روحیه باعث  !(و سایر انبیاء را از نظر بگذرانید السالمعلیه مواقف آنان با موسى

كشان خود رام و منقاد باشند و هر دستورى را از آنها شد كه در برابر مغرضان و گردن

  .اطاعت كنند

همین بال ه ها است بامروز هم حق و حقیقت در برابر تمدن مادى كه ارمغان غربى

اند، از حسكه دور  ايچون اساس تمدن نامبرده بر حس و ماده است و از ادله مبتال شده،

كه منافع و لذائذ حسى و مادى را تامین كند، از  كند و در هر چیزيهیچ دلیلى را قبول نمى

گیرد و همین باعث شده كه احكام غریزى انسان بكلى باطل شود و هیچ دلیلى سراغ نمى

معارف عالیه و اخالق فاضله از میان ما رخت بربندد و انسانیت در خطر انهدام و جامعه 

این خطر واقف خواهند ه رار گیرد، كه بزودى همه انسانها بقدر خطر شدیدترین فساد بشر 

كه بحث عمیق در اخالقیات خالف  در حالي!   شد و شرنگ تلخ این تمدن را خواهند چشید

پذیرش نیست و هر تقلیدى هم مذموم  دهد، آرى هر سخنى و دلیلى قابل این را نتیجه مي

 !نیست

بشر بدان جهت كه بشر است با افعال ارادى خود كه متوقف بر كه نوع  توضیح این

كه تحققش بدون فكر محال  كند، افعاليفكر و اراده او است، بسوى كمال زندگیش سیر مى

  .است
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ست كه كمال وجودى و ضرورى انسان بر آن پایه ا ايپس فكر یگانه اساس و پایه

كه ارتباطى با كمال  در باره هر چیزياى جز این ندارد كه شود، پس انسان چاره بنا مي

هائى عملى و یا نظرى وجودى او دارد، چه ارتباط بدون واسطه، و چه با واسطه، تصدیق

را  ست كه ما افعال فردى و اجتماعى خودا ايداشته باشد و این تصدیقات همان مصالح كلیه

نخست افعال را با آن مصالح  كه افعال را انجام دهیم، كنیم و یا قبل از اینبا آنها تعلیل مى

 ) آوریمن افعال، آن مصالح را بدست مىه آگاه با خارجیت دادن ب سنجیم و آندر ذهن مى

  !(دقت فرمائید

 هر حادثه بر ميه همواره ب :كه از سوى دیگر در نهاد انسان این غریزه نهفته شده

آورد علتش را بفهمد م مىاى كه در ذهنش هجوخورد، از علل آن جستجو كند و نیز هر پدیده

و تا نفهمد آن پدیده ذهنى را در خارج تحقق ندهد، پس هر پدیده ذهنى را وقتى تصمیم 

گیرد در خارج ایجاد كند، كه علتش هم در ذهنش وجود داشته باشد و نیز در باره هیچ مى

را  پذیرد، مگر وقتى كه علت آنرا نمى مطلب علمى و تصدیق نظرى، داورى ننموده و آن

 اتكاء آن علت مطلب نامبرده را بپذیرد . ه فهمیده باشد، و ب

مواردى ه كند و اگر هم باین وضعى است كه انسان دارد و هرگز از آن تخطى نمى

برخوریم كه بر حسب ظاهر بر خالف این كلیت باشد، باز با دقت نظر و باریك بینى شبهه 

هم جستجوى از علت وجود داشته، چون بریم كه در آن مورد رود و پى مىما از بین مى

كه فطرى شد، دیگر اختالف و تخلف  علت امرى است فطرى و چیزيه اعتماد و طمانینه ب

  !پذیردنمى

تالشهائى فكرى و عملى وادار كرد كه مافوق ه و همین داعى فطرى، انسان را ب  

توانست همه تنهائى نمىطاقتش بود، چون احتیاجات طبیعى او یكى دو تا نبود و یك انسان به 

دنبالش عمل بدنى هم انجام ه حوائج خود را بر آورد، در همه آنها عمل فكرى انجام داده و ب

اینكار ه دهد و در نتیجه همه حوائج خود را تامین كند، چون نیروى طبیعى شخص او وافى ب

ندگى اجتماعى زه اى پیش پایش گذاشت و آن این بود كه متوسل بنبود، لذا فطرتش راه چاره

شود و براى خود تمدنى بوجود آورد و حوائج زندگى را در میان افراد اجتماع تقسیم كند و 

اى را موكل سازد، عینا مانند یك بدن زنده، كه هر براى هر یك از ابواب حاجات، طائفه

آورد و حاصل كار هر یك عاید همه عضو از اعضاء آن، یك قسمت از حوائج بدن را بر مى

 شود .  مي

از سوى دیگر، حوائج بشر حد معینى ندارد، تا وقتى بدان رسید، تمام شود، بلكه 

ها و علوم، گردد و در نتیجه فنون و صنعتروز بر كمیت و كیفیت آنها افزوده مىه روز ب

گیرد، ناگزیر براى هر شعبه از شعب علوم و صنایع، خود مىه روز انشعاب نوى به روز ب

آید، آرى این كند و در صدد تربیت افراد متخصص بر مىج پیدا مىبه متخصصین احتیا

شد و  علومى كه فعال از حد شمار در آمده، بسیارى از آنها در سابق یك علم شمرده مي

گون امروز، كه هر چند تاى از آن، در سابق جزء یك صنعت بود و یك همچنین صنایع گونه

ان یك علم و یك صنعت دیروز، تجزیه شده، نفر متخصص در همه آنها بود، ولى امروز هم
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هر باب و فصل از آن علم و صنعت، علمى و صنعتى جداگانه شده، مانند علم طب، كه در 

چند علم ه رفت، ولى امروز بقدیم یك علم بود و جزء یكى از فروع طبیعیات بشمار مى

یشتر از یكى از آن علوم در ب ،(هر قدر هم نابغه باشد ) جداگانه تقسیم شده، كه یك فرد انسان

 كند . تخصص پیدا نمى

كه در آنچه كه خودش  اینه با الهام فطرتش ملهم شد بانسان و چون چنین بود، باز 

علم و آگهى خود عمل كند و در آنچه كه دیگران در آن تخصص دارند، ه تخصص دارد، ب

 از آنان پیروى نموده، به تخصص و مهارت آنان اعتماد كند. 

اهل خبره در ه گوئیم: بناى عقالى عالم بر این است كه هر كس ب كه مي اینجاست

هر فن مراجعه نماید و حقیقت و واقع این مراجعه، همان تقلید اصطالحى است كه معنایش 

دلیل تفصیلى آن از حد و ه ست، كه دسترسى با ايدلیل اجمالى هر مسئلهه اعتماد كردن ب

  !حیطه طاقت او بیرون است

كه در آنچه كه در وسع  اینه داند، ب حكم فطرتش خود را محكوم ميه كه ب همچنان

و طاقت خودش است به تقلید از دیگران اكتفاء ننموده، خودش شخصا به بحث و جستجو 

 را بدست آورد.  پرداخته، دلیل تفصیلى آن

و مالك در هر دو باب این است كه آدمى پیروى از غیر علم نكند، اگر قدرت بر 

اجتهاد و تحصیل دلیل تفصیلى و علت هر مسئله كه ه حكم فطرتش باید به دارد، ب اجتهاد

ن مسئله را دارد ه آمورد ابتالى او است بپردازد و اگر قدرت بر آن ندارد از كسى كه علم ب

كه محال است فردى از نوع انسانى یافت شود كه در تمامى شئون  تقلید كند و از آنجائي

اجتهاد و  ته باشد و آن اصولى را كه زندگیش متكى بدانها است مستقالزندگى تخصص داش

بررسى كند، قهرا محال خواهد بود كه انسانى یافت شود كه از تقلید و پیروى غیر، خالى 

باشد و هر كس خالف این معنا را ادعا كند و یا در باره خود پندارى غیر این داشته باشد، 

كند، در حقیقت سند سفاهت ه از مسائل زندگى تقلید نمىپندارد كه در هیچ مسئل یعنى مي

  است! خود را دست داده

 دلیل و علتش پى ببرد، تقلیده تواند ب تقلید در آن مسائلى كه خود انسان مي ،بله

اى كه اهلیت ورود بدان مسئله را ندارد، كه اجتهاد در مسئله كورانه و غلط است، همچنان

گردد و مدینه فاضله بشرى را از كه باعث هالكت اجتماع مىیكى از رذائل اخالقى است، 

اى توانند در همه مسائل مجتهد باشند و در هیچ مسئلهپاشد، پس افراد اجتماع، نمىهم مى

توانند در تمامى مسائل زندگى مقلد باشند و سراسر زندگیشان پیروى  تقلید نكنند و نه مي

طور پیروى كرد، یعنى  چ كس دیگر نباید اینمحض باشد، چون جز از خداى سبحان، از هی

پیرو محض بود، بلكه در برابر خداى سبحان باید پیرو محض بود، چون او یگانه سببى 

 !شود  او منتهى ميه است كه سایر اسباب همه ب

  315ص :    1المیزان ج : 
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 بحث فلسفی و علمی درباره:

 

 دستکاری یهود در روایات اسالمی

 

كه سعید بن جریر و خطیب، در تاریخش از نافع روایت  الدرالمنثور استدر تفسیر 

من گفت اى ه كه اواخر شب شد، ب من با پسر عمر مسافرتى رفتیم: همین :كرده كه گفت

گمانم بار دیگر ه نافع، نگاه كن ببین ستاره سرخ طلوع كرده؟ گفتم: نه بار دیگر پرسید و ب

طلوع كرد، گفت خوش قدم نباشد و خالصه نه یادش بخیر و كه گفتم: بله  نیز پرسید، تا آن

فرمان او، ه ست در تحت اطاعت خدا و گوش با اينه جایش خالى، گفتم: سبحان هللا ستاره

 گوئى نه یادش بخیر و نه جایش خالى؟  چطور مي

رسولخدا  .ام نگفتمشنیده وسلّموآلهعلیههللاگفت من جز آنچه از رسول خدا صلى

قدر در  پروردگار متعال عرضه داشتند: چرا اینه وسلّم فرمود: مالئكه بوآلهعلیههللاصلى

كه بیازمایم عافیت  كنى؟ فرمود: من آنها را براى اینبرابر خطایا و گناهان بنى آدم صبر مى

كردیم فرمود نافرمانى نمى دهم، عرضه داشتند: اگر ما بجاى آنها بودیم هرگز تو را   مي

از میان خود انتخاب كنید، مالئكه در انتخاب دو نفر كه از همه بهتر باشند، از  پس دو نفر

هیچ كوششى فروگذار نكردند و سرانجام هاروت و ماروت را انتخاب نمودند، این دو فرشته 

زمین نازل شدند و خداوند شبق را بر آنان مسلط كرد، من از پسر عمر پرسیدم: شبق ه ب

 .چیست؟ گفت: شهوت

دو  دو فرشته جاى باز كرد، ولى آن دو آمد و در دل آن نام زهره نزد آنه ب پس زنى

دیگرى گفت: آیا این زن ه كه یكى ب تا آن داشت هر یك عشق خود را از رفیقش پنهان مي

دو او را  همانطور كه در دل من جاى گرفته در دل تو نیز جا باز كرده؟ گفت آرى، پس هر

شوم مگر آنكه آن اسمى را كه با آن  ت: من حاضر نميسوى خود دعوت كردند، زن گفه ب

من بیاموزید، هاروت و ماروت حاضر نشدند، بار ه آئید بروید و پائین مىسمان مىه آب

دو  دیگر درخواست خود را تكرار كردند و او هم امتناع خود را تكرار كرد، تا باالخره آن

زهره خواست با خواندن آن اسم پرواز كه  وى آموختند، همینه تسلیم شدند و نام خدا را ب

را برید،  دو ملك هم بالهایشان اى مسخ كرد و از آنصورت ستارهه كند، خداوند او را ب

دو را مخیر  تعالى آن هاروت و ماروت از پروردگار خود درخواست توبه كردند، خداي

كه  د و بین اینو در عوض وقتى قیامت شد عذابشان كن حال اول برگردنده كه ب كرد بین این

  .همان حال اول خود برگردنده در همین دنیا خدا عذابشان كند و روز قیامت ب

ست كه ا دیگرى گفت: عذاب دنیا باالخره تمام شدنى است، بهتر آنه دو ب یكى از آن

سرزمین ه ایشان وحى فرستاد كه به تعالى ب عذاب دنیا را اختیار كنیم او هم پذیرفت و خداي

را خسف نموده، بین  ، دو ملك روانه آن سرزمین شدند، در آنجا خداوند ایشانبابل بیائید

  ....زمین و آسمان وارونه ساخت، كه تا روز قیامت در عذاب خواهند بود
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 السالماین معنا در بعضى از كتب شیعه نیز از امام باقر علیهه مؤلف : قریب ب

این معنا را در باره هاروت و ه روایت شده، سیوطى هم قریب ب ،(همه سند بدون ذكر)

ه اند بماروت و زهره در طى نزدیك بیست و چند حدیث آورده كه ناقالن آن تصریح كرده

اى از صحابه از قبیل ابن و در آخر سندهاى آنها عده اینكه سند بعضى از آنها صحیح است

مر قرار دارند، عباس و ابن مسعود و على بن ابیطالب و ابى درداء و عمر و عایشه و ابن ع

مالئكه بزرگوار خدا نسبت ه ، كه بولى با همه این احوال داستان، داستانى است خرافى

تعالى در قرآن تصریح كرده به قداست ساحت و طهارت وجود  اى كه خداياند مالئكهداده

چون در بعضى از  !ترین معصیتهم غلیظترین شرك و زشت آنان از شرك و معصیت، آن

دو داده و به ستاره  نه آنسبت پرستش بت و قتل نفس و زنا و شرب خمر، باین روایات 

آور است اى خندهدهد كه زنى زناكار بوده و مسخ شده كه این خود مسخره زهره نسبت مي

تعالى در  ست آسمانى، كه در آفرینش و طلوعش پاك است و خدايا ايچون زهره ستاره

كه علم هیئت جدید هویت  د یاد كرده، عالوه بر اینوجود او سوگنه ب «!الجوار الكنس »آیه:

كه از چند عنصرى تشكیل شده و حتى مساحت و كیفیت آن و سائر  این ستاره را و این

  است! شئون آنرا كشف كرده

اند مطابق خرافاتى است كه یهود براى هاروت و كه گفته بطوري ،پس این قصه

خرافاتى است كه یونانیان قدیم در باره ستارگان ثابت و ه اند و باز شبیه بماروت ذكر كرده

 سیار داشتند. 

 

شود كه این احادیث مانند  پژوه خرد بین روشن ميبراى هر دانشپس از اینجا 

هاى یهود خالى كه در مطاعن انبیاء و لغزشهاى آنان وارد شده از دسیسه احادیث دیگري

ا چه دقتى خود را در میان اصحاب حدیث در كند كه یهود تا چه پایه و بنیست و كشف مى

هر جور كه بخواهند بازى نموده و ه اند با روایات آنان باند، تا توانستهصدر اول جا زده

 خلط و شبهه در آن بیندازند، البته دیگران نیز یهودیان را در این خیانتها كمك كردند. 

دینش كردند، كتاب خود را در ها كه در باره  تعالى با همه این دشمني و لكن خداي

محفظه الهى خود قرار داد و از دستبرد هوسهاى هوسرانان و دشمنان آن حفظش فرمود، 

اى بر آن وارد آورد با كه هر بار كه شیطانى از شیطانهاى اعداء خواست ضربه بطوري

 كه خودش فرمود: شهاب مبین خود او را دفع كرد، همچنان

ما خود ذكر را نازل كردیم و ما خود مر  -نا له لحافظون انا نحن نزلنا الذكر و ا »

 حجر( و نیز فرموده:/9) !«را حفظ خواهیم كرد آن

 و انه لكتاب عزیز الیاتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه تنزیل من حكیم حمید »

بدرستى قرآن كتابى است عزیز، كه نه در عصر نزولش و نه بعد از آن هیچگاه  -

 !«یابد، كتابى است كه از ناحیه خداى حكیم حمید نازل شدهن راه نمىباطل در آ

 فصلت(و نیز فرموده:/42)

  -و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و ال یزید الظالمین اال خسارا  »
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ایم كه شفاء و رحمت مؤمنین است و براى ما از قرآن چیزها را نازل كرده

 اسرا(/82!«)ثر نداردستمگران جز خسران بیشتر ا

كه در آن شفاء و رحمت بودن قرآن را براى مؤمنین مطلق آورده و منحصر براى  

 .  است یك عصر و دو عصر نكرده

كند و را دفع مى كه قرآن آن اى نیست، مگر آنپس تا قیام قیامت هیچ خلط و دسیسه

كند و حتى نام ى مىگر بر مال و از حال و وضع او براى همه پرده بردارخسران  دسیسه

  !كند هاى بعد نیز ضبط ميرسواى او و رسوائیش را براى نسل

دهد، كه با آن معیار و محك  عموم مسلمانان معیارى دست ميه و پیامبر گرامیش ب

شود، بشناسند عنوان كالم او و یا یكى از اوصیاء او برایشان روایت مىه كلى، معارفى كه ب

وسلّم و وآلهعلیههللاهاى دشمن است و یا براستى كالم رسول خدا صلىدسیسهو بفهمند آیا از 

 :كه جانشینان او است و آن این است

اش كنید، اگر موافق با كتاب خدا بود، هر حدیثى را شنیدید، به كتاب خدا عرضه »

 !«آنرا بپذیرید و اگر مخالف بود رهایش كنید

 

یابد، بلكه بوسیله قرآن باطلهائى كه رآن راه نمىكه نه تنها باطل در ق كوتاه سخن آن

شود، پس قرآن خودش از ساحت حق  ممكن است اجانب در بین مسلمانان نشر دهند دفع مي

 برد، همچنانرا از دلهاى زنده مى كند و شبهه آندفاع نموده و بطالن دسائس را روشن مى

  د!بركه از اعیان و عالم خارج از بین مى

 فرمود:همچنانكه 

 انبیا(/18!«)بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه »

 !«فرستیم، تا آنرا از بین ببردبلكه حق را به جنگ باطل مى »

 و نیز فرموده:

 انفال(/7!«)و یرید هللا ان یحق الحق بكلماته »

 !«خدا خواسته است تا بوسیله كلماتش حق را محقق سازد» 

 و نیز فرموده:

 انفال(/8!«)لیحق الحق و یبطل الباطل، و لو كره المجرمون »

 !«تا حق را محقق و باطل را ابطال كند، هر چند كه مجرمان نخواهند »

كه صفات آنها را ظاهر و براى  اینه و احقاق حق و ابطال باطل معنا ندارد، جز ب

 همه روشن سازد. 

 

مباحث و علوم مادى و بعضى از مردم مخصوصا اهل عصر ما كه فرو رفته در 

مرعوب از تمدن جدید غربى هستند، از این حقیقت كه ما براى شما بیان كردیم استفاده سوء 

این معنا كه روایات جعلى را بهانه قرار داده، ه ب .اندطرف افتاده اصطالح از آنه كرده و ب

شود طرح  ده مينامی وسلّموآلهعلیههللانام روایت و سنت رسول خدا صلىه بكلى آنچه ب
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 . كردند

در مقابل بعضى از اخباریین و اصحاب حدیث و حرورى مذهبان و دیگران كه در 

این معنا كه نام هر مطلبى كه حدیث و ه اند، باین باره افراط نموده، از طرف دیگر افتاده

 د!خواهد باش اند حال هر چه ميروایت دارد، پذیرفته

طور كه  كه همان ئفه اول ندارند، براى اینو این طائفه در خطا دست كمى از طا

موازینى است كه دین مبین اسالم براى تشخیص حق از ه طرح كلى روایات مستلزم تكذیب ب

باطل قرار داده و نیز مستلزم نسبت دادن باطل و سخن لغو به پیامبر اسالم است و نیز باطل 

 !«ال یاتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه »:و لغو دانستن قرآن عزیزى است كه

شارع اسالم نسبت ه همچنین پذیرفتن تمامى احادیث و با چشم بسته همه را بفصلت( /42)

  !دادن، مستلزم همان تكذیب و همان نسبت است

 

چگونه ممكن است، مسلمان باشیم و در عین حال یكى از دو راه افراط و تفریط را 

 داى جل و عال فرموده:كه خ برویم، با این

 حشر(/7!«)ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهیكم عنه فانتهوا  »

 !«كند خوددارى كنیددهد بگیرید و از آنچه نهى مى آنچه رسول دستور مي »

 هللاخدا صلى توانند سنت و دستورات رسولحكم این آیه دسته اول نمىه ب

و ما ارسلنا من رسول اال لیطاع باذن  »:نیز فرمودهرا بكلى دور بیندازند و  وسلّموآلهعلیه

اذن خدا و براى رضاى او ه كه مردم او را ب هیچ رسولى نفرستادیم، مگر براى این - هللا

توانند هر چه را كه نام حدیث  حكم این آیه دسته دوم نميه بكه  نسا(/64!«)اطاعت كنند

 !ى او باشد بپذیرنددارد هر چند مخالف قرآن یعنى مخالف اذن خدا و رضا

وسلّم براى وآلهعلیههللاخدا صلى گوئیم: اگر كالم رسول آرى به دسته اول مي

ایم، حجیت نداشته باشد در امر دین معاصرینش و منقول آن براى ما، كه در آن عصر نبوده

 گیرد و اصوال اعتماد به سخنانى كه براى انسان نقل ميهیچ سنگى روى سنگ قرار نمى

پذیرفتن آن در زندگى اجتماعى اجتناب ناپذیر و بلكه امرى است بدیهى كه از فطرت  شود و

 تواند بدان اعتماد نكند.  گیرد و نميبشریش سرچشمه مى

اند، یعنى مسئله وقوع دسیسه و جعل در روایات دینى كه دست گرفته ايو اما بهانه

بینیم آسیاى اجتماع كه مى اینشهادت ه مسائل دینى نیست، به یك مسئله نوظهور و مختص ب

چرخد چه اخبار عمومیش و همواره بر اساس همین منقوالت مخلوط از دروغ و راست مى

طور مسلم دروغها و جعلیات در اخبار اجتماعى بیشتر است، چون ه و ب چه خصوصیش

كند، مع ذلك فطرت انسانى ما و هاى كلى و شخصى بیشتر با آنها بازى مىدست سیاست

كه در صحنه اجتماع براى ما نقل  صرف شنیدن خبرهائيه دهد كه ب انسانى اجازه نميهیچ 

موازینى كه ممكن ه كنیم، بلكه یكى یكى آن اخبار را بشود، اكتفاء كنیم و اكتفاء هم نمى مي

داریم، اگر با آن موافق بود و آن محك  است محك شناختن راست از دروغ باشد عرضه مي

ه افكنیم و بپذیریم و اگر مخالف با آن بود، تكذیبش نموده دورش مىىرا تصدیق كرد، م آن
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فرضى هم كه آن محك از تشخیص راست و دروغ بودن خبر عاجز ماند، در باره آن خبر 

نمائیم و این توقف ما نیز همان كنیم و نه انكارش مىكنیم، نه چشم بسته قبولش مى توقف مي

نه موارد براى بر حذر بودن از شر و ضرر پیش پاى گو احتیاطى است كه فطرت ما در این

  !ما نهاده است

موازین، در ه تازه همه این سه مرحله رد و قبول و توقف، بعد از عرضه خبر ب

كه  كار باشیم، اما در خصوص اخباري صورتى است كه ما خبرشناس و اهل خبره این

قالئى و راهى كه عقل مهارتى براى تشخیص صحت و سقم مضمون آنها نداریم، بناى ع

اهل خبره در آن فن مراجعه نموده، هر چه آنان حكم ه پیش پاى ما گذاشته، این است كه ب

 !( دقت بفرمائید )كردند بپذیریم

این، آن روشى است كه فطرت ما در اجتماع انسانى بنا بر آن نهاده و نیز میزانى 

بناى دین هیچ مغایرتى با است كه دین خدا هم براى تشخیص حق از باطل نصب كرده و 

كه  ست، چه، دستور دینى این است كه یك یك اخباريا بناى فطرت ندارد، بلكه عین همان

شود، بر كتاب خدا عرضه كنند، اگر صحتش و یا سقمش روشن شد،  براى مسلمانان نقل مي

اى كه در خصوص یك خبر است، نتوانستیم با خاطر شبههه كه تكلیف روشن است و اگر ب

 .مقایسه با كتاب خدا صحت و سقمش را دریابیم، باید توقف كرد

بیتش و ائمه اهل وسلّموآلهعلیههللااى از رسولخدا صلىاین دستور در روایات متواتره

ما رسیده، البته این دستور در خصوص مسائل غیر فقهى است، چون در ه السالم بعلیهم

اى دارد، ز نادرست، بحث مفصل و جداگانهمسائل فقهى معیار در تشخیص روایت درست ا

  .اندكه در اصول فقه متعرض آن شده

  359ص :    1المیزان ج : 
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 فصل هفتم

 

 در تاریخ )ع(مسیح 
 

 

 سرگذشت حضرت مسیح

  و انجیل او
 

یهود نسبت به تاریخ قومیت خود و ضبط حوادثى كه در اعصار گذشته داشتند مقید 

حال اگر تمامى كتب دینى و تاریخى آنان را مورد تتبع و دقت قرار دهى ، هستند و با این 

نه تنها تحریف شده اخبار آن جناب را  نامى از مسیح عیسى بن مریم نخواهى یافت ،

اند ، بلكه اصال نام او و كیفیت والدتش و ظهور دعوتش و سیره زندگیش و نیاورده

خت و خاتمه زندگیش كه چگونه بوده ، آیا او معجزاتى كه خداى تعالى به دست او ظاهر سا

را كشتند و یا به دار آویختند و یا طورى دیگر بوده ، حتى یك كلمه از این مطالب را ذكر 

اند؟ و چه باعث شده كه سرگذشت آن جناب بر یهود مخفى اند ، باید دید چرا ذكر نكردهنكرده

اند امر او را اند؟ و یا عمدا خواستهنیافته بماند ، آیا به راستى از وجود چنین پیامبرى اطالع

پنهان بدارند؟ قرآن كریم از یهودیان نقل كرده كه مریم را قذف كردند ، یعنى او را در حامله 

اند و نیز نقل كرده كه یهود ادعا دارد عیسى را شدنش به عیسى )العیاذ باهلل( نسبت زنا داده

 كشته است:

 بهتانا عظیما!و بكفرهم و قولهم على مریم » 

و قولهم انا قتلنا المسیح عیسى ابن مریم رسول هللا و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن  

شبه لهم و ان الذین اختلفوا فیه، لفى شك منه ما لهم به من علم، اال اتباع الظن و 

 نسا(/157تا156!«)ما قتلوه یقینا 

و را كشتیم)با اینكه در اند كه ما ابا در نظر گرفتن این آیه آیا ادعائى كه كرده

كتبشان یك كلمه از مسیح نیامده!( مستند به داستانى بوده كه سینه به سینه در بین آنان 

هاى اقوام دیگر كردند؟ نظیر بسیارى از داستانگشته و در داستانهاى قومى خود نقل مىمى

كه البته به خاطر هایشان جارى است ، كه در كتب آنان نامى از آنها نیامده ولى بر سر زبان

ها را از پیروان خود اینكه سند صحیحى ندارد از اعتبار خالى است و یا اینكه این سرگذشت

اند و چون در بین مسیحیان مسلم بوده و مكرر داستان آن جناب و مسیح یعنى نصارا شنیده

باره  اند در حقیقت دروالدتش و ظهور دعوتش را شنیده بودند ، هر چه در این باره گفته

اند ، از آن جمله به مریم علیهاالسالم تهمت زدند و نیز ادعا كردند كه هاى خود گفتهشنیده
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اند و همانطور كه گفتیم هیچ دلیلى بر این حرفهاى خود ندارند ، اما قرآن به مسیح را كشته

آید ، از این سخنان چیزى را صریحا به ایشان طورى كه با دقت در آیه قبلى به دست مى

ایم و ایم و به دار نیاویختهاند : ما مسیح را كشتهنسبت نداده ، به جز این ادعا را كه گفته

آنگاه فرموده كه یهودیان هیچ مدرك علمى بر این گفتار خود نداشته ، بلكه خود در گفتار 

 خویش تردید دارند و خالصه در بین آنها اختالف هست . 

انجیل و بشارت در نزد نصارا ثابت است، این و اما حقیقت آنچه از داستان مسیح و 

السالم و جزئیات آن از نظر مسیحیان به كتب مقدسه آنان یعنى است كه داستان مسیح علیه

شود كه عبارتند از : انجیل متى و انجیل مرقس و انجیل لوقا هاى چهارگانه منتهى مىانجیل

اى از قبیل لوقا است و عدهو انجیل یوحنا و كتاب اعمال رسوالن كه آن نیز نوشته 

ها هاى پولس ، پطرس ، یعقوب ، یوحنا و یهودا كه اعتبار همه آنها نیز به انجیلرساله

  . شود ، بنا بر این الزم است به وضع همان چهار انجیل بپردازیممنتهى مى

، اندورى كه بعضى از مسیحیان گفتهبط ها است وترین انجیل: قدیمى انجیل متى -1

 60تا  50میالدى بوده ، بعضى دیگر آن را بین  38تصنیف این كتاب و انتشارش در سال 

تر است،( به اعتراف خود مسیحیان بعد ها قدیمىاند ، پس این انجیل) كه از بقیه انجیلدانسته

از مسیح نوشته شده ، مدرك ما در این مدعا كتاب قاموس الكتاب المقدس ماده متى تالیف 

  . استمستر هاكس 

و محققین از قدما و متاخرین ایشان بر آنند كه این كتاب در اصل به زبان عبرانى 

ها ترجمه شده است و تازه نسخه اصلى و نوشته شد و سپس به زبان یونانى و سایر زبان

عبرانى آن هم مفقود شده ، پس آنچه ترجمه از آن به جاى مانده مجهول الحال است و معلوم 

كیست ، مدرك ما در این ادعا كتاب میزان الحق است ، البته صاحب نیست مترجم آن 

  . قاموس الكتاب المقدس هم با تردید به آن اعتراف نموده است

و چه  طرس بوده و خود از حواریین نبودهپاین شخص شاگرد : انجیل مرقس -2

قد به خدائى اند وى انجیل خود را به اشاره بطرس و دستور وى نوشته و او معتبسا كه گفته

اند : مرقس انجیل خود را براى عشایر مسیح نبوده ، و به همین جهات بعضى از ایشان گفته

و دهاتیان نوشته و لذا مسیح را به عنوان رسولى الهى و مبلغى براى شرایع خدا معرفى 

واتر گوید : گفتار پیشینیان به حد ترا آورده ، مى كرده ، در قاموس الكتاب المقدس این مساله

رسیده كه مرقس انجیل خود را به زبان رومى نوشته و آن را بعد از وفات بطرس و بولس 

منتشر كرده و لیكن آنطور كه باید و شاید اعتبار ندارد ، براى اینكه ظاهر انجیل وى این 

 راى شهرنشینان  و مخصوصا رومیاناست كه آن را براى اهل قبائل و دهاتیان نوشته نه ب

( و به هر حال مرقس ، انجیل خود را در سال !یز در این عبارت دقت فرمایدخواننده عز)

  . میالدى یعنى شصت و یكسال بعد از میالد مسیح نوشته است 61

خودش كیش و اصال مسیح را ندیده و  لوقا نیز از حواریین نبوده  :انجیل لوقا -3

خودش مردى یهودى و بر دشمنى با نصرانیت  ولسپ نصرانیت را به تلقین بولس پذیرفته و

كرده و ناگهان و تعصب داشته و مؤمنین به مسیح را اذیت و امور را علیه آنان واژگونه مى
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و ادعا كرده كه وقتى دچار غش شده ، در  درجه تغییر جهت داده 180به اصطالح امروز 

نقدر پیروان مرا اذیت حال غش مسیح او را لمس كرده و از در مالمت گفته است: چرا ای

كنى و در همان حال به مسیح ایمان آورده و مسیح به وى ماموریت داده ، تا مردم را به مى

 انجیلش بشارت دهد!!!

، او است كه اركان مسیحیت حاضر را  مؤسس نصرانیت حاضر چنین كسى است

مسیح براى نجات بنا نهاده ، وى تعلیم خود را بر این اساس بنا نهاده كه ایمان آوردن به 

كافى است و هیچ احتیاجى به عمل ندارد و خوردن گوشت مردار و گوشت خوك را بر 

مسیحیان حالل و ختنه كردن و بسیارى از دستورات تورات را بر آنان تحریم نموده ، با 

اینكه انجیل نیامده بود مگر براى اینكه كتاب آسمانى قبل ، یعنى تورات را تصدیق كند و جز 

السالم آمده یز معدود را كه در آن حرام بود حالل نكرد و كوتاه سخن اینكه عیسى علیهچند چ

بود تا شریعت تورات را كه دچار سستى شده بود قوام بخشد و منحرفین و فاسقان از آن را 

به سوى آن برگرداند ، نه اینكه عمل به تورات را باطل نموده ، سعادت را منحصر در 

 .  ایمان بدون عمل كند

ولس پطرس و پو لوقا انجیل خود را بعد از انجیل مرقس نوشته و این بعد از مرگ 

ها الهامى نبوده ، اند به اینكه انجیل لوقا ، مانند سایر انجیلبود و جمعى تصریح كرده

  . همچنانكه مطالب اول انجیل او نیز بر این معنا داللت دارد

جائى كه بسیارى از مردم كتب قصص را در آنجا آمده: اى ثاوفیالى عزیز ، از آن

ها كه ما عارف بدان هستیم مورد اتهام قرار دادند و ما اخبارى را كه داریم از دست اولى

گرفتیم كه خود ناظر حوادث بوده و خدام دین خدایند ، لذا مصلحت دیدم كه من نیز كتابى در 

ایتى از گذشتگان دارم،( و قصص بنویسم ، چون من تابع هر چیزم) یعنى از هر داستانى رو

داللت این كالم بر اینكه كتاب لوقا نظریه خود او است نه اینكه به او الهام شده باشد روشن 

 است و این معنا از رساله الهام تالیف مستركدل نیز نقل شده است . 

و جیروم تصریح كرده كه بعضى از پیشینیان در دو باب اول این كتاب یعنى انجیل 

اى كه در دست فرقه مارسیونى موجود است ، این دو باب اند ، چون در نسخهردهلوقا شك ك

تا  43از كتاب خود بطور جزم گفته : از صفحه  95نوشته نشده و إكهارن هم در صفحه 

از كتابش گفته : در  61انجیل لوقا الحاقى است و باز اكهارن در صفحه  22از باب  47

رده ، بیان واقعى و كذب روایتى با هم مخلوط شده و معجزاتى كه لوقا در كتاب خود آو

نویسنده دروغ و راست را به هم آمیخته ، تا در نقل مطالب مبالغات شاعرانه را بكار گرفته 

باشد و عیب اینجا است كه دیگر امروز تشخیص دروغ از راست كار بسیار دشوارى شده و 

ختالف در نسخه دارند ، ولى هر جائى شیس گفته : انجیل متى و مرقس با هم امىآقاى كلى

 شود . كه سخن هر دو یكى باشد ، قول آن دو بر قول لوقا ترجیح داده مى

اند ، كه این یوحنا همان یوحنا پسر زبدى گفته بسیارى از نصارا :انجیل یوحنا -4

گویند و این همان كسى شكارچى یكى از دوازده شاگرد مسیح است كه آنان را حواریین مى

است كه در بین شاگردان مورد عالقه شدید مسیح قرار داشت) به كتاب قاموس الكتاب 
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  المقدس ماده یوحنا مراجعه فرمائید.(

رینطوس و ابیسون و مریدان این دو ، به خاطر اینكه معتقد اند : كه شیو نیز گفته

بودند كه مسیح بیش از یك انسان مخلوق نیست ، به شهادت اینكه وجودش بر وجود مادرش 

بعد از میالد مسیح نزد یوحنا  96هاى آسیا و غیر ایشان در سال سبقت نداشت ، لذا اسقف

بنویسد و در آن مطالبى درج كند كه  انجیلى جمع شدند و از او خواهش كردند برایشان

اند و به نوعى خصوصى و بیانى مشخص و بدون ابهام هاى خود ننوشتهدیگران در انجیل

  . ماهیت مسیح را بیان كند و یوحنا نتوانست خواهش آنان را رد نماید

ه ها نوشته شدهائى كه این انجیل با آن زبانها و زبانالبته كلماتشان در تاریخ ترجمه

 96میالدى نوشته و بعضى تاریخ آن را سال  65اند : در سال ها گفتهمختلف است، بعضى

  . انددانسته 98و بعضى سال 

اند : اصال این انجیل به وسیله یوحناى شاگرد مسیح نوشته و جمعى از ایشان گفته

ین معنا را از اى از طالب مدرسه اسكندریه بوده) ااند: نویسنده آن طلبهاى گفتهنشده، عده

و او از استاد لن از كتاب  205میالدى صفحه  1844جلد هفتم كتاب كاتلك هرالد چاپ سنه 

  اند ، در كتاب قاموس هم در ماده یوحنا به آن اشاره شده است.(قصص نقل كرده

هاى یوحنا تالیف خود او نیست بعضى دیگر معتقدند كه تمامى این انجیل و رساله

اند حیان آن را در قرن دوم میالدى نوشته و به دروغ به یوحنا نسبت دادهبلكه بعضى از مسی

  . تا مردم را بفریبند

بعضى دیگر معتقدند كه انجیل یوحنا در اصل بیست باب بوده و بعد از مرگ یوحنا 

 كلیساى أفاس باب بیست و یكم را از خودش به آن افزوده است . 

چهارگانه و اگر بخواهیم از این طرق و راویان قدر هاى این بود حال و وضع انجیل

  شود:ها به هفت نفر منتهى مىمتیقن بگیریم ، تمامى سندهاى این انجیل

 یهودا  - 7پولس  - 6طرس پ - 5یوحنا  - 4لوقا  - 3مرقس  - 2متى  -1

هاى چهارگانه اول است و اعتماد آن چهار انجیل هم به یكى است و اعتماد همه به انجیل

تر است و آن انجیل متى است كه در گذشته گفتیم اصلش مفقود تر و سابقه از همه قدیمك

شده و معلوم نیست ترجمه انجیل متاى فعلى از كیست؟ و آیا با اصل مطابق است یا نه؟ و 

اى بوده ؟ آیا اعتماد نویسنده آن به چه مدركى بوده؟ و اساس تعلیمات دینى او بر چه عقیده

 ت مسیح بوده و یا به الوهیت او؟ قائل به رسال

در انجیلهاى موجود ، شرح حالى آمده كه در بنى اسرائیل مردى ظهور كرد كه ادعا 

كرده كرد: عیسى پسر یوسف نجار است و براى دعوت بسوى هللا قیام كرد و او ادعا مىمى

  . كه پسر خداست و بدون داشتن پدرى، در جنس بشر متولد شد

فرستاده تا با دار آویز شدنش و یا كشته شدنش ، عوض گناهان مردم  و پدر او، وى را

  . باشد

، د و برصى و دیوانگان را شفا دادهكند و كور مادرزاو نیز ادعا كرده كه مرده زنده مى

كند و او دوازده شاگرد داشته، كه یكى از آنان ، متى جن را از كالبد دیوانگان بیرون مى
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ا به آنان بركت داد و براى دعوت ارسالشان كرد ، تا دین مسیح صاحب انجیل بوده، كه خد

را تبلیغ كنند و ... پس این بود خالصه همه سرو صداهاى دعوت مسیحیت كه بر پهناى 

 شرق و غرب زمین پیچیده است . 

و همانطور كه دیدید، تمامى حرفها به یك خبر واحد منتهى شد، كه صاحب آن خبر 

  . كیست؟ اسم و رسمش مجهول و عین و وصفش مبهم است واحد هم معلوم نیست كه

پایگى عجیب كه در آغاز این قصه است باعث شده كه بعضى از و این وهن و بى

دانشمندان حر و آزاده اروپا ادعا كنند كه عیسى بن مریم اصال یك شخص خیالى است ، كه 

ها در ذهن مردم ترسیم ها و یا بنفع حكومتدین تراشان بمنظور تحریك مردم علیه حكومت

  . اندكرده

و اتفاقا این معنا با یك موضوع خرافى كه شباهت كاملى در همه شؤون با قصه عیسى 

اند پسر كردهپرستان قدیم هند ادعا مىداشته ، تایید شده و آن موضوع كرشنا بوده ، كه بت

ر آویخته شده، تا فداى خدا بوده و از الهوت خدا نازل شده و خود را محكوم بدار كرده و بدا

  . مردم و كفاره گناهان آنها باشد و از وزر و عذاب گناهانشان رهائى بخشد

گویند طابق النعل بالنعل كه ان شاء درست مانند حرفهائى كه مسیحیان در باره مسیح مى

 آید. هللا داستانش بزودى مى

در تاریخ دو نفر بنام مسیح و نیز باعث آن شد كه جمعى از دانشمندان انتقادگر ، بگویند 

اند: یكى مسیحى كه بدار آویخته نشده و دیگرى مسیحى كه بدار آویخته شد و بین این دو بوده

مسیح بیش از پنج قرن فاصله است و تاریخ میالدى كه مبدأ تاریخ امروز ما یعنى سال 

  شود.است، با ظهور هیچیك از این دو مسیح تطبیق نمى 1956

بدار آویخته نشده، دویست و پنجاه سال جلوتر از آن بوده و حدود چون مسیحى كه 

  . شصت سال زندگى كرده است

بیش از دویست و نود سال بعد از این مبدأ تاریخى  و مسیح دوم كه بدار آویخته شده

  . بظهور رسیده  و او سى و سه سال زندگى كرده است

است كه اثبات كنیم ، تاریخ میالدى و قدر متیقنى كه فعال براى ما اهمیت دارد ، این 

  . مسیحیت مبدأ درستى نداشته ، بلكه) باعتراف خود مسیحیت،( دستخوش اختالل است

عالوه بر این ، همانطور كه گفتیم ، خود مسیحیت اقرار دارد كه تاریخ میالدیش با میالد 

  . مسیح انطباق ندارد

  . و این خود یك سكته تاریخى است

گذشت ، امور دیگرى هم هست كه انسان را در باره انجیلهاى مسیحیت  عالوه بر آنچه

 كند . دچار تردید مى

شود كه در دو قرن اول و دوم ، انجیلهاى دیگرى وجود داشته كه بعضى مثال گفته مى

اند كه انجیلهاى معروف چهار عدد از آنها است چیزى كه آنها را تا صد و چند انجیل شمرده

  . ه آنها را تحریم كرد اال این چند انجیل را كه توجه فرمودیدهست ، كلیسا هم

  . از این جهت باین چهار انجیل قانونیت دادند كه با تعلیم كلیسا موافقت داشته است
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از آن جمله شیلسوس فیلسوف در قرن دوم ، نصارا را در كتاب خود الخطاب الحقیقى 

، اندنوشته بودند امروز محو كرده یروز در آنمالمت كرده كه با انجیلها بازى كرده و آنچه د

 نوشتند ، فردا محو مي كردند . امروز مى

میالدى بابا داماسیوس دستور داد ، ترجمه جدیدى از عهد قدیم و جدید  384و در سال 

التینى نوشته شود تا در همه كلیساهاى دنیا قانونیت پیدا كند ، چون پادشاه آنروز) 

هاى گوناگون به ها در باره مطالب انجیلت و بگومگوهاى اسقفتیودوسیس( از مخاصما

اى بود از تنگ آمده بود و این ترجمه كه نامش فولكانا نهاده شد ، به اتمام رسید كه ترجمه

  . هاى متى و مرقس و لوقا و یوحناخصوص انجیل

قدیم را با هم  چند نسخه یونانى و ترتیب دهنده این چهار انجیل گفته بود : بعد از آنكه ما

مقابله كردیم ، این ترتیب را به آن دادیم ، باین معنا كه آنچه را كه بعد از تنقیح و بررسى 

  .مغایر با معنا تشخیص دادیم حذف كردیم و بقیه را همانطور كه بود بحال خود باقى گذاشتیم

قرن تثبیت  یعنى بعد از یازده 1546آنگاه همین ترجمه كه مجمع تریدنتینى آنرا در سال 

هاى جدیدى سیستوس پنجم آنرا تخطئه كرد و دستور داد نسخه 1590كرده بود ، در سال 

  . طبع شود

اى تنقیح شده كه باز كلیمنضوس هشتم این نسخه را هم تخطئه نموده ، دستور داد نسخه

  . امروز در دست مردم كاتولیك است طبع شود

است كه یك انجیل برنابا آورى شد ، معهایش جهائى كه نسخهو از جمله آن انجیل

نسخه از آن چند سال قبل كشف شد و به عربى و فارسى ترجمه شد و این انجیلى است كه 

تمامى داستانهایش مطابق داستانى است كه قرآن كریم در باره مسیح ، عیسى بن مریم آورده 

 است و این انجیل به خط ایتالیائى پیدا شد و دكتر خلیل سعاده آنرا در مصر ترجمه كرد . 

  . نشمند فاضل سردار كابلى آنرا در ایران به زبان فارسى برگردانیدو دا

اى كه از غیر یهود هم نقل شده ، از جزئیاتى كه و عجیب اینجاست كه مواد تاریخیه

دهد ، از قبیل فرزندى عیسى براى خدا و مساله فدا و غیر انجیل به دعوت مسیح نسبت مى

 این دو ساكت است . 

لون در تالیف خود كه در باره تاریخ وانوف ، یعنى هندریك ویلممورخ آمریكائى معر

برد كه طبیب اسكوالبیوس كولتلوس رومى در تاریخ اى نام مىبشر نوشته ، از كتابى و نامه

میالدى به برادرش جالدیوس أنسا نوشته ، كه مردى ارتشى بود و در ارتش روم در  62

در روم براى معالجه بر بالین بیمارى رفتم كه  كرد و در آن نوشت كه منفلسطین خدمت مى

ولس بود و از كالم او تحت تاثیر قرار گرفتم ، او مرا بسوى مسیحیت دعوت كرد و پنامش 

اى از اخبار مسیح و دعوت او را برایم گفت ولى رابطه من با او قطع شد و دیگر او را شمه

 بقتل رسیده است . ندیدم تا آنكه بعد از مدتى جستجو شنیدم ، در أوستى 

ولس پخواهم از اخبار این پیغمبر اسرائیلى كه اینك از تو كه در فلسطین هستى مى

  . ام ، برایم بفرستىولس اطالعاتى كسب كردهپخبر داده بود و از خود 

اى از اورشلیم ، از اردوگاه روم ، به جالدیوس أنسا بعد از شش هفته ، نامه
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اى از پیرمردان این شهر و طبیب نوشت: كه من از عدهبرادرش اسكوالبیوس كولتلوس 

سالخوردگانش خبر عیسى مسیح را پرسیدم ، ولى دریافتم كه دوست ندارند پاسخ سؤالم را 

  . بدهند

كرده، میالدى بوده و قهرا افرادى كه وى از آنها سؤال مى 62) و این در سال 

 پیرمرد بودند.( 

و پرسیدم : چنین كسى را وردم ، از افروشى برختا آنكه روزى به زیتون

؟ او در پاسخ ، روى خوش نشان داد و مرا به مردى راهنمائى كرد بنام یوسف ، شناسىمى

و گفت كه این مرد از پیروان و از دوستداران اوست و كامال به اخبار مسیح بصیر و آگاه 

  . است البته اگر محذورى برایش نباشد جوابت را مي دهد

ز به تفحص پرداختم و بعد از چند روز او را یافتم كه پیرمردى بسیار در همان رو

هاى این اطراف سالخورده بود و معلوم شد ، در قدیم و ایام جوانیش در بعضى از دریاچه

 كرده است . ماهى صید مى

اى خوب بود و و این مرد با سن و سال زیادش ، داراى مشاعرى صحیح و حافظه

ئى كه در عمرش دیده و در ایام اغتشاش و فتنه رخ داده بود، برایم تمامى اخبار و قضایا

بریوس در فلسطین تعریف كرد از آن جمله، گفت: یكى از استانداران قیصر روم ، یعنى تى

اى كرد و سبب آمدنش به اورشلیم این شد كه در آن ایام ، در اورشلیم فتنهحكمرانى مى

فر كرد ، تا آتش فتنه را خاموش كند و جریان فتنه بپاخاست و فونتیوس فیالطوس بدانجا س

شوراند ، ولى وقتى این بود كه مردى از اهل ناصره بنام ابن نجار مردم را علیه حكومت مى

 ماجراى ابن نجار متهم را تحقیق كردند معلوم شد كه وى جوانى است عاقل و متین . 

اش گزارش در باره و هرگز كار خالفى كه مستوجب سیاست باشد نكرده و آنچه

  . اند ، صرف تهمت بوده و این تهمت را یهودیان به وى زدندداده

چون با او بسیار دشمن بودند و بهمین انگیزه به حاكم یعنى فیالطوس اطالع داده 

گوید: هر كس بر مردم حكومت كند چه یونانى باشد و چه بودند كه این جوان ناصرى مى

عدالت و شفقت بر مردم حكم براند ، نزد خدا مثل كسى  رومى و چه فلسطینى ، اگر با

  . خواهد بود كه عمر خود را در راه مطالعه كتاب خدا و تالوت آیات آن سر كرده باشد

این سخنان در دل فیالطوس مؤثر افتاد و تیر دشمنان به سنگ خورد ولى از  و گویا

در برابر معبد شورش بپا  سوى دیگر یهودیان بر كشتن عیسى و اصحابش اصرار داشتند و

الجرم بنظرش رسید ، صالح این است كه این جوان  كردند كه باید آنان را تكه تكه كنند

  . نجار را دستگیر نموده ، زندانى كند تا بدست مردم و در غوغاى آنان كشته نشود

فیالطوس با همه كوششى كه كرد عاقبت نفهمید علت ناراحتى مردم از عیسى 

وقت با مردم در باره او صحبت و نصیحت مي كرد و علت شورش آنان را چیست؟ و هر 

كردند كه او كافر است ، او ملحد پرسید ، بجاى اینكه علت را بیان كنند ، سر و صدا مىمى

 است ، او خائن است . 

و باألخره كوشش فیالطوس بجائى نرسید تا در آخر رأیش بر این قرار گرفت كه با 
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د او را احضار كرد و پرسید كه مقصود تو چیست؟ و چه دینى را خود عیسى صحبت كن

خواهم و نه كارى به كار سیاست دارم ، كنى؟ عیسى پاسخ داد: من نه حكومت مىتبلیغ مى

  . خواهم حیات معنوى و روحانیت را ترویج كنممن تنها مى

  اهتمام من به امر حیات معنوى بیش از اهتمام به زندگى جسمانى است.

من معتقدم ، انسان باید بیكدیگر احسان كند و خداى یگانه را بپرستد ، خدائیكه  و

 براى همه ارباب حیات از مخلوقات حكم پدر را دارد . 

فیالطوس كه مردى دانشمند و آگاه بمذهب رواقیین و سایر فالسفه بود ، دید در 

  . سخنان عیسى جاى هیچ اشكالى و انگشت بند كردن نیست

همین جهت براى بار دوم تصمیم گرفت ، این پیامبر سلیم و متین را از شر و به 

  . یهود نجات داده ، حكم قتل او را به امروز و فردا واگذارد

  . داد ، كه عیسى بحال خودش واگذار شودشد و رضایت نمىاما یهود حاضر نمى

و سخنان بلكه در بین مردم شایع كردند كه فیالطوس هم فریب دروغهاى عیسى 

  . خواهد به قیصر خیانت كندپوچ او را خورده و مى

و شروع كردند استشهادى بر این تهمت تهیه نموده و طومارهایى نوشتند و از 

 قیصر خواستند تا او را از حكومت عزل كند . 

ها و انقالبهاى دیگر در فلسطین بپا شده بود و در دربار اتفاقا قبل از این هم فتنه

توانستند مردم را ساكت كنند و قیصر با ایمان بسیار كم بود و آنطور كه باید نمىقیصر قواى 

از مدتها پیش به تمامى حكام و سایر مامورین خود دستور داده بود كه با مردم طورى رفتار 

نكنند كه ایشان ناگزیر به شكایت شوند و از قیصر ناراضى گردند بدین جهت فیالطوس 

كه جوان زندانى را فداى امنیت عمومى كند و خواسته مردم را عملى اى ندید، مگر اینچاره

  . سازد

تابى نكرد ، بلكه بخاطر شهامتى كه اما عیسى از كشته شدنش كمترین جزع و بى

داشت با آغوش باز از آن استقبال نمود و قبل از مرگش از همه آنهائیكه در كشتنش دخالت 

تنفیذ شد و بر باالى دار جان سپرد ، در حالیكه مردم داشتند ، درگذشت ، آنگاه حكم اعدامش 

  . گفتندكردند و سب و ناسزایش مىاش مىمسخره

 -اش نوشته : این بود آنچه یوسف از داستان عیسى بن آنسا در خاتمه نامهجالدیوس

گریست و وقتى خواست با من خدا گفت و مىمریم برایم تعریف كرد ، در حالى كه مى

این حوالى  ، مقدارى سكه طال تقدیمش كردم ، اما او قبول نكرد و گفت : درحافظى كند 

  . كسانى هستند كه از من فقیرترند ، به آنها بده

من از او ، احوال رفیق بیمارت بولس را پرسیدم ، هر چه نشانى دادم بطور 

  . مشخص او را نشناخت

دوز بود و در آخر از این مهتنها چیزى كه در باره او گفت ، این بود كه او مردى خی

شغلش دست كشید و به تبلیغ این مذهب جدید پرداخت ، مذهب رب رؤوف و رحیم الهى كه 

شنویم ، از زمین تا بین او و بین) یهوه( معبود یهود كه پیوسته نامش را از علماى یهود مى
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  . آسمان فرق هست

ر كرده و همه جا به و ظاهرا پولس ، نخست به آسیاى صغیر و سپس به یونان سف

گفته كه : همه شما فرزندان پدرید و پدر همه شما را دوست بردگان و غالمان و كنیزان مى

ورزد  و سعادت به طبقه معینى از مردم اختصاص ندارد ، بلكه شامل دارد  و رأفت مىمى

ر نموده به شرط اینكه اغنیا با مردم به برادرى رفتا شود، چه فقیر و چه غنىهمه مردم مى

  . و با طهارت و صداقت زندگى كنند

لون( در تالیف خود واناین بود خالصه مطالبى كه مورخ آمریكائى) هندریك ویلم

  . )تاریخ بشر( از نامه نام برده ، آورده است

هاى این نامه بود و اى كه در فقرهتر از این بود، ما نقاط برجستهالبته نامه طوالنى

هاى این نامه، این معنا را براى داشت نقل كردیم و تامل در مضمون جملهبه بحث ما ارتباط 

سازد كه ظهور دعوت مسیحیت بعد از خود عیسى بوده ، و جز ظهور اهل تامل روشن مى

دعوت پیامبرى به رسالتى از ناحیه خداى تعالى چیزى نبوده و در این دعوت سخنى از 

ر یهود و نجات دادن یهودیان بوسیله فداء ، به ظهور الهیت بظهور الهوت و نازل شدن آن ب

 خورد . چشم نمى

ولس و پاى از شاگردان عیسى و یا منتسبین به عیسى از قبیل آید كه عدهو نیز بر مى

شاگردهاى شاگردانش بعد از داستان دار ، به اقطار مختلف زمین یعنى هند و آفریقا و روم 

  اند.ت را انتشار دادهاندو دعوت مسیحیو سایر نقاط سفر كرده

و لیكن از داستان دار فاصله زیادى نگذشته بوده كه بین این شاگردان در مسائل 

اصولى تعلیم اختالف افتاده ، مسائلى از قبیل الهوت مسیح و خدائى او و مساله كفایت ایمان 

سخ به مسیح از عمل كردن به احكام شریعت موسى  و اینكه آیا دین مسیح دین اصیل و نا

  دین موسى است و یا آنكه تابع شریعت تورات و مكمل آنست ؟

ها آغاز شده  و كتاب اعمال رسوالن و ها و فرقه فرقه شدناز همین جا اختالف

  . هاى بولس كه در اعتراض به نصارا نوشته ، به این حقیقت اشاره داردسایر رساله

هائى كه دعوت امتو آنچه واجب است كه مورد دقت قرار گیرد این است كه 

مسیحیت براى اولین بار در بین آنان راه یافته و گسترش پیدا كرده از قبیل روم و هند و ...  

قبال امتى وثنى صابئى ، یا برهمائى و یا بودائى بودند  و در آن مذاهب اصولى از مذاق 

وافر  تصوف از جهتى و از فلسفه برهمنى از جهت دیگر حكمفرما بود  و همه آنها سهمى

 از این اعتقاد داشتند كه الهوت در مظهر ناسوت ظهور كرده است . 

گانه بودن واحد و نازل شدن الهوت در لباس و نیز اصول عقاید مسیحیت یعنى سه  

ناسوت و اینكه الهوت عذاب و بدار آویخته شدن را پذیرفت تا فدا و كفاره گناهان خلق شود 

مصر و كلدان و آشور و فرس بر سر زبانها بوده و پرستان قدیم هند و چین و ، در بت

پرستان قدیمى غرب از قبیل رومیان و اسكاندیناویان و غیر ایشان سابقه همچنین در بت

 داشته و كتبى كه در ادیان و مذاهب قدیم نوشته شده از وجود چنین عقائدى خبر داده است . 

نى دیگر چون تورات( نوشته از آن جمله دوان در كتاب خود) خرافات تورات و ادیا
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ترین عبادت بینیم كه بزرگترین و معروفافكنیم و مىاست: اینك نظرى به هند مى

  گویند.الهوتیشان تثلیث است و این تعلیم را به زبان بومى خود ترى مورتى مى

و این نامى است مركب از دو كلمه به لغت سنسكریتى ، یكى ترى یعنى سه تا  و 

 - 3فشنو   - 2برهما   - 1ها  و این سه اقنوم عبارتند از : ها و اقنومى هیاتیكى مورتى یعن

سیفا  كه در عین اینكه سه اقنومند ، یك چیزند و وحدت از آنها منفك نیست و در نتیجه به 

 عقیده آنان این یك چیز ، معبود واحدى است . 

  . فا روح القدس استگوید : برهما به عقیده آنان پدر و فشنو پسر و سیآنگاه مى

خوانند ، یعنى رب مخلص  و كند: كه نامبردگان ، سیفا را كرشنا مىو اضافه مى

  . شودروح عظیمى كه فشنو از او متولد مى

است.( پس  –بزبان انگلیسى به معناى مسیح مخلص  -)و این كرشنا ، همان كرس 

  . دم را نجات دهدفشنو ، همان الهى است كه در ناسوت زمین ظهور كرده تا مر

  . گانه است كه روى هم اله واحدندپس او یكى از اقانیم سه

نوم سوم را به شكل كبوتر كند كه : هندیان بعنوان رمز ، اقو نیز اضافه مى

  . دانند، عینا همانطور كه مسیحیان آنرا رمز آن مىكشندمى

گوید: ثالوث) سه تائى( را در بین مستر فابر هم در كتاب خود ) اصل الوثنیه( مى

دانند از : برهما  و یابیم ، آنها هم به این عقیده معتقدند و خدا را مركب مىهندیها نیز مى

 فشنو  و سیفا . 

ت گویند بوذ معبودى اسبینیم ، چون آنها هم مىو این ثالوث را نزد بودائیان نیز مى

  . گویند جیفاء مثلث اقانیم استداراى سه اقنوم و همچنین بوذیو ) جنسیت( مى

دانند و كنند و آن را فو مىها هم بوذه را عبادت مىكند كه : چینىو سپس اضافه مى

  . گفتندگویند: فو سه اقنوم است ، همانطور كه هندیها مىمى

فیس مصر براى مبتدئینى كه تازه گوید: كشیشان كلیساى مندوان، در همان كتاب مى

كنند كه اولى دومى را خواهند دروس دینى را بیاموزند از ثالوث مقدس اینطور تعبیر مىمى

 خلق كرد و دومى سومى را ، آنگاه هر سه یكى شدند بنام ثالوث مقدس . 

و روزى تولیسو ، پادشاه مصر از كاهن عصر خویش تنیشوكى خواهش كرد ، اگر 

تر از خودش و قبل از خودش سراغ دارد بگوید و نیز پرسید: آیا بعد از او كاهنى بزرگ

شود كسى كه بزرگتر است كاهنى بزرگتر از او خواهد بود؟ كاهن در پاسخ گفت: بله پیدا مى

  . و او خداست كه قبل از هر چیز است

  . و پس از او كلمه است و با آندو روح القدس است

  . رند و در ذات واحدندو این سه چیز یك طبیعت دا

  . و از این سه چیز ، یك چیز نیروى ابدى صادر شده

  . پس برو اى فانى ، اى صاحب زندگى كوتاه

گوید: عجیب و غریب ترین بونویك هم در كتاب خود) عقائد قدماء المصریین( مى

وت كلمه حرفها كه در دیانت مصریها انتشار عمومى پیدا كرده، این است كه معتقدند به اله
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و اینكه هر چیزى و هر موجودى بواسطه كلمه آن موجود شده  و كلمه از هللا صادر شده  و 

 در عین حال همان هللا است . 

  . این بود عین گفتار بونویك ، كه انجیل یوحنا با آن آغاز شده است

گوید : فارسیان متروس را ، كلمه و هیجین هم در كتاب خود) انگلو ساكسون( مى

  . دانستندطه و نجات بخش ایرانیان مىواس

هاى قدیم معتقد كند كه نوشته است: وثنىو از كتاب ساكنان اروپاى قدیم نقل مى

 بودند كه معبود ، مثلث االقانیم است . 

  . تر بگویم ، خدا داراى سه اقنوم استو ساده

داستان ثالوث را  و باز از یونانیها و رومیان و فنالندیها و اسكاندیناویها نیز همان

  . كندنقل مى

  . ها نقل كرده استو نیز اعتقاد به كلمه را از كلدانیها و آشوریها و فنیقى

و دوان سابق الذكر در همان كتابش) خرافات تورات و ادیانى نظیر آن( صفحه 

اش این است : اعتقاد و تصور اینكه یكى مطلبى نقل كرده كه خالصه ترجمه 182تا  181

هه و خدایان ، وسیله نجات بشر شده ، به اینكه خود را بكشتن دهد ، اعتقادى است از آل

 بسیار قدیمى در میان هندوها و وثنى مذهبان و دیگران . 

گوید : هندوان معتقدند وى سپس شواهدى بر این معنا نقل كرده است از آن جمله مى

  . كه نفس اله فشنو است -كه كرشنا مولود بكر 

  . باعتقاد آنان نه ابتدا دارد و نه انتها فشنوئى كه

از در مهر و عطوفت حركتى كرد ، تا زمین را از سنگینى گناهانى كه تحمل كرده 

  . نجات دهد

  . ناگزیر به زمین آمد و با دادن قربانى از ناحیه خود ، انسان را نجات داد

ه شده بود به گوید: مستر مور عكس كرشنا را در حالى كه بدار آویختو نیز مى

میخكوب  همان شكلى كه در كتب هنود تصویر شده یعنى انسانى كه دو دست و دو پایش بدار

  . اى از انسان تصویر شده كشیده استشده و بر روى پیراهنش عكس یك قلب وارونه

و نیز نوشته كه عكس كرشنا بصورت انسانى آویخته شده بدار ، در حالى كه تاجى 

  . دیده شده استاز طال بسر دارد ، 

اند و هم معتقدند كه وقتى بدار آویخته و اتفاقا نصارا در باره مسیح نیز ، هم نوشته

  . شد ، تاجى از خار بر سر داشت

پرست معتقدند كه هوك صاحب سفرنامه نیز در سفرنامه خود نوشته: هندوهاى بت

خطاهایش ، قربانى بعضى از خدایان بصورت انسانى متجسد شده و براى نجات انسان از 

  . اندتقدیم كرده

گوید: نویسنده كتاب هنود آقاى موریفورلیمس در كتاب خود نوشته: و نیز مى

پرست ، معتقد به خطیئه اصلى هستند ، از جمله شواهدى كه داللت بر وجود هندوهاى بت

ها و توسالتى كه بعد از كیاترى چنین اعتقادى در ایشان دارد ، این است كه در مناجات
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ام ، و طبیعتى شریر كار و مرتكب خطا شده، اینك من گنه دارند ، آمده كه ، اى معبود من

دارم ، مادرم مرا به گناه حامله شد ، پس مرا نجات بده ، اى صاحب دیدگان حندقوقیه  و 

  خالصى بخش خاطئین از گناهان  و از آثار شوم آن.

هاى قدیمى ، آنجا كه سخن از هندوها كوكس در كتاب خود دیانتو كشیش جورج

كنند به اینكه او شجاعى با شهامت گوید : هندوها ، خداى خود كرشنا را توصیف مىمى دارد

اى براى بشر بود  و پر بود از الهوت ، براى اینكه خود را پیشكش كرد ، تا عوض و ذخیره

  . كارانباشد از گناه گنه

قاى هیجین هم از اولین فرد اروپائى كه پا به سرزمین نپال و تبت نهاد ، یعنى آ

پرستند گفته : او خون خود اندارادا الكروزوبوس نقل كرده كه در باره اله اندرا كه او را مى

دار دست و پایش را سوراخ كرد ، تا بشر را از گناهانش را به چوبه دار ریخت  و میخ

  . و هم اكنون عكس دار در كتب آنان موجود است خالصى ببخشد

نى تصویر اله اندرا در حالیكه بر باالى و در كتاب جورجیوس راهب ، عكس یع

 دار كشیده شده ، موجود است . 

البته به شكل صلیبى كه اضالع آن از حیث عرض ، متساوى و از حیث طول ، 

  . مختلف است

و در باالى دار صورت سر و  تر از پائین آن استباین معنا كه باالى دار كوتاه

رسید كه ردن او نبود ، هیچ بیننده بذهنش نمىگردن اندرا كشیده شدهو اگر صورت سر و گ

  . این صورت شخص بدار آویخته شده است

و اما آنچه از بودائیان در بوذه نقل شده ، از تمام جهات بیشتر از سایر مذاهب با 

معتقدات نصارا انطباق دارد ، حتى بودائیان ، بوداى خود را مسیح و مولود یگانه و 

ند و مي گویند: بودا ، انسانى كامل و در عین حال الهى كامل اخالصى بخش عالم نامیده

است كه در قالب ناسوت و جسمیت درآمده است تا خود را بدست ذبح بسپارد و قربانى شود 

 و بدین وسیله كفاره گناهان بشر باشد و بشر را از گناهان خالصى بخشد . 

ه بر آن ، وارث ملكوت و در نتیجه آنها در برابر گناهانشان عقاب نشوند و عالو

  . اندآسمانها گردند و این معنا را بسیارى از علماى غرب آورده

از آن جمله بیل در كتاب خود و هوك در سفرنامه خود و موالر در كتاب ) تاریخ 

  . االداب السنسكریتى( خود و غیر ایشان است

به تفسیر المنار خواننده عزیز ، اگر بخواهد ، از همه منقوالت اطالع حاصل كند ، 

جلد ششم ، تفسیر سوره نساء و به كتابهاى دائرة المعارف و كتاب عقائد الوثنیة فى الدیانة 

اى از عقیده تجسم الهوت النصرانیة و غیر اینها مراجعه نماید این بود چكیده و بلكه نمونه

ق گردیدن ، در قالب ناسوت و داستان بدار آویخته شدن براى فدا گشتن و كفاره گناهان خل

  . هاى قدیم ، قبل از ظهور مسیحیت و گسترش یافتن آن در پهناى زمیندر دیانت

پس دیگر جاى تردید براى خواننده عزیز باقى نماند كه قبل از آنكه مسیحیت دعوت 

در پهناى زمین راه یابند ، این عقاید در دل مردم دنیا رسوخ  خود را آغاز كند و مبلغین آن



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب هفتاد و چهارم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مباحث تاریخی 88

ا مسلم شدن این معنا ، بخاطر مداركى كه از نظر گذشت ، آیا این احتمال را یافته بود و ب

دهید كه داعیان و مبلغین مسیحیت) براى اینكه دعوت خود را بخورد مردم آن روز نمى

بدهند،( اصول و فروع مسیحیت را گرفته ، در قالب وثنیت ریختند ، تا دلهاى مردم را به 

لیمات خود را بخورد مردم بدهند و مردم بتوانند آن تعلیمات را خود متمایل كرده و بتوانند تع

كنند ، كه به حكما و فالسفه هضم كنند؟ این احتمال را كلمات بولس و غیر او نیز تایید مى

گویند : إله رب كنند و مىحمله آورده و بطور كلى از طرق استداللهاى عقلى غیبگوئى مى

 دهد . یح مىبالهت ابلهان را بر تفكر عقال ترج

و این نیست مگر بخاطر اینكه این مبلغین با تعلیمات) پوچ و خرافى( خود در 

آرائى كرده و به جنگ عقل حقیقت در برابر عقل و مكاتب تعقل و استدالل صف

  .اندبرخاسته

اند به اینكه هیچ راهى براى و لذا اهل تعقل و استدالل این دعوت را رد نموده

براى تصور صحیح آن نیست، تا چه رسد به اینكه بعد از تصور ، آنرا  پذیرفتن آن و بلكه

  . بپذیریم

و  سه تا شدن یكى و یكى شدن سه تا قابل تصور نیست ، تا چه برسد به قبول آن،() 

اى جز این ندیدند كه اساس دعوت خود را بر مكاشفه و پر شدن از چاره لذا مبلغین مسیحیت

  . روح مقدس بگذراند

توانند با عقول بشر به جنگ و ستیز بلغین مسیحیت وقتى دیدند كه نمىآرى م

اى را بدست بپردازند ، همان كارى را كردند كه جاهالن از متصوفه كردند ، یعنى طریقه

  . گرفتند غیر طریقه و روش عقل

كند ، مبلغین عالوه بر این بطوریكه كتاب) اعمال الرسل و التواریخ( حكایت مى

بانیت و ترك دنیا را شعار خود نموده ، از وطن خود چشم پوشیده ، دوره گردى مسیحیت ره

را كار خود كردند و از این راه دعوت مسیحیت را گسترش دادند و در هر سرزمینى مورد 

آن سرزمین قرار گرفتند و سر موفقیتشان و مخصوصا در امپراطورى روم،  استقبال عوام

 بود.سرخوردگى مردم از وضع موجودشان 

گیرى و استعباد بیچارگان و فاصله غیر چون شیوع ظلم و تعدى و رواج احكام برده

قابل تحمل بین طبقه حاكمه و طبقه محكوم و بین آمر و مامور و نابرابرى عمیق بین زندگى 

اغنیاء و اهل عیش و نوش و زندگى فقرا و مساكین و بردگان زمینه را براى قبول این 

گشتند ، هر چند كه به اصول مردم بجان آمده ، دنبال راه نجاتى مى د.دعوت فراهم كرده بو

 آن راه نجات ، پى نبرند!

كرد ، براى اینكه و اتفاقا دعوت مسیحیت از این جهت خواسته مردم را تامین مى

كردند ، دعوت به برادرى ، دوستى ، تساوى حقوق ، معاشرت اولین دعوتى كه مبلغین مى

، ترك دنیا و زندگى مكدر و ناپایدار آن و رو آوردن به زندگى پاكیزه و  نیكو در بین مردم

 سعادتمندى بود كه در ملكوت آسمان دارند . 

و درست به همین جهت بود كه طبقه حاكم سالطین و قیصرها آنطور كه باید 
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  . آمدندكردند البته در صدد اذیت و سیاست و طردشان هم بر نمىاعتنائى به مبلغین نمى

همین وضع باعث شد كه بدون سر و صدا و درگیرى و تظاهرات ، روز بروز عدد 

گروندگان به مسیحیت زیاد شود و قوت و قدرت و شدت بیشترى یافته ، تا آنجا كه دامنه این 

دعوت به همه جاى امپراطورى روم و به آفریقا و به هند و دیگر بالد كشیده شد ، جمعیت 

و كلیساها برپا شد ، در كلیساها بروى مردم باز شد و با باز شدن انبوهى باین دین درآمدند 

هر كلیسا ، درى از یك بتكده بسته گردید و مبلغین مسیحیت هیچگاه متعرض و مزاحم 

شدند و نیز هرگز پنجه به روى پادشاهان زمان و رؤساى وثنیت و هدم اساس این مرام نمى

آنها نیز ابائى نداشتند ، احكام و دستورات  كشیدند و از كرنش در برابرحكام ستمگر نمى

شد كه همین رفتار منجر به هالكت و قتل و حبس و كردند و چه بسا مىآنان را مخالفت نمى

 شد . عذابشان مى

شد و طایفه سوم تبعید و آواره اى دیگر زندانى مىاى كشته و طایفهپیوسته طایفه

  . گشتمى

ا اوان امپراطورى كنستانتین رسید ، او به كیش گذشت ، تامر به همین منوال مى

مسیحیت ایمان آورد  و ایمان خود را در بین ملت اعالم كرد و بلكه مسیحیت را دین رسمى 

اعالم نمود و در روم و كشورهاى تابع روم ، كلیساها ساخت و این در نیمه آخر قرن چهارم 

  . میالدى بود

ها به اطراف و اكناف و از آنجا كشیشو نصرانیت در كلیساى روم تمركز یافت 

ها بسازند و انجیل را به مردم شدند تا در همه جا كلیساها و دیرها و مدرسهزمین اعزام مى

 تعلیم دهند . 

آنچه الزم است مورد توجه و دقت قرار گیرد ، این است كه مبلغین اساس دعوت 

لقدس  و مساله دار و فداء و خود را اصول مسلمه انجیل مثال مساله پدر پسرى  و روح ا

غیر ذلك قرار داده ، آنها را اصل مسلم و غیر قابل بحث معرفى نموده ، هر حرف دیگرى 

  . را بر اساس آن مورد بحث و تفسیر قرار دادند

شود و همین خود اولین اشكال و اولین ضعفى است كه متوجه بحثهاى دینى آنان مى

  . است و اولین دلیل بر سستى این تعلیمات

براى اینكه استحكام هر بنائى به استحكام بنیان آنست و گرنه خود بنا و لو به هر جا 

 هاى خشتش از سرب ریخته شده باشد . كه رسیده باشد ، همچنین و لو دانه دانه

كند  و اساس مسیحیت غیر مع ذلك سستى و ضعف اساس خود را جبران نمى

آن ساخته شده ، یعنى پایه تثلیث) یكى بودن سه تا و اى كه این دین روى معقول بودن پایه

  . سازدسه بودن یكى( و مساله دار  و فداء شدن را معقول نمى

اند كه امرى غیر اى از دانشمندان مسیحى مذهب هم به این معنا اعتراف نمودهعده

بدا قبول اند كه مسائل دینى را باید تعمعقول است. ولى در آخر آن را اینطور توجیه كرده

كرد و این اختصاص به مسائل نامبرده در مسیحیت ندارد ، چه بسا از مسائل سایر ادیان نیز 

 داند و در عین حال مردم به آنها معتقدند . هست كه عقل آنها را محال مى
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لیكن این توجیه ، پندار فاسدى است كه باز از همان اصل فاسد منشا گرفته ، چگونه 

اش باطل و محال باشد؟ ین بر حق باشد و در عین حال اساس و پایهشود كه یك دتصور مى

دهیم كه دین حق است، با عقل پذیریم و تشخیص مىما و هر عاقل دیگر اگر دینى را مى

اى حق باشد و در عین داند كه عقیدهدهیم و عقل این معنا را ممكن نمىخود تشخیص مى

تناقضى است صریح كه از محاالت اولیه عقل حال اصول آن باطل و محال باشد و این خود 

 است . 

بلى ، ممكن است دینى مشتمل بر امرى باشد ممكن و غیر عادى ، یعنى خارق 

  . العاده و خارج از سنت طبیعى و اما اشتمال آن بر محال ذاتى به هیچ وجه ممكن نیست

دعوت و همین طریقه بحثى كه ذكر كردیم باعث شد كه از همان اوائل انتشار 

نصرانیت و رو آوردن محصلین به ابحاث دینى در مدارس روم و اسكندریه و سایر مدارس 

مسیحیت ، درگیرى و مشاجره رخ دهد ، كلیسا روز بروز مراقبت خود را در جلوگیرى از 

این درگیریها و حفظ وحدت كلمه بیشتر نمود و مجمعى تشكیل داد كه تا هر وقت از ناحیه 

شود و در آن مجمع ، یا آن بطریق و اسقف  حرف تازه و ناسازگارى پیدابطریق و یا اسقفى 

را قانع سازد و یا با چماق تكفیر و تبعید و حتى قتل ، او را سر جاى خود بنشاند و به 

  دیگران بفهماند كه فضولى كردن در دین چه عواقبى را در بر دارد!

تشكیل  بود كه علیه اریوساولین مجمعى كه باین منظور تشكیل شد، انجمن نیقیه 

  . گردید او گفته بود: اقنوم پسر ممكن نیست مساوى با اقنوم پدر باشد

اقنوم پسر مخلوق و حادث   -مسیح  -قدیم است و  -یعنى هللا تعالى  -بلكه اقنوم پدر 

است ، لذا براى سركوب كردن او و سخنانش سیصد و سیزده بِطریق و اسقف در قسطنطنیه 

شده و در حضور قیصر آنروز یعنى كنستانتین به عقائد خود اعتراف نموده به  گرد هم جمع

كلمه واحده گفتند: ما ایمان داریم به خداى واحد پدر كه مالك همه چیز و صانع دیدنیها و 

ندیدنیها است و به پسر واحد یسوع مسیح پسر هللا واحد ، بكر همه خالئق ، پسرى كه 

ت از اله حق دیگر ، از جوهر پدرش ، آن كسى كه به دست مصنوع نیست بلكه اله حقى اس

او همه عوالم و همه موجودات متقن شد ، آن كسى كه بخاطر ما و بخاطر خالصى ما از 

زائیده شد و در ایام فیالطوس  -بكر  -آسمان آمد و از روح القدس مجسم شد و از مریم بتول 

بر در آمد و به آسمان صعود نموده ، در بدار آویخته و سپس دفن شد و بعد از سه روز از ق

 طرف راست پدرش نشست . 

و او آماده است تا بار دیگر بزمین بیاید و بین مردگان و زندگان داورى كند  و نیز 

شود و ایمان داریم به ایمان داریم به روح القدس واحد، روح حقى كه از پدرش خارج مى

براى آمرزش خطایا و ایمان داریم به معمودیه واحده) یعنى طهارت و قداست باطن( 

جماعت واحده قدسیه مسیحیت، جاثلیقیه و نیز ایمان داریم به اینكه بدنهاى ما بعد از مردن 

  یابد.خیزد و حیات ابدى مىدوباره برمى

این اولین انجمنى بود كه براى این منظور تشكیل دادند و بعد از آن انجمنهاى 

بى مذاهب دیگر مسیحیت از قبیل نسطوریه و یعقوبیه و بسیارى به منظور تبرى و سركو
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 الیانیه و الیلیارسیه، مقدانوسیه، سبالیوسیه، نوئتوسیه، بولسیه و غیر اینها تشكیل یافت . 

داد و هرگز در این كار خستگى  و در و كلیسا همچنان به تفتیش عقاید ادامه مى

افزود، تا آنجا كه سیطره خود مىدعوت خود سستى بخرج نداد ، بلكه روز بروز بقوت و 

میالدى موفق شد، سایر دول اروپا از قبیل فرانسه، انگلیس، اتریش، بورسا،  496در سال 

اسپانیا، پرتغال، بلژیك، هلند و غیر آن را بسوى نصرانیت جلب كند اال روسیه كه بعدها به 

  . این دین گروید

و از سوى دیگر امپراطورى روم  از یك سو دائما كلیسا رو به پیشرفت و تقدم بود

مورد حمله امتهاى شمالى و عشایر صحرانشین اروپا قرار گرفت و جنگهاى پى در پى و 

ور كه بر روم كرد تا آنجا كه بومیان روم و اقوام حملهها این امپراطورى را تضعیف مىفتنه

حكومت داده ، زمام امور استیالء یافته بودند ، بر این معنا توافق كردند كه كلیسا را بر خود 

  . دنیا را هم بر او بسپارند ، همانطور كه زمام امور دین را در دست داشت

در نتیجه كلیسا هم داراى سلطنت روحانى و دینى شد و هم سلطنت دنیایى و 

 جسمانى . 

میالدى ، ریاست كلیسا بدست پاپ گریگواگر بود كه  590و در آن ایام یعنى سال 

لیساى روم ریاست مطلقه بر همه عالم مسیحیت یافت) و نه تنها كلیساهاى باز در نتیجه ك

  گرفت.(روم بلكه تمامى كلیساهاى دنیا از كلیساى روم الهام مى

چیزى كه هست چندى طول نكشید كه امپراطورى روم به دو امپراطورى منشعب 

ى كه پایتخت شد ، امپراطورى روم غربى كه پایتخت آن روم بود و امپراطورى روم شرق

آن قسطنطنیه) استانبول( بود و قیصرهاى روم شرقى، خود را رؤساى دینى مملكت 

دانستند، ولى كلیساى روم زیر بار این حرف نرفت و همین مبدأ پیدایش انشعاب مسیحیت مى

به دو مذهب كاتولیك) پیروان كلیساى روم( و ارتودوكس ) پیروان كلیساى استانبول( گردید 

 . 

همین منوال گذشت، تا آنكه قسطنطنیه بدست آل عثمان فتح گردید و قیصر امر به 

روم بالى اولوكوس از آخرین قیصرهاى روم شرقى و نیز كشیش آن روز در كلیساى 

  . ایاصوفیه كشته شدند

و بعد از كشته شدن قیصر روم این منصب دینى ، یعنى ریاست كنیسه را قیصرهاى 

بریم ، براى اینكه با آنها آنرا از قیصرهاى روم به ارث مى روسیه ادعا نموده ، گفتند ما

ایم  و در این ایام كه قرن خویشاوندى سببى داریم ، دختر به آنها داده و از آنها دختر گرفته

 ها هم مسیحى شده بودند . دهم میالدى بود ، روس

ورده و در نتیجه پادشاهان روسیه سمت كشیشى كلیساهاى سرزمین خود را بدست آ

  . میالدى بوده است 1454، تا از تبعیت كلیساى روم درآمدند و این در سال 

قرن بهمین حال باقى ماند تا آنكه تزارنیكوال كشته شد و او آخرین  5جریان تا حدود 

میالدى بدست كمونیستها  1918اش در سال قیصر روسیه بود كه خودش و تمامى خانواده

روم تقریبا بحال اولش یعنى قبل از انشعابش برگشت) و  بقتل رسیدند در نتیجه كلیساى
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 دوباره به همه كلیساهاى روم غربى و شرقى مسلط شد.( 

روزى شد و آن این بود كه كلیسا در بحبوحه ترقى و لیكن از سوى دیگر دچار تیره

اوج قدرتش) در قرون وسطى( بر تمامى جهات زندگى مردم دست انداخته بود، و مردم 

  . توانستند بكنندازه كلیسا هیچ كارى نمىبدون اج

كلیسا از هر جهت دست و پاى مردم را بسته بود و وقتى كارد به استخوان مردم 

اى از متدینین به انجیل ، علیه كلیسا شورش كردند و خواستار آزادى شده ، در رسید طائفه

ق آنچه مجامعشان ها درآمده، تعالیم انجیلى را طبآخر از پیروى رؤساى كلیسا و پاپ

كردند ، این طائفه را ها در فهم آن اتفاق داشتند ، اطاعت مىفهمیدند و علماء و كشیشمى

 ارتدوكس خواندند . 

ها درآمدند، بلكه در تعلیم انجیلى بكلى اى دیگر نه تنها از اطاعت رؤسا و پاپطائفه

از آنان نكردند، اینها را  از اطاعت كلیساى روم سر باز زده ، اعتنائى به دستورات صادره

 پروتستان نامیدند ، در نتیجه ، عالم مسیحیت در آنروزها به سه شاخه منشعب شد:

  . كاتولیك كه پیرو كلیساى روم و تعلیمات آنهایند -1

ارتدوكس كه تابع تعلیمات كلیساى نام برده بودند ، اما خود كلیسا را فرمان  -2

از انقراض امپراطورى روم و مخصوصا بعد بردند كه قبال گفتیم این شاخه بعد نمى

 از انتقال كلیساى قسطنطنیه از روم شرقى به مسكو پیدا شد. 

اى مخصوص پروتستانت كه بكلى از پیروى و هم تعلیم كلیسا سر باز زد و طریقه -3

  . به خود پیش گرفت و در قرن پانزدهم میالدى موجودیت خود را اعالم نمود

تاریخى مسیحیت ، در زمانى قریب به بیست قرن و اشخاصى این بود اجمالى از سیر 

دانند كه منظور ما از نقل این مطالب ، كه به وضع این تفسیر بصیرت و آشنائى دارند ، مى

 سرائى نبود ، بلكه چند نكته در نظر داشتیم:قصه

خواننده عزیز این كتاب نسبت به تحوالت تاریخى كه در مذهب مسیحیان رخ  اول اینكه

اى كه در آغاز مسیحیت ، در این داده آشنا باشد و خودش بتواند حدس بزند كه فالن عقیده

دین وجود نداشته ، از كجا بسوى آن راه یافته؟ آیا از این راه بوده كه اشخاصى كه دنبال 

آمدند ، قبال داراى مثال عقیده تثلیث یا فداء و امثال آن دعوت كشیشها به دین مسیح در مى

اند؟ و خالصه عامل وراثت ند؟ و در كیش مسیحیت هم همچنان آن عقاید را حفظ كردهابوده

ها راه داده؟ و یا از خارج مسیحیت بداخل آن سرایت كرده؟ و آنها را بداخل تعلیمات انجیل

یا در اثر معاشرت و خلط مسیحى با غیر مسیحى  و یا در اثر اینكه یك مبلغ مسیحیت 

ود برنجاند ، قهرا و بطور عادى با عقاید یك وثنى مذهب هم خواهد كسى را از خنمى

توانند دعوت اند، جز با قبول آن عقاید نمىكند و یا اینكه داعیان مسیحیت دیدهموافقت مى

 مسیحیت را پیش ببرند؟

نمائى كلیسا و مخصوصا كلیساى روم، در قرون وسطاى میالدى به قدرت دوم اینكه

یكه هم بر امور دین مردم سیطره داشتند و هم بر امور دنیاى اش رسید بطورنهایت درجه

شد ، شاه نصب هاى سلطنتى اروپا به اشاره كلیسا   اداره مىاى كه تختآنان، آنهم سیطره
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  . نمودندكردند و شاه دیگر را عزل مىمى

د گویند پاپ بزرگ ، آنقدر قدرت یافته بود كه وقتى یكى از پادشاهان نزدش آمده بومى

تا وى از گناهش بگذرد)چون یكى از كارهاى كلیسا گناه بخشیدن است!( او با پاى خود تاج 

  . آن پادشاه را پرت كرد

نویسد: وقتى امپراطورى آلمان خطائى كرده بود و پاپ براى اینكه و باز همان كتاب مى

كه ، فصل ، او را بیامرزد ، دستور داد سه روز پاى برهنه در جلو قصرش بایستد ، با این

  . فصل زمستان بود

حكومت كلیسا مسلمانان را طورى براى مریدان خود توصیف و معرفى كرده بودند كه 

پرستى است ، این معنا از شعارهاى بطور جدى معتقد شده بودند كه دین اسالم دین بت

ن نصارا علیه مسلمانان جنگهاى صلیبى و اشعارى كه در آن جنگ براى شوراند

 خورد . ، كامال بچشم مىسرودندمى

آرى در طول این جنگ ، كه سالهاى متمادى ادامه داشت ، كلیسا شعراى خود را وادار 

كرد ، براى به هیجان آوردن سربازان خود علیه مسلمانان اشعارى مبنى بر اینكه مى

  . پرستند ، بسرایندمسلمانان چنین و چنانند و بت مى

نویسد : در فصل اولش مى« دیانت االسالمیهال» هنرى دوكاسترى در كتاب خود

اند كه اسامى آنها بترتیب: ماهوم است كه پرستند و خود داراى سه الهمسلمانان بت مى

در  شود و این اولین الهه ایشان است كه همان محمد است.بافومید و ماهومند نیز نامیده مى

به سوم اله ترفاجان خداى سوم رتبه دوم اله ایلین است كه خداى دوم ایشان است و در رت

  . است

و چه بسا از كلمات بعضى مسلمانان استفاده شود كه غیر این سه خدا دو خداى دیگر به 

تر از آن سه خدا قرار دارند اى پائینهاى مارتبان و جوبین دارند لیكن این دو خدا در رتبهنام

وى الوهیت خود بنا نهاده و گویند، كه محمد دعوت خود را بر دعو مسلمانان خودشان مى

  . اند : او براى خود ، صنمى و بتى از طال داردچه بسا گفته

و در اشعارى كه ریشار براى تحریك سربازان مسیحى فرانسه علیه مسلمین سروده ، 

در بارگاه  آمده : قیام كنید و ماهومند و ترفاجان را سرنگون ساخته و در آتش اندازید تا

  !!!؟ئید خداى خود تقرب جو

و در اشعار روالن در تعریف ماهوم خداى مسلمانان آمده: در ساختن این خدا دقت 

اند كه اگر آنرا اند و ثانیا آنقدر زیبا ساختهكاملى بكار رفته ، اوال آنرا از طال و نقره ساخته

كنى كه هیچ صنعتگرى ممكن نیست صورتى زیباتر از آن در خیال خود ببینى یقین مى

اى ند ، تا چه رسد به اینكه از عالم خیال و تصور بخارجش بیاورد و چنین جثهتصور ك

عظیم و صنعتى زیبا را كه در سیمایش آثار جاللت هویدا باشد، بسازد. آرى ماهوم از طال 

زند. آنگاه این خدا را بر باالى و نقره ریخته شده و آنقدر شفاف است كه برقش چشم را مى

جواهرات ساخته شده ، آنهم از زیباترین مصنوعات است ، بطوریكه  اند كه ازفیلى نهاده

داخل شكمش از ظاهر پیداست مثل اینكه بیننده از باطن آن فیل ، نور و روشنائى احساس 
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اند بطوریكه هر یك از جواهرات ، كند و تازه همین فیل كذائى را جواهرنشان نیز كردهمى

هم آنقدر شفاف است كه باطنش از ظاهرش  لمعان خاص بخود را دارد ، آن جواهرات

  . شودپیداست و در زیبایى صنعت ، نظیرش یافت نمى

فرستد، لذا در و چون این خدایان مسلمین در مواقع سختى و جنگ بایشان وحى مى

بعضى از جنگها كه مسلمانان فرار كردند ، فرمانده نیروى دشمن دستور داد تا آنان را 

 بتوانند اله ایشان را كه در مكه است )یعنى محمد( را دستگیر سازند .  تعقیب كنند ، تا شاید

گوید : اله مسلمانان) یعنى محمد( به بعضى از كسانى كه شاهد این تعقیب بوده ، مى

نزد مسلمین آمد، در حالى كه جمعیتى انبوه از پیروانش، پیرامونش را گرفته بودند و طبل و 

خواندند و د ، بوق و سرنائى كه همه از نقره بود ، آواز مىنواختنشیپور و بوق و سرنا مى

اش در لشكرگاه رقصیدند، تا او را با سرور و خوشحالى به لشكرگاه آوردند ، و خلیفهمى

منتظر او بود. همینكه او را دید بزانو ایستاد و شروع كرد به عبادت او و خضوع و خشوع 

  . در برابرش

گوید: ساحران له ماهوم كه وصفش را آوردیم ، مىو نیز همین ریشار در وصف ا

یكى از افراد جن را مسخر خود كرده ، او را در شكم این بت جاى دادند و آن جن ، اول 

گوید و مسلمین هم سراپا كشد و بعد از آن با مسلمانان سخن مىزند و عربده مىنعره مى

  . شوندگوش مى

و  ایامى كه تنور جنگهاى صلیبى داغ بودامثال این اتهامات در كتب كلیسا ، در 

حتى كتابهائى كه بعد از آن جنگها تاریخ آنها را نوشته بسیار است ، هر چند كه آنقدر 

دارد ، بطوریكه غالبا دروغهایشان شاخدار است كه خواننده را هم به شك و شگفتى وا مى

خواند كه ها مىچیزهایى در آن كتابكند، براى اینكه صحت آن مطالب را باور نمى

 هیچ مسلمانى خوابش را هم ندیده، تا چه رسد به اینكه در بیدارى دیده باشد.

 

خواننده متفكر ، متوجه شود كه تطورات چگونه بر دعوت مسیح مستولى  سوم اینكه

گردید و این دعوت در مسیرش در خالل قرون گذشته تا به امروز چه دگرگونیهایى بخود 

پرستى را بطورى مرموز و هوسبازان شده و بفهمد كه عقاید بتگرفته و چگونه ملعبه 

ماهرانه وارد در دعوت مسیحیت كردند، اوال در حق مسیح ، غلو نموده، او را موجودى 

 الهوتى معرفى نمودند و بعدا بتدریج سر از تثلیث و سه خدائى در آوردند . 

ضمیمه كردند ، تا در خداى پسر و پدر و روح و در آخر مساله صلیب و فدا را هم 

  سایه آن عمل به شریعت را تعطیل نموده ، به صرف اعتقاد اكتفا كنند.

گیرى شد و زمام تصمیمهمه اینها در آغاز بصورت دین و دستورات دینى صادر مى

  . در آنها بدست كلیسا بود

گرفت، براى مردم نماز و روزه و غسل تعمید درست كند و كلیسا بود كه تصمیم مى

دینى و الحاد، همواره رو به قوت بود ، چون وقتى كردند ولى بىمردم هم به آن عمل مى

شود كه شد و به فرما مىقرار شد عمل به شرایع الزم نباشد ، روح مادیت بر جامعه حكم
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 انشعابها منجر گردید تا آنكه فتنه پروتستانها بپا شد . 

نداشت و هرج و مرج در آن اى و بجاى احكام و شرایع دینى كه هیچ ضابطه

در غیر مواد قانون تشكیل  حكمفرما بود، قوانین رسمى و بشرى كه اساس آنرا حریت

، جانشین احكام كلیسا شد و قرار شد، مردم تنها رعایت قوانین كشورى را بكنند و در دادمى

اثر خود غیر موارد قانون، آزاد آزاد باشند و این باعث شد كه تعلیمات مسیحیت روز بروز 

 را از دست بدهد و در نتیجه بتدریج اركان اخالق و فضائل انسانیت متزلزل گردد . 

پرستى و آزادى حیوانى ، مساله شیوعیت و اشتراك در اثر گسترش یافتن روح ماده

از راه رسید  و با  -یعنى مادیگرى بدلیل منطق تحول  -پیدا شد و فلسفه ماتریالیسم دیالكتیك 

ود ، خدا و اخالق فاضله و اعمال دینى را بكلى از زندگى بشر بیرون راند چماق سفسطه خ

و انسانیت معنوى جاى خود را به حیوانیت مادى داد كه خوئى است تركیب شده از درندگى 

 و چرندگى و دنیا هم با گامهائى بلند به سوى این تازه از راه رسیده بشتافت . 

دینى كه همه جاى دنیا را فرا گرفته هاى خواهید پرسید ، پس این همه نهضت

  چیست؟

گوئیم : همه اینها بازیهایى است ، سیاسى كه بدست رجال سیاست راه در پاسخ مى

افتد ، تا آنها به اهداف و آرزوهاى خود برسند ، چون امروز مثل قدیم كشورگشائى با مى

  ت.شود ، امروز فن و دانشى روى كار آمده بنام سیاسشمشیر انجام نمى

كوبد و به هر سوراخ و پناهگاهى دست پس یك سیاستمدار حلقه هر درى را مى

  . اندازدمى

گوید: نهضت دكتر ژوزف شیتلر استاد علوم دینى در دانشگاه لوتران شیكاگو مى

دینى كه اخیرا در آمریكا پیدا شده ، چیزى جز تطبیق دین بر مظاهر تمدن جدید نیست ، این 

خواهند به كنند و مىسیاستمداران هستند كه این نهضت را از پشت پرده هدایت و اداره مى

 النند كه تمدن جدید هیچ تضادى با دین ندارد . مردم بفهمانند و بقبو

اند كه اگر این معنا را با تلقین و بصورت یك نهضت دینى چون احساس خطر كرده

به مردم بقبوالنند فرداست كه خود مردم متدین به دین واقعى) اگر فرضا روزى فرصت پیدا 

  . كنندكنند!( علیه این تمدن قیام مى

وغى و قالبى درست انجام شود و فرضا روزى در و اما اگر این نهضت در

كنند، براه بیفتد، دیگر مردم به آن زمزمه اعتنائى نمى اى از كشور، زمزمه نهضتىگوشه

  اند.اند و دین خود را با تمدن روز تطبیق نمودهچون خودشان نهضت كرده

یكا دكتر جرج فلوروفسكى بزرگترین مدافع روسى كلیساى اورتودوكس هم در آمر

گفته بود: تعلیمات دینى در آمریكا ، تعلیمات جدى دینى نیست، بلكه دلخوشى کنکى است) 

 دینى برهاند!(كه مردم را از ننگ بى

دلیلش هم این است كه اگر براستى نهضت حقیقى دین بود ، باید متكى بر تعلیمات 

  . بودعمیق و واقعى مى

ان دین از كجا سر برآورد و در كجا پس خواننده عزیز ، باید متوجه باشد كه كارو



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب هفتاد و چهارم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مباحث تاریخی 96

  . پیاده شد

در آغاز بنام احیاى دین) عقیده و اخالق و اعمال( و یا به تعبیر دیگر) معارف و 

دینى و ال مذهبى و لغو شدن تمامى احكام دین و اخالقیات و شرایع( سر برآورد و در بى

 روى آورى به مادیات و حیوانیت خاتمه یافت . 

سر زد ، كسى  پولستحول نبود، مگر بخاطر اولین انحرافى كه از و این تطور و 

اگر مسیحیان این تمدن گویند آرى ، خوانند ، یا پولس حواریش مىكه مردم قدیسش مى

كند ، تمدن پولسى نام عصر حاضر را كه به اعتراف دنیا انسانیت را به نابودى تهدید مى

صدیقش كرد ، تا اینكه مسیح را قائد و رهبر توان تتر است و بهتر مىبگذارند ، شایسته

 این تمدن بشمارند و آن جناب را پرچمدار چنین تمدنى بدانند! 

  486ص :    3المیزان ج : 
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 فصل هشتم

 

 ذوالقرنین در قرآن
 

 

 

 

  گفتاری قرآنى و تاریخى در چند مبحث پیرامون

 داستان ذو القرنین
 

  القرنین در قرآن داستان ذو -بحث اول 
قرآن كریم متعرض اسم او و تاریخ زندگى و والدت و نسب و سایر مشخصاتش 

نشده است. البته این رسم قرآن كریم در همه موارد است كه در هیچ یك از قصص گذشتگان 

گانه او كرده ، پردازد. در خصوص ذو القرنین هم اكتفا به ذكر سفرهاى سهبه جزئیات نمى

ه مغرب تا آنجا كه به محل فرو رفتن خورشید رسیده و دیده است كه آفتاب در اول رحلتش ب

  . رود و در آن محل به قومى برخورده استعین حمئة و یا حامیه فرو مى

و رحلت دومش از مغرب به طرف مشرق بوده ، تا آنجا كه به محل طلوع خورشید 

  . و آفتاب ساتر و حاجبى قرار نداده رسیده و در آنجا به قومى برخورده كه خداوند میان آنان

و رحلت سومش تا به موضع بین السدین بوده و در آنجا به مردمى برخورده كه به 

فهمیدند و چون از شر یاجوج و ماجوج شكایت كردند ، و هیچ وجه حرف و كالم نمى

مانع نفوذ  اى در اختیارش بگذارند و او بر ایشان دیوارى بكشد ، تاپیشنهاد كردند كه هزینه

یاجوج و ماجوج در بالد آنان باشد او نیز پذیرفته و وعده داده سدى بسازد كه ما فوق آنچه 

كنند بوده باشد ، ولى از قبول هزینه خوددارى كرده است و تنها از آنها آرزویش را مى

  . ایشان نیروى انسانى خواسته است

هاى آهن و دمهاى ال و قطعهاى به رجآنگاه از همه خصوصیات بناى سد تنها اشاره

  . كوره و قطر نموده است

این آن چیزى است كه قرآن كریم از این داستان آورده و از آنچه آورده چند 

 شود:خصوصیت و جهت جوهرى داستان استفاده مى

اینكه صاحب این داستان قبل از اینكه داستانش در قرآن نازل شود بلكه حتى  اول 

» شده و این نكته از سیاق داستان یعنى جمله:لقرنین نامیده مىاش ذو ادر زمان زندگى

قالوا یا ذى » کف( و /86«  )قلنا یا ذا القرنین!» کهف( و /83«)یسئلونك عن ذى القرنین!
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آید كه در عصر رسول شود ) از جمله اول برمىکهف( به خوبى استفاده مى/94«)القرنین!

نزول این قصه چنین اسمى بر سر زبانها بوده ، كه از  قبل از وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

شود كه اسمش همین اند. از دو جمله بعدى به خوبى معلوم مىآنجناب داستانش را پرسیده

 اند.(بوده كه با آن خطابش كرده

: خصوصیت دوم اینكه او مردى مؤمن به خدا و روز جزاء و متدین به دین حق دوم

 كریم گفته است:بوده كه بنا بر نقل قرآن 

« هذا رحمة من ربى فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء و كان وعد ربى حقا!» 

 کهف( و نیز گفته:/98)

اما من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد الى ربه فیعذبه عذابا نكرا و اما من آمن و عمل » 

 کهف(/87...!«)صالحا 

ان تتخذ فیهم قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما » :گذشته از اینكه آیه 

دهد ، خود شاهد بر مزید كرامت و مقام كه خداوند اختیار تام به او مى کهف(/86«)حسنا!

فهماند كه او به وحى و یا الهام و یا به وسیله پیغمبرى از پیغمبران باشد و مىدینى او مى

 كرده . شده و او را كمك مىتایید مى

ه خداوند خیر دنیا و آخرت را : خصوصیت سوم اینكه او از كسانى بوده كسوم

  برایش جمع كرده بود:

اما خیر دنیا ، براى اینكه سلطنتى به او داده بود كه توانست با آن به مغرب و 

  . مشرق آفتاب برود و هیچ چیز جلوگیرش نشود بلكه تمامى اسباب مسخر و زبون او باشند

ر نموده به صلح و عفو و اما آخرت ، براى اینكه او بسط عدالت و اقامه حق در بش

و رفق و كرامت نفس و گستردن خیر و دفع شر در میان بشر سلوك كرد ، كه همه اینها از 

شود. عالوه استفاده مى کهف(/84«)ء سببا!انا مكنا له فى االرض و اتیناه من كل شى» :آیه

ى به او آید كه چگونه خداوند نیروى جسمانى و روحانبر آنچه كه از سیاق داستان بر مى

  ارزانى داشته است:

جهت چهارم اینكه به جماعتى ستمكار در مغرب برخورد و آنان را عذاب   چهارم:

  . نمود

جهت پنجم اینكه سدى كه بنا كرده در غیر مغرب و مشرق آفتاب بوده ، چون   پنجم:

و از بعد از آنكه به مشرق آفتاب رسیده پیروى سببى كرده تا به میان دو كوه رسیده است 

مشخصات سد او عالوه بر اینكه گفتیم در مشرق و مغرب عالم نبوده این است كه میان دو 

اند به صورت یك دیوار ممتد در كوه ساخته شده و این دو كوه را كه چون دو دیوار بوده

هاى آهن و قطر به كار رفته و قطعا در تنگنائى بوده كه آورده است. در سدى كه ساخته پاره

  . رابط میان دو قسمت مسكونى زمین بوده است آن تنگنا
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  داستان ذو القرنین و سد و یاجوج و ماجوج از نظر تاریخ -بحث دوم 
 

قدماى از مورخین هیچ یك در اخبار خود پادشاهى را كه نامش ذو القرنین و یا شبیه 

منسوب به ذو اند و نیز اقوامى به نام یاجوج و ماجوج و سدى كه به آن باشد اسم نبرده

  . اندالقرنین باشد نام نبرده

اند كه به عنوان بله به بعضى از پادشاهان حمیر از اهل یمن اشعارى نسبت داده

مباهات نسبت خود را ذكر كرده و یكى از پدران خود را كه سمت پادشاهى تبع داشته را به 

او به مغرب و مشرق عالم هایش این را نیز سروده كه نام ذو القرنین اسم برده و در سروده

 سفر كرد و سد یاجوج و ماجوج را بنا نمود.

و نیز ذكر یاجوج و ماجوج در مواضعى از كتب عهد عتیق آمده، از آن جمله در 

اند: سام و حام و یافث كه بعد اصحاح دهم از سفر تكوین تورات: اینان فرزندان دودمان نوح

ن یافث عبارت بودند از جومر و ماجوج و از طوفان براى هر یك فرزندانى شد، فرزندا

 ماداى و باوان و نوبال و ماشك و نبراس . 

و در كتاب حزقیال اصحاح سى و هشتم آمده : خطاب كالم رب به من شد كه 

گفت: اى فرزند آدم روى خود متوجه جوج سرزمین ماجوج رئیس روش ماشك و نوبال، مى

و سید و رب این چنین گفته: اى جوج رئیس  كن!  و نبوت خود را اعالم بدار و بگو آقا

كنم  هائى در دو فك تو مىگردانم و دهنهروش ماشك و نوبال، علیه تو برخاستم ، تو را برمى

سازم ، در حالى كه همه آنان و تو و همه لشگرت را چه پیاده و چه سواره بیرون مى

شان شمشیرها به باشند همهفاخرترین لباس بر تن داشته باشند و جماعتى عظیم و با سپر 

دست داشته باشند ، فارس و كوش و فوط با ایشان باشد كه همه با سپر و كالهخود باشند و 

هاى كثیرى جومر و همه لشگرش و خانواده نوجرمه از اواخر شمال با همه لشگرش شعبه

 با تو باشند . 

ه جوج بگویى سید گوید : به همین جهت اى پسر آدم باید ادعاى پیغمبرى كنى و بمى

رب امروز در نزدیكى سكناى شعب اسرائیل در حالى كه در امن هستند چنین گفته : آیا 

  . آیىدانى و از محلت از باالى شمال مىنمى

گوید: و تو اى پسر آدم و در اصحاح سى و نهم داستان سابق را دنبال نموده مى

فته: اینك من علیه توام اى جوج اى براى جوج ادعاى پیغمبرى كن و بگو سید رب اینچنین گ

برم و به رئیس روش ماشك و نوبال و اردك و اقودك و تو را از باالهاى شمال باال مى

زنم ، آورم و كمانت را از دست چپت و تیرهایت را از دست راستت مىهاى اسرائیل مىكوه

بیفتند ، آیا كه بر كوههاى اسرائیل بیفتى و همه لشگریان و شعوبى كه با تو هستند 

هاى بیابان شوى؟ بر روى زمین خواهى خوراك مرغان كاشر از هر نوع و وحشىمى

بیفتى؟ چون من به كالم سید رب سخن گفتم و آتشى بر ماجوج و بر ساكنین در جزائر ایمن 

  دانند منم رب...!فرستم ، آن وقت است كه مىمى

اى دیدم كه از آسمان نازل گوید: فرشتهو در خواب یوحنا در اصحاح بیستم مى
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گیرد شد و با او است كلید جهنم و سلسله و زنجیر بزرگى بر دست دارد ، پس مىمى

كند و به اژدهاى زنده قدیمى را كه همان ابلیس و شیطان باشد و او را هزار سال زنجیر مى

دى را كند ، تا دیگر امتهاى بعاندازد و درب جهنم را به رویش بسته قفل مىجهنمش مى

  . گمراه نكند و بعد از تمام شدن هزار سال البته باید آزاد شود  و مدت اندكى رها گردد

گوید : پس وقتى هزار سال تمام شد شیطان از زندانش آزاد گشته بیرون آنگاه مى

شود، تا امتها را كه در چهار گوشه زمینند جوج و ماجوج همه را براى جنگ جمع كند مى

ان مانند ریگ دریا باشد، پس بر پهناى گیتى سوار شوند و لشگرگاه در حالى كه عددش

قدیسین را احاطه كنند و نیز مدینه محبوبه را محاصره نمایند ، آن وقت آتشى از ناحیه خدا 

كرد در دریاچه آتش شان را بخورد  و ابلیس هم كه گمراهشان مىاز آسمان نازل شود و همه

غمبر دروغگو بباشد ، و به زودى شب و روز عذاب شود تا و كبریت بیفتد  و با وحشى و پی

 ابد اآلبدین . 

 

شود كه ماجوج و یا جوج و ماجوج امتى و یا از این قسمت كه نقل شده استفاده مى

هاى آن روز زمین هاى باالى شمال آسیا از آبادىاند  و در قسمتامتهائى عظیم بوده

 اند . به جنگ و غارت بوده اند  و مردمانى جنگجو و معروفزیستهمى

زند و آن این است كه ذو القرنین یكى از اینجاست كه ذهن آدمى حدس قریبى مى

ملوك بزرگ باشد كه راه را بر این امتهاى مفسد در زمین سد كرده است  و حتما باید سدى 

باب  كه او زده فاصل میان دو منطقه شمالى و جنوبى آسیا باشد، مانند دیوار چین و یا سد

  . االبواب و یا سد دالاير و یا غیر آنها

تاریخ امم آن روز جهان هم اتفاق دارد بر اینكه ناحیه شمال شرقى از آسیا كه ناحیه 

بلندیهاى شمال چین باشد موطن و محل زندگى امتى بسیار بزرگ و وحشى بوده  احداب و

این امت همواره بر امتهاى شد و تر مىامتى كه مدام رو به زیادى نهاده جمعیتشان فشرده

بردند و چه بسا در همانجا زاد و ولد كرده به سوى بالد مجاور خود مانند چین حمله مى

شدند و چه بسا كه در این كوهها به شمال اروپا نیز آسیاى وسطى و خاورمیانه سرازیر مى

  . كردندرخنه مى

غارت كردند سكونت هائى كه بعضى از ایشان طوائفى بودند كه در همان سرزمین

شدند، كه اغلب سكنه اروپاى شمالى از آنهایند و در آنجا تمدنى به وجود نموده متوطن مى

 پرداختند . آورده و به زراعت و صنعت مى

  . دادندو بعضى دیگر برگشته به همان غارتگرى خود ادامه مى

ه در قسمت شمالى اند كاند كه یاجوج و ماجوج امتهائى بودهبعضى از مورخین گفته  

آسیا از تبت و چین گرفته تا اقیانوس منجمد شمالى و از ناحیه غرب تا بالد تركستان زندگى 

كردند این قول را از كتاب فاكهة الخلفاء و تهذیب االخالق ابن مسكویه  و رسائل اخوان مى

  . اندالصفاء ، نقل كرده

ردیم ، كه سد مورد بحث یكى و همین خود مؤید آن احتمالى است كه قبال تقویتش ك
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  از سدهاى موجود در شمال آسیا فاصل میان شمال و جنوب است.

 

  ذو القرنین كیست و سدش كجا است ؟ -بحث سوم 
شان در تطبیق مورخین و ارباب تفسیر در این باره اقوالى بر حسب اختالف نظریه

 داستان دارند:

اند: سد مذكور در قرآن همان گفتهدهند كه به بعضى از مورخین نسبت مى -الف 

دیوار چین است. آن دیوار طوالنى میان چین و مغولستان حائل شده و یكى از پادشاهان چین 

تى آن را بنا نهاده ، تا جلو هجومهاى مغول را به چین بگیرد. طول این هوانكبه نام شین

ست ، كه همه با سنگ متر و ارتفاعش پانزده متر ا 9دیوار سه هزار كیلومتر و عرض آن 

، ه و یا بیست سال خاتمه یافته استقبل از میالد شروع و پس از د 264چیده شده و در سال 

 پس ذو القرنین همین پادشاه بوده . 

اند كه اوصاف و مشخصاتى كه قرآن براى ذو و لیكن این مورخین توجه نكرده

ده با این پادشاه و این دیوار چین القرنین ذكر كرده و سدى كه قرآن بنایش را به او نسبت دا

كند، چون در باره این پادشاه نیامده كه به مغرب اقصى سفر كرده باشد و سدى تطبیق نمى

هاى آهن و قطر ، یعنى مس مذاب كه قرآن ذكر كرده میان دو كوه واقع شده و در آن قطعه

مین همینطور، هر به كار رفته و دیوار بزرگ چین كه سه هزار كیلومتر است از كوه و ز

گذرد و میان دو كوه واقع نشده است و دیوار چین با سنگ ساخته شده و در آن آهن و دو مى

 قطرى به كارى نرفته . 

اند : آنكه سد مذكور را اند كه گفتهبه بعضى دیگرى از مورخین نسبت داده -ب 

ورد هجوم اقوام سیت ساخته یكى از ملوك آشور بوده كه در حوالى قرن هفتم قبل از میالد م

گرفته و این اقوام از تنگناى كوههاى قفقاز تا ارمنستان آنگاه ناحیه غربى ایران قرار مى

رسیدند و آن را محاصره آوردند و چه بسا به خود آشور و پایتختش نینوا هم مىهجوم مى

جلوگیرى از زدند ، بناچار پادشاه آن دیار براى گیرى مىنموده دست به قتل و غارت و برده

آنها سدى ساخت كه گویا مراد از آن سد باب االبواب باشد كه تعمیر و یا ترمیم آن را به 

 دهند . كسرى انوشیروان یكى از ملوك فارس نسبت مى

این گفته آن مورخین است و لیكن همه گفتگو در این است كه آیا با قرآن مطابق 

  است یا خیر ؟

اند او ، یعنى ذو القرنین ، اسمش ها گفتهبعضىصاحب روح المعانى نوشته :  -ج 

فریدون بن اثفیان بن جمشید پنجمین پادشاه پیشدادى ایران زمین بوده  و پادشاهى عادل و 

  . مطیع خدا بوده

و در كتاب صور االقالیم ابى زید بلخى آمده كه او مؤید به وحى بوده و در عموم 

در آورده میان فرزندانش تقسیم كرد ، قسمتى را تواریخ آمده كه او همه زمین را به تصرف 

به ایرج داد و آن عراق و هند و حجاز بود و همو او را صاحب تاج سلطنت كرد ، قسمت 

دیگر زمین یعنى روم و دیار مصر و مغرب را به پسر دیگرش سلم داد ، و چین و ترك و 
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كه با آن حكم براند  و شرق را به پسر سومش تور بخشید  و براى هر یك قانونى وضع كرد 

گانه را به زبان عربى سیاست نامیدند ، چون اصلش سى ایسا یعنى سه قانون این قوانین سه

 بوده . 

اش به ذو القرنین صاحب دو قرن این بوده كه او دو طرف دنیا را و وجه تسمیه

ه در مالك شد و یا در طول ایام سلطنت خود مالك آن گردید ، چون سلطنت او به طورى ك

روضة الصفا آمده پانصد سال طول كشید و یا از این جهت بوده كه شجاعت و قهر او همه 

 ملوك دنیا را تحت الشعاع قرار داد . 

  . اشكال این گفتار این است كه تاریخ بدان اعتراف ندارد

اند: ذو القرنین همان اسكندر مقدونى است كه در زبانها بعضى دیگر گفته -د 

  سد اسكندر هم نظیر یك مثلى شده، كه همیشه بر سر زبانها هست.مشهور است و 

و بر این معنا روایاتى هم آمده، مانند روایتى كه در قرب االسناد از موسى بن جعفر 

، و روایت وسلّموآله علیههللاالسالم نقل شده و روایت عقبة بن عامر از رسول خدا صلىعلیه

 لمنثور نقل شده . وهب بن منبه كه هر دو در الدر ا

به نقل مجمع  -و بعضى از قدماى مفسرین از صحابه و تابعین، مانند معاذ بن جبل 

  اند.به نقل الدر المنثور نیز همین قول را اختیار كرده -و قتاده  -البیان 

كند او را به نام اسكندر ذو سینا هم وقتى اسكندر مقدونى را وصف مىو بوعلى

  . ر رازى هم در تفسیر كبیر خود بر این نظریه اصرار و پافشارى داردنامد، فخالقرنین مى

كند بر اینكه سلطنت این مرد تا و خالصه آنچه گفته این است كه: قرآن داللت مى

اقصى نقاط مغرب و اقصاى مشرق و جهت شمال گسترش یافته و این درحقیقت همان 

نامش جاودانه در زمین بماند و معموره آن روز زمین است و مثل چنین پادشاهى باید 

  . پادشاهى كه چنین سهمى از شهرت دارا باشد همان اسكندر است و بس

چون او بعد از مرگ پدرش همه ملوك روم و مغرب را برچیده و بر همه آن 

سرزمینها مسلط شد و تا آنجا پیشروى كرد كه دریاى سبز و سپس مصر را هم بگرفت. 

اسكندریه پرداخت، پس وارد شام شد و از آنجا به قصد آنگاه در مصر به بناى شهر 

سركوبى بنى اسرائیل به طرف بیت المقدس رفت و در قربانگاه) مذبح( آنجا قربانى كرد ، 

ها و بربر خاضعش شدند و و قطبى پس متوجه جانب ارمینیه و باب االبواب گردید، عراقیها

امتهاى خیلى دور جنگ كرد، سپس به  بر ایران مستولى گردید و قصد هند و چین نموده با

سوى خراسان بازگشت و شهرهاى بسیارى ساخت ، سپس به عراق بازگشته در شهر زور 

  . و یا رومیه مدائن از دنیا برفت و مدت سلطنتش دوازده سال بود

هاى زمین را مالك شد و خوب ، وقتى در قرآن ثابت شده كه ذو القرنین بیشتر آبادى

اى داشته باشد اسكندر بوده ، دیگر جاى ثبوت رسید كه كسى كه چنین نشانه در تاریخ هم به

  . ماند كه ذو القرنین همان اسكندر مقدونى استشك باقى نمى

 اشكالى كه در این قول است این است كه:

هاى زمین را مالك شده باشد تنها اسكندر : اینكه گفت پادشاهى كه بیشتر آبادىاوال
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نداریم ، زیرا چنین ادعائى در تاریخ مسلم نیست ، زیرا تاریخ ، سالطین مقدونى است قبول 

  . دهد كه ملكش اگر بیشتر از ملك مقدونى نبوده كمتر هم نبوده استدیگرى را سراغ مى

:  اوصافى كه قرآن براى ذو القرنین برشمرده تاریخ براى اسكندر مسلم ثانیاو 

  . كندداند و بلكه آنها را انكار مىنمى

فرماید كه ذو القرنین مردى مؤمن به خدا و روز جزا بوده مثال قرآن كریم چنین مى

ها بوده ، همچنان و از صابئى و خالصه دین توحید داشته در حالى كه اسكندر مردى وثنى

  . كه قربانى كردنش براى مشترى ، خود شاهد آن است

الح خدا بوده و به عدل و رفق و نیز قرآن كریم فرموده ذو القرنین یكى از بندگان ص

  . كرده و تاریخ براى اسكندر خالف این را نوشته استمدارا مى

: در هیچ یك از تواریخ آنان نیامده كه اسكندر مقدونى سدى به نام سد یاجوج ثالثاو 

  . و ماجوج به آن اوصافى كه قرآن ذكر فرموده ساخته باشد

ذو القرنین گفته: اسحاق بن بشر از سعید بن و در كتاب البدایة و النهایه در باره 

بشیر از قتاده نقل كرده كه اسكندر همان ذو القرنین است و پدرش اولین قیصر روم بوده و 

از دودمان سام بن نوح بوده است و اما ذو القرنین دوم اسكندر پسر فیلپس بوده است. )آنگاه 

گوید:( او مقدونى یونانى مصرى مىرساند و نسب او را به عیص بن اسحاق بن ابراهیم مى

بوده و آن كسى بوده كه شهر اسكندریه را ساخته  و تاریخ بنایش تاریخ رایج روم گشته و از 

اسكندر ذو القرنین به مدت بس طوالنى متاخر بوده و دومى نزدیك سیصد سال قبل از مسیح 

ر دارا را كشته و بوده و ارسطاطالیس حكیم وزیرش بوده و همان كسى بوده كه دارا پس

  . ملوك فارس را ذلیل و سرزمینشان را لگدكوب نموده است

گوید: این مطالب را بدان جهت خاطرنشان كردیم كه بیشتر در دنباله كالمش مى

اند كه این دو اسم یك مسمى داشته و ذو القرنین و مقدونى یكى بوده و همان مردم گمان كرده

ده كه ارسطاطالیس وزارتش را داشته است و از همین برد همان كسى بوكه قرآن اسم مى

 اند . راه به خطاهاى بسیارى دچار شده

آرى اسكندر اول، مردى مؤمن و صالح و پادشاهى عادل بوده و وزیرش حضرت 

خضر بوده است، كه به طورى كه قبال بیان كردیم خود یكى از انبیاء بوده و اما دومى 

ف بوده و میان دو عصر آنها نزدیك دو هزار سال مردى مشرك و وزیرش مردى فیلسو

فاصله بوده است ، پس این كجا و آن كجا؟ نه بهم شبیهند  و نه با هم برابر، مگر كسى بسیار 

  . كودن باشد كه میان این دو اشتباه كند

زند و لیكن در این كالم به كالمى كه سابقا از فخر رازى نقل كردیم كنایه مى

در آن كالم دقت نماید سپس به كتاب او آنجا كه سرگذشت ذو القرنین را  خواننده عزیز اگر

كند مراجعه نماید، خواهد دید كه این آقا هم خطائى كه مرتكب شده كمتر از خطاى بیان مى

شود كه دو هزار سال فخر رازى نیست ، براى اینكه در تاریخ اثرى از پادشاهى دیده نمى

در زمین و در اقصى نقاط مغرب تا اقصاى مشرق و جهت قبل از مسیح بوده و سیصد سال 

شمال سلطنت كرده باشد  و سدى ساخته باشد و مردى مؤمن صالح و بلكه پیغمبر بوده و 
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وزیرش خضر بوده باشد و در طلب آب حیات به ظلمات رفته باشد ، حال چه اینكه اسمش 

 اسكندر باشد و یا غیر آن . 

صمعى در تاریخ عرب قبل از اسالم و ابن هشام در جمعى از مورخین از قبیل ا -ه 

كتاب سیره و تیجان و ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیه و نشوان بن سعید در كتاب شمس 

اند كه ذو القرنین یكى از تبابعه اذواى یمن گفته -به طورى كه از آنها نقل شده  -العلوم و ... 

اند ، كرده كرده. آنگاه در اسم او اختالفمى و یكى از ملوك حمیر بوده كه در یمن سلطنت

اش دانسته و یكى گفته : مصعب بن عبد هللا بوده و یكى گفته صعب بن ذى المرائد اول تبابعه

  حكم كرد. السالماین همان كسى بوده كه در محلى به نام بئر سبع به نفع ابراهیم علیه

  . یكى دیگر گفته : تبع االقرن و اسمش حسان بوده

اصمعى گفته وى اسعد الكامل چهارمین تبایعه و فرزند حسان االقرن ، ملقب به 

  . ملكى كرب دوم بوده  و او فرزند ملك تبع اول بوده است

  . اند نامش شمر یرعش بوده استبعضى هم گفته

ها و بعضى از شعراى جاهلیت نامى از ذو القرنین البته در برخى از اشعار حمیرى

از مفاخر برده شده، از آن جمله در كتاب البدایة و النهایة نقل شده كه ابن  به عنوان یكى

  هشام این شعر اعشى را خوانده و انشاد كرده است:

 و الصعب ذو القرنین اصبح ثاویا بالجنوفى جدث اشم مقیما! -

 عثمان بن ابى الحاضر براى ابن عباس این اشعار را انشاد كرد:

 مسلما ملكا تدین له الملوك و تحشد!قد كان ذو القرنین جدى  -

  و دو بیت دیگر .

گوید : بدان كه تحقیق علماى اخبار به اینجا منتهى مقریزى در كتاب الخطط خود مى

و یسالونك عن ذى القرنین » شده كه ذو القرنین كه قرآن كریم نامش را برده و فرموده:

سیار آمده است  و اسم کهف( مردى عرب بوده كه در اشعار عرب نامش ب/83...!«)

اش صعب بن ذى مرائد فرزند حارث رائش ، فرزند همال ذى سدد ، فرزند عاد ذى اصلى

منح ، فرزند عار ملطاط ، فرزند سكسك ، فرزند وائل ، فرزند حمیر ، فرزند سبا ، فرزند 

یشجب ، فرزند یعرب ، فرزند قحطان ، فرزند هود ، فرزند عابر ، فرزند شالح ، فرزند 

 رفخشد ، فرزند سام ، فرزند نوح بوده است . أ

و او پادشاهى از ملوك حمیر است كه همه از عرب عاربه بودند و عرب عرباء هم 

  . اندنامیده شده

و ذو القرنین تبعى بوده صاحب تاج  و چون به سلطنت رسید نخست تجبر پیشه 

 كرده و سرانجام براى خدا تواضع كرده با خضر رفیق شد . 

ى كه خیال كرده ذو القرنین همان اسكندر پسر فیلپس است اشتباه كرده ، براى و كس

هاى عرب براى پادشاهان یمن است  و اینكه كلمه ذو عربى است و ذو القرنین از لقب

  . اسكندر لفظى است رومى و یونانى

ابو جعفر طبرى گفته : خضر در ایام فریدون پسر ضحاك بوده البته این نظریه 
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اند در ایام موسى بن عمران  و بعضى دیگر لماى اهل كتاب است ، ولى بعضى گفتهعموم ع

السالم بوده قرار اند در مقدمه لشگر ذو القرنین بزرگ كه در زمان ابراهیم خلیل علیهگفته

داشته است و این خضر در سفرهایش با ذو القرنین به چشمه حیات برخورده و از آن 

نین اطالع نداده، از همراهان ذو القرنین نیز كسى خبردار نشد، نوشیده است  و به ذو القر

  در نتیجه تنها خضر جاودان شد و او به عقیده علماى اهل كتاب همین اآلن نیز زنده است.

بوده همان فریدون  السالماند: ذو القرنینى كه در عهد ابراهیم علیهولى دیگران گفته

  او بوده است.پسر ضحاك بوده و خضر در مقدمه لشگر 

ابو محمد عبد الملك بن هشام در كتاب تیجان كه در معرفت ملوك زمان نوشته بعد 

بوده داراى تاج. در آغاز سلطنت  از ذكر حسب و نسب ذو القرنین گفته است: وى تبعى

ستمگرى كرد و در آخر تواضع پیشه گرفت و در بیت المقدس به خضر برخورده با او به 

ب آن سفر كرد و همانطور كه خداى تعالى فرموده همه رقم اسباب مشارق زمین و مغار

  سلطنت برایش فراهم شد و سد یاجوج و ماجوج را بنا نهاد و در آخر در عراق از دنیا رفت.

گفتند  و مجدونى اش نیز و اما اسكندر ، یونانى بوده و او را اسكندر مقدونى مى

ین از چه نژاد و آب خاكى بوده؟ گفت : از حمیر اند، از ابن عباس پرسیدند ذو القرنخوانده

بود و نامش صعب بن ذى مرائد بوده و او همان است كه خدایش در زمین مكنت داده و از 

هر سببى به وى ارزانى داشت و او به دو قرن آفتاب و به رأس زمین رسید و سدى بر 

 یاجوج و ماجوج ساخت . 

ده؟ گفت: او مردى حكیم و صالح از اهل بعضى به او گفتند: پس اسكندر چه كسى بو

روم بود كه بر ساحل دریا در آفریقا منارى ساخت و سرزمین رومه را گرفته به دریاى 

  . ها و شهرها بنا نهادعرب آمد و در آن دیار آثار بسیارى از كارگاه

از كعب االحبار پرسیدند كه ذو القرنین كه بوده؟ گفت: قول صحیح نزد ما كه از 

ایم این است كه وى از قبیله و نژاد حمیر بوده و نامش صعب بن ر و اسالف خود شنیدهاحبا

ذى مرائد بوده و اما اسكندر از یونان و از دودمان عیصو فرزند اسحاق بن ابراهیم خلیل 

بوده و رجال اسكندر، زمان مسیح را درك كردند كه از جمله ایشان جالینوس و  السالمعلیه

 اند.هارسطاطالیس بود

همدانى در كتاب انساب گفته: كهالن بن سبا صاحب فرزندى شد به نام زید  و زید 

پدر عریب و مالك و غالب و عمیكرب بوده است. هیثم گفته: عمیكرب فرزند سبا برادر 

حمیر و كهالن بود. عمیكرب صاحب دو فرزند به نام ابو مالك فدرحا و مهیلیل گردید و 

ام جنادة بن غالب شد كه بعد از مهیلیل بن عمیكرب بن سبا سلطنت غالب داراى فرزندى به ن

یافت و عریب صاحب فرزندى به نام عمرو شد و عمرو هم داراى زید و همیسع گشت كه 

ابا الصعب كنیه داشت و این ابا الصعب همان ذو القرنین اول است ، و همو است مساح و 

 گوید:ان بن بشیر در باره او مىبناء كه در فن مساحت و بنائى استاد بود و نعم

 فمن ذا یعادونا من الناس معشرا كراما فذو القرنین منا و حاتم!  -

 گوید:و نیز در این باره است كه حارثى مى
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سموا لنا واحدا منكم فنعرفه فى الجاهلیة السم الملك محتمال كالتبعین و ذى القرنین  -

 یقبله اهل الحجى فاحق القول ما قبال!

 گوید:ن باره ابن ابى ذئب خزاعى مىو در ای

و منا الذى بالخافقین تغربا و اصعد فى كل البالد و صوبا فقد نال قرن الشمس شرقا  -

و مغربا و فى ردم یاجوج بنى ثم نصبا و ذلك ذو القرنین تفخر حمیر بعكسر قیل لیس یحصى 

 فیحسبا!

سمش صعب بن مالك بن گویند: ذو القرنین اگوید: علماى همدان مىهمدانى سپس مى

هاى زیادى هست حارث االعلى فرزند ربیعة بن الحیار بن مالك ، و در باره ذو القرنین گفته

شود كه اوال لقب ذو القرنین مختص به شخص و این كالمى است جامع  و از آن استفاده مى

ذو القرنین اول اند، مورد بحث نبوده بلكه پادشاهانى چند از ملوك حمیر به این نام ملقب بوده

هاى دیگر و ثانیا ذوالقرنین اول آن كسى بوده كه سد یاجوج و ماجوج را قبل از و ذو القرنین

السالم و یا بعد از او اسكندر مقدونى به چند قرن بنا نهاده و معاصر با ابراهیم خلیل علیه

كرده همین و مقتضاى آنچه ابن هشام آورده كه وى خضر را در بیت المقدس زیارت  -بوده 

السالم است كه وى بعد از او بود ، چون بیت المقدس چند قرن بعد از حضرت ابراهیم علیه

  . پس به هر حال ذو القرنین هم قبل از اسكندر بوده -و در زمان داوود و سلیمان ساخته شد 

  . عالوه بر اینكه تاریخ حمیر تاریخى مبهم است

  . مانددو جهت باقى مىبنا بر آنچه مقریزى آورده گفتار در 

 اینكه این ذو القرنین كه تبع حمیرى است سدى كه ساخته در كجا است ؟   یكى

اینكه آن امت مفسد در زمین كه سد براى جلوگیرى از فساد آنها ساخته شده چه  دوم

اند ؟ و آیا این سد یكى از همان سدهاى ساخته شده در یمن  و یا پیرامون یمن ، از امتى بوده

بیل سد مارب است یا نه ؟ چون سدهایى كه در آن نواحى ساخته شده به منظور ذخیره ق

  . ساختن آب براى آشامیدن  و یا زراعت بوده است ، نه براى جلوگیرى از كسى

هاى آهن و مس گداخته به كار نرفته ، در حالى عالوه بر اینكه در هیچ یك آنها قطعه

  . معرفى نموده كه قرآن سد ذو القرنین را اینچنین

و آیا در یمن و حوالى آن امتى بوده كه بر مردم هجوم برده باشند ، با اینكه 

همسایگان یمن غیر از امثال قبط و آشور و كلدان و ... كسى نبوده  و آنها نیز همه ملتهایى 

  اند ؟متمدن بوده

نین توجیه یكى از بزرگان و محققین معاصر ما این قول را تایید كرده ، و آن را چ

كند: ذو القرنین مذكور در قرآن صدها سال قبل از اسكندر مقدونى بوده ، پس او این مى

نیست ، بلكه این یكى از ملوك صالح ، از پیروان اذواء از ملوك یمن بوده ، و از عادت این 

 گفتند : ذى همدان  و یا ذىدادند ، مثال مىقوم این بوده كه خود را با كلمه ذى لقب مى

آن و این ذو القرنین مردى غمدان  و یا ذى المنار  و ذى االذغار و ذى یزن و امثال 

، موحد ، عادل ، نیكو سیرت ، قوى  و داراى هیبت و شوكت بوده  و با لشگرى مسلمان

بسیار انبوه به طرف مغرب رفته ، نخست بر مصر و سپس بر ما بعد آن مستولى شده  و 
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اى سفید به سیر خود ادامه داده تا به ساحل اقیانوس غربى رسیده  آنگاه همچنان در كناره دری

رود، سپس از آنجا رو به و در آنجا آفتاب را دیده كه در عینى حمئة و یا حامیه فرو مى

مشرق نهاده  و در مسیر خود آفریقا را بنا نهاده، مردى بوده بسیار حریص و خبره در بنائى 

 و عمارت . 

ادامه داده تا به شبه جزیره و صحراهاى آسیاى وسطى  و همچنان سیر خود را

رسیده  و از آنجا به تركستان  و دیوار چین برخورده  و در آنجا قومى را یافته كه خدا میان 

  . آنان و آفتاب ساترى قرار نداده بود

سپس به طرف شمال متمایل و منحرف گشته ، تا به مدار السرطان رسیده  و شاید 

  . ه بر سر زبانها افتاده كه وى به ظلمات راه یافته استهمانجا باشد ك

اند كه برایشان سدى بسازد تا از رخنه یاجوج اهل این دیار از وى درخواست كرده

معروف به  -و مخصوصا ذو القرنین  -ها و ماجوج در بالدشان ایمن شوند، چون یمنى

 سدى بنا نهاده است . اند ، لذا ذو القرنین براى آنان تخصص در ساختن سد بوده

حال اگر محل این سد همان محل دیوار چین باشد ، كه فاصله میان چین و مغول 

است ، ناگزیر باید بگوئیم قسمتى از آن دیوار بوده كه خراب شده  و وى آن را ساخته است  

و اگر اصل دیوار چنین نباشد ، چون اصل آن را بعضى از ملوك چین قبل این تاریخ ساخته 

  . مانداند كه دیگر اشكالى باقى نمىدهبو

گویند از جمله بناهایى كه ذو القرنین كه اسم اصلیش شمر یرعش و به طورى كه مى

  . بود ساخته شهر سمرقند بوده است

بینیم اعراب از این احتمال كه وى پادشاهى عربى زبان بوده تایید شده به اینكه مى

از وى پرسش نموده و قرآن كریم ، داستانش را براى تذكر  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

گیرى آورده است ، زیرا اگر از نژاد عرب نبود جهت نداشت از میان همه ملوك و عبرت

 عالم تنها او را ذكر كند . 

ورزیدند سرگذشت او در آنان پس چون اعراب نسبت به نژاد خود تعصب مى

اند كه اعراب خیلى به چین از امتهاى دورى بوده مؤثرتر بوده ، چون ملوك روم و عجم و

بینیم كه گیرى از سرگذشتشان عالقمند نبودند ، به همین جهت مىشنیدن تاریخشان و عبرت

 در سراسر قرآن اسمى از آن ملوك به میان نیامده است . 

  این بود خالصه كالم شهرستانى.

 

تواند سد ذو القرنین دیوار چین نمىماند این است كه اشكالى كه به گفته وى باقى مى

باشد ، براى اینكه ذو القرنین به اعتراف خود او قرنها قبل از اسكندر بوده و دیوار چین در 

حدود نیم قرن بعد از اسكندر ساخته شده  و اما سدهاى دیگرى كه غیر از دیوار بزرگ چین 

  . سنگ استدر آن نواحى هست هیچ یك از آهن و مس ساخته نشده و همه با 

اش این است كه: اى بیانى آورده كه خالصهصاحب تفسیر جواهر بعد از ذكر مقدمه

سرزمین سه  هاى یمن به دست آمده كه در اینها و آثار باستانى از خرابهبا كمك سنگنبشته
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دولت حكومت كرده است: یكى دولت معین بود كه پایتختش قرناء بوده و علماء تخمین 

ر این دولت از قرن چهاردهم قبل از میالد آغاز و در قرن هفتم و یا هشتم قبل اند كه آثازده

از میالد خاتمه یافته است و از ملوك این دولت به شانزده پادشاه مثل اب یدع و أب یدع ینیع 

  . انددست یافته

تر دولت سبا كه از قحطانیان بوده اول اذواء بوده و سپس اقیال و از همه برجسته

ده كه صاحب قصر صرواح در قسمت شرقى صنعا است ، كه بر همه ملوك این سبا بو

  . دولت غلبه یافته است

اند  و ق م در آن نواحى سلطنت داشته 115ق م تا سال  850این سلسله از سال 

اند مانند معروف از ملوك آنان بیست و هفت پادشاه بوده كه پانزده نفر آنان لقب مكرب داشته

اند مانند ملك ذرح و مكرب ذمرعلى و دوازده نفر ایشان تنها لقب ملك داشته مكرب یثعمر و

 ملك یریم ایمن . 

 115اند اول ملوك سبا و ریدان كه از سال و سوم سلسله حمیریها كه دو طبقه بوده

اند. طبقه دوم ملوك سبا و ریدان اند. اینها تنها ملوك بودهب م سلطنت كرده 275ق م تا سال 

اند  و بیشترشان تبع وت و غیر آن كه چهارده نفر از این سلسله سلطنت كردهو حضرم

اند اول آنان شمر یرعش و دوم ذو القرنین و سوم عمرو شوهر بلقیس بود كه آخرشان بوده

م شروع شده در سال  275شود و آغاز سلطنت این سلسله از سال منتهى به ذى جدن مى

 خاتمه یافته است .  525

گوید: پیشوند ذى در لقب ملوك یمن اضافه شده ، و هیچ حب جواهر مىآنگاه صا

ملوك دیگرى از قبیل ملوك روم سراغ نداریم كه این كلمه در لقبشان اضافه شده باشد ، به 

گوئیم ذو القرنین از ملوك یمن بوده  و قبل از شخص مورد بحث همین دلیل است كه مى

اند و لیكن آیا این همان ذو القرنین لقرنین بودهاشخاص دیگرى نیز در یمن ملقب به ذو ا

  . مذكور در قرآن باشد یا نه قابل بحث است

اند و از آنها ما این است كه : نه ، براى اینكه ملوك یمن قریب العهد با ما بوده اعتقاد

ثل خانه با آنها سر و كار دارند ، مچنین خاطراتى نقل نشده مگر در روایاتى كه نقالهاى قهوه

اینكه شمر یرعش به بالد عراق و فارس و خراسان و صغد سفر كرده و شهرى به نام 

سمرقند بنا نهاده كه اصلش شمركند بوده و اسعد ابو كرب در آذربایجان جنگ كرده  و 

اش را به حسان پسرش را به صغد فرستاده و یعفر پسر دیگرش را به روم و برادر زاده

اى در چین باقى ماندند بعد از جنگ او با چین از حمیریها عدهفارس روانه ساخته  و اینكه 

  . كه هم اكنون در آنجا هستند

اند  و آن را مبالغه دانسته و با ادله ابن خلدون و دیگران این اخبار را تكذیب كرده

توان گفت كه ذو القرنین از امت عرب بوده و اند، پس مىجغرافیائى و تاریخى رد نموده

  . زیسته استاریخى قبل از تاریخ معروف مىلیكن در ت

  . این بود خالصه كالم صاحب جواهر

اند: ذو القرنین همان كورش یكى از ملوك هخامنشى در فارس و بعضى دیگر گفته
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زیسته و همو بوده كه امپراطورى ایرانى را ق م مى 560 - 539است كه در سالهاى 

مع نمود. بابل را مسخر كرد و به یهود اجازه تاسیس و میان دو مملكت فارس و ماد را ج

ها كرد و مصر را به مراجعت از بابل به اورشلیم را صادر كرد  و در بناى هیكل كمك

تسخیر خود درآورد ، آنگاه به سوى یونان حركت نموده بر مردم آنجا نیز مسلط شد و به 

ى نقطه مشرق پیش طرف مغرب رهسپار گردیده  آنگاه رو به سوى مشرق نهاد و تا اقص

  . رفت

این قول را یكى از علماى نزدیك به عصر ما ذكر كرده و یكى از محققین هند در 

  . ایضاح و تقریب آن سخت كوشیده است

اجمال مطلب اینكه : آنچه قرآن از وصف ذو القرنین آورده با این پادشاه عظیم 

مؤمن به خدا و به دین توحید شود ، زیرا اگر ذو القرنین مذكور در قرآن مردى تطبیق مى

پرور و داراى سیره رفق و رأفت و بوده كورش نیز بوده  و اگر او پادشاهى عادل و رعیت

احسان بوده این نیز بوده و اگر او نسبت به ستمگران و دشمنان مردى سیاستمدار بوده این 

ر میان دین و عقل و نیز بوده و اگر خدا به او از هر چیزى سببى داده به این نیز داده  و اگ

فضائل اخالقى وعده و عده و ثروت و شوكت و انقیاد اسباب براى او جمع كرده براى این 

 نیز جمع كرده بود . 

و همانطور كه قرآن كریم فرموده كورش نیز سفرى به سوى مغرب كرده حتى بر 

ه مطلع آفتاب لیدیا و پیرامون آن نیز مستولى شده و بار دیگر به سوى مشرق سفر كرده تا ب

  . كردنددید صحرانشین و وحشى كه در بیابانها زندگى مى برسید  و در آنجا مردمى

دهد سد بنا شده و نیز همین كورش سدى بنا كرده كه به طورى كه شواهد نشان مى

  . در تنگه دالاير میان كوههاى قفقاز و نزدیكیهاى شهر تفلیس است

ابو الكالم آزاد گفته است كه اینك تفصیل آن از این اجمال آن چیزى است كه موالنا 

  گذرد:نظر شما خواننده مى

اما مساله ایمانش به خدا و روز جزا : دلیل بر این معنا كتاب عزرا) اصحاح ( و 

( از كتب عهد عتیق است كه 45و  44( و كتاب اشعیاء ) اصحاح 6كتاب دانیال) اصحاح 

دار راعى رب ) رعیت و حتى در كتاب اشعیاء او رادر آنها از كورش تجلیل و تقدیس كرده 

 خدا ( نامیده و در اصحاح چهل و پنج چنین گفته است:

گوید: آن كسى است كه من پروردگار به مسیح خود در باره كورش چنین مى -

اى را باز خواهم هاى دو لنگهدستش را گرفتم تا كمرگاه دشمن را خرد كند تا برابر او درب

سازم و دربهاى ها را هموار مىها بسته نگردد، من پیشاپیشت رفته پشتهازهكرد كه درو

هاى هاى ظلمت و دفینهنمایم ، خزینهبرنجى را شكسته و بندهاى آهنین را پاره پاره مى

خوانم خداوند اسرائیلم به تو لقب دهم تا بدانى من كه تو را به اسمت مىمستور را به تو مى

  . ناسىشدادم و تو مرا نمى

ها صرفنظر كنیم بارى یهود با آن تعصبى كه به و اگر هم از وحى بودن این نوشته

مذهب خود دارد هرگز یك مرد مشرك مجوسى و یا وثنى را ) اگر كورش یكى از دو مذهب 
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  . خواندرا داشته،( مسیح پروردگار و هدایت شده او و مؤید به تایید او و راعى رب  نمى

هاى با خط میخى كه از عهد داریوش كبیر به دست نقوش و نوشتهعالوه بر اینكه 

گویاى این حقیقت است كه او مردى موحد بوده و  -آمده كه هشت سال بعد از او نوشته شده 

  . نه مشرك و معقول نیست در این مدت كوتاه وضع كورش دگرگونه ضبط شود

ى است باز هم به آنچه از و اما فضائل نفسانى او : گذشته از ایمانش به خدا ، كاف

اند مراجعه كنیم اخبار و سیره او و به اخبار و سیره طاغیان جبار كه با او به جنگ برخاسته

و ببینیم وقتى بر ملوك ماد و لیدیا و بابل و مصر و یاغیان بدوى در اطراف بكتریا كه همان 

در این صورت خواهیم دید  كرده ،یافته با آنان چه معامله مىبلخ باشد و غیر ایشان ظفر مى

نموده و بزرگان و كرده از مجرمین ایشان گذشت و عفو مىكه بر هر قومى ظفر پیدا مى

نموده و مفسدین و خائنین آنان را كریمان هر قومى را اكرام و ضعفاى ایشان را ترحم مى

 نموده . سیاست مى

ده بدین جهت بوده كه كتب عهد قدیم و یهود هم كه او را به نهایت درجه تعظیم نمو

ایشان را از اسارت حكومت بابل نجات داده و به بالدشان برگردانیده و براى تجدید بناى 

هیكل هزینه كافى در اختیارشان گذاشته و نفائس گرانبهایى كه از هیكل به غارت برده بودند 

مؤید دیگرى شده به ایشان برگردانیده و همین خود هاى ملوك بابل نگهدارى مىو در خزینه

است براى این احتمال كه كورش همان ذو القرنین باشد ، براى اینكه به طورى كه اخبار 

از داستان ذو القرنین  وسلّموآلهعلیههللادهد پرسش كنندگان از رسول خدا صلىشهادت مى

 اند . یهود بوده

وت و فتوت عالوه بر این مورخین قدیم یونان مانند هردوت و دیگران نیز جز به مر

اند  و او را و سخاوت و كرم و گذشت و قلت حرص و داشتن رحمت و رأفت ، او را نستوده

 اند . به بهترین وجهى ثنا و ستایش كرده

اند: هر چند تواریخ از دلیلى كه جوابگوى و اما اینكه چرا كورش را ذو القرنین گفته

ر مشهد مرغاب در جنوب ایران این سؤال باشد خالى است لیكن مجسمه سنگى كه اخیرا د

اش این گذارد كه همو ذو القرنین بوده  و وجه تسمیهاز او كشف شده جاى هیچ تردیدى نمى

شود كه هر دو در وسط سر او در آمده یكى از ها دو شاخ دیده مىاست كه در این مجسمه

رخین كه در آندو به طرف جلو و یكى دیگر به طرف عقب خم شده و این با گفتار قدماى مو

اند تاج و یا كاله خودى داشته كه داراى دو شاخ بوده درست وجه تسمیه او به این اسم گفته

 كند . تطبیق مى

در كتاب دانیال هم خوابى كه وى براى كورش نقل كرده را به صورت قوچى كه   

  . دو شاخ داشته دیده است

در آن كتاب چنین آمده : در سال سوم از سلطنت بیلشاصر پادشاه ، براى من كه 

دانیال هستم بعد از آن رؤیا كه بار اول دیدم رؤیایى دست داد كه گویا من در شوشن هستم 

بینم كه من در كنار باشم و در خواب مىیعنى در آن قصرى كه در والیت عیالم است مى

به طرف باال گشودم ناگهان قوچى دیدم كه دو شاخ دارد و در  نهر اوالى هستم چشم خود را
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كنار نهر ایستاده و دو شاخش بلند است اما یكى از دیگرى بلندتر است كه در عقب قرار 

 دارد . 

كند و هیچ حیوانى در قوچ را دیدم به طرف مغرب و شمال و جنوب حمله مى

خواهد اشت و او هر چه دلش مىآورد و راه فرارى از دست او ندبرابرش مقاومت نمى

  . شودكند و بزرگ مىمى

در این بین كه من مشغول فكر بودم دیدم نر بزى از طرف مغرب نمایان شد همه 

ناحیه مغرب را پشت سر گذاشت و پاهایش از زمین بریده است و این حیوان تنها یك شاخ 

 دارد كه میان دو چشمش قرار دارد . 

گفتم دو شاخ داشت و در كنار نهر بود سپس با شدت و  آمد تا رسید به قوچى كه

نیروى هر چه بیشتر دویده ، خود را به قوچ رسانید با او در آویخت و او را زد و هر دو 

  . شاخش را شكست و دیگر تاب و توانى براى قوچ نماند ، بى اختیار در برابر نر بز ایستاد

توانست از دست او و آن حیوان نمى نر بز قوچ را به زمین زد و او را لگدمال كرد

  . بگریزد  و نر بز بسیار بزرگ شد

گوید: جبرئیل را دیدم و او رؤیاى مرا تعبیر كرده به طورى كه قوچ داراى آنگاه مى

دو شاخ با كورش و دو شاخش با دو مملكت فارس و ماد منطبق شد و نر بز كه داراى یك 

 شاخ بود با اسكندر مقدونى منطبق شد . 

و اما سیر كورش به طرف مغرب و مشرق : اما سیرش به طرف مغرب همان 

آمد و سفرى بود كه براى سركوبى و دفع لیدیا كرد كه با لشگرش به طرف كورش مى

  . آمدنش به ظلم و طغیان و بدون هیچ عذر و مجوزى بود

كورش به طرف او لشگر كشید و او را فرارى داد و تا پایتخت كشورش تعقیبش 

رد  و پایتختش را فتح نموده او را اسیر نمود  و در آخر او و سایر یاورانش را عفو نموده ك

  . اكرام و احسانشان كرد با اینكه حق داشت كه سیاستشان كند و به كلى نابودشان سازد

حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى » و انطباق این داستان با آیه شریفه:

و وجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین  -احل غربى آسیاى صغیر باشد كه شاید س -عین حمئة 

کهف(از این رواست كه گفتیم حمله لیدیا تنها /86« )اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا!

از باب فساد و ظلم بوده، آنگاه به طرف صحراى كبیر مشرق ، یعنى اطراف بكتریا عزیمت 

حرانشین آنجا را خاموش كند ، چون آنها همیشه در كمین نمود ، تا غائله قبائل وحشى و ص

حتى اذا بلغ مطلع » نشستند تا به اطراف خود هجوم آورده فساد راه بیندازند و انطباق آیه:مى

 کهف( روشن است . /90«)الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا!

گه كوههاى قفقاز ، یعنى سلسله و اما سد سازى كورش: باید دانست سد موجود در تن

كوههائى كه از دریاى خزر شروع شده و تا دریاى سیاه امتداد دارد و آن تنگه را تنگه 

نامند كه بعید نیست تحریف شده از داریول باشد ، كه در زبان تركى به معناى دالاير مى

مند  و میان دو ناتنگه است  و به لغت محلى آن سد را سد دمیرقاپو یعنى دروازه آهنى مى

اى واقع در میان دو كوه خیلى شهر تفلیس و والدى كیوكز واقع شده سدى است كه در تنگه
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اش متصل كرده است ، به طورى بلند ساخته شده و جهت شمالى آن كوه را به جهت جنوبى

اى كه راه میان جنوب و شمال آسیا بود همین تنگه شد تنها دهانهكه اگر این سد ساخته نمى

 بود . 

با ساختن آن این سلسله جبال به ضمیمه دریاى خزر و دریاى سیاه یك حاجز و مانع 

  . طبیعى به طول هزارها كیلومتر میان شمال و جنوب آسیا شده

و در آن اعصار اقوامى شریر از سكنه شمال شرقى آسیا از این تنگه به طرف بالد 

آوردند و مردم این كلده ، حمله مىجنوبى قفقاز ، یعنى ارمنستان و ایران و آشور و 

  . كردندسرزمینها را غارت مى

و در حدود سده هفتم قبل از میالد حمله عظیمى كردند ، به طورى كه دست چپاول 

گیریشان عموم بالد را گرفت تا آنجا كه به پایتخت آشور یعنى شهر نینوا هم و قتل و برده

 رش است . رسیدند ، و این زمان تقریبا همان زمان كو

سیر كورش را به طرف شمال ایران براى  -نظیر هردوت یونانى  -مورخان قدیم 

  . اندور شده بود آوردهاى كه در آن نواحى شعلهخاموش كردن آتش فتنه

رسد كه در همین سفر سد مزبور را در تنگه دالاير و على الظاهر چنین به نظر مى

تظلمشان از فتنه اقوام شرور بنا نهاده و آن را با سنگ و با استدعاى اهالى آن مرز و بوم و 

و آهن ساخته است و تنها سدى كه در دنیا در ساختمانش آهن به كار رفته همین سد است  و 

 ...!«فاعینونى بقوة اجعل بینكم و بینهم ردما! أتونى زبر الحدید » انطباق آیه:

 کهف( بر این سد روشن است . /96و95)

كند وجود نهرى است در نزدیكى این دى كه این مدعا را تایید مىو از جمله شواه

گویند  و كلمه سایروس در اصطالح غربیها نام كورش است  سد كه آن را نهر سایروس مى

كند به نام كر و داستان این سد را یوسف ، مورخ و نهر دیگرى است كه از تفلیس عبور مى

  . آورد ذكر كرده استر شمال قفقاز مىیهودى در آنجا كه سرگذشت سیاحت خود را د

و اگر سد مورد بحث كه كورش ساخته عبارت از دیوار باب االبواب باشد كه در 

كنار بحر خزر واقع است نباید یوسف مورخ آن را در تاریخ خود بیاورد ، زیرا در روزگار 

انوشیروان نسبت او هنوز دیوار باب االبواب ساخته نشده بود ، چون این دیوار را به كسرى 

اند در قرن اول میالدى بوده زیسته و به طورى كه گفتهدهند و یوسف قبل از كسرى مىمى

 است . 

عالوه بر این كه سد باب االبواب قطعا غیر سد ذو القرنینى است كه در قرآن آمده ، 

 براى اینكه در دیوار باب االبواب آهن به كار نرفته است.

 

 اجوجبحث چهارم : یاجوج و م

بحث از تطورات حاكم بر لغات و سیرى كه زبانها در طول تاریخ كرده ما را بدین 

اند ، چون این دو كلمه به زبان شود كه یاجوج و ماجوج همان مغولیان بودهمعنا رهنمون مى

شود كه دو كلمه مذكور به زبان عبرانى نقل چینى منگوك و یا منچوك است ، و معلوم مى
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هائى كه به زبان یونانى براى این دو اجوج خوانده شده است  و در ترجمهشده و یاجوج و م

شود  و شباهت تامى كه ما بین ماگوك و منگوك هست حكم اند گوك و ماگوك مىكلمه كرده

كند بر اینكه كلمه مزبور همان منگوك چینى است همچنانكه منغول و مغول نیز از آن مى

 توان شمرد . ظ آنقدر هست كه نمىمشتق و نظائر این تطورات در الفا

پس یاجوج و ماجوج مغول هستند و مغول امتى است كه در شمال شرقى آسیا 

ور چین حمله كنند  و در اعصار قدیم امت بزرگى بودند كه مدتى به طرفزندگى مى

شدند و مدتى از طریق دالاير قفقاز به سرزمین ارمنستان و شمال ایران و دیگر نواحى مى

شدند  و مدتى دیگر یعنى بعد از آنكه سد ساخته شد به سمت شمال اروپا حمله یر مىسراز

  . گفتندبردند  و اروپائیان آنها را سیت مىمى

  . ور شدند كه در این حمله دولت روم سقوط كردو از این نژاد گروهى به روم حمله

امت مفسد از سكنه شود كه این در سابق گفتیم كه از كتب عهد عتیق هم استفاده مى

  . اقصاى شمال بودند

اى از كالم ابو الكالم ، كه هر چند بعضى از جوانبش خالى از این بود خالصه

تر و قابل اعتراضاتى نیست ، لیكن از هر گفتار دیگرى انطباقش با آیات قرآنى روشن

 تر است .قبول

  

از جمله حرفهائى كه در باره ذو القرنین زده شده مطلبى است كه من از یكى از  - ز

گفت : ذو القرنین از انسانهاى ادوار قبلى انسان بوده و این حرف ام كه مىمشایخم شنیده

اى حرفها و اخبارى را كه در عجائب حاالت ذو خیلى غریب است و شاید خواسته است پاره

ند ، مانند چند بار مردن و زنده شدن و به آسمان رفتن و به زمین القرنین هست تصحیح ك

برگشتن و مسخر شدن ابرها و نور و ظلمت و رعد و برق براى او و با ابر به مشرق و 

  . مغرب عالم سیر كردن

و معلوم است كه تاریخ این دوره از بشریت كه دوره ما است هیچ یك از مطالب 

چون در حسن ظن به اخبار مذكور مبالغه دارد ، لذا ناگزیر كند ، و مزبور را تصدیق نمى

 شده آن را به ادوار قبلى بشریت حمل كند . 

مفسرین و مورخین در بحث پیرامون این داستان دقت و كنكاش زیادى كرده و 

اند ، و بیشترشان برآنند كه یاجوج و ماجوج امتى بسیار سخن در اطراف آن به تمام گفته

اند  و جمعى از ایشان اخبار وارد در قرآن كردهكه در شمال آسیا زندگى مى اندبزرگ بوده

كنند ، بر هجوم تاتار در كنند و در زمین افساد مىكریم را كه در آخر الزمان خروج مى

اند ، زیرا همین امت در آن زمان قرن هفتم هجرى بر مغرب آسیا تطبیق كرده نصف اول از

ویرانگرى زرع و نسل و شهرها و نابود كردن نفوس و  ریزى وخروج نموده در خون

  . غارت اموال و فجایع افراطى نمودند كه تاریخ بشریت نظیر آن را سراغ ندارد

مغولها اول سرزمین چین را در نوردیده آنگاه به تركستان و ایران و عراق و شام و 

ند ویران كردند و آنچه قفقاز تا آسیاى صغیر روى آورده آنچه آثار تمدن سر راه خود دید
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ساختند ، از آن جمله سمرقند و بخارا و گرفت نابود مىشهر و قلعه در مقابلشان قرار مى

خوارزم و مرو و نیشابور و رى و غیره بود ، در شهرهائى كه صدها هزار نفوس داشت 

كش را باقى نگذاشتند و از ساختمانهایش اثرى نماند حتى در عرض یك روز یك نفر نفس

 سنگى روى سنگ باقى نماند . 

بعد از ویرانگرى این شهرها به بالد خود برگشتند  و پس از چندى دوباره به راه 

ور شده و آنها را ناگزیر به دادن افتاده اهل بولونیا و بالد مجر را نابود كردند و به روم حمله

ون است. جزیه كردند فجایعى كه این قوم مرتكب شدند از حوصله شرح و تفصیل بیر

اند از قضیه سد به كلى سكوت مفسرین و مورخین كه گفتیم این حوادث را تحریر نموده

 اند.كرده

اى بوده لذا از زیر بار تحقیق در حقیقت به خاطر اینكه مساله سد یك مساله پیچیده

 فما اسطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا!» اند ، زیرا ظاهر آیه:آن شانه خالى كرده

قال هذا رحمة من ربى فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء و كان وعد ربى حقا! و تركنا بعضهم 

اند این کهف( به طورى كه خود ایشان تفسیر كرده/99تا97...!«)یومئذ یموج فى بعض 

اند و دیگر است كه این امت مفسد و خونخوار پس از بناى سد در پشت آن محبوس شده

بر جاست از سرزمین خود بیرون شوند تا وعده خداى سبحان بیاید  توانند تا این سد پاىنمى

كند و باز اقوام نامبرده خونریزیهاى خود را از سر كه وقتى آمد آن را منهدم و متالشى مى

كنند و این تفسیر با گیرند و مردم آسیا را هالك و این قسمت از آبادى را زیر و رو مىمى

 آید . نمى ظهور مغول در قرن هفتم درست در

لذا ناگزیر باید اوصاف سد مزبور را بر طبق آنچه قرآن فرموده حفظ كنند و در 

اند ، اگر همان تاتار و مغول بوده باشند كه از باره آن اقوام بحث كنند كه چه قومى بوده

شمال چین به طرف ایران و عراق و شام و قفقاز گرفته تا آسیاى صغیر را لگدمال كرده 

اند از آن عبور نموده و به سایر بالد بریزند و این سد كجا بوده و چگونه توانسته باشند ، پس

  آنها را زیر و رو كنند ؟

هاى مهاجم در طول تاریخ بشریت و این قوم مزبور اگر تاتار و یا غیر آن از امت

اند پس این سد در كجا بوده و سدى آهنى و چنان محكم كه از خواصش این بوده كه نبوده

امتى بزرگ را هزاران سال از هجوم به اقطار زمین حبس كرده باشد به طورى كه نتوانند 

از آن عبور كنند كجا است ؟ و چرا در این عصر كه تمامى دنیا به وسیله خطوط هوایى و 

دریایى و زمینى به هم مربوط شده و به هیچ مانعى چه طبیعى از قبیل كوه و دریا و یا 

خوریم كه از ربط امتى با امت دیگر ا دیوار و یا خندق برنمىمصنوعى مانند سد و ی

جلوگیرى كند؟ و با این حال چه معنا دارد كه با كشیدن سدى داراى این صفات و یا هر 

هاى دیگر قطع شود؟ لیكن در دفع این اشكال آنچه به اش با امتصفتى كه فرض شود رابطه

به معناى ذلت باشد ، همچنان كه در لسان رسد این است كه كلمه دكاء از دك نظر من مى

 العرب گفته : جبل دك یعنى كوهى كه ذلیل شود . 

و آن وقت مراد از دك كردن سد این باشد كه آن را از اهمیت و از خاصیت بیندازد 
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به خاطر اتساع طرق ارتباطى و تنوع وسائل حركت و انتقال زمینى و دریایى و هوایى 

  . نشوددیگر اعتنایى به شان آن 

پس در حقیقت معناى این وعده الهى وعده به ترقى مجتمع بشرى در تمدن و نزدیك 

شدن امتهاى مختلف است به یكدیگر ، به طورى كه دیگر هیچ سدى و مانعى و دیوارى جلو 

انتقال آنان را از هر طرف دنیا به هر طرف دیگر نگیرد و به هر قومى بخواهند بتوانند 

 هجوم آورند . 

حتى اذا فتحت یاجوج و ماجوج و هم من كل حدب » مؤید این معنا سیاق آیه:  

  .برددهد و اسمى از سد نمىانبیا( است كه خبر از هجوم یاجوج و ماجوج مى/96«)ینسلون!

البته كلمه دك یك معناى دیگر نیز دارد  و آن عبارت از دفن است كه در صحاح 

  . را با خاك دفن كردمگفته : دككت الركى این است كه من چاه 

و باز معناى دیگرى دارد و آن این است كه كوه به صورت تلهاى خاك در آید، كه 

 آید. باز در صحاح گفته: تدكدكت الجبال یعنى كوهها تلهائى از خاك شدند و مفرد آن دكاء مى

ه بنا بر این ممكن است احتمال دهیم كه سد ذو القرنین كه از بناهاى عهد قدیم است ب

رفتهائى جدید پدید آورده و وسیله بادهاى شدید در زمین دفن شده باشد و یا سیلهاى مهیب آب

باعث وسعت دریاها شده در نتیجه سد مزبور غرق شده باشد كه براى بدست آوردن اینگونه 

ماند و حوادث جوى باید به علم ژئولوژى مراجعه كرد. پس دیگر جاى اشكالى باقى نمى

  داند!و خدا بهتر مى -تر است ین احوال وجه قبلى موجهلیكن با همه ا

  522ص :    13المیزان ج :  
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 فصل نهم

 

 حکمت لقمان در قرآن
 

 

 

 گفتارى در داستان

 و كلمات حكمت آمیزش  لقمان 

 

ِ  إِنَّ »   ...!«الشْرك لَظْلٌم َعِظیمٌ َو إِْذ قَاَل لُْقَمُن الْبنِِه َو ُهَو یَِعظهُ یَبُنىَّ ال تُشِرك بِاَّللَّ

داد گفت: اى پسرك من! به خدا و آن دم كه لقمان به پسر خویش كه پندش مى» 

 لقمان(/13« )شرك میار كه شرك ستمى است بزرگ!

 

 فصل اول:

نام لقمان در كالم خداى تعالى جز در سوره لقمان نیامده و از داستانهاى او جز آن 

لقمان( آمده ، سخنى /12...!« )و لقد آتینا لقمن الحكمة ان اشكر هلل :» مقدار كه در آیات 

نرفته است ، ولى در داستانهاى او و كلمات حكمت آمیزش روایات بسیار مختلف رسیده ، 

 كنیم . ها را كه با عقل و اعتبار سازگارتر است نقل مىكه ما بعضى از آن

در كافى از بعضى راویان امامیه و سپس بعد از حذف بقیه سند ، از هشام بن حكم 

به من فرمود: اى هشام خداى  السالمروایت كرده كه گفت: ابو الحسن موسى بن جعفر علیه

  . نظور از حكمت فهم و عقل استم...!« و لقد آتینا لقمن الحكمة » تعالى كه فرموده:

و در مجمع البیان گفته: نافع از ابن عمر روایت كرده كه گفت : از رسول خدا 

اى گویم كه لقمان پیغمبر نبود ، و لیكن بندهفرمود: به حق مىشنیدم مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

و خدا هم او را   داشتكرد و یقین خوبى داشت، خدا را دوست مىبود كه بسیار فكر مى

 دوست بداشت  و به دادن حكمت به او منت نهاد . 

خواهى روزى در وسط روز خوابیده بود كه ناگهان ندایى شنید : اى لقمان ! آیا مى  

خدا تو را خلیفه خود در زمین كند ، تا بین مردم به حق حكم كنى؟ لقمان صدا را پاسخ داد 

پذیرم، ولى اگر او خواهم  و بالء را نمىعافیت را مىكه : اگر پروردگارم مرا مخیر كند ، 

سمعا و طاعتا ، براى اینكه ایمان و یقین دارم كه اگر او چنین  اراده كرده مرا خلیفه كند

  . دارداى كرده باشد ، خودش یاریم نموده و از خطا نگهم مىاراده

لقمان چرا ؟ گفت : پرسیدند : اى  -دید به طورى كه لقمان ایشان را نمى -مالئكه 

براى اینكه هیچ تكلیفى دشوارتر از قضاوت و داورى نیست  و ظلم آن را از هر سو احاطه 
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كند ، اگر در داورى راه صواب رود امید نجات دارد ، نه یقین به آن ، ولى اگر راه خطا مى

د ، ولى رود راه بهشت را عوضى رفته است  و اگر انسان در دنیا ذلیل و بى اسم و رسم باش

در آخرت شریف و آبرومند ، بهتر است از اینكه در دنیا شریف و صاحب مقام باشد ، ولى 

در آخرت ذلیل و بى مقدار  و كسى كه دنیا را بر آخرت ترجیح دهد ، دنیایش از دست 

 رسد . رود  و به آخرت هم نمىمى

خواب حكمت مالئكه از منطق نیكوى او تعجب كردند ، لقمان به خواب رفت  و در 

گفت و او با حكمت خود براى به او داده شد  و چون از خواب برخاست به حكمت سخن مى

كرد ، روزى داوود به او گفت: اى لقمان خوشا به حالت كه حكمت به تو داوود وزارت مى

  . داده شد و بالى نبوت هم از تو گردانده شد

و در الدر المنثور است كه ابن مردویه از ابو هریره روایت كرده كه گفت : رسول 

دانید لقمان چه بوده ؟ گفتند : خدا و رسولش داناتر فرمود: آیا مى وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

 است فرمود : حبشى بود . 

 

 فصل دوم:

امام صادق  در تفسیر قمى به سند خود از حماد روایت كرده كه گفت : از 

از لقمان سراغ گرفتم ، كه چه كسى بود؟ و حكمتى كه خدا به او ارزانى داشت  السالمعلیه

چگونه بود؟ فرمود آگاه باش كه به خدا سوگند حكمت را به لقمان به خاطر حسب و دودمان 

و مال و فرزندان و یا درشتى در جسم و زیبایى رخسار ندادند و لیكن او مردى بود كه در 

داد و به خاطر خدا از آنچه خدا راضى نبود رابر امر خدا سخت نیرومندى به خرج مىب

كرد ، مردى ساكت و فقیر احوال بود ، نظرى عمیق و فكرى طوالنى و نظرى دورى مى

ها غنى باشد و هرگز در روز نخوابید و هرگز خواست تا از عبرتتیز داشت ، همواره مى

ایط و یا غسل ندید، بس كه در خودپوشى مراقبت داشت و كسى او را در حال بول و یا غ

نظرش بلند و عمیق بود  و مواظب حركات و سكنات خویش بود ، هرگز از دیدن یا شنیدن 

ترسید گناه باشد و هرگز خشمگین نشد و با كسى مزاح نكرد و چیزى نخندید ، چون مى

داد كرد  و اگر از دست مىشد اظهار شادمانى نمىچون چیزى از منافع دنیا عایدش مى

نمود ، زنانى بسیار گرفت  و خدا فرزندانى بسیار به او مرحمت نمود  و اظهار اندوه نمى

 لیكن بیشتر آن فرزندان را از دست داد ، و بر مرگ احدى از ایشان نگریست . 

كارى داشتند نگذشت ، مگر آنكه بین آن دو لقمان هرگز از دو نفر كه نزاع و یا كتك

را اصالح كرد  و از آن دو عبور نكرد ، مگر وقتى كه دوستدار یكدیگر شدند  و هرگز 

سخن نیكو از احدى نشنید ، مگر آنكه تفسیرش را پرسید  و پرسید كه این سخن را از كه 

كرد و به دیدن قاضیان و ا فقهاء و حكما نشست و برخاست مىاى؟ لقمان بسیار بشنیده

سرایى گفت  و برایشان نوحهرفت ، قاضیان را تسلیت مىپادشاهان و صاحبان منصب مى

كرد، كه خدا به چنین كارى مبتالیشان كرده و براى سالطین و ملوك اظهار دلسوزى و مى

اند ، لقمان بسیار و از خدا بى خبر شده نمود، كه چگونه به ملك و سلطنت دل بستهترحم مى
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گرفت  و با پرسید  و یاد مىگرفت و طریقه غلبه بر هواى نفس را از دیگران مىعبرت مى

جست و قلب خود را آن طریقه همواره با هواى نفس در جنگ بود  و از شیطان احتراز مى

كرد مگر به جایى كه كرد، هرگز سفر نمىبا فكر  و نفس خویش را با عبرت، مداوا مى

برایش اهمیت داشته باشد ، به این جهات بود كه خدا حكمتش بداد ، و عصمتش ارزانى 

 داشت . 

و خداى تبارك و تعالى دستور داد به طوائفى از فرشتگان كه در نیمه روزى كه 

د ، به طورى كه صداى ایشان را بشنو -مردم به خواب قیلوله رفته بودند ، لقمان را ندا دهند 

خواهى خدا تو را خلیفه خود در زمین كه: اى لقمان آیا مى -ولى اشخاص ایشان را نبیند 

كند؟ تا فرمانفرماى مردم باشى ؟ لقمان گفت : اگر خدا بدین شغل فرمانم دهد كه سمعا و 

كند و راه نجاتم طاعتا ، چون اگر او اینكار را از من خواسته باشد ، خودش یاریم مى

 كنم . دارد، ولى اگر مرا مخیر كند من عافیت را اختیار مىاز خطا نگهم مىآموزد و مى

مالئكه گفتند: اى لقمان چرا؟ گفت براى اینكه داورى بین مردم در دشوارترین 

تر و بیشتر ها براى حفظ عصمت است و فتنه و آزمایشش از هر جاى دیگر سختموقعیت

اش نموده ، كند ، ظلم از چهار سو احاطهنمى ماند و كسى هم كمكشاست و آدمى بیچاره مى

اش اش رأى و نظریهانجامد ، یا این است كه در داورىكارش به یكى از دو احتمال مى

شود ، كه در این صورت جا دارد كه سالم باشد  و احتمال آن هست  مطابق حق و واقع مى

رود و شت را عوضى مىرود كه در این صورت راه بهو یا این است كه راه را عوضى مى

تر است تا آنكه در دنیا هالكتش قطعى است  و اگر آدمى در دنیا ذلیل و ضعیف باشد آسان

رئیس و آبرومند بوده ولى در آخرت ذلیل و ضعیف باشد، از سوى دیگر كسى كه دنیا را بر 

 آخرت ترجیح دهد هم در دنیا خاسر و زیانكار است و هم در آخرت ، چون دنیایش تمام

 رسد . شود و به آخرت هم نمىمى

مالئكه از حكمت او به شگفت آمده ، خداى رحمان نیز منطق او را نیكو دانست ، 

پس همین كه شام شد و در بستر خوابش آرمید ، خدا حكمت را بر او نازل كرد ، به طورى 

ى از اكه از فرق سر تا قدمش را پر كرد و او خود در خواب بود كه خدا پرده و جامعه

  . حكمت بر سراسر وجود او بپوشانید

ترین مردم زمانش بود و در بین مردم لقمان از خواب بیدار شد، در حالى كه قاضى

 ساخت . گفت و حكمت خود را در بین مردم منتشر مىآمد و به حكمت سخن مىمى

و او  فرمود: بعد از آنكه فرمان خالفت به او داده شد  السالمسپس امام صادق علیه

نپذیرفت ، خداى عز و جل مالئكه را فرمود تا داوود را به خالفت ندا دهند ، داوود پذیرفت 

بدون اینكه شرطى را كه لقمان كرده بود به زبان آورد پس خداى عز و جل خالفت در زمین 

را به او داد  و چند مرتبه مبتال به آزمایش شد  و در هر دفعه پایش بطرف خطا لغزید و خدا 

 و را نگهدارى نموده و از آن انحرافش در گذشت . ا

ها و علوم داد و مواعظ و حكمترفت و او را اندرز مىلقمان بسیار بدیدن داوود مى

گفت: خوشا به حالت اى لقمان ، كه گذاشت و داوود همواره به او مىبسیار در اختیارش مى
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و به داوود خالفت داده شد و به حكمت به تو داده شد و به بالى خالفت هم گرفتار نگشتى 

  . حكم و فتنه گرفتار آمد

و اذ قال لقمن البنه و هو یعظه : یا بنى » در ذیل آیه: السالمآن گاه امام صادق علیه

لقمان( فرمود : لقمان پسرش باثار را وقتى /13« )ال تشرك باهلل ، ان الشرك لظلم عظیم!

 گرفت. فرزندش در نهایت درجه تاثر قرار مى داد آن قدر كلماتش نافذ بود كهاندرز مى

اى حماد از جمله مواعظى كه به فرزندش كرد یكى این بود كه : اى پسرم! تو از آن 

اى كه دارى به طرف روزى كه به دنیا افتادى ، پشت به دنیا و رو به آخرت كردى و خانه

ى ، پسرم همواره با علما شواى كه از آن دور مىتر به تو است، از خانهروى نزدیكآن مى

بنشین و با دو زانوى خود مزاحمشان شو، ولى با آنان مجادله مكن ، كه اگر چنین كنى از 

ورزند و از دنیا بقدر بالغ و رفع حاجت بگیر  و یك باره ترك آن مگوى  تعلیم تو دریغ مى

ضرر رساند،  و گر نه سربار جامعه خواهى شد  و در دنیا آن چنان داخل مشو كه به آخرتت

آن قدر روزه بگیر كه از شهوتت جلوگیرى كند و آن قدر روزه مگیر كه از نماز بازت 

 دارد، زیرا نماز نزد خدا محبوبتر از روزه است . 

پسرم دنیا دریایى است عمیق ، كه دانشمندانى بسیار در آن هالك شدند و چون چنین 

بادبان آن را از توكل قرار ده  و  است تو كشتى خود را در این دریا از ایمان بساز و

اى و اگر اى از تقواى خدا در آن ذخیره كن ، اگر نجات یافتى ، به رحمت خدا یافتهآذوقه

  . اىهالك شدى به گناهانت شده

رساند و پسرم اگر طفل صغیرى را در كودكى ادب كنى ، تو را در بزرگى سود مى

براى ادب ارزشى قائل است، نسبت به آن آن بهرمند شوى و معلوم است كسى كه  تو از

آموزد و كسى ورزد و كسى كه بدان اهتمام بورزد نخست راه بكاربستنش را مىاهتمام مى

شود و كسى كه سعى و خواهد راه تادیب را بیاموزد ، سعى و كوشش بسیار مىكه مى

عادت خود قرار خورد ، و آن را كوشش را در طلب آن بسیار كرد قدم قدم به نفع آن بر مى

  . دهدمى

اى و از جانشین خودت سود آرى خواهى دید كه تو خود جانشین گذشتگان خود شده

بندد ، كه از ادبت چیزى بیاموزد و هر برى و هر صاحب رغبتى به تو امید مىمى

  . شوداى از صولتت هراسناك مىترسنده

در طلب ادب دچار  زنهار ، كه به خاطر بدست آوردن و طلب غیر علم و ادب ،

كسالت نشوى و اگر در امر دنیا شكست خوردى ، زنهار كه در امر آخرت مغلوب نشوى  و 

اى  و در روزها و بدان كه اگر طلب علم از تو فوت شود ، در امر آخرتت شكست خورده

اى بگذار براى طلب علم ، براى اینكه عمر گرانمایه را هیچ چیز شبها و ساعتهایت بهره

 كند . رك علم ضایع نمىچون ت

و مبادا كه هرگز با اشخاص لجوج در افتى  و هرگز با مردى فقیه جدال مكن  و 

هرگز با صاحب سلطنتى دشمنى مورز  و با هیچ ستمگرى سازگارى و دوستى مكن  و با 

هیچ فاسقى برادرى مورز  و با هیچ متهمى رفاقت مكن  و علم خود را مانند پولت گنجینه 
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 ر كس و ناكس عرضه مدار ! كن  و به

پسرم از خداى عز و جل آنچنان بترس كه اگر در قیامت نیكیهاى همه نیكان جن و 

انس را داشته باشى باز ترس آن داشته باشى كه عذابت كند و از خدا امید رحمت داشته باش 

امید  آنچنان كه اگر در روز قیامت تمامى گناهان جن و انس را داشته باشى ، باز احتمال و

  . اینكه خدا تو را بیامرزد داشته باشى

پسرش به او گفت : پدر جان چطور چنین چیزى ممكن است ، كه در عین داشتن 

این دو حالت متضاد در یك دل چگونه جمع  چنان خوفى ، این چنین امیدى هم داشته باشم  و

شود ، ور یافت مىشود؟ لقمان گفت : پسرم اگر قلب مؤمن را بیرون آرند ، در آن دو نمى

نورى براى خوف و نورى براى رجاء و اگر آن دو را با مقیاسى بسنجند ، برابر همند ، 

هیچ یك از دیگرى حتى به سنگینى یك ذره بیشتر نیست  و كسى كه به خدا ایمان دارد ، به 

كند  و گفته او نیز ایمان دارد و كسى كه به گفته او ایمان داشته باشد ، به فرمان او عمل مى

كسى كه به فرمان او عمل نكند ، گفتار او را تصدیق نكرده ، پس این حاالت دل هر یك گواه 

دیگرى است. پس كسى كه به راستى ایمان به خدا داشته باشد، براى خدا عمل را خالص و 

دهد و كسى كه براى خدا عمل را خالص و خیرخواهانه انجام دهد ، خیرخواهانه انجام مى

كند ، از او هراسناك نیز هست و یمان به خدا دارد و كسى كه خدا را اطاعت مىبراستى ا

كسى كه از خدا هراسناك باشد او را دوست هم دارد و كسى كه او را دوست بدارد ، 

كند و كسى كه پیرو اوامر خدا باشد ، مستوجب بهشت و رضوان او اوامرش را پیروى مى

بریم نكند ، از غضب او هیچ باكى ندارد  و پناه مى شود  و كسى كه پیروى خشنودى خدامى

  . به خدا از غضب او

پسرم به دنیا ركون و اعتماد مكن و دلت را مشغول بدان مدار ، چون خداى تعالى 

بینى كه نعیم دنیا را مزد و پاداش مطیعان هیچ خلقى را خوارتر از دنیا نیافریده ، آیا نمى

 كاران قرار نداده؟ دنیا را عقوبت گنه بینى كه بالىنكرده و آیا نمى

و در كتاب قرب االسناد ، هارون ، از ابن صدقه ، از جعفر بن محمد از پدرش 

علیهماالسالم روایت كرده كه فرمود: شخصى از لقمان پرسید: آن چه دستورى است كه 

اند كرده جامع همه حكمتهاى تو باشد ؟ گفت : اینكه خود را در باره چیزى كه برایم ضمانت

اند ضایع نكنم) یعنى عمر خود را به زحمت نیندازم و آنچه را كه به خود من واگذار نموده

اند نسازم و در باره سعادت آخرتم كه به خود من واگذار شده صرف رزقى كه ضامن آن

 اند اهمال نكنم!(نموده

روایت  السالمو در بحار از قصص االنبیاء به سند خود از جابر از امام باقر علیه  

كرده كه فرمود: از جمله نصایحى كه لقمان به فرزندش كرد ، یكى این است كه : پسرم اگر 

توانى چنین كنى  و اگر در باره مردن شك دارى ، خواب را از خودت بردار  و هرگز نمى

  . توانىدر باره قیامت شك دارى ، بیدارى را از خودت بردار و هرگز نمى

ر در این اندرز من دقت كنى خواهى دید كه نفس تو به دست دیگرى براى اینكه اگ

شود و نیز خواهى دانست كه خواب به منزله مرگ و بیدارى بعد از خواب به مى اداره
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  . منزله بعث بعد از مردن است

و نیز فرمود: لقمان به فرزندش گفت: پسرم زیاد نزدیكش مشو ، كه از آن دور 

 رو باش!(ور مشو كه خوار خواهى گشت ) یعنى در طلب دنیا میانهخواهى ماند و زیاد هم د

دارد ، مگر فرزند آدم كه اى مثل خود را دوست مىو نیز فرموده : پسرم هر جنبنده

دارد  و متاعى كه دارى نزد خواهان آن دوست نمى -در مزیتى از مزایا  -هم افق خود را 

عرضه بدار) و گر نه بازارش كساد خواهد شد!( همانطور كه بین گرگ و گوسفند هرگز 

شود!  پسرم! هر همچنین بین نیكوكار و فاجر دوستى برقرار نمىگردد ، دوستى برقرار نمى

شود ، آمیزش با فاجران نیز چنین كه با قیر سر و كار پیدا كند ، سرانجام به قیر آلوده مى

گیرد) چون نفس انسان خود پذیر است! پسرم! هر كس سر و كله است ، عاقبت از او یاد مى

ت زبانش به فحاشى باز خواهد شد و هر كس به جایى زدن و مجادله را دوست بدارد ، عاقب

ماند و كسى شود و كسى كه همنشینى با بدان كند ، سالم نمىناباب قدم نهد ، عاقبت متهم مى

 شود . كه اختیار زبان خود را در كف ندارد ، سرانجام پشیمان مى

یر، و نیز در اندرز فرزندش فرمود : پسرم صد دوست بگیر ، ولى یك دشمن مگ

اى نسبت به خلقت ، اما خالق تو همان اى نسبت به خالق خود دارى  و وظیفهپسرم وظیفه

دین تو است  و خلق تو عبارت است از طرز رفتارت در بین مردم ، پس مراقب باش خلقت 

 را مبغوض و منفور مردم مسازى و به همین منظور محاسن اخالق را یاد بگیر . 

ى فرزند اشرار مباش ، فرزندم امانت را بپرداز ، تا دنیا پسرم بنده اخیار باش ، ول

و آخرتت سالم بماند  و امین باش كه خدا خائنین را دوست ندارد ، پسرم این طور مباش كه 

  پرواى از او باشى!ترسى  و در قلب بىبه مردم نشاندهى كه از خدا مى

روایت  السالمدق علیهو در كافى به سند خود از یحیى بن عقبه از درى از امام صا

كرده كه گفت : از جمله مواعظى كه لقمان به فرزندش كرد این بود كه : پسرم مردم قبل از 

بینى كه نه آنچه جمع كرده بودند مانده زمان تو براى فرزندان خود جمع كردند و اآلن تو مى

اى اجیر بنده است و نه آن فرزندان كه برایشان جمع كردند ، آخر مگر نه این است كه تو

ات دادند كه در مقابل مزدت بدهند ؟ پس اى كارى را انجام دهى و وعدههستى كه مامور شده

  . عملت را مستوفى و كامل انجام بده ، تا اجرت را كامل دهند

و در این دنیا چون گوسفندى مباش كه در زراعتى سبز و خرم بیفتد و بچرد تا چاق 

تر شده است  و لیكن ر چاق شود ، به كارد قصاب نزدیكشود چون آن حیوان هر چه زودت

دنیا را به منزله پلى بگیر ، كه بر روى نهرى زده باشند ، كه تو از آن بگذرى و رهایش 

كنى  و دیگر تا ابد به سوى آن برنگردى ، پس باید آن را خراب كنى ، نه اینكه تعمیر نمایى 

  . ، چون تو مامور به تعمیر آن نیستى

ز بدان كه تو به زودى و در فردایى نزدیك وقتى پیش خداى عز و جل بایستى ، و نی

ات كه در چه راهى تباه كردى  و از عمرت از چهار چیز بازخواست خواهى شد، از جوانى

اش ساختى  و از مالت كه از كجا آوردى و در كجا مصرف نمودى ، پس كه در چه فانى

و از آنچه از دنیا از كفت رفته غم مخور ، چون اندك   خود را آماده كن و جوابى مهیا بساز
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دنیا دوام و بقاء ندارد  و بسیارش از گزند بالء ایمن نیست ، پس حواست را جمع كن  و 

سخت در كار خویش بكوش  و پرده از روى خود كنار زن  و متعرض رحمت پروردگارت 

ت در عمل شتاب كن قبل از آن شو  و در دلت همواره توبه را تجدید كن  و در زمان فراغت

كه مرضها و بالها به سوى تو روى آورند و قبل از آنكه ایامت به سر آید و مرگ بین تو و 

 هایت حائل شود. خواسته

 السالمو در بحار از قصص نقل كرده كه به سند خود از حماد از امام صادق علیه

زنهار از كسالت و بد خلقى و كم روایت كرده كه گفت : لقمان به پسرش گفت : پسر جان ! 

آورد  و همواره در امور خود صبرى، كه با داشتن این چند عیب هیچ دوستى با تو دوام نمى

مالزم وقار و سكینت باش و نفس خود را بر تحمل زحمات برادران صابر كن  و با همه 

 مردم خوش خلق باش . 

و بر برادران تفضل نمایى ، پسرم اگر مال دنیایى نداشتى كه با آن صله رحم كنى 

حسن خلق و روى خوش داشته باش ، چون كسى كه حسن خلق دارد اخیار او را دوست 

نمایند ، پسر جان! به آنچه خدا قسمت تو كرده قانع باش تا دارند و فجار از او دورى مىمى

ه در زندگى تو با صفا شود ، پس اگر خواستى عزت دنیا برایت جمع شود، طمعت را از آنچ

دست مردم است ببر ، چون انبیاء و صدیقین اگر رسیدند به آنچه كه رسیدند به سبب قطع 

  . طمعشان بود

: اخبار در مواعظ لقمان بسیار زیاد است ، ما به منظور اختصار به همین مؤلف

  . مقدار اكتفاء كردیم

  330ص :    16المیزان ج : 
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 فصل دهم

 

 اسالم تاریخ جاهلیت، بستر ظهور
 

 

 گفتارى پیرامون جاهلیت اولى 

 

قرآن كریم روزگار عرب قبل از اسالم و متصل به ظهور اسالم را روزگار 

گزارى علتى جز این نداشته است كه اشاره كند به اینكه حاكم در جاهلیت نامیده و این نام

طل و سفاهت زندگى عرب آن روز ، تنها و تنها جهل بوده ، نه علم و در تمامى امورشان با

  . بر آنان مسلط بوده است نه حق و استدالل

 كند چنین وصفى داشتند كه :عرب جاهلیت به طورى كه قرآن كریم حكایت مى

 ال عمران(/154«)یظنون باهلل غیر الحق ظن الجاهلیة!» 

 مائده(/50«)ا فحكم الجاهلیة یبغون!» 

 «الجاهلیة!اذ جعل الذین كفروا فى قلوبهم الحمیة حمیة » 

 احزاب(/3!«)و ال تبرجن تبرج الجاهلیة االولى » 

  

عرب در آن ایام در سمت جنوب ، مجاور با حبشه بود كه مذهب نصرانیت داشتند 

و در سمت مغرب ، مجاور بود با امپراطورى روم كه او نیز نصرانى بود و در شمالش 

ر این چند سمت عرب هند مجاور بود با امپراطورى فرس كه مذهب مجوس داشت و در غی

و مصر قرار داشت كه داراى كیش وثنیت بودند و در داخل سرزمینشان طوایفى از یهود 

اى داشتند و همه اینها كه بودند و خود عرب داراى كیش وثنیت بود و بیشترشان زندگى قبیله

ه هم از گفته شد ، یك اجتماع صحرائى و تاثیر پذیر برایشان پدید آورده بود ، اجتماعى ك

رسوم نصرانیت و مجوسیت  و در عین حال  شد و هم ازرسوم یهودیت در آن دیده مى

 مردمى سر مست از جهالت خود بودند، همچنانكه قرآن كریم در باره آنان فرموده:

و ان تطع اكثر من فى االرض یضلوك عن سبیل هللا، ان یتبعون اال الظن و ان هم » 

  انعام(/116«)اال یخرصون!

این جهت كه بگذریم عشایر عرب كه مردمى صحرانشین بودند عالوه بر زندگى  از

داد، ناگهان این پستى كه داشتند ، اساس زندگى اقتصادیشان را جنگ و غارت تشكیل مى

ربود و به مال و عرض او تجاوز تاخت و دار و ندار او را مىقبیله بر سر آن قبیله مى

نتى و سلمى و سالمتى در بین آنان وجود نداشت ، منافع از كرد ، در نتیجه امنیتى و امامى

آن كسى بود كه زورش بیشتر بود و قدرت و سلطنت هم از آن كسى كه آن را به دست 
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 آورد . مى

اما مردان عرب ، فضیلت و برترى در بین آنان در خونریزى و حمیت جاهلیة و 

ومان و دشمنى و ستیز با دیگران كبر و غرور و پیروى ستمگران و از بین بردن حقوق مظل

  . و قمار ، شراب ، زنا ، خوردن میته ، خون و خرماى گندیده و فاسد بود

و اما زنان از تمامى مزایاى مجتمع بشرى محروم بودند ، نه مالك اراده خود بودند 

و نه مالك عملى از اعمال خود  و نه مالك ارثى از پدر و مادر و برادر ، مردان با آنان 

كردند ، اما ازدواجى بدون هیچ حد و قیدى ، همچنانكه در یهود و بعضى از ازدواج مى

كردند و هر ها ازدواج به این صورت بوده و با این حال زنان به این كار افتخار مىوثنى

كردند در نتیجه عمل زنا و ازدواجهاى داشتند به سوى خود دعوت مىكسى را كه دوست مى

زدواج زنان شوهردار بین آنان شایع شد و از عجایب زنان آن روز این نامشروع از قبیل ا

 آمدند. بود كه چه بسا لخت و مادر زاد به زیارت خانه كعبه مى

و اما فرزندان عرب جاهلیت تنها ملحق به پدران بودند و اگر در خردسالى پدر را 

از جمله چیزهائى كه  بردند و ارث خاص فرزندان كبیر بود ودادند ، ارث نمىاز دست مى

شد همسر متوفا بود و زنان و فرزندان خردسال چه پسر و چه دختر از به ارث برده مى

  . ارث محروم بودند

بردند و لیكن باز البته اگر فرزندان كبیرى در بین نبود ، اوالد صغار ارث مى

بود با یتیم دختر مى خوردند و اگرشدند و اموال او را مىخویشاوندان نیرومند ، ولى یتیم مى

خوردند آن وقت كردند تا اموالش را ببلعند ، بعد از آنكه همه اموالش را مىاو ازدواج مى

دادند ، در آن حال نه مالى داشت تا قوت الیموتى براى خود فراهم كند و نه طالقش مى

مر ایتام از كرد با او ازدواج نماید و شكمش را سیر سازد و ابتالى به ادیگر كسى رغبت مى

هاى پى هر حادثه دیگرى در بین عرب بیشتر مایه نابسامانى بود براى اینكه در اثر جنگ

 شده . كشى شایع بود كه در نتیجه یتیم عرب هم زیاد مىدر پى و غارتگریها ، طبعا آدم

ها كه گریبانگیر اوالد عرب بوده ، این بود كه به دست پدر خود و یكى از بدبختى

شد ، زیرا بالد عرب خراب و اراضى آن خشك و بایر بود ، زراعتى نداشتند و كشته مى

شدند به این جهت پدران از ترس تهى بیشتر اوقات مردمش گرفتار قحطى و گرانى مى

كردند و بدترین خبر و كشتند! و دختران را زنده به گور مىدستى ، فرزندان خود را مى

 و بگویند همسرت دختر آورده است ! زاترین بشارت این بود كه به اوحشت

اما وضع حكومت در میان عرب: در اطراف شبه جزیره عربستان غالبا ملوكى 

ترین آنها یعنى ایران در طرف تحت حمایت قویترین امپراطوریهاى همجوار و یا نزدیك

  . كردندشمال و روم در سمت غرب و حبشه در طرف شرق ، حكومت مى

سرزمین از قبیل مكه و یثرب و طائف و غیره در وضعى نظیر و اما اواسط این 

كردند كه البته جمهوریت نبود، عشایر صحرانشین در صحرا و حتى جمهوریت زندگى مى

شد و چه بسا كه وضع آنان در داخل شهرها و قرا، با حكومت رئیس قبیله و شیوخ اداره مى

  . شدبه سلطنت هم كشیده مى
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اى از جیبى به وجود آورده بود كه در هر عده و طایفهاین وضع، هرج و مرج ع

شد و هر ناحیه از نواحى شبه جزیره به شكلى از عرب به شكلى و به رنگى ظاهر مى

 كرد . رسوم عجیب و غریب و اعتقادات خرافى جلوه مى

بر همه این عوامل بدبختى و شقاوت ، این درد بى درمان را نیز اضافه كن كه حتى 

  . ها و عشایراین سرزمین سواد و دانش وجود نداشت، تا چه رسد به قبیله در شهرهاى

كه در باره احوال ، اعمال ، عادات  و  -بعد از گفتگو پیرامون همه این مطالب   

امور دیگرى از سیاق آیات قرآنى و خطابهائى كه در آن به  -رسوم حاكم در بین عرب بود 

كنم كه این آیات و شود ، لذا خوانندگان را توصیه مىعرب شده ، به طور واضح استفاده مى

خطابها را و بیاناتى را كه قرآن كریم در مكه و سپس در مدینه و بعد از شوكت یافتن اسالم 

به عرب كرده و به اوصافى كه در آن آیات ، عرب را به آن توصیف نموده و امورى كه 

هائى را كه در این مدت) با و نهى قرآن عرب را به خاطر آن امور توبیخ و مذمت كرده

نرمى و یا به خشونت( به عرب كرده ، به دقت مورد نظر قرار دهند كه اگر مجموع اینها 

را مورد دقت قرار دهند ، خواهند دید كه آنچه ما در باره عرب تذكر دادیم ، درست بوده 

 است . 

زئیات ، تفاصیلى را مطالب را ضبط كرده و از ج عالوه بر اینكه تاریخ هم همه این

ذكر نموده كه در بیان ما نیامده بود ، چون بناى ما ، بیان آیات كریم و همچنین بنا بر 

  . اختصار گوئى است

ترین بیان براى افاده همه مطالبى كه از وضع كوتاهترین كلمه و در عین حال وافى

هلیت است كه همه و تعبیر از آن ایام به عهد جا« جاهلیت» عرب آوردیم ، همان كلمه 

معانى گذشته بطور اجمال در این كلمه خوابیده و مندرج است و این بود وضع جهان عرب 

  . در آن روز

قرآن كریم در باره اقوام دیگر از قبیل : روم ، فرس ، حبشه ، هند و دیگران، كه 

كتاب  كردند سخنى جز بطور اجمال در باره آنان ندارد ، اما اهلپیرامون عرب زندگى مى

یعنى یهود و نصارا و آنها كه ملحق به اهل كتاب هستند آن روز در مناطق نامبرده زندگى 

هاى مستبدانه شد ، بلكه بر محور خواستهكردند  و اجتماعاتشان بر مبناى قانون اداره نمىمى

زد ، افرادى به عنوان پادشاه ، رئیس ، حاكم و عامل بر آنان حكمرانى فردى دور مى

توان گفت : كه اهل كتاب در آن روزگاران به دو طبقه حاكم و دند ، در نتیجه مىكرمى

شدند طبقه حاكمى كه فعال ما یشاء بود و با جان و مال و عرض مردم محكوم تقسیم مى

كرد و طبقه محكومى كه قید بردگى طبقه حاكم را به گردن انداخته و در برابر او بازى مى

در مال خود امنیتى داشت و نه در ناموسش و نه حتى در جانش و  تن به ذلت داده بود ، نه

توانست چیزى بخواهد مگر آنچه را كه اى برخوردار نبود ، نمىاش . از هیچ آزادىدر اراده

  . ما فوقش اجازه دهد

و این طبقه حاكمه ، علماى دین یهود و نصارا را به طرف خود جلب نموده و 

ا حامالن شرع ائتالفى پدید آورده بودند) و با این وسایل یعنى با طرفدار خود كرده بودند و ب
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زور و تزویر( زمام دلهاى عامه و افكارشان را به دست گرفته بودند و در حقیقت حاكم 

  . واقعى در دین مردم نیز همین طبقه بودند

آمدند ، پس طبقه حاكمه هم در دین مردم حكم علماى دین چیزى به حساب نمى

ند و هم در دنیاى آنان ، گاهى با زبان و قلم علما اراده خود را بر آنان تحمیل راندمى

  . كردند و گاهى با شالق و شمشیرشانمى

طبقه محكوم از آنجا كه امكانات مادى و قدرت و نیروى غالب گشتن نداشتند به دو 

شدند ، روابط این دو طبقه هم در بین خود ، همان روابطى بوده كه دو طبقه طبقه تقسیم مى

آیند كه پادشاهان آنها بر آن اول با هم داشتند) براى اینكه مردم ، بر آن دین و سنتى در مى

شدند : یكى ثروتمندان خوشگذران در نتیجه عامه مردم هم به دو طبقه تقسیم مىدین باشند!( 

و عیاش و دیگرى طبقه ضعیف و عاجز و برده و سرانجام طبقه ضعیف هم به دو طبقه 

رسید به دو طبقه مرد خانه و اهل خانه) زن و شدند تا مىتر تقسیم مىضعیف و ضعیف

مردان در همه شؤون زندگى داراى حریت اراده و  فرزند( و همچنین در طبقه زن و مرد ،

عمل بودند و طبقه زنان از همه چیز محروم و در اراده و عمل تابع محض مردان و خادم 

 آنان بودند و هیچگونه استقالل) حتى اندك هم( نداشتند . 

و ال یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون » جامع تمامى این حقایق تاریخى جمله كوتاه:

بگو اى اهل كتاب ! بشتابید به سوى » فرماید:ال عمران( در آیه زیر است كه مى/64«)!هللا

اى كه ما و شما ) هر دو( در آن شركت داریم و آن این است كه به جز خدا را نپرستیم كلمه

و هیچ چیزى را براى او شریك نگیریم و بعضى از خودمان را به جاى خدا ارباب بعضى 

این دعوت را پذیرفتند كه هیچ و اگر روى گرداندند بگوئید : پس شاهد دیگر ندانیم ، اگر 

 ال عمران(/64«)باشید كه ما تسلیم خدائیم!

اى كه به هر قل امپراطور وسلّم همین آیه را در نامهوآلهعلیههللاو رسول خدا صلى 

صر و حبشه و اند : این آیه را براى بزرگان مروم نوشتند ، در آن درج كردند و بعضى گفته

 پادشاه ایران و رئیس نجران نیز نوشتند . 

یا ایها » اى از آن حقایق تاریخى دارند : و همچنین آیات زیر هر یك اشاره به گوشه

الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند 

 حجرات(/13«)هللا اتقیكم!

 و تزویر تنها مالك برترى را تقوا معرفى نموده است. كه در مقابل زر و زور  

 نسا(/25«)بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن!» 

انى ال » كند به اینكه با كنیزان و دوشیزگان ازدواج كنند. كه در این آیه دعوت مى

ال عمران(  كه /195« )اضیع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض!

  یكسان مورد حكم قرار داده است. زنان و مردان را
 

  و این بود تاریخ زندگى اهل كتاب در دوران جاهلیت.
 

پرستان و پرستندگان اما غیر اهل كتاب كه در آن روز عبارت بودند از: بت
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تر از وضع اهل كتاب بود ، آیاتى هم كه در چیزهاى دیگر ، وضع آنها بسیار بدتر و شوم

كند از اینكه این گروه از مردم ، آنان در قرآن كریم هست كشف مىاحتجاج و استدالل علیه 

تر از اهل كتاب تر و در تمامى شؤون حیات ، محرومدر دوران قبل از اسالم بسیار بدبخت

 هاى زندگى ، بوئى نبرده بودند ، از آن جمله آیات زیر است:بودند و از سعادت

 الرض یرثها عبادى الصالحون!و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان ا» 

 ان فى هذا لبالغا لقوم عابدین! 

 و ما ارسلناك اال رحمة للعالمین!

 قل انما یوحى الى انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون! 

 انبیا(/109تا105...!« )فان تولوا فقل آذنتكم على سواء  

 انعام(/19) !«و اوحى الى هذا القرآن ال نذركم به و من بلغ » 

  241ص :    4المیزان ج : 

 

 

 ظهور دعوت اسالمی 

 

وضع جامعه انسانى در آن روز یعنى در عهد جاهلیت همین بود كه متوجه شدى كه 

مردم یكسره به سوى باطل رو كرده بودند و فساد و ظلم در تمامى شؤون زندگیشان سلطه 

خواهد بیاید و حق را بر یافته بود ، حال در چنین جوى ، دین توحید) كه دین حق است!( مى

ور مطلق و در همه شؤون بشریت بر بشر والیت دهد تا دلهاى مردم حاكم كند و آن را بط

هایشان را كه فساد در بشر را از لوث شرك پاك گرداند و اعمالشان را پاكیزه سازد و جامعه

آن ریشه دوانده و شاخه و برگ زده بود و ظاهر و باطن جامعه را تباه ساخته بود ، اصالح 

 نماید . 

خواهد بشر را به سوى حق صریح هدایت كند الى مىو كوتاه سخن اینكه : خداى تع

خواهد بشر را پاك كند و سپس تر سازد ، او مىخواهد بیهوده بار تكلیفشان را سنگینو نمى

  . نعمت خود را بر آنان تمام سازد

پس آنچه كه مردم قبل از دین توحید بر آن بودند ، باطل محض بود و آنچه دین 

د نقطه مقابل باطل بود و این دو ) حق و باطل( دو قطب مخالفند ، خوانتوحید به سوى آن مى

كند! جایز است به خاطر رسیدن به هدف حال آیا از باب اینكه هدف وسیله را توجیه مى

یعنى از بین بردن اهل باطل با یك دسته از آنان پیمان بست؟ و بوسیله آن گروه باطل بقیه 

به خاطر حرصى كه نسبت به ظهور حق داریم ، آنان را اصالح نمود؟ یا خیر؟ و آیا 

اى كه بوده باشد تحقق بخشیم ؟ همچنانكه بعضى اینگونه اظهار توانیم آن را به هر وسیلهمى

 اند؟ و یا خیر؟ نظر كرده

توانیم چنین روشى را پیش بگیریم ، چون اهمیت هدف ، اند كه مىبعضى گفته

نكه بخواهى و ناگزیر شوى براى نجات غریقى كه كند) مثل ایمقدمه و وسیله را توجیه مى
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 نامحرم است و در شرف هالكت قرار گرفته ، دست به بدنش بزنى! مترجم( 

برند و و این همان مرام سیاسى است كه سیاستمداران در رسیدن به هدف بكار مى

كه شود كه این روش از رساندن به هدف و غرض تخلف كند، از هر بابى بسیار كم دیده مى

رساند ، اال اینكه در یك باب جارى نیست و آن جارى شود نود در صد آدمى را به مقصد مى

كند و تنها راه باب حق صریح است ، همان بابى كه دعوت اسالمى تنها آن راه را دنبال مى

صحیح هم همین راه است ، براى اینكه هدف زائیده مقدمات و وسایل است و چگونه ممكن 

طل حق را بزاید و به آن نتیجه بخشد و یا چگونه ممكن است بیمار سالم است مقدمات با

ادرى كه او را به وجود اى است گرفته شده از پدر و مبزاید با اینكه فرزند مجموعه

 ؟ اندآورده

آرى سیاست ، هدف و خواستى جز این ندارد كه بر حریف خود سلطه و سیطره 

صدارت و تفوق و در نتیجه تمتع بهتر ، از زندگى  پیدا كند و گوى سبقت را از او ربوده و

را خاص خود سازد ، حال از هر راهى كه باشد و به هر نحوى كه پیش آید ، چه خیر باشد 

داند حق و چه شر ، چه حق باشد  و چه باطل  و سیاست تنها چیزى را كه هدف خود نمى

ن حال اگر خود این دعوت است ، بر خالف دعوت حقه دین كه جز حق هدفى ندارد و با ای

متوسل به باطل شود ، باطل را امضا كرده و آن را به كرسى نشانده و در  در كار خودش

  شود نه دعوت به حق.نتیجه دعوت به باطل مى

و ائمه طاهرین از  وسلّموآلهعلیههللاو براى این حقیقت ، در سیره رسول خدا صلى

شود و پروردگارش نیز به همین روش دیده مى اهل بیتش علیهم السالم مظاهر بسیارى

كردند به اینكه با دستورش داده و در موارد متعددى كه اصحابش آن جناب را وادار مى

دشمن سازش و مداهنه كند ( آیاتى نازل شده و آن جناب را از مساهله با باطل در امر دین 

 فرماید:مى هر چند اندك باشد نهى فرمود ، از آن جمله آیات زیر است كه

 قل یا ایها الكافرون! ال اعبد ما تعبدون!» 

 و ال انتم عابدون ما اعبد!  و ال انا عابد ما عبدتم!

 کافرون(/6تا1!« )و ال انتم عابدون ما اعبد، لكم دینكم ولى دین 

 فرماید:و نیز با لحنى تهدیدآمیز مى

الذقناك ضعف الحیوة و و لو ال ان ثبتناك لقد كدت تركن الیهم شیئا قلیال اذا » 

 فرماید:اسرا( و نیز مى/75و74« )ضعف الممات!

 کهف(/51!« )و ما كنت متخذ المضلین عضدا » 

 فرماید:و در قالب مثالى بسیار وسیع المعنى مى

  !«و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه و الذى خبث ال یخرج اال نكدا » 

 اعراف(/58)

كند ، لذا خداى سبحان آن نگشته و با آن ائتالف نمىو چون حق با باطل مخلوط 

دهد براى اینكه در زیر بار سنگین رسالت از پاى در نیاید ، طریق رفق را دستور مى جناب

و مدارا را پیش بگیرد و به سوى هدف به تدریج قدم بر دارد تا هم دعوتش بهتر پیش برود 
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ند و هم دین خدا كه به سویش دعوت كند پذیراتر شوو هم مردمى كه آنان را دعوت مى

 كند و این دستور را از سه جهت صادر فرموده:مى

 

اى كه دین خدا مشتمل بر آنها است از جهت معارف حقه و قوانین تشریع شده : اول

كند و یا ریشه یكى از مبادى فساد را و هر یك شانى از شؤون جامعه بشرى را اصالح مى

عویض عقاید باطله یك ملت و جایگزین كردن عقایدى حقه در سازد ، چون مساله تقطع مى

میان آنان ، از دشوارترین كارها است ، مخصوصا وقتى آن عقاید باطل ریشه در اخالق و 

ها بعد از اعمال آنان دوانده و عادات و رسومى بر آن عقاید مستقر شده باشد و مردم ) خلف

رسومى بوده باشند كه همه از عقایدى باطل  سلف( قرنها داراى اخالق و اعمال و عادات و

شود زمانى كه دعوت حقه بر مىمنشا گرفته باشد و باز مخصوصا این دشوارى چند برا

، عمومى باشد و بخواهد در تمامى شؤون زندگى آن ملت دخالت نماید ، آن قدر فراگیر دین

باشد كه همه حركات و سكنات ظاهر و باطن ، شب و روز فقیر و غنى افراد جوامع را 

بدون استثنا فرا گیرد )همچنانكه دعوت اسالم چنین است،( و معلوم است كه تصور ایجاد 

م مردم و در آداب و رسوم و همه شؤون زندگى آنان چقدر چنین انقالبى در عقاید عمو

 دهشت آور است  و یا محال عادى است . 

دشوارى این امر و مشقت آن در اعمال بیشتر از اعتقادات است ، براى اینكه انس 

تر بر اعتقادات است ، بشر به عمل و عادتش به آن و لمس حوائجش با آن زیادتر و مقدم

تر است و در جائى كه معارضه واقع شود بین ل براى حس او محسوسعالوه بر اینكه عم

دارد مثال عقاید و اعمالش ، اگر اعمالش مطابق با شهواتش باشد عمل را مقدم بر عقاید مى

شود ، هر چند كه با عقایدش سازگار نباشد و به همین فالن زناى لذتبخش را مرتكب مى

ر همان روزهاى اول همه عقاید حقه را یكجا بینیم دعوت دین اسالم دجهت است كه مى

پیشنهاد كرد و هیچ ترسى به خود راه نداد ، ولى قوانین و شرایع مربوط به اعمال را یك 

كاسه و یك جا بیان ننمود ، بلكه در طول بیست و سه سال نزول وحى ، به تدریج یكى یكى 

 بیان فرمود . 

خواست القا كند ، راه تدریج را مى و خالصه اینكه اسالم در مواقع دعوت آنچه را

انتخاب كرد تا طبع مردم از پذیرفتن آن گریزان نباشد و نیز دلها در باره اینكه اجزاى 

دعوت با یكدیگر ارتباط دارند و در ردیف كردن آنها كه كدام مقدم است و كدام مترتب بر 

كسى كه در این حقایق كدام است دچار تزلزل نگردد ، تمام این مطالب را كه گفتیم براى 

بیند آیات قرآنى در القاى معارف الهیه و قوانین تامل و تدبر كند روشن است چرا كه مى

تشریع شده ، مختلف است ، بعضى در مكه نازل شده و بعضى در مدینه ، آنهائى كه در مكه 

نى بعد نازل شده نوعا مطالب را بطور اجمال و سر بسته بیان كرده و آنها كه مدنى است یع

در مدینه نازل شده ، مطالب را بطور تفصیل و  وسلّموآلهعلیههللااز هجرت پیامبر اكرم صلى

شكفته بیان نموده و به جزئیات همان احكامى كه در مكه نازل شده بود پرداخته و مجمالت 

عاد را كند ، مثال در آیه زیر كه در مكه نازل شده ، اجمال توحید و مهمان احكام را بیان مى
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اش خاطرنشان كرده ، از اصول عقاید اسالم و تقوا و عبادت را از دستورات عملى

 فرماید:مى

 كال ان االنسان لیطغى!  ان راه استغنى!» 

 ان الى ربك الرجعى!  ارایت الذى ینهى! 

 عبدا اذا صلى! ارایت ان كان على الهدى!

 او امر بالتقوى!  ارایت ان كذب و تولى!

 علق(/14تا6!«)ان هللا یرى ا لم یعلم ب

 فرماید:و نیز در آیه دیگرى كه اوایل بعثت نازل شده ، مى

 و نفس و ما سویها !  فالهمها فجورها و تقویها!» 

 شمس(/10تا7!« )قد افلح من زكیها! و قد خاب من دسیها  

 و نیز فرموده:

 اعلی(/15و14«)قد افلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى!» 

 ات نازل شده در اوایل بعثت فرموده:و باز در آی

قل انما انا بشر مثلكم یوحى الى انما الهكم اله واحد، فاستقیموا الیه و استغفروه » 

 و ویل للمشركین! 

 الذین ال یؤتون الزكوة و هم باالخرة هم كافرون! 

  فصلت(/8تا6«)ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون!

 اجمالى نواهى و سپس اوامر شرعى فرموده:و در بیان 

 

قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیكم ان ... بگو: بیایید تا آنچه را كه پروردگارتان » 

بر شما حرام كرده برایتان بخوانم: كه چیزى را با او شریك نكنید، و با پدر و مادر 

ا و آنها را [ تنگدستى نكشید كه ما شمنیكى كنید و فرزندان خویش را از ]بیم

دهیم و به كارهاى بسیار زشت، چه علنى و چه پوشیده نزدیك نشوید و روزى مى

هیچ انسانى را كه خدا خونش را حرام كرده جز به حق نكشید. اینهاست كه خداوند 

 انعام(/151«)شما را بدان سفارش كرده است، باشد كه بیندیشید!

م نزدیك مشوید جز به طریقى كه نیكوتر و ال تقربوا مال الیتیم اال ... به مال یتی» 

است تا وى به قوت خویش برسد، پیمانه و وزن را به انصاف تمام دهید ما هیچ 

كنیم، چون سخن گویید دادگر باشید گر كس را مگر به اندازه تواناییش مكلف نمى

چه علیه خویشاوند و به ضرر او باشد و به پیمان خدا وفا كنید، اینها است كه خدا 

 انعام(/152« )ما را بدان سفارش كرده، باشد كه اندرز گیرید!ش

و ان هذا صراطى مستقیما فاتبعوه ... و این راه من است یك راست، پس پیروى » 

هاى دیگر مروید كه شما را از راه وى پراكنده كند، اینها است كنید آن را و به راه

 انعام(/153« )!كه خدا شما را بدان سفارش كرده بلكه پرهیزكارى كنید
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بیند كه چگونه در اول اگر خواننده محترم به سیاق این چند آیه شریفه نظر كند مى

 پردازد. شمارد و در ثانى به شمردن اوامر شرعیه مىنواهى شرعیه را به طور اجمال مى

دهد كه هیچ انسان با شعور و دسته اول را بعد از شمردن تحت یك عنوانى قرار مى

تواند منكر آن گردد و آن عنوان جامع كلمه: فاحشه زشت و حتى عقل هیچ انسان عامى نمى

پلید و عمل شرم آور است كه هر انسانى به لزوم اجتناب و خوددارى از آن اقرار دارد و 

دهد كه باز هیچ انسان با ( را تحت یك عنوان جامع قرار مى همچنین دسته دوم) اوامر

شعورى در لزوم عمل به آن تردید ندارد و آن جامع عبارت است از كلمه : صراط مستقیم 

كند كه اگر جامعه بر صراط مستقیم اش این را درك مىچون هر انسانى به حكم غریزه

وره راه را پیش نگیرند و از یكدیگر اى چون گله بى چوپان یك كاجتماع كنند و هر دسته

 جدا نشوند ، از تفرقه و ضعف و وقوع در هالكت و مرگ ایمن خواهند شد . 

پس قرآن كریم در این بیاناتش از غرائز دعوت شدگان به دین كمك گرفته و به 

خواهد كلمه فاحشه را تفصیل دهد ، عقوق والدین و بدى به پدر همین جهت بوده كه وقتى مى

برد كه گناه و خوردن مال یتیم و امثال اینها را نام مىادر و كشتن اوالد و كشتن مردم بىو م

كند چرا كه عاطفه بشرى عواطف غریزى هر انسانى دعوت به اجتناب از آنها را تایید مى

از این گونه كارها نفرت دارد و از این اعمال بیزار است و در حال عادى هرگز حاضر 

گونه جرائم و معاصى شود ، البته نظیر این آیات كه دیدید آیات دیگرى نیست مرتكب این 

 یابد . هست كه خود خواننده اگر اهل تدبر باشد به آنها دست مى

و به هر حال پس آیات مكى كارش دعوت به مجمالت از احكام است :   

د آیات مدنى شود و با این حال خومجمالتى كه بعدا در آیات مدنى تفصیل و توضیح داده مى

اى نیست و چنین نیست كه تمامى احكام و قوانین دینى هم خالى از این تدرج و چند مرحله

 در مدینه طیبه یك روزه نازل شده باشد بلكه در مدینه هم به تدریج نازل گردیده است . 

گسارى كه كافى است كه خواننده محترم براى نمونه در آیات مربوط به حرمت مى

 آن اشاره شد دقت بفرماید كه براى اولین بار فرموده:قبال هم به 

 نحل(/67«)و من ثمرات النخیل و االعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا!» 

كه در این آیه) كه البته در مكه نازل شده،( اشاره كرده است كه شراب رزق خوب  

 فرماید:اى دیگر كه آن نیز در مكه نازل شده ، مىنیست و سپس در آیه

 عراف(/33!«)قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و االثم ... » 

و بیان نكرده كه اثم چیست و نفرمود شرب خمر یكى از موارد اثم است تا در 

دعوت خود راه ارفاق را پیش گرفته باشد ، چون عادت به كار هر قدر هم كه زشت باشد 

اداتى بوده است كه عرب بشدت به آن تمایل دل كندن از آن آسان نیست و شرب خمر از ع

داشته و گوشت و پوستش با آن روئیده و استخوانش با آن سفت شده است ، ولى در اولین 

اى كه در مدینه در باره شرب خمر نازل شد بیان كرد كه شرب خمر و قمار از مصادیق آیه

 باشند و فرمود:اثم مى

اثم كبیر و منافع للناس و اثمهما اكبر  یسئلونك عن الخمر و المیسر، قل فیهما» 
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 بقره(/219«)من نفعهما!

 بینید كه لحن ، لحن مدارا و خیرخواهى است . باز در این آیه مى

 اى دیگر ، آخرین سخن را در باره شرب خمر بیان فرموده:و سپس در سوره

عمل یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و االنصاب و االزالم رجس من » 

 الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون!

انما یرید الشیطان ان یوقع بینكم العداوة و البغضاء فى الخمر و المیسر و یصدكم 

 مائده(/91و90!«)عن ذكر هللا و عن الصلوة فهل انتم منتهون 

كنید كه در آغاز رسول خدا نظیر این بیان تدریجى را در حكم ارث مالحظه مى  

وسلّم بین اصحابش دو نفر ، دو نفر عقد اخوت برقرار كرد و دستور داد هر وآلهعلیههللاصلى

اش ارث ببرد و به او ارث بدهد تا زمینه را براى حكمى اى از برادر خواندهبرادر خوانده

شود فراهم سازد ، بعد از جریان عقد اخوت آنگاه آیه كه به زودى در مساله ارث تشریع مى

 نازل شد كه:ارث 

« و اولوا االرحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب هللا من المؤمنین و المهاجرین!» 

 احزاب(/6)

خواهید به یكدیگر ارث بدهید و از یكدیگر ارث ببرید ارحام شما پس حال كه مى

مقدم بر سایر مؤمنین و مهاجرین هستند ، و بنا بر این اكثر احكامى كه بوسیله احكامى دیگر 

 اند . اند از این باب بودهشدهنسخ 

پس در همه این موارد و نظایر آن دعوت اسالم در اظهار احكام خود و اجراى آن 

كرده تكلیف حكمت اقتضا مى راه تدریج را پیش گرفته و رعایت ارفاق را نموده ، چون

بطور آسان بر بشر عرضه شود تا مردم بخوبى و با حسن قبول با آن مواجه گردند و 

 بینیم كه خود قرآن در باره نزول خودش فرموده:مى

 اسرا(/106!«)و قرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث و نزلناه تنزیال » 

هم همه  وسلّموآلهعلیههللاشد و رسول خدا صلىو اگر قرآن كریم یك باره نازل مى 

 در آیه:خواند چون خواند و باید هم مىشرایعش را یك باره براى مردم مى

 حجر(/44«)و انزلنا الیك الذكر لتبین للناس ما نزل الیهم!» 

را بر تو نازل كردیم تا براى مردمش بخوانى و  -قرآن  -فرموده بود كه ما ذكر 

بیان كنى كه چه چیز بر آنان نازل شده ، در نتیجه همه معارف اعتقادى و اخالقى و كلیات 

ت و سیاسات و ... را یك باره براى مردم بیان احكام عبادتى و قوانین جارى در معامال

توانست داشت و حتى تصورش را هم نمىكرد ، بطور یقین فهم مردم كشش آن را نمىمى

بكند تا چه رسد به اینكه آن را بپذیرد و عمل هم بكند و همه آن دستورات را بر قلب و اراده 

 و اعضا و جوارح خود حاكم سازد . 

ت و دستوراتش به تدریج نازل شد تا زمینه را براى امكان بدین جهت بود كه آیا

قبول دین و جایگیر شدن آن در دلها فراهم سازد و در این باب ضمن ایراد سؤال و جوابى 

 فرموده:
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و قال الذین كفروا لو ال نزل علیه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك و » 

  فرقان(/32!«)رتلناه ترتیال 

نكته هم الزم است كه سلوك از اجمال به تفصیل و رعایت تدریج در القاى تذكر این 

احكام خدا به سوى مردم جنبه ارفاق به مردم و حسن تربیت و رعایت مصلحت را دارد ، نه 

 جنبه مداهنه و سازشكارى  و فرق بین این دو روشن است.

 

رتیب را در رعایت تدریج از حیث انتخاب مدعوین است كه اسالم رعایت ت :دوم

وسلّم مبعوث بود به تمامى وآلهعلیههللادانیم كه رسول خدا صلىمیان مردم نموده ، همه مى

بشر ، بدون اینكه دینش انحصارى و دعوتش اختصاص به قومى یا به مكانى و یا به زمانى 

معین داشته باشد) و معلوم است كه مرجع اختصاص مكانى و زمانى هم در حقیقت به همان 

 فرماید:ختصاص قومى است،( و دلیل این عمومیت دعوت آیات زیر است كه مىا

قل یا ایها الناس انى رسول هللا الیكم جمیعا الذى له ملك السموات و االرض » 

 اعراف(/158!«)

 فرماید:و نیز مى

 انعام(/19«)و اوحى الى هذا القرآن النذركم به و من بلغ!» 

 فرماید:و نیز مى

 انبیا(/107!«)اك اال رحمة للعالمین و ما ارسلن» 

كند آن جناب یهود را با اینكه بنى دلیل دیگر این معنا تاریخ است كه حكایت مى

اسرائیل بودند و از نژاد عرب نبودند و همچنین روم و ایران و حبشه و مصر را با اینكه 

رسى از عجم اش سلمان فاغیر عرب بودند ، دعوت به اسالم فرمود و از معروفین صحابه

 و مؤذنش بالل از حبشه و صهیب از روم بود . 

پس عمومیت نبوت و رسالتش در زمان حیاتش جاى هیچ تردید نیست ، آیات قبلى 

شوند، از این هم كه بگذریم هم به عمومیتى كه دارند همه زمانها و همه مكانها را شامل مى

 رساند:نها و همه مكانها را مىآیات زیر بر عمومیت رسالت آن جناب نسبت به تمامى زما

و انه لكتاب عزیز!  ال یاتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه تنزیل من حكیم » 

 فصلت(/42و41«)حمید!

 احزاب(/40«)و لكن رسول هللا و خاتم النبیین!» 

و این دو آیه عمومیت دعوت آن جناب نسبت به همه زمانها و مكانها را نیز 

خواننده محترم بخواهد به بحث مفصل از تك تك این آیات اطالع پیدا كند رسانند و اگر مى

  . باید به تفسیر خود آن آیات در المیزان مراجعه نماید

و به هر حال پس نبوت آن جناب عمومى بود و اگر كسى در وسعت معارف و 

قوانین اسالم دقت نماید و نیز در نظر بگیرد كه در ایام نزول قرآن و بعثت آن جناب ، دنیا 

برد و ظلمت جهل و قذارت و پلیدى فساد و ظلم تا چه حد رسیده در چه وضعى به سر مى

ماند كه در آن روز ممكن نبوده كه اسالم یك باره شرك و ىبود ، هیچ تردیدى برایش باقى نم
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كند كه الزم بوده دعوت را در میان بعضى از فساد را از دنیا ریشه كن كند و تصدیق مى

طوائف ساكنان زمین ، شروع كند و بناچار این طایفه همان قوم خود رسول هللا باشد ، آنگاه 

د را باز كرد به تدریج در بین غیر عرب هم راه بعد از آنكه دین خدا در میان عرب جاى خو

 یابد همچنانكه همین طور شد و خداى تعالى در این باره فرموده:

 ابراهیم( و نیز فرموده:/4!«)و ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه لیبین لهم » 

 «و لو نزلناه على بعض االعجمین! فقراه علیهم ما كانوا به مؤمنین!» 

 ا(شعر/199و198) 

كند بر اینكه دعوت اسالم و انذارش ارتباطى با عرب دارد، و آیاتى هم كه داللت مى

بیش از این داللت ندارد كه عرب هم یكى از طوایفى است كه باید بوسیله قرآن دعوت و 

فرماید: اگر شك دارید انذار شوند و همچنین آیاتى كه در تحدى به قرآن نازل شده) مثال مى

ناحیه خدا است همه جمع شوید و یك سوره مثل آن را بیاورید! مترجم.( هیچ  كه این قرآن از

داللتى ندارد بر اینكه روى سخن در سراسر قرآن متوجه خصوص عرب است ، چون 

تواند و تواند) كه البته نمىگوید و اگر بخواهد مىعرب است كه با زبان قرآن سخن مى

چون اوال همه آیات تحدى فقط به بالغت نظر اى مثل قرآن درست كند ، نتوانست!( سوره

ندارد و ثانیا اگر در بعضى از آیات تحدى در خصوص بالغت تحدى شده ، از این باب 

 بوده كه زبان عرب ، زبان قرآن بوده و به حكم آیه:

 ابراهیم(/4!«)و ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه » 

 :باید هم قرآن به زبان عرب باشد و به حكم آیه

 یوسف(/3!«)نحن نقص علیك احسن القصص بما اوحینا الیك هذا القرآن » 

 و آیه: 

 و انه لتنزیل رب العالمین!» 

 «نزل به الروح االمین! على قلبك لتكون من المنذرین! بلسان عربى مبین!

 شعرا(/195تا192)

و  توانسته معانى و مقاصد ذهنیه را قالب گیرى كندهیچ زبانى غیر زبان عرب نمى

به نحو اتم و اكمل در ذهن شنونده منتقل سازد و به همین جهت خداى سبحان براى كتاب 

 عزیز خود از میان همه زبانها ، زبان عربى را انتخاب كرده و فرمود:

 زخرف(/3!« )انا جعلناه قرانا عربیا لعلكم تعقلون » 

یام به اصل خالصه اینكه خداى عز و جل به رسول گرامیش دستور داد تا بعد از ق

 دعوت ، نخست از عشیره و قوم خود آغاز كند و فرمود:

 شعرا(/214«)و انذر عشیرتك االقربین!» 

هم این دستور را امتثال نموده همه را به قبول  وسلّموآلهعلیههللاو رسول خدا صلى

در دعوت خود خواند و وعده داد كه هر كس اول لبیك گوید او جانشین من خواهد بود ، كه) 

دعوتش را لبیك گفت و  السالمهر سه روز و سه نوبت هنگام ارائه این پیشنهاد،( على علیه

به وعده خود وفا نموده و آن جناب را وصى خود كرد و  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى
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 اش كردند . اش بطورى كه در كتب حدیث آمده مسخرهبقیه عشیره

اند كه بعد از على را ضبط كرده و نوشته كتب تاریخ و سیره ، این ماجرا

مانند: خدیجه همسرش و  وسلّموآلهعلیههللاالسالم، افرادى از خاندان رسول هللا صلىعلیه

حمزة بن عبد المطلب عمویش و ابو طالب عموى دیگرش به وى ایمان آوردند و داستان 

اشعار خود آن جناب هم  اند و درایمان آوردن ابو طالب را تواریخ شیعه روایت كرده

  . شودعباراتى به صراحت دیده مى

و اگر ابو طالب تظاهر به ایمان نكرد ، براى این بود كه به اصطالح بى   

  . طرفى را رعایت نموده و بتواند از آنجناب حمایت كند

آنگاه خداوند متعال آن جناب را دستور داد تا دعوت خود را توسعه داده ، به غیر 

ش هم برساند و همچنین از اهل شهر خودش به شهرهاى اطراف ببرد و در این باره اعشیره

 فرمود:

 شوری( /7) !«و كذلك اوحینا الیك قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من حولها » 

 و نیز فرموده:

 سجده(/3«)لتنذر قوما ما اتیهم من نذیر من قبلك، لعلهم یهتدون!» 

 و باز فرموده: 

 نعام(/19«)هذا القرآن ال نذركم به و من بلغ!و اوحى الى » 

ترین شواهدى است بر این كه دعوت اسالمى مخصوص و این آیه یكى از روشن

 كرده است كه از عرب شروع شود . عرب نبوده ، بلكه حكمت و مصلحت اقتضا مى

خداى تعالى سپس آن جناب را دستور داده است كه دعوتش را در تمامى دنیا و همه 

) چه صاحبان ادیان و چه غیر آنان( توسعه دهد و دلیل بر این معنا آیات قبل است مردم

 نظیر آیه:

 اعراف(  و آیه:/158«)قل یا ایها الناس انى رسول هللا الیكم جمیعا!» 

 احزاب(/40!«)و لكن رسول هللا و خاتم النبیین » 

 و آیات دیگرى كه نقلش گذشت.

  

رعایت تدریج در دعوت و طرز ارشاد و كیفیت اجرا و عملى كردن دعوت  : سوم

است كه در مرحله نخست دعوت را با زبان و سپس با كناره گیرى از معاشرت و سخن 

  . گفتن با كفار و سرانجام در مرحله سوم با جهاد و توسل به زور انجام داده است

شود ، مى قرآن كریم استفاده مىاى است كه از تمااما دعوت به زبان همان طریقه

بینیم خداى سبحان آن جناب را دستور داده تا با مالطفت و نرمى زیرا كه به وضوح مى

 دعوت خود را به گوش مردم برساند و فرموده:

 کهف( و نیز فرموده:/110« )قل انما انا بشر مثلكم یوحى الى!» 

 و باز فرموده: حجر(/88«)و اخفض جناحك للمؤمنین!» 

و ال تستوى الحسنة و ال السیئة ادفع بالتى هى احسن، فاذا الذى بینك و بینه » 
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 فصلت(همچنین در آیه دیگر فرموده:/34!« )عداوة كانه ولى حمیم 

 مدثر(/6!«)و ال تمنن تستكثر » 

 ها در قرآن كریم زیاد است . و از این قبیل سفارش

فنون بیان را به كار ببرد یعنى و نیز به رسول خدا دستور داد كه در دعوت زبانى 

 در هر جا به مقتضاى فهم و استعداد شنونده سخن بگوید:

 «ادع الى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى احسن!» 

 نحل(/125)

و اما دعوت سلبى ، عبارت از این بود كه به مؤمنین دستور داد در دین و رفتار 

گیرى كنند و در تشكیل مجتمع اسالمى كفار را جزء خود ندانند و دین خود از كافران كناره 

هیچ كس دیگر را كه معتقد به توحید نیست با دین خود مخلوط نسازند و عمل هیچ غیر 

با اعمال  -اى از رذائل اخالقى باشد البته در صورتى كه معصیت و یا رذیله -مسلمان را 

ضرورت زندگى آن را ایجاب كند ، و در این باب  خود مخلوط نكنند مگر آن مقدارى را كه

 به آیات زیر توجه فرمائید:

 کافرون(/6!« )لكم دینكم و لى دین » 

 فاستقم كما امرت و من تاب معك و ال تطغوا انه بما تعملون بصیر!» 

و ال تركنوا الى الذین ظلموا فتمسكم النار و مالكم من دون هللا من اولیاء، ثم ال 

 هود(/113و112«)تنصرون!

فلذلك فادع و استقم كما امرت و ال تتبع اهواءهم و قل امنت بما انزل هللا من » 

حجة بیننا و  كتاب و امرت ال عدل بینكم هللا ربنا و ربكم لنا اعمالنا و لكم اعمالكم ال

  شوری(/15«)بینكم هللا یجمع بیننا و الیه المصیر!

عدوكم اولیاء، تلقون الیهم بالمودة، و قد  یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا عدوى و» 

 ممتحنه(/1...!«)كفروا بما جاءكم من الحق 

ال ینهیكم هللا عن الذین لم یقاتلوكم فى الدین و لم یخرجوكم من دیاركم، ان » 

 تبروهم و تقسطوا الیهم ان هللا یحب المقسطین!

دیاركم و ظاهروا على انما ینهیكم هللا عن الذین قاتلوكم فى الدین و اخرجوكم من 

 ممتحنه(/9و8«)اخراجكم ان تولوهم و من یتولهم فاولئك هم الظالمون!

 

در واقع  گیرى از دشمنان دین بسیار است كهو آیات قرآنى در معناى تبرى و كناره

  . كندمعناى تبرى و كیفیت و خصوصیت آن را بیان مى

كه ن جهاد اسالمى است و اما راه سوم كه گفتیم راه توسل به زور است ، هما

 گفتگو در باره آن در ذیل آیات جهاد در سوره بقره در المیزان آمده است.

مرتبه اول و این سه مرحله یكى از خصایص دین اسالمى و از افتخارات آن است 

بود الزمه  مرحله دوم كه كناره گیرىبود الزمه دو مرحله دیگر و  كه همان دعوت زبانى

در هر  وسلّم وآلهعلیههللابینیم سیره و رفتار رسول خدا صلىنانكه مىمرحله سوم است، همچ
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 جنگى ، اول دعوت و موعظه به زبان بود و این دستورى بود كه خداى تعالى به او داد:

 انبیا(/109!« )فان تولوا فقل آذنتكم على سواء » 

اند : اسالم دین و یكى از سخنان بسیار نادرست تهمتى است كه به اسالم زده و گفته

و با اینكه قرآن كریم و سیره رسول خدا  زور و شمشیر است ، نه دین دعوت

دهد و آن را گانه دعوت اسالم ، شهادت مىوسلّم و تاریخ به مراحل سهوآلهعلیههللاصلى

دهند چنین تهمتى را به اسالم كند معذلك چه باید كرد كه بعضى به خود اجازه مىروشن مى

داده ، هیچ چیزى برایش روشن بزنند ، آرى كسى كه خدا براى او نورى و روشنائى قرار ن

 و نه تاریخ .  وسلّموآلهعلیه هللانخواهد بود ، نه كتاب خدا و نه سیره رسول خدا صلى

اند از دین مبین اسالم خرده بگیرند چند طایفه و این افراد كه به اصطالح خواسته

دهند ، بت مىهستند ، یك دسته از آنها اهل كلیسا هستند كه عیب خودشان را به اسالم نس

كنند ، چندین قرن بود كه در كلیساها چون دین شمشیر دینى است كه آنان ترویجش مى

اى به نام محكمه دینى درست كرده بودند كه در آن محكمه ، عقاید مسیحیان را تفتیش محكمه

نمودند ، در حقیقت دیدند محكوم به آتش مىنموده و هر كس را منحرف از دین خود مى

كردند ود را به محكمه عدل الهى در قیامت كه هم بهشت دارد و هم آتش تشبیه مىمحكمه خ

كردند كه در شهرها بچرخند و هر فرد مسیحى را كه دیدند مامور مى ، عمال خود را

اى اعتقادى غیر از اعتقاد كلیسا را دارد و حتى اگر در مسائل طبیعى و یا ریاضى نظریه

تیك آن را نگفته ، او را به عنوان مرتد از دین به محكمه كلیسا داشته باشد كه فلسفه اسكوالس

سوزاندند ، چون كلیسا فقط فلسفه اسكوالستیك را قبول جلب نموده ، زنده زنده در آتش مى

  كرد) و جنبه دینى و قداست مذهبى به آن داده بود!(داشت و آن را ترویج مى

ظر عقل سلیم گستردن توحید در دادند كه آیا در نو اى كاش براى ما توضیح مى

مهمتر است ، یا خفه كردن و  عالم و ریشه كن ساختن و ثنیت و تطهیر دنیا از قذارت فساد

آتش زدن كسى كه نظریه حركت خورشید به دور زمین را داده و آن نظریه بطلمیوسى) كه 

  زمین و افالك همچون پوست پیاز است،( را رد كرده ؟

عالم مسیحیت را علیه مسلمانان تحریك كرد ؟ بنام جهاد با  آیا این كلیسا نبود كه

  پرستى به جنگ با مسلمانان واداشت ؟بت

هاى صلیبى را به راه انداخت؟ شهرها آیا این كلیسا نبود كه حدود دویست سال جنگ

  ها را به باد داد ؟!ها و ناموسرا ویران و میلیونها نفوس بشر را نابود و عرض

اند ، مدعیان تمدن و آزادى در قرن ه تهمت فوق را به اسالم زدهدسته دیگرى ك

ور ساخته و دنیا را زیر و رو كردند هاى جهانى را شعلههمان كسانى كه آتش جنگ اخیرند

و باز هم هر گاه غریزه مادیگریشان ندایشان دهد كه خطرى مختصر مطامعشان را تهدید 

گویند اسالم كشند ) اینها هستند كه مىبه آتش مى كند ، قیصریه دنیا را براى یك دستمالمى

دین زور و شمشیر است ، زهى بى شرمى ! ( كسى نیست كه از اینان بپرسد آیا ضرر 

ریشه دار شدن شرك در دنیا و انحطاط یافتن اخالق فاضله بشر و مردن فضائل نفسانى و 

ه شدن دست جنایتكار شما از احاطه یافتن فساد بر زمین و بر اهل زمین ، زیاد است یا كوتا
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چند وجب زمین و یا چند در هم مختصر خسارت دیدنتان ؟ و چه خوب معرفى كرده است 

 عادیات(/6) !«ان االنسان لربه لكنود » قرآن كریم این جنس دو پا را كه فرموده:

مرحوم شیخ محمد » در این جا بسیار میل دارم گفتار بعضى از بزرگان یعنى 

را نقل كنم كه در « المثل العلیا فى االسالم ال فى بحمدون» در كتاب« طاحسین كاشف الغ

 این زمینه بسیار جالب فرموده است:

وسایلى كه تاكنون براى اصالح جامعه و محقق ساختن عدالت و از بین بردن ستم و 

 مقاومت در برابر شر و فساد به كار رفته، منحصر در سه نوع است:

ها و مواعظ و نوشتن مقاالت و یعنى ایراد خطبه ،اول وسایل دعوت و ارشاد

تالیفات و جرائد كه خود روش بسیار پسندیده و شریف است و خداى تعالى به این روش 

 اشاره نموده و فرمود:

« ادع الى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى احسن!» 

 نحل( و نیز فرمود:/125)

 فصلت(/34« )فاذا الذى بینك و بینه عداوة كانه ولى حمیم!ادفع بالتى هى احسن » 

اى است كه اسالم آن را در اول بعثت انتخاب نموده و به كار گرفته و این طریقه

 است ... .

، نظیر متحد شدن علیه فساد و دورى آمیز و سلبىوسایل مقاومت مسالمت دوم

همكارى نكردن با ستمكاران و شركت جستن از مفسدین و قطع روابط اقتصادى با آنان و 

ننمودن در اعمال و حكومت آنان طرفداران این نظریه توسل به زور و انتخاب جنگ و قتال 

 اى از زمان این طریقه را پیموده است،( آیات:دانند، قرآن كریم هم) در برههرا جایز نمى

د و النصارى اولیاء و ال تركنوا الى الذین ظلموا فتمسكم النار و ال تتخذوا الیهو» 

 هود(/113!«)

به این طریقه اشاره دارد كه البته در قرآن كریم از این نوع آیات بسیار است و در  

اند یكى پیامبر هندى، میان غیر مسلمانان كسانى كه معروف به طرفدارى از این رویه شده

نى تولستوى است و سوم ادیب روسى یع السالمیعنى بودا است و دیگر حضرت مسیح علیه

 و همچنین زعیم و رهبر روحى هند، گاندى است . 

قیام مسلحانه و جنگ است كه اسالم این را نیز پیشنهاد كرده و در مواردى  سوم

  . دستورش را صادر فرموده است

پس اسالم هر سه روش را) هر كدام را در جاى خود و به موقع خودش،( صحیح 

روش اول موعظه حسنه و دعوت سالم است، اگر دشمن دانسته و بتدریج بكار بسته است، 

از این راه تسلیم نشد و دست از ستمكارى خود بر نداشت و همچنان به فساد انگیزى و 

 گیرد، یعنى قطع رابطه، آن هم به دو روش:استبداد خود ادامه داد طریقه دوم را به كار مى

  آمیزمسالمت - 1 

 دشمن را به رفتار خود واگذار نمودن.قهر و همكارى نكردن با دشمن و  -2

اگر از این راه به زانو در آمد و حاضر شد دست از ظلم و خیره سرى خود بردارد 
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رسد كه عبارت است از قیام مسلحانه، كه هیچ و اگر حاضر نشد، نوبت به طریق سوم مى

ظلم او دهد و كسانى كه در برابر چرا كه خداوند به هیچ وجه به ظلم ظالم رضایت نمى

 نشینند شریك ظلم او هستند . ساكت مى

آرى اسالم عقیده است و این اشتباه بزرگ و غلط آشكار است كه بعضى مرتكب 

اند : اسالم دعوت خود را با شمشیر گسترش داده!  زیرا عقیده و ایمان چیزى شده و گفته

جت و برهان خاضع نیست كه با زور و شمشیر در دلها جایگیر شود ، دلها تنها در برابر ح

 فرماید:كند ، از آن جمله مىشوند و قرآن كریم در آیات بسیارى به این حقیقت اشاره مىمى

 بقره(/256«)ال اكراه فى الدین قد تبین الرشد من الغى!» 

 همانا راه هدایت از ضاللت و گمراهى بر همگان روشن و واضح گردید! 

نها در برابر كسانى بوده است كه در آرى اگر اسالم دست به شمشیر زده است ، ت

اند سنگ در اند و پیوسته خواستهخوددارى از ظلم و فسادشان به آیات و براهین قانع نشده

كشید كه آنان را به سر راه دعوت به حق بیندازند ، اسالم در اینگونه موارد شمشیر نمى

 خواست شر آنان را دفع كند . سوى دین بخواند بلكه مى

 دارد:ن كریم است كه با بانگ رسا اعالم مىاین قرآ

با كفار قتال كنید تا از فتنه آنان جلوگیرى كرده  -و قاتلوهم حتى ال تكون فتنه » 

 بقره(/193«)باشید!

پس قتال با كفار براى دفع فتنه آنان بود ، نه به خاطر آنكه آنان به دین خدا معتقد 

  . شوند

ود گذاشته بودند ، هرگز فرمان جنگى را صادر بنا بر این اگر اسالم را به حال خ

و او را  اش تحمیل به اسالم بودهائى كه در اسالم واقع شد همهو این همه جنگكرد نمى

  . به این وا داشتند

ترین روش را طى و به همین جهت است كه اسالم حتى در حال جنگ نیز شریف

نطور كه در حال صلح جلوگیرى كرده ها شدیدا جلوگیرى نمود ، هماكرد ، از تخریب خانه

سوزى راه انداختن و زهر در آب دشمن ریختن بود و همچنین از اعمال ناشایستى چون آتش

و آب را به روى دشمن بستن و زنان و اطفال و اسیران جنگى را كشتن و ... جلوگیرى 

طفت رفتار نموده و دستور اكید صادر فرمود كه مسلمانان با اسراى جنگى به نرمى و مال

  . اى از دشمنى و كینه كه رسیده باشندكنند و به ایشان احسان نمایند حتى به هر درجه

و نیز ترور كردن دشمن را ممنوع كرد ، چه در حال جنگ و چه در حال صلح  و 

كسانى را كه به جنگ آغاز نكردند و هجوم شبانه بر دشمن  كشتن پیر مردان و عاجزان و

 انفال(/58!«)فانبذ الیهم على سواء » رمود: را تحریم نموده و ف

و نیز اجازه نداد كه مسلمانان كافرى را به صرف احتمال و تهمت ، بكشند و یا قبل 

از آنكه جرمى را مرتكب شود كیفر دهند و از هر كار دیگرى كه از قساوت و پستى و 

نپذیرد منع  گرى انسان سرچشمه گرفته باشد و شرف انسانیت و جوانمردى آن راوحشى

  . نمود
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دهد كه هیچیك از این اعمال را در باره دشمن روا بدارند ، شرف اسالم اجازه نمى

هاى جنگ) هر قدر هم كه سخت و هول انگیز بود!( چنانچه دیدیم در هیچیك از معركه

دانند به همه ولى مردمى كه امروز خود را متمدن مىرا نداد  اجازه ارتكاب به چنین اعمالى

، كنندین رفتار را با دشمن خود مىزاترانگیزترین و وحشتزنند ، هولن جنایات دست مىای

  . نامندآنهم در روزگارى كه خودشان عصر نور مى

آرى عصر نور ! كشتن زنان و اطفال و پیرمردان و بیماران و شبیخون زدن و 

  است! بمباران كردن شهرها و مردم بى سالح و قتل عام دشمن را مباح كرده

اى خود را بر سر هاى خوشهمگر این آلمان نبود كه در جنگ بین المللى دوم بمب

مردم لندن ریخت و ساختمانها را ویران و زنان و اطفال و ساكنان شهر را نابود كرد؟ و 

مگر این آلمان نبود كه هزاران اسیر را به قتل رسانید؟  و مگر این دول متفق ) آمریكا و 

روى( نبودند كه هزاران هواپیماى جنگى را براى تخریب شهرهاى آلمان به انگلستان و شو

پرواز در آوردند و آیا این آمریكاى متمدن ! نبود كه بمب اتمى خود را بر سر مردم ژاپن 

 ریخت و هیروشیما را با ساكنانش خاكستر كرد ؟ 

ى خطرناكتر و این اعمال در روزگارى بود كه تمدن آقایان! به اختراع وسایل تخریب

نرسیده بود ، حال كه دولتهاى متمدن! مجهز به سالحهاى جدید ویران كننده مانند : 

 داند كه هنگام شروعاند ، خدا مىموشكهاى مختلف، بمبهاى اتمى و ئیدروژنى و ... شده

جنگ جهانى سوم چه بر سر كره زمین خواهند آورد و چه عذابها و خرابیها و مصیبتها و 

  . ر خواهد آمددردها به با

  !خداى تعالى بشریت را به سوى راه صواب و صراط مستقیم هدایت فرماید
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