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ـتمر
مـاه رمضـان در مسـجد امـام
«بنـده یـک ِ
حسـن مشـهد سـخنرانی مس ِ
ِ
سـی جلسـهای داشـتم  ...در آن سـخنرانیها راجـع بـه توحیـد ،امامـت ،والیت،
ّ
نبـوت و سـایر مباحـث اساسـی بحـث شـده اسـت کـه اآلن هـم آنهـا را تأییـد
میکنـم .اینهـا پایههـای فکـری بـرای ایجـاد یـک نظـام اسلامی بـود».
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توضیحـات فـوق از زبـان رهبـر معظـم انقلاب ،پیرامـون مباحـث عمیقـی
اسـت که معظم له در ماه مبارک رمضان سـال  1353ه .ش ( 1394ه .قمری)
بـه روشـی نـو ،اصـول اساسـی و بنیادیـن اسلام را مبتنـی بـر قـرآن کریـم مطـرح
فرمودهانـد .ویژگیهـای منحصربهفـرد ایـن مباحـث ،عامـل برتـری آن نسـبت
بـه مـوارد مشـابه میباشـد.
معظـم لـه در مقدمـهای کـه پیرامـون ایـن مطالـب در سـال  1353مرقـوم
داشـتهاند ،سـه خصوصیـت مهـم آن را مطـرح میفرماینـد:
تجـرد و ّ
 .1معـارف اسلامی از ّ
ذهنیـت محـض خارج شـده و ناظر به تکالیف
عملـی و زندگی اجتماعی میباشـد.
 .2ارائـه مسـائل فکـری اسلامی بهصـورت پیوسـته و بهعنـوان اجـزای یـک
 .1بیانات رهبر معظم انقالب در .۱۳۸۱/۴/۴
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واحـد کـه نتیجـه آن ،طرحـی کلـی و همهجانبـه از دیـن اسـت و ایدئولـوژیای
کامـل و بیابهـام را بـرای ّ
بشـریت بـه ارمغـان مـیآورد.
ّ
محوریت قرآن کریم که بر مبنای آن بهعنوان کاملترین و موثقترین
.3

سـند ،اصـول اسلامی اسـتنباط و فهـم میگـردد تـا متکی بر سـلیقهها و نظرهای
شـخصی نبوده و نتیجهی تحقیق ،بهراسـتی «اسلامی» باشد.
ویژگیهـای دیگـری کـه بـر ارزش ایـن اثـر افـزوده اسـت عبارتنـد از :منطقـی
بودن و دوری از هرگونه تعصب که این مباحث را برای جهانیان قابلاستفاده
میکنـد ،نـگاه نـو و بدیـع بـه مفاهیـم دینـی ،2انطبـاق مباحـث بـا سـیره سیاسـی
اصلی
مبارزاتـی ائمـه علیهمالسلام ،3توجـه ویـژه به ضعف ایمان بهعنـوان ِ
درد ِ
جوامـع بشـری و مسـلمانان ،وحدتآفریـن بـودن ،آمـوزش شـیوه ّ
تدبـر و ّ
تعمـق
در قـرآن کریـم ،تبییـن مبانـی نظام اسلامی و. ...
محتـوای ایـن جلسـات ،در دفعـات متعـدد و باکیفیـت متفـاوت بـه چـاپ
ّ
رسـیده اسـت کـه آخریـن نسـخه آن تحـت عنـوان «طـرح کل ِـی اندیشـه اسلامی
در قـرآن» کـه شـامل چهـار بخـش میباشـد ،توسـط مؤسسـه صهبـا به زیـور طبع
آراسـته گشـته اسـت.
نوشـتاری کـه پیـش روی شماسـت ،مجموعـه کتابهـای «اندیشـهی
ّ
والیـت» میباشـد کـه محتـوای جلسـات معظـم لـه را در قالـب  4مجلـد ،ارائـه
کـرده اسـت .مـوارد تمایـز و تفـاوت مجموعـهی کتابهـای «اندیشـهی والیت»
بـا اثـر مذکـور را میتـوان اینگونـه تبییـن نمـود:
ّ
جذابیـت ظاهـری ،کتاب فـوق تقطیع
 بـا هـدف کاهـش حجـم و افزایـشّ
شـده و هـر بخـش آن در قالـب یـک مجلد ارائه شـده اسـت.
 .2ر.ک .به بیانات معظم له در .1367/07/13
 .3ر .ک .به بیانات معظم له در .1371/04/08
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 در کنـار حفـظ سـاختار سـخنرانی ،هـر مبحـث بهصـورت دسـتهبندی ومتن کتاب برخی مباحث که متناسـب با
موضو عبندی ارائه گردیده اسـت .در ِ

شـرایط سـخنرانی ایراد شـده یا توضیحات و زیرنویسهایی که برای مخاطب
ضرورتـی نـدارد ،حـذف شـده اسـت .البتـه سـعی وافـری صـورت گرفتـه تـا مـوارد
جزئیـات مهـم مطلـب خللـی وارد نکنـد.
حذفـی ،بـه کلیـات و
ِ
ذهنـی مخاطـب ،سـؤاالتی پیرامون
 ابتـدای هـر مبحـث بـا هـدف آمادگـیِ
محتوای آن طرح شـده اسـت و موجب توجه و ّ
تعمق بیشـتر مخاطب میگردد.
 -چکیـدهای از هـر مبحـث ،در پایـان آن ارائـه میگردد تـا مخاطب را با روح

ّ
کلـی مبحـث همراه کند.

 برخی از آیات محوری موضوع که توسـط سـخنران در ابتدای جلسـه اشـارهنگردیده ،اما در محتوا بدان پرداخته شـده ،به اول هر مبحث افزوده شـده اسـت.
 برجسـته کـردن جملات مهـم و محـوری ،تمایـز دیگـر ایـن نوشـتار اسـتکـه مخاطـب را بـه سـهولت بـه محتـوای اصلـی رهنمـون میکنـد.
 نمـودار درختـی نیـز میتوانـد بـه ترسـیم شـمای کلـی موضـوع بهصـورتنظـم یافتـه ،بـه همـراه برخـی جزئیـات کمـک نمایـد.

 -در جلـد سـوم ،قبـل از ورود بـه موضـوع اصلـی کتـاب کـه همـان نب ّـوت

در قـرآن اسـت ،برخـی نـکات و تذکراتـی پیرامـون قـرآن آمـده اسـت .ایـن مـوارد
توسـط سـخنران در اثنـای بحـث مطـرح شـده اسـت کـه بـا هـدف پیراسـته
شـدن متـن اصلـی از حواشـی و توجـه بیشـتر بـه ایـن نـکات مهـم ،بـه صـورت
دسـتهبندی شـده بـه ابتـدای کتـاب منتقـل گردیده اسـت .نکاتی چـون تفاوت
تفسـیر و تأویـل ،روش قـرآن در بیـان قصـص ،روش صحیـح و ناصحیـح
برداشـت از قـرآن و راه نیـل بـه لطائـف قرآنـی.
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اصلی مباحث ارائه شـده اسـت
 در پایـان کتـاب ،خالصـهای از محورهـای ِّ
تـا بـا مطالعـهی آن بتـوان بـا سـهولت به شـمای کل ِی کتاب دسـت یافت.
«ایمـان در قـرآن» و «توحیـد در قـرآن» دو جلـد از مجموعـه کتابهـای
«اندیشـهی والیـت» مـی باشـد کـه پیـش از ایـن تدویـن شـده اسـت .نوشـتار
حاضـر ،جلـد سـوم از ایـن مجموعـه اسـت کـه تحـت عنـوان «نبـوت در قـرآن»
ارائـه میگـردد .در ایـن کتـاب پـس از بیـان جایـگاه نبـوت ،فلسـفهی نبـوت
را مطـرح مـی کنـد .در مبحـث بعثـت در نبـوت ،بـه تبییـن شـرایط نبـی قبـل و
بعـد از نبـوت پرداختـه و رسـتاخیز درونـی پیامبـر و ّ
تحـول اجتماعـی ناشـی از
نبـوت را تبییـن میکنـد .هـدف عالـی و میانـی نبـوت موضـوع مبحـث بعـدی
میباشـد .سـپس توحیـد ،بـه عنوان نخسـتین نغمـهی دعوت انبیاء ارائه شـده
و گروههـای معـارض انبیـاء را معرفـی مینمایـد .پـس از طـرح فرجـام سلسـلهی
نبـوت و سـرانجام هـر یـک از انبیاء ،به بررسـی تعهد ایمان بـه نبوت میپردازد.
جهـت آشـنایی بیشـتر بـا ویژگیهـا و محتـوای جلسـات معظـم لـه توصیـه
ّ
مـی شـود بـه کتـاب «طـرح کل ِی اندیشـهی اسلامی در قـرآن کریم» کـه به همت
مؤسسـه صهبـا منتشـر شـده اسـت ،مراجعـه شـود.
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روش نادرست برداشت از قرآن

َ ّ ُ َُ ً
ً
واحـدة» مردمـان همـه یک امـت و یک گـروه بودنـد .در این
«کان الن
ـاس أ ّمـة ِ
َ ّ ُ ُ َّ ً
ً
بـاره مفسـرین مفصلا باهـم بحـث دارنـد ... .بعضی میگوینـد «کان النـاس أمة
ً
واحـدة» اشـاره اسـت بـه اشـترا کیت اولیـه و آغازیـن دورانهـای ماقبـل تاریـخ،
ِ
بنـده عـرض میکنـم کـه شـاهدی بـر ایـن معنـا وجـود نـدارد ،جـز اینکـه اسـم
دوران اشـتراکیت و آغازیـن ،سـر زبانهاسـت ،امـا حیفمـان میآیـد کـه قـرآن
َ ّ ُ ُ ً
ـاس أ َّمـة
مـا هـم از آن نمـد کالهـی نداشـته باشـد ،فقـط همیـن ،و اال «کان الن
ً
واحـدة» اشـارهاش بـه دورانـی کـه انسـانها بـا اشـتراکیت آغازیـن و نخسـتین،
ِ
بـه قـول آقایـان زندگـی میکردنـد ،مثـل عـرض کنـم کـه حیوانـات لخـت و عـور
و گلهـوار و در بیابانهـا و میرفتنـد و قهرمانـی میکردنـد و بـا پنجـه سـنگ را
میتراشـیدند و حیوانـات را میگرفتنـد ،میخوردنـد و گاهـی هـم همدیگـر را،
َ ّ ُ َُ ً
ً
او را ،مـا ٌ
واحـدة» ،نـه ،نـه! مـا
مشـارالیه بدانیـم در ایـن آیـه کـه «کان الن
ـاس أ ّمـة ِ
هرگـز سـعی نمیکنیـم کـه بـه قرآنمان یک چیـزی از جای دیگر بچسـبانیم ،نه؛
همانـی کـه از قرآنمـان میفهمیـم ،آن مـا را بـس اسـت .مـا آن را بفهمیم ،خیلی
هنـر کردیـم ،احتیاجـی نـدارد قـرآن مـا کـه از حرفهـای دیگـران و فرهنگهای
دیگـران یـک حاشـیهای ،ذیلـی ،بـه آن بدهیـم و سـرافرازش کنیـم ،نـه؛ قـرآن
ایـن سـرافرازی را نمیخواهـد ،بـه هـر صـورت.
تفاوت تفسیر و تأویل آیات

1

ُّ
ـود
آنچـه روایـت در ذیـل سـورۀ شـریفۀ َ«والضحـی» هسـت ،مثـل صـدی ن ِ
روایـات ذیـل آیـات قـرآن ،تفسـیر ظاهـر لفـظ نیسـت ،ظاهر لفظ معنـای خودش
ِ
 . 1کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن ،صص .317-318
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را میدهـد ... .آن[چـه کـه] تأویـل اسـت ،اضافه کردن یـک نکته بر نکات این
آیـه اسـتِ ،واال خـود آیـه روشـن اسـت .امـام علیـه الصلاة والسلام نمیخواهنـد
لفـظ ظاهـر آیـه را بـر خلاف ظاهـر حمـل کننـد ،بلکـه ظاهـر آیـه بـه جـای خـود
ِ
محفـوظ ،میخواهنـد یـک چیـزی اضافـه کننـد .آنچـه را کـه مـن و شـما در
نـگاه معمولـی بـه آیـه نمیفهمیـم ،امـام علیـه السلام آن چیـز را هـم بـه مـا یـاد
میدهـد؛ ایـن اسـمش تأویـل اسـت.

2

روش قرآن در نقل داستان پیامبران
«ب ْسـم ا َّللـه َّ
الر ْح َمـن َّ
یـم * طسـم» .ایـن رمـز اول سـوره ،البتـه از جملـۀ
ِ ِ ِ
الر ِح ِ
ِ
بحثهـای خیلـی کم ّ
اهمیتـی اسـت کـه در زمینـۀ بعضـی از آیـات قـرآن ممکـن
اسـت مطـرح بشـود؛ کـه چیسـت ایـن رمزهـا ،آن جـوری کـه ّ
مفسـرین گفتنـد.
ْ َ
ـك َآی ُ
ـات ْال ِك َت ْ ُ
ین» این اسـت آیههـای کتاب
کاری بـه کارش نداریـم«ِ .تل
ِ
اب الم ِب ِ
ْ
َ
ّ
روشـن و روشـنگرَ « ،ن ْت ُلـوا َع َل ْی َ
ـك ِمن ن َبإ ُم َ
وسـى َو ِف ْر َع ْو َن ِبال َح ّ ِـق » بر تـو میخوانیم
ِ
بخشـی از داسـتان مهم موسـی و فرعون را ،بخشـی از آن ماجرای مهم بناسـت
بیان بشـود .روش قرآن بر این اسـت که در هر قسـمتی که ماجرای پیغمبری را
نقـل میکنـد ،از هـر ُبعـدی که به داسـتان نگاه میکند ،یـک منظور خاصی دارد
و بـه تناسـب همـان منظـور اسـت کـه یک قسـمت مخصوصی از این داسـتان را
انتخـاب میکنـد بـرای نقـل کـردن .اینجـا یـک قسـمت خیلـی کوتاهـی را ذکـر
میکنـد ،بـرای ایـن اسـت کـه یـک منظـور خاصـی دارد و آن ،مسـئلۀ غلبـۀ حـق
بـر باطل اسـت.

3

 . 2همان ،ص .332
 . 3همان ،ص .364
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عدم تصریح مسائل روشن و عقالنی در قرآن کریم
ً
چـرا بایـد دعـوت پیغمبـر حتمـا پیـش بـرود و معاندانـش سـركوب بشـوند،
َ َ َ َ َّ َ َ َ
َ
لاع َ
چرا؟ علت این اسـت« :و ما خلقنا الس
بین» ما آسـمان
ـماء َو الارض َو ما َبین ُهما ِ
َ
َ
را و زمیـن را و آنچـه در میانـه آنهاسـت ،بـه بیهـوده نیافریدیـم« .لـو أردنـا أن
َ َّ َ َ ً
َ ّ
ُ ّ
فاع َ
هـوا َل َّات َخ ُ
لیـن» ا گـر مىخواسـتیم كار بیهـودهاى
نت ِخـذ ل
ذناه ِمـن ل ُدنا إن كنا ِ
انجـام دهیـم ،البتـه انجـام مىدادیـم؛ از پیـش خـود ایـن كار را مىكردیـم،
ا گـر كننـده ایـن كار بودیـم ،امـا هرگـز نمىكنیـم .پـروردگار عالـم كار بیهـوده
نمىكنـد ،برطبـق باطـل عمـل نمىكنـد ،بـه پوچـى عمـل نمىكنـد .یعنـى چـه؟
یعنـى ایـن آسـمان و زمیـن را و آنچـه در میـان آنهاسـت ،ا گـر آفریدیـم ،برطبـق
یـک منظـورى آفریدیـم ،بـراى رسـیدن به یک هـدف و یک مقصـدى آفریدیم.
سـیر ایـن آسـمان و زمیـن و هـر آنچـه در ایـن آسـمان و زمیـن
حـق یعنـی خـط ِ
اسـت بـه آن هـدف ،یعنـى حـق .آن راهـى كـه آسـمان و زمیـن و موجوداتـش را

بـه آن سـرمنزل و مقصـود و هدفـى كـه بـراى آن آفریـده شـدهاند مىرسـاند ،آن
خط ِسـیر ،حق اسـت .هر وسـیلهاى كه انسـانها را به آن سـرمنزل برسـاند ،آن
وسـیله حـق اسـت .اینهـا دیگـر در آیـه قـرآن تصریـح نمىشـود .مفـاد آیـه ایـن
اسـت؛ یعنـى بـا تدبـر در آیـه ،خیلـى روشـن اسـت؛ و بنـاى قـرآن بـر ایـن اسـت كه
ً
غالبـا خیلـى از چیزهایـى كـه فهمیـده مىشـود و روشـن اسـت و عقـل انسـانها
مىرسـد ،آنهـا را دیگـر تصریـح نمىكنـد.

4

 . 4همان ،ص.473
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انس با قرآن ،الزمه درک لطائف آن
الزم اسـت انسـان انـس بگیـرد بـا قـرآن تـا ایـن نـكات جالـب و زیبـاى
ً
قـرآن را درسـت بفهمـد .غالبـا كسـانى كـه ملتفـت نمىشـوند ایـن لطافتهـا و
ریزهكاریهـا و ظرافتهـاى قـرآن را ،بـا قـرآن انس ندارند .ا گر انسـان انس پیدا
كنـد بـا قـرآن ،لحن كالم قرآن به گوشـش آشـنا مىشـود ،مىفهمـد قرآن چگونه
دارد حـرف مىزنـد.

5

 . 5همان ،صص .473-474
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سؤاالت:
 .1ا گر عقل آدمی ناقص و محدود اسـت پس کشـورهای الئیک و سـکوالر
چگونه به پیشـرفت و توسـعه دست یافتهاند؟
ّ
محدودیت و عدم کفایت عقل را اثبات نمود؟ چگونه؟
 .2آیا میتوان
 .3آیا عقل و دین نسـبت به یکدیگر متضاد هسـتند؟ ا گر اینگونه نیسـت،
«دین خدا با عقل درک نمی شـود»؟
چـرا در حدیـث داریـم کـه میفرمایـد:
ِ
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ب ْسم ا َّلله َّ
الر ْحمن َّ
الر
حیم

ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َّ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ َّ ُ َّ ّ َ ُ َ ّ
نذر َ
ُ
َ
ین َو أ َنز َل َم َع ُهمُ
َ
ْ كان الن ْاس أمة و ُ ِاحدة فبعث الله الن ِب ِیین مب ِش ِرین و م ِ ِ
َ ّ َ ْ َ َ ْ َ َّ
الن ِاس ِف َیما ْاخ َت َل ُف ْوا ِفیهِ َو َما ْاخ َت َل َف ِفیهِ إ َّلا َّال ِذینَ
ال ِك َت َ
اب ِبالح ِق ِلیحكم بین
ِ
َ
ْ َُ ْ
ْ
َ ّ
َ
ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َْ َّ ُ ْ
أوتوه ِمن بع ِد ما جاءتهم الب ِین
ات َبغ ًیا َب ْی َن ُه ْم ف َه َدى ا ّلل ُه ال ِذ َین َء َام ُنوا ِل َما اخ َتلفوا
َ ََ ُ َ
َ ْ َ ّ ْ
ُ
َ
َ
َّ ُ َ ْ
ّ
ْ
یم()213
ِفیهِ ِمن الح ِق ِب ِإذ ِنهِ َو الله یه ِدی من یشاء ِإل ى ِصر ٍاط مست ِق ٍ

سوره بقره

ُی َس ّب ُح ل َّله َما فی َّ
َ
الم ِل ِك ْال ُق ُّد ِ ْ َ
الس َم َاو ِات َو َما فی ْال َأ ْر ِض َ
یم()1
ِ ِ
وس الع ِز ِیز الح ِك ِ
ِ
ُ َ َّ ِ َ َ َ ِ ْ ُ ّ ّ َ َ ُ ً ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
َ َُ ّ
كیه ْم َو ُی َع ِ ّل ُم ُهمُ
ْ
ْ
هو الذی بعث فِی الأ ِم ِیین رسولا ِمنهم یتلوا علی ِهم ِ
آیاتهِ و یز ِ ِ
َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ
ْ
َ
ین م ْن ُه ْم َل ّماَ
ال ُم ِب
ین (َ )2و آخ ِر َ ِ
ال ْ ِكتاب َو ال ِحكم ْه َو ِإن ْكانوا ِمن ق ْب ُل ل ِف ی ضل ٍ
ٍ
َ َ َ ْ َ
َ ُ
َ
َیل َح ُقوا به ْم َو ُه َو ال َعز ُیز ال َح ِك ُ
یم ( )3ذ ِلك فض ُل ا ّلل ِه ُی ْؤ ِتیهِ َمن َیش ُاء َو ا ّلل ُه ذو
ِْ ِ
ِ
َْ ْ
َ
یم()4
الفض ِل الع ِظ ِ
سوره جمعه

جایگاه نبوت
 ...میداننـد بـرادران کـه نبـوت یکـی از اصـول همـه ادیـان اسـت ،ا گـر
بشـود بـه آن گفـت اصلـی از اصـول دیـن ،بلکـه باالتـر بایـد گفـت .اینکـه عـرض
کردیـم اگـر بشـود گفـت اصلـی از اصـول دیـن ،نـه بـه ایـن معناسـت کـه اصـل
ً
بودنـش را کسـی انـکار بکنـد ،نـه؛ بلکـه باال تـر از اصـل ،اصلا دیـن بـدون
اعتقـاد بـه نبـوت معنایـی نـدارد .دیـن یعنـی آن برنامـهای  ،آن مسـلکی،
آن مکتبـی ،آیینـی کـه بـه وسـیله پیـامآوری از طـرف خدای متعال رسـیده؛
ً
پـس پیـامآور و از سـوی خـدا آمـدن ،ایـن جـزو عناصـر ذاتـی دیـن اسـت ،اصلا
قـوام دیـن بـه ایـن اسـت .بنابرایـن درزمینـه نبـوت ،جـا دارد کـه مـا بـه عنـوان
یکـی از مسـائل مهـم و اصولـی دیـن بحـث کنیـم و صحبـت کنیـم.
البتـه در زمینـه نبـوت ،یـک سلسـله بحثهایـی هسـت کـه اینهـا رایـج و
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متـداول اسـت .شـما هـر کتابـی را کـه دربـاره نبـوت نوشـته شـده باشـد ،برداریـد
نـگاه کنیـد ،ایـن بحثهـا را در آن خواهیـد دیـد و مـا از آن بحثهایـی کـه
ً
در کتابهـا ،دربـاره نبـوت معمـوال مطـرح میشـود ،یـک دانـهاش را فقـط،
یکـیاش را ،آن هـم بـا یـک سـلیقه مخصوصـی ،در ایـن سلسـله مباحثمـان
دربـاره نبـوت مطـرح کردیـم و آن همیـن بحـث امـروز ماسـت کـه موضـوع
تلاوت امـروز اسـت .و اال بقیـه مباحثـی کـه در زمینـه نبـوت ،دربـاره نبـوت ،در
پیرامـون نبـوت ،در نـوع کتـب کالمـی انجـام میگیـرد ،بـه نظـر مـا مسائلیسـت
کـه ا گرچـه در جـای خـود حرفهـای درسـتی ،بلکـه حرفهـای الزمی اسـت ،اما
ً
حـرف درسـت بـودن ،لزومـا بـه ایـن معنـا نیسـت کـه بنـده هـم ناچـار باشـم در
ایـن زمـان ،در ایـن شـرایط ،بـا ایـن نیازهـا ،آن حـرف درسـت را اینجـا مطـرح
کنـم .خیلـی از حرفهـای عالـم درسـت اسـت -از اینجـا تـا چنـد کلمـهاش بـه
عنـوان یـک آمـوزش عمومیسـت نسـبت بـه همه کارهـای فکـری و تحقیقیمان
کـه عـرض مـی کنـم -مـا بایـد ببینیـم در میـان درسـتها ،کـدام الزم اسـت؟ در
میـان الزمهـا ،کـدام الزمتـر اسـت؟ در میـان الزمترهـا ،کـدام فوریسـت؟ در میان
فوریهـا ،کـدام فوتـی و حیاتیسـت؟ اول آن را بگیریـم ،از آن کـه فراغـت پیـدا
کردیـم ،بحثهـای بعـد ،و بـه همیـن ترتیـب ،ایـن قـدر پیـش برویـم ،تـا بعـد
برسـیم در آخـر کار ،بـه بحثهایـی کـه اگرچـه درسـت هسـت ،امـا لزومـش،
ضرورتـش ،آن اندازههـا احسـاس نمیشـود. ... .
 ...جامعـه مـا هنـوز مفهـوم نبـوت و معنـای بعثـت و هدف از بعثـت و انجام
و فرجـام بعثـت و راه بعثـت و شـعار نبـوت ،اینهـا را نمیدانـد؛ نمـی دانـد کـه
بـه ایـن وضـع دچـار اسـت ،مسـلمان هـدف بعثـت محمـدی را نمیدانـد که این
گونـه اسـت کارش ،ا گـر هـدف بعثـت پیغمبرش را میدانسـت ،دنبـال آن هدف
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میرفـت .مـا هنـوز در مسـائل اولـی ،مسـائل مقدماتـی ،مسـائل اصولـی در زمینه
نبـوت گیریـم ،بپردازیـم بـه مسـائل فرعـی و درجـه چهـار و پنـج؟ لذاسـت کـه
ً
مـا در بحـث نبوتمـان ،از بحثهایـی کـه معمـوال متکلمیـن در کتابهـا انجـام
دادهانـد و انجـام میدهنـد ،هیـچ کدامـش را مطـرح نمیکنیـم. ... .

فلسفه نبوت
اولیـن مطلبـی کـه مـا دربـاره نبـوت بحـث میکنیـم ،فلسـفه نبـوت اسـت.
چـرا بایـد پیامبـری باشـد؟ چـرا بایـد کسـی از سـوی پـروردگار کمـر بـه هدایـت
انسـان ببنـدد؟ مگـر خـود انسـان نمیتوانـد؟ مگـر دانـش بشـری و اندیشـه
انسـانی کافـی نیسـت؟ پیغمبـر چـرا؟ پیـامآوری میـان غیـب و شـهود چـرا؟ ایـن
یـک مسئلهایسـت کـه بایسـتی مـا بدانیـم .ا گر ندانسـتیم فلسـفه نبـوت را ،بقیه
ً
بحثهایـی کـه دربـاره نبـوت هسـت ،یـک سلسـله بحثهـای تقریبـا پادرهـوا
خواهـد بـود .پـس بایـد اول بدانیـم کـه نبـوت بـرای چـه؟  ... . ...فلسـفه
نبـوت( ... ،در) یـک کلمـه ایـن اسـت کـه حـواس انسـان ،غرائـز انسـان و
خـرد انسـان ،بـرای راهبـری و دسـتگیری انسـان کمنـد. ... .
عدم کفایت حواس و غرائز
یـک سلسـله موجـودات بـا حواسشـان ممکـن اسـت اداره بشـوند .بعضـی
از حیوانـات را شـاید بـه ایـن صـورت سـراغ داریـم ،کـه اینهـا فقـط از حـواس
خودشـان مایـه میگیرنـد؛ حـواس ظاهـری .نـوع حیوانـات و بیشترشـان از غرائز
مـدد میگیرنـد بـرای هدایـت شـدن ،یعنـی زنبور عسـل غریـزهاش بـه او میگوید
بـرو روی گل بنشـین ،روی گل خوشـبو ،و از عطـر آن و از جوهـر آن بمـک ،بعـد
بـرو در خانـه و کنـدو ،خانههـا را بـه آن صـورت ششگوشـه و مس ّـدس بسـاز ،و
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آنجـا بـا ترتیباتـی وارد خانـه بشـوید و خـارج بشـوید ،و ملکهـای و اعوانـی و
پاسـبانانی و خالصـه یـک تمـدن زنبـوری داشـته بـاش.
 ...تکامـل ،ترقـی ،پیشـرفت ،در کار زنبـور عسـل و در کار هیـچ حیـوان
دیگری موجود نیسـت .آنچه که هسـت وحی فطرت و وحی غرائز و راهنمایی
کیفیـت آفرینـش و خلقـت اوسـت کـه او را میکشـاند ،حرکـت میدهـد ،راه
مینمایانـد ،موانـع را بـه او نشـان میدهـد تـا اینکـه ایـن میتوانـد کار خـودش را
انجـام بدهـد ،جـز غریـزه چیـز دیگـری نیسـت.
انسـان هـم از غریـزه اسـتفاده میکنـد ،امـا کم .اولی که شـما بـه دنیا آمدید،
حکـم شـما بالنسـبت ،حکـم یکـی از همیـن حیوانـات بـود .بـا غریـزه ،بـا کشـش
فطـرت و طبیعـت بـود کـه توانسـتید مخـزن غـذای خـود را در سـینه مادرتـان
پیـدا کنیـد و وقتـی او را در دهانتـان گذاشـتند ،بمکیـد .کسـی به شـما یـاد نداده
بـود مکیـدن را ،یـک جایـی دسـتور عملـی و سـمعی و بصریـاش را یـاد نگرفتـه
بودیـد ،ایـن غریـزه شـما بـود .هرچـه کـه شـما از مرحلـه کودکـی بـاال آمدیـد،
ً
تدریجـا ایـن ابـزار ،ایـن عینـک ،ایـن سلاح کـه نامـش غریـزه اسـت ،ضعیـف
شـد ،بیاثـر شـد ،کـم فایـده شـد؛ چیـزی پـر اثرتـر ،قویتـر ،نیرومندتـر ،بـه نـام
عقل و خرد انسـان ،جای آن را گرفت و شـما شـدید خردمند .شـما دیگر حاال با
غریـزه کار نمیکنیـد ،ایـن غریـزه نیسـت کـه بـه شـما میگویـد آقا ،بـرو در دکانت
را بـاز کـن یـا در فلان سـاعت ببنـد یـا مشـتری را ایـن جـور جـواب بـده یـا درس
را ایـن جـور بخـوان ،یـا تدریـس را آن جـور بکـن ،اینهـا غریـزه نیسـت ،اینهـا
آموزشهایـی اسـت کـه شـما از فکـر و از دانـش اسـتفاده کردیـد و فراگرفتید و راه
زندگیتـان را پیـدا کردیـد.
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عدم کفایت عقل
امـا آیـا ایـن خـرد ،ایـن اندیشـه انسـانی ،کفایـت میکنـد کـه شـما را هدایـت
کنـد و بـه سـرمنزل سـعادت برسـاند؟ عقـل بشـر بـرای هدایـت او بسـنده هسـت؟
خـود خـرد اگـر بـاز باشـد ،اگـر فکـر کنـد ،ا گـر تعصـب نـورزد ،ا گـر بـدون غـرض
بخواهـد قضـاوت کنـد ،خواهـد گفـت نـه؛ مثـل دادگاهـی کـه خـودش رأی
بـه عـدم صالحیـت خـودش بدهـد ،دادگاهـی کـه خـودش رأی میدهـد مـن
صالحیـت نـدارم در ایـن مـورد قضـاوت بکنـم .خـرد سـالم بیغـرض انسـانی،
ً
قضـاوت میکنـد کـه مـن صالحیـت نـدارم انسـانیت را مسـتقال هدایـت کنـم.
دلیـل میخواهیـد؟ دو جـور دلیـل داریـم .یـک دلیـل آن اسـت کـه عقـل بشـر
محـدود اسـت ،بینهایـت نیسـت ،در حالـی کـه نیازهـای انسـانها
بینهایـت اسـت .از کجـا میتوانـد همـه نیازهـا را یک خرد بفهمـد ،تا اینکه در
مقابـل آن نیازهـا ،آنچـه کـه جـای ایـن نیازهـا را پـر کنـد ،فراهم بیاورد یـا قانون
بگـذارد؟ نمیتوانـد عقـل انسـان ایـن کار را بکنـد ،او ضعیفتـر اسـت ،ناتوانتـر
اسـت ،نارسـاتر اسـت از اینکـه بتوانـد همـه دردهـا را بشناسـد و درمان مناسـب را
بـرای همـه آنهـا فراهـم بیـاورد.
دلیـل دیگـر ایـن اسـت کـه نـگاه کنید بـه واقعیتهای تاریخـی و علمی،
ببینیـد آیـا خردهـا توانسـتند؟ آیـا عقلهایـی مثـل عقـل ارسـطو و افالطـون
و سـقراط توانسـتند بشـر را اداره بکننـد؟ افالطـون متفکـر ،بعـد از آنـی کـه
مینشـیند فکـر میکنـد ،مشـورت میکنـد ،مطالعـه میکنـد ،تحقیـق میکنـد،
مدینهفاضلـهای ترسـیم میکنـد کـه ایـن مدینهفاضلـه فقـط بـه درد ذهـن
و داخـل صنـدوق خانـه خـود جنـاب افالطـون میخـورد؛ بـه دلیـل اینکـه یـک
لحظـه در عالـم ،ایـن مدینهفاضلـه عملـی نشـد .و شـما امـروز مدینهفاضلـه
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افالطـون را کـه نـگاه کنیـد ،بـا ترتیبـات دنیـای زمان ،بـه نظرتان چیـز غیر قابل
قبـول و مسـخرهای میآیـد.
شـما ببینیـد مکتبهـای عقلـی را و فلسـفی را کـه چطـور در مقابـل هـم
صفآرایـی میکننـد .ببینیـد کـه انسـانیت تـا بـه یـک مبـدأ و نقطـهای فراتـر
و باالتـر و عمیقتـر از خـرد انسـان متصـل نباشـد ،نمیتوانـد راه بـه هدایـت و
سـعادت برسـاند.

رابطه دین و عقل
نبـوت معنایـش ایـن اسـت :یـک نیرویـی باال تـر ،یـک هدایتـی قویتـر
قتـر از هدایـت حسـی ،از هدایـت غریـزه ،از هدایـت عقـل الزم دارد
و عمی 
انسـان .ایـن هدایـت میآیـد چـه کار میکنـد؟ میآیـد بـا حـس شـما رقابـت
میکنـد؟ میآیـد بـا غریـزه شـما مخالفـت میکنـد؟ میآیـد سـر عقـل را بـه سـنگ
ً
میزنـد؟ ابـدا .او میآیـد تـا عقـل را راهنمایـی کنـد ،تـا عقـل را پـرورش بدهـد ،تـا
عقـل دفـن شـده را از زیـر خروارهـا خـاک بیـرون بیـاورد.
امیرالمؤمنین ما صلوات اهلل و سلامه علیه ،اشـتباهی گفتم ،امیرالمؤمنین
بشـریت -منحصـرش نکنیـم بـه خودمـان امیرالمؤمنیـن را -او معلـم بشـریت
اسـت ،امیرالمؤمنیـن بـزرگ بشـریت میگویـد پیغمبـران را خـدا فرسـتاد ،بنابـر
آنچـه کـه در نهـج البالغـه اسـت ،تـا اینکـه وادار کننـد انسـانها را تـا بـه میثـاق
ششـده را بـه یادشـان
پیمـان فطـرت خـود پایبنـد بماننـد و نعمتهـای فرامو 
َُ َ
ُ
ُ
قـول» ،خردهـا ،عقلهـا ،درکهـا،
بیاورنـد ،بعـد «و یثیـروا لهـم دفا ِئ َـن الع ِ
شـعورهای جامعههـای بشـری کـه بـه وسـیله فرعونهـا و نمرودهـا و بزرگهـا و
قدرتمندهـا دفـن شـده بـود ،پیغمبـران میآینـد تـا اینکـه ایـن دفینههـا را بیرون
بیاورنـد ،ایـن عقلهـای دفنشـده را برشـورند .فرعـون دوسـت نمـیدارد کـه
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مـردم دارای عقـل باشـند ،دوسـت نمـیدارد کـه انسـانها بفهمنـد؛ چـون ا گـر
بفهمنـد ،او وجـودش باطـل و افسـانه خواهـد شـد ،کـه ایـن را در بحثهـای
بعـدی نبـوت بـه تشـریح خواهیـم دیـد ان شـاءاهلل. ... .
پـس پیغمبرهـا بـا نیـروی وحیـی کـه دارنـد ،بـه جنـگ عقـل نمیرونـد .آنـی
کـه خیـال میکنـد دیـن بـا عقـل منافات دارد ،یـا دین را نمیشناسـد یا عقل
ندارد ،و اال کسـی که دارای عقل اسـت ،کسـی که عقل را آزموده و تجربه کرده
اسـت و دیـن را هـم میشناسـد ،خـوب میدانـد که دیـن هیچ منافاتـی با دانش
ً
بشـر و با عقل بشـر نمیتواند داشـته باشـد اصال؛ و ندارد .آنچه که دین بگوید،
عقلهـای صحیـح میفهمنـد و میپسـندند .آن مـردم نادانـی کـه بـه نـام دفـاع
از دیـن ،گاهـی میگوینـد آقـا ،دیـن را نبایـد وجهـش را بخواهـی ،نبایـد در دیـن
اسـتدالل طلـب بکنـی ،نبایـد فلسـفه در بـاب دیـن بخواهـی ،خیـال میکننـد
کـه ایـن حـرف -فلسـفه خواسـتن ،فلسـفه گفتـن -از قـدر دیـن میکاهـد؛ بایـد
بداننـد کـه ایـن جـور نیسـت؛ ایـن جـور نیسـت .دیـن صحیـح وقتـی در مقابـل
عقـل کامـل عرضـه بشـود ،هیـچ بـا همدیگـر منافـات و تعارضـی ندارنـد .امـروز
عقلهـای بـزرگ انسـانیت ،توحیـد دیـن را ،نبـوت دیـن را ،نمـاز دیـن را ،روزه
دیـن را ،زکات دیـن را ،احـکام فرعـی دیـن را میفهمنـد.
وقتی عقل انسـان و تجربه دانش بشـر الکل را میشناسـد ،مضرات الکل را
میدانـد ،ضربـه و لطمـه آن را بـر روی جسـم ،بر روی اعصـاب ،بر روی روحیه و
بـر روی وضـع عمومـی اجتمـاع میفهمـد ،چـرا مـن نتوانـم و جرأت نکنـم که آیه
قـرآن را بـا قـدرت بخوانـم؛ «إ َّن َمـا ْال َخ ْم ُـر َو ْال َم ْی ِس ُـر َو ْال َأ ْن َص ُ
ـاب َو ْال َأ ْزَل ُ
ام ِر ْج ٌس ِم ْن
ِ
َّ
الش ْـی َطان َف ْ
اج َت ِن ُب ُوه» ، 1چـرا آیه قـرآن را مطـرح نکنم؟ چـرا اسـتناد نکنم به
َع َم ِـل
ِ
آنچـه کـه دانـش بشـر در ایـن زمینـه فهمیـده؟ چـرا نگویـم کـه از عمـل شـیطان
 1سوره مبارکه مائده ،آیه ۲ ۹۰
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اسـت؛ یعنی شـیطانها هسـتند که این را به شـما میدهند و شـیطانها هستند
کـه از عرقخـوری آن عرقخـور بدبخـت اسـتفاده میبرنـد ،چـرا ایـن را نگوییم؟
اهّلل
آنـی کـه شـنیدید امـام سـجادصلوات اهللوسلامهعلیه فرمـوده «دیـن ِ
ُ ُ ُ
قـول» ،معنایـش چیـز دیگـر اسـت؛ یعنـی آییـن الهـی را بـا عقـل
ال یصـاب ِبالع ِ
نمیشـود کشـف کـرد .یعنـی چـه نمیشـود کشـف کـرد؟ یعنـی ا گـر شـما روایتـی

نداشـته باشـی کـه نمـاز ظهـر چهـار رکعـت اسـت ،بـا عقـل نمیتوانـی بفهمـی کـه
نمـاز ظهـر چهـار رکعـت اسـت ،حـرف بسـیار درسـتی هـم هسـت .ا گـر خـود قـرآن
َ
َّ
َّ
َّ َ َ ُ ُ
َ َ
ُ َْ
الص
م
ق
«أ
وك الش ْـم ِس ِإل ى غ َس ِـق الل ْی ِـل َو ق ْر َآن الف ْج ِر»،2
ل
د
ل
اه
ل
ِ ِ
نگویـد کـه وقت نماز ِ ِ
قـرآن ا گـر ایـن را نگویـد ،تـو از راه عقـل و اندیشـه و خـرد معمولـی نمیتوانـی
بفهمـی کـه کـی اسـت وقـت نمـاز ،ایـن را بایـد قـرآن بگویـد ،ایـن را بایـد حدیـث
بگویـد ،ایـن را بایـد وحـی بـه مـا بگویـد .منظـور امـام سـجاد ایـن اسـت ،ظاهـر
فرمایـش هـم همیـن اسـت کـه «دیـن ِ ُ ُ ُ
قـول» .معنایـش ایـن
اهّلل ال یصـاب ِبالع ِ
نیسـت کـه مـا احـکام دیـن ومعـارف دیـن را بـا بینـش عقـل و بـا عینـک عقـل
و خـرد انسـانی نمیتوانیـم ببینیـم ،کـه یـک عـده نـادان بـه نـام دفـاع از دیـن،
بـا جـوش ،بـا حـرارت ،داد میکشـند آقـا ،بـرای دیـن فلسـفه بیـان نکنیـد .چـرا
نکنیـم؟ چـرا بیـان نکنیـم؟ البتـه همیشـه میگوییـم ،تکـرار میکنیـم ،اعتـراف
میکنیـم کـه آنچـه مـا میفهمیـم ،یکهـزارم از معـارف عمیـق دیـن نیسـت،
آنـی کـه مـا میتوانیـم تطبیـق کنیـم و توضیـح بدهیـم ،خیلـی کمتـر از آنچـه کـه
در واقعیـت ممکـن اسـت انجـام بگیـرد و وجـود داشـته باشـد هسـت ،در ایـن
تردیـدی نیسـت .امـا یـک کلمـه مـن میگویـم ،یـک کلمـه نفـر بعـدی میگویـد،
یـک کلمـه نفـر بعـد از او میگویـد .در خـط طولـی تاریـخ بشـر ،وقتـی کـه حسـاب
میکنیـد ،بعـد از دویسـت سـال ،پانصـد سـال ،میبینیـد انسـانیت ،بشـریت،
 2سوره مبارکه اسرا ،آیه ۷۸
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بـه عمـق دیـن بسـیار مؤمنتـر ،معترفتـر ،مذعنتـر اسـت از روزگاری کـه ایـن
فکرهـا و ایـن اندیشـهها و ایـن تطبیقهـا برایـش پیـش نیامـده بـود.
بنابرایـن دیـن کـه میآیـد ،بـرای کوبیـدن عقـل نمیآیـد ،بـرای نسـخ کردن
عقـل و بیـرون رانـدن عقـل از زندگـی نمیآیـد ،پـس دیـن میآیـد بـرای چـه؟
بـرای هدایـت عقـل ،بـرای دسـتگیری عقـل .عقـل هسـت ،امـا وقتـی هـوس در
کنـارش باشـد ،نمیتوانـد درسـت قضـاوت کنـد .عقـل هسـت ،ولـی وقتـی طمـع
پهلـو بـه پهلویـش باشـد ،نمیتوانـد درسـت ببینـد .وقتـی غـرض در کنـارش
اسـت ،نمیتوانـد درسـت بفهمـد .دیـن میآیـد هوسها را ،هواهـا را ،طمعها را،
ترسهـا را ،غرضهـا را ،از عقـل میگیـرد ،عقـل سـالم کامـل را تقویـت میکنـد،
تأییـد میکنـد تـا او خـوب بفهمـد .و شـما وقتـی کـه مراجعـه مـی کنید به اسلام،
میبینیـد اول تـا آخـر اسلام ،پـر اسـت از جلوههـای عقـل .در قـرآن چقـدر داریـم
َ
«أف َلا َت َت َف َّك ُـر َ
َ«أ َف َلا َت ْعق ُل َ
ون» ،چقدر داریم؛ بـرای اینکه بفهمید،
ون» ،چقدر داریم
ِ
َ َ َ َ ً ُ
َْ
َّ
َ
ـاب» بـرای
بـرای اینکـه بدانیـد ،چقـدر داریـم «إن فِـی ذا ِلـك لآیـه ِلأ ِولـی الألب ِ
َ
َّ
ََ ّ
ـاس ُح ّج َتی ِـن» دو حجـت
عقلدارهـا .در روایـات چقـدر داریـم «إن هلل علـى الن ِ
خـدا بـر مـردم دارد؛ یکـی پیغمبـر و یکـی عقـل .بـاز هـم عقـل ،دربـاره عقل بیش

از ایـن دیگـر حـرف نمیزنیـم.
ً
اجمـاال ایـن کلمـه یادتـان باشـد کـه خالصـه حـرف ایـن شـد کـه انسـان
بـدون هدایـت وحـی ،بـدون اینکـه وحـی بـه سـراغ او بیایـد و بـه دادش برسـد،
نمیتوانـد خـودش را بـه سـرمنزل سـعادت برسـاند؛ و وقتـی وحـی آمـد ،عقـل را
سـرکوب نمیکنـد ،همچنانـی کـه غریـزه را سـرکوب نمیکنـد ،همچنانـی کـه
حـواس ظاهـره را از بیـن نمیبـرد ،نـه؛ میآیـد حـواس ظاهـره را ،غرائـز انسـانی
و بشـری را ،نیـروی خـرد و اندیشـه آدمـی را تقویـت میکنـد ،تهذیـب میکنـد،
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تزکیـه میکنـد ،دسـتگیری میکنـد ،بـه او میآمـوزد .ایـن وظیفـه وحـی اسـت؛
بنابرایـن فلسـفه نبـوت ایـن اسـت.
چـون ایـن جـور اسـت ،چون مـا ناقصیم ،چون دانش و بینش بشـری برای
هدایتمـان کافـی نیسـت ،بایـد دسـتی از غیـب بـرون آیـد و مـا را هدایـت کنـد.
جـای بیـرون آمـدن دسـتی از غیـب اینجاسـت ،نـه آنجایی که بنـده وقتی که
یـک ذره گرسـنه مانـدم ،دنبـال یـک لقمـه نـان نـروم ،منتظـر باشـم تـا دسـتی از
غیـب برآیـد؛ نـه مـال آنجایـی کـه وقتـی در مقابـل یـک گناهـی قـرار گرفتـم ،به
تأسـف و حسـرت و اندوه بس کنم و منتظر بمانم تا دسـتی از غیب برایم برون
آیـد؛ نـه آنجایـی کـه تکلیـف الهـیام را انجـام ندهـم ،امـر بـه معـروف نکنـم،
نهـی از منکـر نکنـم ،راه خـدا را نپیمایـم ،منتظـر باشـم تـا دسـتی از غیـب بـرون
آیـد و کاری بکنـد ... .ایـن جـور آدمهـا بایـد بداننـد کـه اگـر دسـتی از غیب برون
آمـد ،اول تـوی مغـز خـود اینهـا میکوبـد کـه ایـن وجودهـای ضایـع و باطـل را
بیندازد دورَ ،سقطشـان کند .دسـتی از غیب برون آمدن و کاری کردن هسـت،
امـا اینجاسـت کـه مـن گفتـم ،الزم اسـت بـرای هدایـت انسـان کـه دسـتی از
غیـب بیایـد و آن دسـت نبیسـت ،دسـت نبـوت اسـت ،آن مهـارت رسـالت اسـت
کـه میآیـد انسـانها را هدایـت میکنـد ،بـا همـان صورتـی کـه عـرض کردیـم،
نیـروی عقـل را در آنهـا برانگیـزد.... .
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تبیین قرآنی فلسفه نبوت

َ
آیاتی که در این زمینه هست ،آیات بسیار پرمغز و پرمعناییست« . ... .ک َان
َّ ُ
الن ُاس أ َّم ًه َو ِاح َد ًه» 3مردمان همه یک امت و یک گروه بودند .در این باره مفسرین
ً
َُ ً
مفصال باهم بحث دارند ... .بعضی میگویند َ ّ
واح ً
ده» اشاره
«کان الن ُاس أ ّمه ِ
است به اشتراکیت اولیه و آغازین دورانهای ماقبل تاریخ ،بنده عرض میکنم
که شاهدی بر این معنا وجود ندارد ،جز اینکه اسم دوران اشتراکیت و آغازین ،سر
زبانهاست ،اما حیفمان میآید که قرآن ما هم از آن نمد کالهی نداشته باشد... .
َ ّ َُ ً
واح ً
ده» را چند جور میشود معنا کرد ،دو جور معنایش در پرتوی
«کان الن ُاس أ ّمه ِ
از قرآن هست که حاال مراجعه میکنید و مالحظه میکنید ،یک معنا به نظر من
َ َ َّ ُ
الن ُاس أ َّم ًه
میرسد که غیر از آن دو معناست که در این ترجمه اشاره کردم« .کان
َو ِاح َد ًه» ،یعنی انسانها و مردمان همه به یک حالت برابر و همسان بودند،
ازلحاظ نیازها و از لحاظ مایهها .همه انسانها دارای یک سنخ نیاز بودند و همه
انسانها دارای یک اندازه مایه ،و واقعیت اجتماعی همیشه همین جور است .همه
انسانها عقل دارند ،فکر دارند ،هوش دارند ،حس ششم دارند ،حواس ظاهره
دارند ،حواس باطنه دارند .همه انسانها گرسنگی دارند ،تشنگی دارند ،هوس
جنسی دارند ،خانه میخواهند ،لباسی میخواهند و از این قبیل .نیازها همه برابر؛
ً
تقریبا از یک سنخ ،و مایهها مشابه .یک انسانی در یک تربیت بهتری تربیت شده
باشد ،مایهاش شکوفا شده باشد ،مطلب دیگری است. ... .
پس انسانها به طور طبیعی و معمولی ،امت واحده بودند ،با نیازهای
َ َ َ
همسان ،با مایههای برابر و مشابه که در ترجمه این را قید کردیم« .ف َب َعث ا ّلل ُه
َّ
النب ّی َ
ین» 4در میان این انسانهای برابر ،خدای متعال پیامبران را برانگیخت ،در
ِِ
 3سوره مبارکه بقره ،آیه ۲۱۳
 4سوره مبارکه بقره  ،آیه ۲۱۳
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این همسطحها یک انسان را پروردگار عالم ،باالتر ،قویتر ،عمیقتر ،پرشورتر،
و پرمایهتر سراغ کرد و او را برانگیخت ،که چه بکند؟ ُ«م َب ّ ِشر َ
ین» مژدهرسانان«َ ،و
ِ
ُم ْن ِذر َ
ین» و بیمدهندگان .مژده چه میدهند پیغمبران؟ مژده بهشت میدهند،
ِ
مژده سعادت دنیا میدهند ،مژده مدینهفاضله میدهند ،مژده استقرار امنیت و
صلح و رفاه میدهند ،مژده از بین رفتن فقر و نومیدی و ترس و ناامنی و جهالت
میدهند ،مژده رسانانند ،و باالخره مژده تشکیل حکومت فاضل و مدینه صالح به
انسانها میدهند و بعد از آن مژده رفتن به بهشت و اتصال به رضوان پروردگار
میدهند ،مژده میدهند .و بیمدهندگان؛ میترسانند ،از آتش جهنم هم
میترسانند ،از باریکی پل صراط هم میترسانند ،از بدبختی دنیا هم میترسانند،
از تسلط عفریت جهل و فقر هم میترسانند ،از سقوط در دره و سراشیب فساد
هم میترسانند ،از نابود شدن مایههای انسانی هم میترسانند ،بیمرسانانند،
بیمدهندگانند.
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ َ َ َّ ُ ّ
النب ّی َ
ین َو ُم ْن ِذر َ
ین ُم َب ّ ِشر َ
ین َو أ ْن َزل َم َع ُه ُم ال ِك َت َ
اب ِبال َح ّ ِق» ،همهاش
«فبعث الله ِ ِ
ِ
ِ

هم این نیست که بگویند مردم بترسید ،مردم مژده باد شما را .چه داری همراهت؟
کتابی از سوی پروردگار .نازل فرمود با آنان کتابی به حق ،برطبق حق .حق را معنا
ً
کردم چند بار ... .اجماال آنچه که مطابق با فطرت عالم است ،آنچه که با روند
طبیعیعالمهمراهاست،آنحقاست.آنچه کهبافطرتانسانوسرشتجهان
تطبیق میکند ،آن را میگویند حق .کتاب پیغمبرها هم حق است ،انسان را در راه
طبیعیاش ،در مسیر فطریاش ،در بستر معمولی و روند تکاملیاش پیش میراند،
َ
جلو میبرد ،کمک میکند ،کتاب پیغمبرها حق را با خود دارد« .أ ْن َز َل َم َع ُه ُم ْال ِك َت َ
اب
ُ
ْ َ ّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ
ْ َُ
الن ِاس ِف َیما اخ َتلفوا ِفیهِ» تا آن كتاب«ِ ،ل َیحك َم»؛ یعنى تا کتاب
ِبالح ِق ِلیحكم بین
حکم کند میان مردم ،در آن چیزهایی که درباره آن اختالف میورزند با یکدیگر.
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باالخـره مـردم دور از اختلاف نمیشـوند ،اختالفـات در میـان انسـانها یـک
سـنت اسـت و بودنـش الزم اسـت  ...بـرای خاطـر اینکـه اختلاف موجب تکامل
اسـت ... .کتـاب میآیـد تـا میـان مـردم حکـم کنـد ،قضـاوت کنـد ،حکومـت
کنـد دربـاره چیزهایـی کـه در آن اختلاف ورزیدهانـد .اینجـا چـه میفهمیـم
مـا؟ میفهمیـم کـه حکومتـی کـه انبیـاء بـه وجـود میآورنـد ،حکومـت فـرد نبی،
حکومـت شـخص ،حکومـت اسـتبداد نیسـت؛ بلکـه حکومـت قانـون اسـت،
حکومـت کتـاب اسـت ،نبـی وقتـی مـی آید ،جامعهای درسـت میکنـد که حاکم
در آن جامعـه ،در معنـا و در واقـع ،همـان کتـاب اسـت؛ یعنـی قانـون.
ُ
َّ
ْ ََ
ْ َُ
ـاس ِف َیما اخ َتلفوا ِفیهِ »«َ ،و َمـا اخ َتلف ِفیهِ » دربـاره این کتاب
ِ«ل َی ْحك َـم َب ْی َن الن ِ
ُ
اختالفـی بـه وجـود نیامـد ،اختالفـی نکردنـد«َّ ،إلا ا َّل ِذ َ
یـن أ ُوت ُ
ـوه» مگـر آن کسـانی کـه
کتاب به آنها داده شـده بود ،آن کسـانی که همین کتاب آسـمانی برای آنها آمد،
خـود آنهـا دربـاره کتـاب آسـمانی اختلاف کردنـد .ایـن به ما چـه را نشـان میدهد؟
نشـان میدهـد وجـود تحریـف را در ادیـان آسـمانی ،در میـان گفتههـای پیامبـران.
پیامبـران وقتـی آمدنـد ،کتـاب را ،قانـون را ،مکتـب را آوردند؛ بعد همان کسـانی که
ایـن کتـاب و قانـون و مکتـب بـه آنهـا داده شـده بـود ،دربـارهاش اختلاف کردنـد.
اختلاف کردنـد ،یعنـی چـه؟ یعنـی یـک تیـپ راسـت گفتنـد ،یک تیـپ خلاف واقع
گفتند؛ پس بنابراین هسـتند کسـانی که پیروان یک دینی هسـتند و سـخن دین را
میزننـد ،امـا خلاف واقـع میگوینـد ،اشـاره بـه وجـود نسـخ و تحریـف در ادیـان.
ْ َ ْ َ َ َْ ُ ُ َْ َّ ُ ْ
ـات َبغ ًیـا َب ْی َن ُه ْـم» از روی دشـمنی و طغیـان بـا
ِ«مـن بع ِـد مـا جاءتهـم الب ِین
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ َ ْ َ َُ
َ ْ َ ّ ْ
یکدیگـر« ،فهـدى اللـه ال ِذین آمنوا ِلمـا اختلفوا ِفیهِ ِمن الح ِـق ِب ِإذ ِنهِ » آن کسـانی که
مؤمننـد ،گرویـده بـه دیـن حقنـد ،خدا آنها را هدایت کرد به پاسـخ آنچه که در
َ ْ ََ ُ َ
َ
ـاء ِإل ى ِص َر ٍاط
آن اختلاف کـرده بودنـد ،بـه اذن و رخصتـش«َ ،و ا ّلل ُـه َی ْهدی من یش

35

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ن
� ب� ت
و� در �ر� ن�

ُ َ
یم» و خـدا هدایـت میکنـد هرکـه را بخواهـد بـه راه راسـت. ... .
م ْسـت ِق ٍ

سـوره جمعـه را کسـانی کـه قـرآن دستشـان هسـت ،جـزء بیسـت و هشـتم را
ْ َّ َّ
الر ْحمن َّ
حیم * ُی َس ّـب ُح ل َّله َما فی َّ
الر ِ 
الس َم َاو ِات
بیاورند ،قبل از سـوره
ِ ِ ِ ِ
تبارك«ِ ،بس ِ ْـم الل ِه ْ ِ
ْ
ْ َْ ْ
ُ
َ َّ ُ ُ
ـك ال ُق ّـد ِوس ال َعز َ
یـم» سـوره جمعـه اسـت تـا «و اللـه ذو
َو َمـا فِـی الأر ِض ال َم ِل ِ
یـز الح ِك ِ
ِ ِ
َْ ْ َْ
یـم» . ... 5.پـس مـا تا حاال چه فهمیدیم؟ فهمیدیم فلسـفه نبـوت را و
الفض ِـل الع ِظ ِ
اینکه این یک اصلیسـت در همه ادیان ،بلکه اصل مادر ،که اگر این نباشـد ،دین
معنـی و مفهـوم درسـتی نمیتوانـد داشـته باشـد؛ چـون دیـن آن چیـزی اسـت کـه از
طـرف پـروردگار میآیـد ،بـه وسـیله پیـامآوری ،پیامآورنـده وحیـی.
�ذ
ث
س��ز دهم:
ن�گاهی گ را ب�ه
م�بح� ی

ّ
نبوت و ارسال انبیاء از عناصر ذاتی در شرایع الهی است .زندگی
ّ
عقالنیت و
انسان با غریزه آغاز میشود و در ادامه با کماثر شدن آن،
ّ
ّ
محدودیت حواس
ِخ َرد جایگزین آن میشود .انسان پس از مدتی به
ظاهری ،غرائز نهانی و برتر از آن ،دانش و معرفت بشر برای هدایت به
مسیر حق و سعادت پی میبرد .عاجز ماندن شخصیتهای علمی
ّ
محدودیت را
بزرگ و مکاتب سیاسی اجتماعی در هدایت بشر ،این

بیش از پیش نشان میدهد .لذا آدمی به هدایتی فراتر از ِخ َرد که راهبر
و دستگیر و نیروبخش ِخ َرد باشد ،نیاز دارد و این «هدایت وحی» است؛
وحی از سوی خداوندی که آفرینندهآدمی و بینای نقیصهها و نیازها و
دردها و درمانهای اوست .این است فلسف ه نبوت.
 5سخنران به علت اینکه در جلسات دیگر به تفسیر این سوره پرداخته است و همچنین به علت خستگی ،از
تفسیر مجدد آن در این جلسه خودداری میکند.
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سؤاالت:
 .1چرا قرآن کریم از نبوت ،تعبیر به بعثت میکند؟
ّ
 .2مهمتریـن تمایـز پیامبـران بـا عامـ ه مـردم و علت برگزیده شـدن ایشـان
برای پیامبری چیسـت؟
 .3پیامبـران قبـل از نبـوت چـه وضعـی داشـتند؟ آیـا بـه دنبـال نهضـت و
قیـام بودنـد؟
َ
 .4آیا پیامبر اسلام قبل از نبوت گمراه بود؟ چرا در آیه شـریفه َ
«و َو َجد َک
َ ًّ َ َ
ضـال ف َهـدى» خداوند ایشـان را گمراه معرفی مینماید؟
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ب ْسما َّلله َّ
الر ْح َمن َّ
یم
الر ِح
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ َْ
َ َ َّ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ
ُّ
َ َّ ْ َ
َ
آخ َر ُه َخ ْی ٌر ّل َك ِمنَ
َ
َو الض َحـى()1و اللی ِل ِإذا سـجى()2ما ودعك رب َك و ما قلـى()3و لل ِ
یـک َر ُّب َ
()4و َل َس ْـو َف ُی ْعط َ
ـك َف َت ْر َضـى()5أ َل ْم َیج ْد َك َی ِت ً
ـآوى َ
یمـا َف َ
ْال ُأ َولـى َ
()6و َو َج َد َك
ِ
ِ
ً
ً ََْ َ
َض ّـالا َف َه َدى َ
()7و َو َج َـد َك َع ِائلا فأغنى()8
سوره ضحی

ْ
ـن َع َلق (ْ )٢اق َـر ْأ َو َر ُّب َ
ْاق َـر ْأ ب ْاسـم َر ّب َ
ک ا َّلذی َخ َل َق (َ )١خ َل َق الإ ْن َس َ
ـان ِم ْ
ک الأک َر ُم
ِ
ِ
ٍ
َ َّ َ ْ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ
َّ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ
َ َّ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ
ْ
َ( )٣ال ِـذی علـم ِبالقل ِم ( )٤علم الإنسـان ما لـم یعلم ( )٥کلا ِإن الإنسـان لیطغى ()٦
أ ْن َر ُآه ْاس َـت ْغنَى ( )٧إ َّن إ َلـى َر َ
بݠک ُّ
الر ْج َعى()٨
ِ ِ
سوره علق

َ َ َْ ُ َ ْ
ُ
َ
َ َّ
()1مـا َض َّ
الن ْجـم إ َذا َه َوى َ
ـن ال َه َوى()3
ـل َص ِاح ُبك ْـم َو َما غ َـوى()2و ما ین ِطق ع
و
ِ
ِ
ِ
ْ ُ َّ
َ ُ َ ْ ُُ
ُ َّ َ
َ َّ َ ُ َ ُ ْ ُ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ـو ِبالأف ِـق
ى()َ 5ذو ِمـرهٍ َفاسـتو
ِإن هـو ِإلا وح ٌـی یوحى()4علمـه ش ِـد
ى()6و ه َ
ید القـو َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْال َأ ْع َلى(ُ )7ث َّـم َد َنـا َف َت َد ّلى(َ )8ف َك َان َق َ
اب ق ْو َس ْـی ِن أ ْو أدنى()9فأ ْو َحى ِإل ى ع ْب ِـدهِ َما أ ْو َحى()10
َ
َ َ
ََ
َ َ ُْ
َمـا كـذ َب الف َـؤ ُاد َمـا َرأى()11أ ف ُت َم ُار ون ُه َعل ى َمـا َی َرى()12
سوره نجم

موضـوع صحبـت امـروز مـا در ایـن اسـت کـه پیغمبـر و نبـی ،در حینـی که بار
رسـالت و ّ
نبـوت بـر دوشـش قـرار میگیـرد ،بعـد از آنـی کـه پیـام خـدا را دریافـت

میکنـد ،چـه حالتـی ،چـه ّ
خـود او و در جهـان پیرامونـش بـه وجـود
کیفیتـی ،در ِ
میآیـد .البتـه پیداسـت کـه بـا ّ
خـود پیغمبـر چندان
چگونگـی
کیفیـات و
درونـی ِ
ِ
ِ
کاری نداریـم؛ اگـر چنانچـه آن را در اینجـا مطـرح میکنیـم ،بـرای خاطـر ایـن
معمولـی رایـج در قـرآن و در
لطیـف دقیقـی از یـک کلمـۀ
اسـت کـه یـک اسـتفادۀ
ِ
ِ
ً
ّ
ابعـاد مسـئلۀ نب ّـوت را
عـرف
متشـرعه در نظـر هسـت ،کـه ضمنـا یـک ُبعـدی از ِ
ِ
بـرای مـا روشـن میکنـد.
ً
مـی دانیـد کـه در قـرآن ،غالبـا وقتـی صحبـت از آمـدن پیغمبـری اسـت،
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ُّ ُ
ً
ََ
صحبـت از بعثـت اوسـت؛ «لقـد َب َعثنـا فـی ك ِل أ َّم ٍـه َرسـول»  ،مـا مبعـوث کردیـم
موسـی را ،ابراهیـم را ،پیغمبـران دیگـر را مبعـوث کردیـم ،بعثـت؛ ایـن بعثـت
نبـوت چیسـت ؟  ...در ّ
یعنـی چـه؟ و رابطـۀ بعثـت و ّ
نبـوت یـک بعثتـی وجـود

دارد .بعثـت یعنـی چـه؟ چیسـت ایـن بعثـت؟ ا گـر در پیغمبـری ،بعثتـی هسـت،
ایـن بعثـت مربـوط بـه کیسـت و چیسـت و فایدهاش کـدام اسـت و از این قبیل.

معنای بعثت
بعثـت بـه معنـای برانگیختگـی اسـت .برانگیختگـی یعنـی چـه؟ یعنـی
تح ّـرک ،حرکـت بعـد از رخـوت و سسـتی و رکـود .مـردهای کـه سـالیانی در
گورسـتانی خوابیـده و اجـزای بـدن او خـاک شـده ،وقتـی بـا قـدرت پـروردگار،
ْ
َ
ـث» روز
در قیامـت برمیخیـزد ،میگوینـد برانگیختـه شـد« .هـ اذ َی ْـو ُم ال َب ْع ِ
برانگیختگـی اسـت ... .از خـواب کـه بیـدار شـدید و بلنـد شـدید ،میگوییـد
برانگیختـه شـد .از سسـتی و تنبلـی و بیحالـی و رخـوت وقتـی کـه خـارج شـدید
و مشـغول حرکـت شـدید ،میگوینـد برانگیختـه شـد؛ ایـن معنـای برانگیختگـی
اسـت؛ بعـث یعنـی ایـن.
روز قیامـت را همانطـور کـه میدانیـد ،میگوینـد «یـوم البعـث» ،روز
روز برخاسـتن ،آن
برانگیختگـی ،یـا بـه تعبیـر دیگـر ،روز رسـتاخیز .رسـتاخیز؛ آن ِ

روز حرکـت ،آن روزی کـه انسـانها
روز از سسـتی و بیحالـی بـرون آمـدن ،آن ِ
ِ
از لحظـهای کـه از گـور بیـرون میآینـد تـا لحظـهای کـه سرنوشـت نهایـی آنهـا
ً
ّ
معیـن میشـود ،دائمـا در تلاش ،در سراسـیمگی ،در حرکـت هسـتند؛ ایـن را
میگوینـد یـوم البعـث ،رسـتاخیز؛ در ّ
نبـوت یـک چنیـن حالتـی وجـود دارد.

حقیقت نبوت (تحول درونی و تحول اجتماعی)
ً
میخواهـم بینـش شـما نسـبت بـه ّ
نبـوت اساسـا یـک بینـش نویـی بشـود.
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ً
ّ
نبـوت را بعضـی اینجـور خیـال میکننـد؛ مثـل اینکـه واعظـی مثال ،وارد شـهری
غیردیـن بیـان
میشـود تـا بـرای مـردم آن شـهر یـک قـدری مطالبـی از دیـن یـا ِ
یشـود ،میایسـتد
بکنـد؛ یـا فـرض کنیـم مسـئله گویـی در میـان مردمـی بلنـد م 

تـا چنـد تـا مسـئله فرعـی بـه آنها بگویـد؛ یا یک سـخنرانی ،یـک ناطقی ،فرض
کنیـد یـک میتینگ ِب ِدهـی در یـک اجتماعـی وارد میشـود کـه یـک خردههـای
ً
وهـوی راه بینـدازد و میتینـگ بدهـد؛ پیغمبـر را معمـوال ایـن جـور آدمـی فـرض
زیـر سـربه پایینـی ،در
روحانـی
عالـم
آدم ِ
ِ
میکننـد؛ مثـل یـک ِ
نجیـب سـربه ِ
ِ
میـان یـک ّ
عـده مـردم .منتهـا ایـن مردم هـم گاهی قـدر او را میداننـد ،مردمان
خوبیانـد ،بـه اینهـا میگوینـد مؤمـن؛ گاهـی قـدر او را نمیداننـد ،اینهـا
میشـوند کافـر ،و مشـرک بـه آنهـا میگوینـد ،خیـال کردیـم پیغمبـر یـک چنین
چیـزی اسـت.

در پیغمبـری ،یـک ّ
تحـول و دگرگونـی هسـت ،بایـد بگویـم دو تح ّـول و
ـود پیغمبـر :بعثـت ،رسـتاخیز ،انقلاب ،تح ّـول،
ـود خ ِ
دگرگونـی .اول در وج ِ
خـود نبـی بـه وجـود میآیـد .اول
ـود پیغمبـر ،در
ذات خ ِ
اول در درون و ِ
باطـن ِ
ِ
او عـوض میشـود ،اول او از حـال رکـود و رخـوت خـارج میشـود ،بعـد از آنـی کـه

در روح او ،در باطـن او قیامتـی بـر پـا شـد ،بعـد از آنـی کـه رسـتاخیزی در درون
سرشـار
ذات نبـی و روان او بـه وجـود آمـد ،بعـد از آنـی کـه همـۀ مایههـای بسـیار
ِ
ودیعـه نهـادۀ از طـرف خـدا ،در نبـی بیـدار شـد ،مثـل سرچشـمهای کـه در هـر
لحظـهای میلیاردهـا جریـان آب از او اسـتخراج میشـود و میریـزد  -کـه تـا قبـل
از ایـن لحظـه ،همـۀ ایـن آبهـا در باطـن او مخفـی یـا پنهـان بـود  -بعـد از آنـی
خـود او تحـت تأثیـر تح ّـول وحی
خـود نبـی مسـلمان شـد ،وقتـی کـه ِ
کـه خالصـه ِ
الهـی قـرار گرفـت؛ بعـد همیـن سرچشـمه ،همیـن ّ
تحـول ،همیـن شـور ،همیـن
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ّ
ـاض جوشـان ،کـه روح نبـی و باطن
انقلاب ،همیـن رسـتاخیز ،از ایـن چشـمۀ فی ِ
نبـی اسـت ،میریـزد بـه اجتمـاع ،منتقـل میشـود بـه متـن جامعـۀ بشـری  .بعـد
تحـول بـه وجـود آمـد ،در جامعـه ّ
از آنـی کـه در او ّ
تحـول بـه وجـود میآیـد .بعـد
متـری در
از آنـی کـه در باطـن او رسـتاخیز عظیمـی بـه پـا شـد ،رسـتاخیز عظی 
متـن جامعـه برپـا میشـود .بعـد از آنـی کـه در دل او انقلاب بـه وجـود آمـد ،بـه
ّ
دسـت او ،در جامعـه انقلاب بـه وجـود میآیـد و بعثـت بـه معنـای واقعـی تحقق
پیـدا میکنـد .پـس میبینیـد کـه در ّ
نبـوت هرچـه کـه هسـت ،شـور و تح ّـول و
دگرگونـی و بعـث و انبعـاث اسـت.

خصوصیات نبی پیش از نبوت
پیغمبـر ،قبـل از ّ
نبـوت بـه چـه وضعـی اسـت؟ دو نکتـه در زمینـۀ زندگ ِـی
هـر نبـی ،قبـل از ّ
نبـوت ،بـه طـور متضـاد وجـود دارد .البتـه اینـی کـه میگویـم
متضـاد ،نـه بـه معنـای اینکـه یـک تضـاد واقعـی هسـت؛ بـه نظـر ممکـن اسـت
متضـاد بیایـد.
 -1برخورداری از درونمایههای قوی
یکـی اینکـه نبـی ،ا گـر چـه مبعـوث نشـدهّ ،امـا از مایههـای بسـیار قـوی
و عمیـق انسـانی برخـوردار اسـت؛ بیـش از بقیـۀ مـردم .اسـتعداد فهمیـدن او،
اسـتعداد حرکـت در او ،اسـتعداد انفجـار در او ،قابـل مقایسـۀ بـا مـردم دیگـر و
بندگـی خـدا در او ،آمادگـی بـرای بنـدۀ خـدا
انسـانهای دیگـر نیسـت .اسـتعداد
ِ
ّ
بـودن ،بـه انـدازهای اسـت کـه بـرای انسـانهای دیگـر متصـور نیسـت .همـه
مایههایـی کـه یـک انسـان را از حضیـض خـاک بـودن خـارج میکنـد و بـه اوج
ّ
« َّإنـا ل َّلـه َو إ َّنـا إ َل ْیـهِ َراج ُع َ
ـون » یعنـی بنـدۀ واقعـی خـدا و تخلـق بـه اخلاق خـدا
ِ
ِ ِ ِ ِ
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میرسـاند ،همـۀ ایـن مایههـا ،در نبـی بیـش از دیگـران اسـت.
حـاال چـرا بیـش از دیگـران اسـت؟ آیـا خـدا ظلمـی در اینجـا ،تبعیضـی در
اینجـا انجـام نـداده؟ آن یـک حـرف دیگـری اسـت کـه در پاسـخ آن ،یـک
جـواب خالصـۀ کوتاهـی میتوانیـم داشـته باشـیم ،بـه ایـن صـورت کـه بگوییـم
ِ
ّ
ّ
باالخـره بـرای تحمـل بـار مسـئولیت نبـوت ،اسـتخوانی سـنگینتر ،درشـتتر
و مایـهای نیرومندتـر الزم بـوده .بـار رسـالت کار یکشاهی ّ
سـنار نیسـت .بـار
ّ
نبـوت و پیـام خـدا را بـه مـردم رسـاندن و جامعـهای را از جاهلـی بـه توحیـدی

بـدل کـردن ،ایـن کار بسـیار باعظمـت و بسـیار بـار سـنگینی اسـت و باالخره الزم
اسـت یـک ّ
ّ
ّ
متحمل خواهد شـد؟
متحمـل بشـوند .چـه کسـی
عـدهای ایـن بـار را
ّ
خصوصیـات محیطی،
انسـانهای معمولـی؟ یـا انسـانی کـه بر حسـب شـرایط و
خانوادگـی ،آب وهوایـی ،فامیلـی ،دارای اسـتعدادها و امـکان بیشـتری اسـت و
چـون خـدا میبینـد امکانـات بیشـتر را در ایـن موجـود ،کمکـش میکنـد ،فیـض
بـه او میدهـد ،لطـف بـه او میکنـد ،آنچـه وسـیلۀ پـرورش هسـت ،در اختیـار
او میگـذارد ،تـا اینکـه ایـن دوصـد َمـن بـار ،بـر روی صـد َمـن اسـتخوان نبـی
بایسـتد .او را یـک آدمـی میکنـد آمـادۀ ایـن کار ،باالخـره ا گـر رسـولاهلل ایـن بـار
سـنگین را برنمیداشـت ،این بار سـنگین بر زمین میماند ،کار من و شـما نبود
کار گانـدی و لومومبـا نبـود برداشـتنش؛ کار سـقراط و افالطـون
برداشـتنشِ ،
و ارسـطو نبـود ... .نبـی بـا یـک چنیـن مایههایـی در میـان مـردم اسـت .ایـن
یـک نکتـه ،کـه خالصـۀ نکتـۀ اول ایـن شـد؛ کـه مایههایـی کـه در نبـی وجـود
قتـر ،قابل
دارد ،در پیغمبـر ،از مایههـای مـردم معمولـی سرشـارتر ،غنیتـر ،عمی 
اسـتفادهتر اسـت.
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 -2سیر در مسیر زندگی معمول جامعه
نکتـه دوم ایـن اسـت کـه نبـی ،قبـل از بعثـت و قبـل از پیامبـری ،در جریـان
معمولـی زندگـی ،بـا مـردم رفیـق و شـریک اسـت ،در یـک جریـان دارنـد حرکـت
ِ

میکننـد .از اول مشـغول فکـر کـردن نیسـت کـه مـن چـه کار کنـم ایـن جامعـه
را منقلـب کنـم ،ممکـن اسـت ناراضـی باشـد و البتـه ناراضـی اسـت .یـک انسـان
باهـوش ،البتـه ناراضـی اسـت از وضـع اختلاف طبقاتـی زمـان خـود ،از وضـع
جهـل زمـان خـود ،از فقـر زمـان خـود ،از سـتم زمـان خـود ،از نادانـی زمـان خـود
ّ
جاهلیـت زمـان خـود ،البتـه ناراضـی اسـت؛ امـا
اسلامی خالصـه ،از
و بـا تعبیـر
ِ
ّ
ّ
ایـن نارضایـی در حـد یـک نارضایی اسـت فقـط؛ در حد ایجاد یـک ّ
تحول ،یک
انقلاب ،ایجـاد یـک راهـی ّ
ضـد راه معمولـی اجتماعـی نیسـت.

شـما موسـیبنعمران را میبینیـد ،علیهالصلاۀ و السلام ،در خانـۀ فرعـون
دارد زندگـی میکنـد؛ بـه قـول یکـی از ریـش سـفیدهای چنـد سـال قبـل ،پلـو
ـرق از
چلوهـای فرعـون را میخـورد ،آقازادگـی هـم میکنـد ،در بـازار ،روی ِع ِ
نـژاد بنـی اسـرائیل بـودن و کسـانی کـه بـه ایـدۀ او ایمـان آوردنـد ،یـک نفـر را هم
ِ
ُ
میکشـد ،بعدهـا کـه مبعـوث بـه ّ
نبـوت و رسـالت میشـود ،در حیـن برگشـتن از

دیـن  -بعـد از آنـی کـه از پیـش شـعیب و َم َ
پیـش شـعیب و از َم َ
یگـردد،
دیـن برم 
ُ
آنجـا مبعـوث بـه رسـالت میشـود  -راجـع بـه آن آدمکشـی آن روزش میگویـد
َ َ َ َ َّ
الضا ِّل َ
یـن » گمـراه بـودم مـن .گمـراه بـودم یعنـی چـه؟ یعنـی نیافته
« وأنـا ِمـن
ّ
بـودم ایـن راهـی را کـه درسـت بـر ضـد راه معمولـی جامعـۀ فرعون ِـی آن روزگار
ُ
بـوده ،نـه اینکـه یکـی از آحـاد فرعونـی را کشـتن گنـاه اسـت ،نـه خیـر؛ بلکـه
میخواهـد بگویـد آن روزی کـه مـن او را کشـتم ،یـک آدمـی نبـودم کـه بـا یـک
ّ
ـری صحی ِـح انقالبـی را تعقیـب بکنـم .آدمـی
ایـدۀ مشـخصی ،یـک جهتگی ِ
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مهـای دیگـر؛ راهرویـی بـودم میـان راهروهـای دیگـر ،تلاش
بـودم میـان آد 
قاطـی تالشهـای دیگـر؛ حرکـت میکـردم ،در کنـار حرکتهـای
میکـردم،
ِ
دیگـر .امـروز عـوض شـده راه مـن ،امـروز تخطئـه میکنـم آن حرکـت عمومـی و
مسـیر جمعـی جامعـه را؛ یعنـی امـروز شـدم یـک آدمـی کـه رسـتاخیزی در جامعـه
برپـا میکنـدِ .کـی؟ بعـد از بعثـت.
ُ
ّ
ّ
ّ
خود ما ،صلی اهلل علیه وآله وسـلم ،آیۀ سـورۀ َ«والض َحی» مطلب
یا پیغمبر اکرم ِ
ُ
ّ
را خـوب روشـن میکنـد«َ . ... .والض َحـی» سـوگند بـه روشـنایی چاشـتگاهُ .ضحـی
خود این قسـم
خود این قسـم خوردن معنیدار اسـتِ ،
یعنی پیش از ظهر .ببینیدِ ،
خـوردن بـه آن وقـت ،ایـن معنـیدار اسـت .شـاید اشـارهای در آن باشـد ،و پیداسـت
که چون سـخن دربارۀ بعثت و رسـالت پیغمبر اسـت؛ لذا این ضحی اشـاره به آن
ّ
آفاق عالم را فرا
نوری است ّکه بر اثر َبعثت پیامبر اسالم و نبوت اسالم ،همه ِ
ّ َ
ُ
گرفتَ « .والض َحى َ*والل ْی ِل ِإذا َس َجى» و قسم به شب ،آنگاه که بپوشاند تاریکیاش
ََ
ـک َر ُّب َ
همـۀ آفـاق راَ « ،مـا َو َّد َع َ
ـک َو َمـا قلـى » .گویـا بعـد از آنـی کـه وحـی آغـاز شـده
بود ،مدتی که گذشـت ،وحی قطع شـد .پیغمبر بعد از آنی که آن برانگیختگی
وحی خدا ،
در او بـه وجـود آمـده ،آن شـور و هیجـان در او پدیـد آمـده ،با پیـام ِ
آور ِ
ُ
جبرائیـل ،انـس بسـته :ناگهـان میبینـد کـه وحـی قطـع شـد؛ به شـدت غمگین
بـوده .چقـدر طـول کشـیده دوران َف َ
تـرت ؟ اسـمش را میگوینـد دوران فتـرت.
چهـل روز گفتهانـد ،بیشـتر هـم گفتهانـد ،تـا دو ،سـه سـال هـم گفتهانـد.
ُّ
بعـد سـوره َ«والض َحـی» اولیـن سـورۀ بشـارتآمیزی اسـت کـه بـه پیغمبـر
ََ
ـک َر ُّب َ
اکـرم خطـاب میکنـد ،میگویـدَ « :مـا َو َّد َع َ
ـک َو َمـا قلـى » پـروردگارت تـو را
ََ
رهـا نکـرد ،طـرد نکـرد و بـر تـو خشـم نگرفـتَ « ،و َمـا قلـى »  ،خشـم نگرفـت بـر تـو
َ َ ْ َ ُ َ ْ ٌ َّ َ َ ُ َ
ـن الأولـى » آخـرت ،آینـده ،بـرای تـو بهتـر اسـت از آغـاز ،از
آخـره خیـر لـک ِم
« ولل ِ
کارت بهتـر از آغـاز َ
گذشـته؛ فرجـام َ
کارت اسـت.

45

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ن
� ب� ت
و� در�ر� ن�

َ َ
َ َ ُّ َ َ َ َ
ـک فت ْرضى» و خواهد داد پروردگارت بـه تو ،آنقدر که
َ«ول َس ْـوف ُی ْع ِطیک رب
خشـنود بشـوی .البتـه روایـت در ذیلـش هسـت کـه شـفاعت اسـت مـراد؛ درسـت
هـم هسـت ،شـفاعت یکـی از چیزهایـی اسـت کـه بـه پیغمبر خـدا داده شـده و آن
قـدر داده میشـود کـه خشـنود میشـود؛ امـا در همیـن دنیـا هـم بـه پیامبـر اسلام
آن قـدر داده شـد ،تـا خشـنود شـد؛ هدایـت انسـانها ،تشـکیل مدینـۀ فاضله ،قهر
و غلبـه بـر دشـمنهای خونیـن و سرسـخت  ،فتـح بلاد ،روی غلطـک انداختـن
تکاملی جامعۀ اسلامی ،اینها همه نعمتهای خدا بود به پیغمبر اسلام.
سـیر
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ً
َ
ْ
بـاری« ،ألـم ی ِجـدك ی ِتیمـا فـآوى» آیـا خـدا تـو را یتیمـی نیافـت کـه پنـاه داد؟
خـدای متعـال تـو را یـک یتیمـی یافتـه ،بیکـس ،بیپنـاه ،پناهـت داده .پـدر کـه
نداشـتی ،قبـل از والدتـت پـدرت از دنیـا رفتـه بـود ،مادرت هم کـه به فاصلۀ کمی
سـال کوتاهی از دنیـا رفت ،تو ماندی
از دنیـا رفـت ،پدربزرگـت هـم کـه بعد از چند ِ
تـوی یتیـم را کـه از آغـاز یتیـم بودی،
زیـر
ِ
کفالـت عمویـت ابوطالـب؛ و ِ
و تـو ،تنهـاِ ،

همـه لحظـه پناهـت دادیـم ،در آغـوش مهـر و محبـت خـود ،تـو را نـگاه داشـتیم
ای پیغمبـر مـا .ایـن امیـد دارد میدهـد ،میخواهـد بگویـد پنـاه خـدا همیشـه بـا
توست ،از کودکی هم بوده ،حاال هم که بار رسالتی به این سنگینی روی دوش
تـو و روی دسـت توسـت؛ َمتـرس ،واهمـه مکـن ،مبـادا بپنـداری کـه خـدا تـو را وا
ً
گذاشـته اسـت ،ابـدا؛ خـدا تـو را وانخواهـد گذاشـت ،وقتـی آن روز تـو را پنـاه داد.
ًّ َ
َ«و َو َج َـد َك َضـالا ف َه َـدى» و تـو را گمگشـته یافت و هدایـت کـرد .اینجا چندتا
روایـت هسـت کـه البتـه بعضـی از ایـن روایتهـا ضعیف هم هسـت ،و چند تا هم
ًّ َ
ّ
قاطی روایتها شـده .میگوید َ«و َو َج َد َک َضال ف َه َدى»
ِ
اقوال مفسـرین اسـت که ِ
گمگشـتگی فکـری و روحـی
خـدا تـو را گمگشـته یافـت و هدایـت کـرد؛ نـه مـراد
ِ
اسـت ،بلکـه مـراد ایـن اسـت کـه یـک وقتی پیغمبـر ،در بچگـی ،درکوههـای مکه
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گـم شـده بـود ،بعـد خـدا هدایت کـرد پدربزرگش را ،و توانسـت او را پیـدا کند؛ یا در
یـک ماجـرای دیگـری گـم شـده بـود ،فلان زن آمـد ،او را پیـدا کـرد؛ یـا تـو گمشـده
بـودی در اهـل مکـه ،در میـان مـردم مکـه ،کسـی تـو را نمیشـناخت ،خـدا مـردم
مکـه را ه تـو هدایـت کـرد؛ بـه ایـن معانـی حمـل کردهانـد .ایـن معانـی را مـا منکـر
ّ
نمیشـویم ،درسـت دقت کنید ،منظور حرف را دریابید .این معانی ممکن اسـت
ً
باشـد ،اگـر واقعـا روایـت صحیحـی برطبـق هریـک از این معانی بیایـد ،البته قابل
قبـول اسـت و مـی شـود قبـول کـرد .امـا بـا وجـود اینکـه ما هریـک از ایـن معانی را
طبـق روایـت صحیـح قبـول میکنیـم؛ معنـای ظاهر آیه غیـر از این اسـت .و قبول
روایتـی کـه ایـن معنـا را بـه مـا میدهـد ،منافـات نـدارد بـا قبـول معنای ظاهـر آیه.
ظاهـر آیـه یـک چیـز دیگـر اسـت؛ ظاهـر آیـه ،صـاف و صریـح ،فارسـی ،دارد
میگویـد تـو گمـراه بـودی ،تـو را هدایـت کردیـم؛ یعنـی چـه گمـراه بـودی؟ یعنـی
ً
ً
بتپرسـت بـودی؟ ابـدا؛ یعنـی آدم منحرفـی بـودی؟ ابـدا؛ یعنـی گنـهکار بـودی؟
ً
ابـدا؛ پـس چـه؟ یعنـی ایـن صراط مسـتقیمی که با بعثـت و ّ
نبوت به تـو ارائه داده
شده ،در اختیار تو نبود .غیر از این است مگر؟ آن معارف ،آن قوانین ،آن افکار،
آن ایدهها که با آمدن وحی بر پیغمبر ،برای قلب ّ
مقدس او روشـن و آشـکار شـد،
ً
مگـر قبـل از ّ
نبـوت و قبـل از بعثـت ،بـرای آن بزرگـوار وجـود داشـت؟ مسـلما نـه.
گمگشـته بـودی یعنـی ایـن ،و ایـن معنـای ظاهـر آیـه اسـت ،و هیـچ اشـکال ندارد
کـه مـا آیـۀ شـریفه را -کـه ظاهـرش ایـن اسـت -از لحـاظ معنـای تأویلـی ،حمـل
کنیـم بـر گمگشـته بـودن در میـان مـردم مکـه ،گـم شـدن در کوههـای اطـراف
ً
مکه ،گم شـدن در راه چراندن فالن گوسـفندها مثال؛ همان طوری که در بعضی
از روایـات و نقلهـا هسـت .توجـه کردیـد؟!
ََ َ َ َ َ ً
ًّ َ
ُ
خـب«َ ،و َو َج َـد َك َضـالا ف َه َـدى * ووجـدك ع ِائـلا

» تـو را مسـتمند
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عیالمنـدی یافـت و تـو را بینیـاز کـرد .منظـور از ایـن آیـه و طـرح ایـن سـوره در
ایـن نوشـته چـه بـوده؟ ایـن بـوده کـه پیغمبر اکـرم ،همچنانـی که مفـاد ظاهر آیه
هست ،گمگشته بود ،در میان مردم معمولی حرکت میکرد ،در میان جامعه راه
میرفـت و سـیر میکـرد ،اگرچـه از وضع ناراحت بود ،اگرچـه از اینکه آقازادههای
یبـرد و
قریـش ،کنیـز فلان آدم تهیدسـت را بگیرنـد ،بـه زور تصـرف کننـد ،رنـج م 
ِحلـف الفضـول را درسـت میکـرد؛ پیمـان جوانمـردان .اگرچـه لحظـهای حتـی به
خـدا شـرک نیـاورد و در مقابـل ایـن بتها تعظیم و تواضع نکرد ،اگرچه لحظهای
بـا قلدرهـا و زورمندهـا نسـاخت و مثـل یـک انسـان جوانمـرد در آن جامعـه زندگـی
کـرد؛ امـا بـا همـۀ ایـن اوضـاع ،آنچـه پیغمبـر کـرد ،در مسـیر معمول ِـی زندگ ِـی آن

زندگـی آن جامعـه. ... .
معمولـی
جامعـه بـود؛ در مسـیر
ِ
ِ

رستاخیز درونی نبی در قرآن کریم
زندگـی جمعـی آن جامعـه زندگـی میکنـد،
جریـان
معمولـی
مسـیر
پیغمبـر ،در
ِ
ِ
ِ
ِ
ناگهـان وحـی الهـی میرسـد .یـک ّ
وجـود او و در باط ِـن او پدیـد
تحـول عمیـق در
ِ
نقـدر ایـن تح ّـول عجیـب اسـت ،آن قـدر شـدید اسـت کـه حتی در
میآیـد؛ آ 
جسم پیغمبر هم اثر میگذارد ،در اعصاب پیغمبر هم اثر میگذارد .پیغمبر
اکـرم وقتـی در کـوه نـور ،اولین شـعلۀ وحـی به جانش خورد ،آتـش گرفت؛ دید که
ْ
َ َ
پیـامآور خـدا میگویـد َ
«إقـرأ» بخـوان ،پیغمبـر کـه چیـزی نمیخوانـد«َ ،و مـا اقـرا»
چـه بخوانـم؟ یـا نمیخوانـم ،نمیتوانـم بخوانـم  -یعنی ما ،مای نافیه باشـد ،یا
ْ ْ
َّ
ََ
ََ
َ َ
«إق َـرأ ب ْ
اس ِـم َر ِّب َك الذی خل َـق * خل َق
مـای اسـتفهامیه َ«و مـا ا ْقـرا» چـه بخوانـم؟ -
ِ
ْ َْ َ ْ ََ
ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ ْ
ك َـر ُم * َّالذی َع َّل َـم ب ْال َق َلم * َع َّل َم ْالإ ْن َس َ
ـان َما
لأ
ا
ك
ب
ر
و
أ
ـر
إق
*
ـق
ل
ِ
ِ
ا ِلإنسـان ِمـن ع ٍ
ِ
َل ْـم َی ْع َل ْـم» آتـش بـه جـان پیغمبـر میزنـدّ ،
تحولـی به وجـود مـیآورد؛ این انسـان
ّ
انسـان درسـتبرو ،انسـان آمـاده را ناگهـان ،یـک انقالبـی در او بـه وجـود
متفکـر،
ِ
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ً
مـیآورد؛ یـک رسـتاخیزی .اصلا آدم ،آدم قبلـی نیسـت .محمـد ،محم ِـد یـک
ً
چیز دیگری بود اصال ،یک
لحظه قبل نبود؛
ِ
انسـان یک سـاعت قبل نبود؛ یک ِ
عنصـر دیگـری  ،یـک جوهـر دیگـری .اول ،بعثـت در وجـود او ،انقلاب و تح ّـول
در باطـن او بـه وجـود آمـد و بعـد همیـن انقلاب منشـأ شـد کـه بتوانـد دنیایـی را به
ّ
تحـول بکشـد .اگـر خـودش عـوض نمیشـد ،نمیتوانسـت دنیـا را عـوض کنـد و
ایـن درسـی اسـت بـرای پیـروان پیغمبـر ،تا بدانند که تا خودشـان عوض نشـوند،
نمیتواننـد دنیـا را عـوض کننـد .بداننـد که
ِکی تواند که شود هستیبخش
ذات نایافته از هستی بخش
ِ
ْ ْ
َ ّ َ َّ
َ ََ
َّ
َ
َ
ْ
ّ
ّ
ْ
َ
حیم * إقرأ ِباس ِـم ر ِبك ال ِذی خلق » بخوان به نام
سـم الل ِه الرح ِمن الر ِ 
ِ « . ...ب ِ
پـروردگارت ،آن کـه آفریـد .ببینیـد ،یـک سلسـلۀ منظمـی را شـروع میکنـد؛ اولیـن
چیـزی کـه بـرای یـک انسـان خداپرسـت مثـل پیغمبـر مـا ،کـه قبـل از بعثـت هـم
خداپرسـت بـوده ،مشـرک نبـوده؛ اولیـن چیزی که برای یک انسـان خداپرسـت،
موجـب توجـه او بـه خـدا میتواند شـد ،دل او را به خدا جذب میکند ،سـادهترین
موضـوع اسـت ،موضـوع آفرینـش اسـت .بخـوان بـه نـام پـروردگارت کـه آفریـد.
عظیـم خلقت از ِآن اوسـت.
مظاهر
آفرینـش بـرای اوسـت ،تمـام ایـن
ِ
ِ

وقتـی کـه ایـن مطلـب در ذهـن جـا میگیـرد ،یـک پلـه مـیرود باالتـر ،یـک
ََ َ ْ َْ َ ْ َ
ـن َعل ٍـق» انسـان را
چیـزی باالتـر از آفرینـش را ثابـت میکنـد« .خلـق ا ِلإنسـان ِم
آفریـد ،آن هـم انسـان را از علـق آفریـد .تفـاوت میـان انسـان و موجـودات دیگـر
چقـدر اسـت؟ . ...
 ...خالصـه ،نیـروی فکـر و نیـروی اختیـار و نیـروی اراده و نیـروی ابتـکار در

انسـان ،اینهـا چیزهایی هسـتند که انسـان را ممتـاز کردهاند از بقیـۀ موجودات.
ً
اصلا یـک چیـز دیگـری اسـت انسـان در مقابـل آنهـا .البتـه دانشـمندان مـادی
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نوع
هـم کـم و بیـش در ایـن اواخـر رسـیدند بـه اینجـا ،کـه میگوینـد انسـان یـک ِ
نوع شگفتآوری
شگفتآوری است .اگرچه آنها تفاوتی قائل نیستند ،اما یک ِ
َ
اسـت .و تمام این امتیازاتی که در انسـان هسـت ،بر اثر ف َیضان روح خدا اسـت در
ّ
َ ََ ْ ُ
ـت ِفیـهِ ِم ْ
ـن ُر ِوحی» .
او؛ تجلـی روح خـدا در انسـان؛ کـه «و نفخ
بـاری ،ناگهـان پیغمبـر را متوجـه میکنـد بـه یـک چیـزی باالتـر از آفرینـش
خشـک و خالـی؛ آفرینـش انسـان ،آفرینـش عقـل ،آفرینـش نیـروی فهـم و درک،
ْ َ
ـن َعل ٍـق » از خـون بسـته و منعقـد ،از کجـا تـا بـه کجاسـت؟ «مـا
آن هـم از چـه؟ « ِم
َ
ُّ ُ َ َ ّ ْ
باب»؛ چگونه میشود یک چیزی که جان ندارد ،نیروی حرکت
للتراب ورب األر ِ
نـدارد ،نیـروی فهـم نـدارد ،تبدیـل بشـود بـه انیشـتین! تبدیـل بشـود بـه یـک
ّ
انسـان بـزرگ ،تبدیـل بشـود بـه سـقراط ،بـه یـک متفکـر ،بـه یـک فیلسـوف ،بـه
ُ
قوی پروردگار اسـت در
یـک پیامبـر ،چطـور میشـود ایـن؟ جز این اسـت که صنـع ِ
َ
َ
«خ َل َـق ْالإ ْن َ
سـان ِم ْن َعل ٍق» ،پیغمبر مـا را در آغاز وحـی ،متوجه به این نکتۀ
عالـم؟
ِ
بسـیار مهمـش کردنـد .ببینید ،میخواهد ّ
تحـول در او بهوجـود بیاید ،میخواهد
یـک کفشـی از فـوالد بـه پایـش کننـد ،عصایـی از فوالد به دسـتش بدهند تـا برود،
آن قـدر کـه دیگـر خسـتگی برایـش مفهومی نداشـته باشـد .از اول میسـازندش با
َ
ایـن کلمـاتَ « .خ َل َـق ْالإ ْن َ
سـان ِم ْن َعل ٍق » آفرید انسـان را از علق ،یعنی خون بسـتۀ
ِ
منعقد.
َ
ْ
ْ
قـرأ» بخـوان ،از ایـن هـم باالتـر اسـت خـدا«َ ،و َر ُّب َ
ِ«ا َ
ـك الأك َـر ُم» ،از ایـن هـم
ْ
ْ
ُ ْ َ ْ
بزرگوارتـر و کریمتـر و بخشـندهتر اسـت« ،إق َرأ َو َر ّب َك الأك َر ُم» ،بخـوان و پروردگار
َّ
َّ
َْ َ
تـو بزرگوارتریـن اسـت« ،الـذی َعل َـم ِبالقل ِم» آنکه آموخت به وسـیلۀ قلم .مسـئلۀ
آمـوزش را در انسـان ،بـاز مطـرح میکنـد بـرای پیغمبـر .و ایـن را شـما میدانیـد
ّ
نچـه کـه
یکـرد .آ 
کـه اگـر قلـم نمیبـود ،اگـر نوشـتن نمیبـود ،بـاز بشـر ترقـی نم 
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پیشـرفت یک نسـل را برای نسـل دیگر میگذارد ،تا آن نسـل دیگر ،مانند پلکانی
از او اسـتفاده کنـد ،پایـش را بگـذارد روی تجربـۀ نسـل قبـل و خـود یـک تجربـۀ
دیگـری درسـت بکنـد ،آن نیسـت چیـزی جـز قلـم. ... .
َ
َ
«َ ...ع َّل َـم ْالإ ْن َ
سـان مـا ل ْـم َی ْعل ْـم» ،آموخـت بـه آدمـی ،چیزهایـی را کـه
ِ
نمیدانسـت .اینهـا نعمتهـای خداسـت دربـارۀ انسـان .خـب ،پـس انسـان
بایـد شـکر کنـد ایـن نعمتهـا را .وقتـی خـدا بـه انسـان آموختـه ،وقتـی خـدا راه را
بـه انسـان نشـان داده ،قلـم را بـه انسـان داده ،انسـان را خردمنـد کـرده و آمـوزش
داده ،پـس انسـان بایسـتی بـرود بـه طـرف قلـۀ اوج ،پـس بایـد انسـان یک لحظه
انحطـاط نداشـته باشـد .انسـان بایـد دیگـر برگشـت و بدبختـی نداشـته باشـد ،آیا
ََ
ایـن جـور اسـت؟ آیـه بعـدی جـواب میدهـد ،کا ّنـه در مقابـل یـک چنیـن توهمـی
قـرار میگیـرد کـه اگـر خـدا ّ
بشـریت را ایـن جـور میآفرینـد و تربیـت میکنـد و قلـم

میدهـد و لطـف میکنـد و دربـارۀ او کرامـت بـه خـرج میدهد؛ اگر اینجور اسـت،
پـس بشـر بایسـتی بدبختـی و گمراهـی و فسـاد و ضاللـت و ایـن چیزهـا نداشـته
باشـد ،آیـا ایـن جـور شـده؟
َ َّ
«کلا» ،نـه چنیـن اسـت کـه میپنـداری تـو و حـرف میزنـی .بش ّـریت وضعـش
َّ ْ ْ َ َ َ َ
ْ َ
ـان ل َی ْطغی * أ ْن َر ُآه ْاس َتغنی » طغیان بشر ،سرکشیها
چگونه اسـت؟ نه؛ « ِإن ا ِلإن َس
و گردنکشـیهای انسـانهای عاجـز و طاغوتهـا در مقابـل رحمانهـا ،صـف
آرایـی کردنشـان ،اینهـا بشـریت را بدبخـت کـرد .ایـن طغیانهـا نگذاشـت کـه
بشـر بـه هدایـت برسـد .ایـن طغیانها و گردنکشـیها و سرکشـیها نگذاشـت که
بشـر از مایههای ربویی حداکثر اسـتفاده را بکند و آن چنان که خدا میخواسـت
تربیـت بیابـد ،پـرورش پیدا کند ،بشـود آن چنان که خدا بـرای او اراده کرده بود.
طغیانگرها نگذاشـتند .وقتی خودشـان را بینیاز دیدند ،طغیان کردند ،سرکشـی
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یشـود.
کردنـد ،از راه خدایـی خـارج شـدند .ببینیـد ،بـاز دارد پیغمبـر سـاخته م 
بزرگـواری خـدا ،توجـه بـه آموختـن خـدا ،توجه به
توجـه بـه لطـف خـدا ،توجـه بـه
ِ

اینکـه خـدا آفریـدگار اسـت ،توجـه بـه اینکـه خـدا آموزنـده اسـت ،توجـه بـه اینکـه
ّ
انسـانیت بـه آنجـا کـه بایـد برسـد ،نرسـیده
خـدا اکـرم اسـت و توجـه بـه اینکـه
َ َّ
نگـران اسـت.
اسـت؛ بـه مفهـوم «کلا» نرسـیده و توجـه بـه اینکـه تقصیـر طغیا 
و طغیـان بـر اثـر احسـاس بینیـازی اسـت .اسـتغناء ،غنـاء ،جم ِـع ثـروت،

انباشـتن گنجهـا و ثروتهـا ،گردنهـا را برمیافـرازد ،و وقتـی گردنهـا برافراشـته
شـد ،وقتـی قدرتهـای غیـر خدایـی بـه وجـود آمد و شـکل گرفت ،آن وقت اسـت
که بشـریت دیگر به آن سـرمنزل نمیرسـد .ببینید ،اینها الهامهای خداسـت در
آغاز بعث ،اینها همان شـعلهای اسـت که پیغمبر خدا را آتش زد ،مشـتعل کرد.
َ«ک ّلا» ،نـه چنـان اسـت کـه فـرض میکنیـدّ .
تصـور میکنیـد و انتظـار داریـد کـه
َّ ْ ْ َ َ َ َ
ّ
ـان ل َی ْطغـی» آدمـی
بشـریت بـه حـال سـامانیافتگی رسـیده باشـد؟ نـه! ِ«إن ا ِلإنس
َ
ْ َ
بیگمان طغیان و گردنکشـی میکند« ،أ ْن َر ُآه ْاس َـتغنی» که خود را بینیاز ببیند.
«إ َّن إ َلـ ى َر ّب َ
ـك ُّ
الر ْج َعـی»؛ آیـا ایـن طغیانگـران عاقبـت موفـق خواهند شـد؟ نـه! باز
ِ ِ ِ
بازگشـت بـه پـروردگار توسـت؛ عاقبـت بـرای خداسـت ،پایـان کار بـه سـود خـدا و
جبهۀ خدایی اسـت .همان راهی که پروردگار عالم ّ
معین کرده ،باالخره بش ّـریت
در همـان راه بـه سـرمنزل خواهـد رسـید ،تردیـدی نیسـت« ،إ َّن إ َل ى َر ّب َ
ـك ُّ
الر ْج َعی».
ِ ِ ِ
و بعـد مطالـب دیگـری در ایـن سـورۀ شـریفه هسـت .بـاری ،ببینیـد ایـن مطالـب
متضمـن چـه حقایقـی ،در پیغمبـر مـا ،انقلاب و ّ
ّ
تحـول را بـه وجـود مـیآورد و
همیـن ّ
تحـول اسـت کـه در متـن جامعـه منعکـس میشـود.
َ َّ
َ
 « ...ب ْسـم ا َّللـه َّ
الر ْح َمـن َّ
الن ْج ِم ِإذا َه َوى» سـوگند به اختـر ،آن وقت
یـم * و
ِ ِ ِ
الر ِح ِ
ِ
َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ
َ
کـه فـرود آیـد« .ما ضل ص ِاحبكم وما غوى» گمراه نگشـته دوسـت و رفیقتان و به
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باطـل نگراییـده اسـت .مربـوط بـه مسـئلۀ معراج اسـت ،آنچنانی که در بسـیاری
از تفاسـیر هسـت .اگرچـه کـه اشـاره میکنـد بـه ّ
درونـی پیغمبـر و حالـت
تحـول
ِ
ّ
نچـه که
گیرندگـی وحـی ،امـا مناسـبت سـورۀ َ«و َالن ْج ِـم» ،ایـن اسـت کـه پیغمبـر آ 
ِ
از ماجراهـای سـفر شـبانه ،سـفر معراجـی بیـان میکـرد ،اینهـا گـوش نمیکردنـد؛
ْ
آیـه در ایـن مقـام دارد حـرف میزنـد«َ .و َمـا َی ْن ِط ُق َع ِن ال َه َوى» از روی هوس سـخن
نمیگویـد« ،إ ْن ُه َـو إ َّلا َو ْح ٌـی ُی َ
وحـى» نیسـت مگـر وحیی از جانـب پروردگار رسـیده.
ِ
ِ
َ َّ َ ُ َ ُ ْ ُ
َ
«علمـه ش ِـدید القـوى» ،آموختـه اسـت بـه او آن فزوننیـرو ،آن دارای قـدرت
ُ
ُْ
َ
زیاد« ... .ش ِـد ُید الق َوى» یعنی بسـی نیرومند« .ذو ِم َّرهٍ » آن فرزانۀ خردمند ،بله،
ِ«م َّـر ٍه» بـه معنـای فرزانگـی و خردمنـدی و حکمـت ،کـه مفسـرین گفتهانـد اشـاره
اسـت بـه جبرئیـل؛ کـه آنچـه او نقـل میکنـد ،از قـول جبرئیـل نقل میکنـد و خدا
بـه وسـیلۀ جبرئیـل بـه او ایـن چیزهـا را آموختـه«َ .ف ْ
اس َـت َوى» ایـن وحی الهـی به او
شـده اسـت و او بر سـر پای خود راسـت ایسـتاده اسـت«َ ،ف ْ
اس َـت َوى».
َ َ
ْ ُُ ْ َ َ
ُ
ُ
َ«و ُه َو ِبالأف ِق الأ ْعلى» و او در افق برتر و باالتر است« .ا ْعلی» ،یعنی برترین  ،افق
ُ
هـم کـه معلـوم اسـت .در یـک افـق برتـری قـرار دارد پیغمبـر ... .شـاید بشـود ایـن
ْ ُُ ْ َ َ
جـوری معنـا كـرد؛ َ«و ُه َو ِبالأف ِق الأ ْعلى» یعنی در سـطح باالتری قرار داشـت پیغمبر
کـه توانسـت پیغمبـر بشـود .همانـی که عـرض کردیم ،بـا مایههای سرشـارتری از
ُ َ
معمـول ،پیغمبـر در میـان مـردم معمولـی زندگـی میکـرد قبـل از ّ
نبوت « .ث َّـم َدنا »
َ َّ
پس نزدیک شـد « ،ف َت َدلى » پس نزدیکتر شـد .بنا بر اینکه منظور پیغمبر باشـد؛
یعنـی پیغمبـر نزدیـک شـد به خـدا و نزدیکتر ،بـر اثر عبادتها ،بـر اثر ریاضتها،
بـر اثـر تفکرهـا و ّ
تدبرهـا و بـر اثـر لطفهایـی که خـدا به طور اختصاصی بـه او کرده
یشـد .بعضـی
بـود ،روحـش بـه خـدا نزدیـک و نزدیکتـر و آمـادۀ گرفتـن وحـی م 
َ َ َّ
َ
گفتهانـد منظـور از « َدنـا » یعنـی جبرئیـل بـه پیغمبـر نزدیـک شـد و « تدلى »  ،و بر او
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آویخـت؛ یعنـی خـودش را رسـاند بـه پیغمبـر تـا اینکـه وحـی را به او برسـاند .به هر
کتـر و ظاهرتر اسـت. ... .
نظر ما نزدی 
حـال فرقـی نمیکنـد؛
امـا َمعنـای اول بـه ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ ْ َ
«فكان قاب قوسی ِن أو أدنى» ،پیغمبر به خدا نزدیک شد و شد ،پس به فاصلۀ
ّ
خصوصیتـی
دو کمـان رسـید یـا از آن کمتـر .نگوییـد کـه دو کمـان یعنـی چـه ،چـه
متری
دارد؟ بـه قـدر دو تـا کمـان ،هـر کمانـی را یـک متـر فـرض کـن ،به فاصلـه دو ِ
خـدا ،خـدا کجـا بـود که به دو متریاش رسـید پیغمبـر اکرم؟ نـه ،اینها تعبیرات
کنایـی اسـت ،اسـتعاری اسـت؛ بـه او نزدیـک شـد ،نـه از لحـاظ مـکان ،دو کمـان
یعنـی خیلـی نزدیـک شـد ،خیلـی نزدیـک شـد ،بـه آن انـدازهای بـه خـدا نزدیـک
شـد روح ّ
کتـر برای هیچ
مقـدس پیغمبـر ،آن قـدر نزدیـک شـد کـه دیگـر از او نزدی 
ّ
نزدیـک نزدیک.
متصور نیسـت؛
انسـانی
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ«ث َّـم َد َنـا ف َت َدلـى * فـك َان ق َ
ـاب ق ْو َس ْـی ِن أ ْو أ ْدنـى * فأ ْو َحـى ِإلـى َع ْب ِـدهِ َمـا أ ْو َحى»،
َ َ ُْ
پـس وحـى فرسـتاد خـدا بـه بنـدهاش آنچـه وحـی فرسـتاد«َ .ما كـذ َب الف َـؤ ُاد َما
ََ
مشـاهدات
ـه
ک
ـه
چ
ن

آ
ـت.
س
ا
ـده
ی
د
ـه
ک
را
ـه
چ
ن

آ
دل،
اسـت
نگفتـه
دروغ
ى»
أ
ر
ِ
دل پیغمبـر اسـت ،بـه پیغمبـر دروغ نگفتـه ،درسـت دیـده ،اشـتباهی ندیـده.
ِ
ََُ َ ُ َ ُ َ َ
َ
َ
َ
«أفتمار ونـه علـى مـا یـرى» آیـا بـا او جـدل میکنیـد در آنچـه دیـده اسـت؟

راه نبـی عـوض
 ...بـاری ،پـس از ایـن انگیـزش درونـی و باطنـی اسـت کـه ِ
میشـود و تالشـش رنـگ دیگـری میگیـرد و بـا ِج ّـد و جهـادی مـداوم ،میکوشـد.
میکوشـد چه بشـود؟ تا در جامعه و در متن زندگی انسـانها رسـتاخیزی و ّ
تحولی
ِ
ِ
ّ
از بنیـاد پدیـد آورد .بعـد کـه در خـودش تحولـی بـه وجـود آمـد ،سـعی میکنـد در
جامعـه ّ
مسـئولیت رسـالت اسـت و پیغمبـر برای
تحـول ایجـاد کنـد ،و ایـن همـان
ِ
ایـن کار اسـت.
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�ذ
ث
م�بح� چ�هاردهم:
ن�گاهی گ را ب�ه
نبوت ،یک برانگیختگی (بعثت) است؛ یعنی حرکت و رستاخیز بعد از
سکون .با نبوت ابتدا در درون و باطن پیامبر جنبش و رستاخیزی حاصل
میشود و سپس موجب انقالبی در اجتماع میگردد.
استعداد ومای ه پیامبران بیش از دیگر انسانها است و آنان را برای
بار سنگین نبوت را به دوش
مقام پیامبری شایسته میکند تا بتوانند ِ

بکشند اما این استعداد تا پیش از نبوت بالفعل نشده و جریان زندگی
نبی ،عادی و معمولی است.
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سؤاالت:
ّ
تفکر و ّ
تدبر
 .1نظر برخی مستشرقین مبنی بر اینکه پیامبر اسالم با مطالعه،
بـه ضـرورت انقلاب اجتماعی رسـید ،چه اثرات و تبعاتی به دنبـال دارد؟
 .2آیا می توان پیامبران را انسانهایی حکیم و فرزانه و دانشمندی توصیف
نمود که به تعلیم و تربیت افراد میپرداختند؟
 .3چه لزومی دارد که پیامبران به دنبال انقالب در جامعهای باشند که مردم
در پی تغییر در آن نیستند؟
 .4مالک تشخیص حق از باطل چیست؟
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ْ َّ َّ ْ َّ
ِبس ِمالل ِهالرح ِمن
یم
الر ِح ِ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ى َو ف ْر َع ْونَ
ْ
َ
َ
طسـم()1ت ْل َك َء َایـات ال ِكتـاب ال ُمبین()2نتلـوا عل ْیك ِمن ن َبـإ ُم َ
وسـ  ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ِ َ ً َ ْ َ ْ ُ
ْ
َ
ُ
ب ْال َح ّ
ُ
ـق ِل َق ْ
()3إن ِفرعـون علا فِی الأر ِض و جعل أهلها ِشـیعا یسـتض ِعف
ـون
ن
م
ؤ
ی
م
ـو

ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ َ ُ ْ َّ ُ َ َ َ ْ ُ ْ
َ َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ً
ُ
ْ
ّ
ُ
َ
ُ
ْ
ّ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ط ِائفـه َِمنهـم یذ ِبـح أبناءهـم و یسـتح ِیی ِنسـاءهم ِإنـه كان ِم َـن المف ِس ِـدین()4
ْ ُ ْ َْ
َ َ
َ َ
یـد أن َّن ُم َّ
َو ُنر ُ
ـن َع َلـى ا َّل ِذ َ
یـن ْاس ُـتض ِعفوا فِـی الأ ْر ِض َو ن ْج َعل ُه ْـم أ ِئ َّم ًـه َو ن ْج َعل ُه ُـم
َ
َْ ِ َ َ َُ ّ
ود ُه َمـا م ْن ُهـم ّماَ
ـن َل ُه ْـم فـی ْالأ ْرض َو ُنـر َی ف ْر َع ْـو َن َو َه َام َ
ـان َو ُج ُن َ
َ
الوار ِثیـن()5و نم ِك
َِ َِ
ِ
ِ ُ ِ
َ َ ْ َ َْ
َ ُ ِْ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ
َ َ ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ّ
ـت علیـهِ فأل ِقیهِ فِی
كانـوا یحـذر ون( )6و أوحینـا ِإلـى أ ِ م موسـى أن أر ِض ِعیـهِ ف ِـإذا ِخف ِ
َّ َ ُّ َ
َ َ
َْ ّ َ َ َ
ـن ْال ُم ْر َس ِـل َ
ـك َو َج ِاع ُل ُ
ـوه ِم َ
الی ِ 
ین()7
ـم َو لا تخـا فِـی َو لا ت ْح َزنِـی ِإنـا راد ُوه ِإل ْی ِ
سوره قصص

ذیـل ایـن آیـات و با اسـتمداد از این آیات و آیات سـورۀ صف،
مطلبـی کـه در ِ
در نظر ما هسـت که بحث بکنیم ... ،رسـتاخیز اجتماعی ّ
نبوت (اسـت) .البته

کار مـا ایـن اسـت کـه شـرح بدهیـم رسـتاخیز اجتماعـی ّ
نبـوت چـه چیـزی اسـت.
یـک مقـدار از ّ
مقدمـات ایـن صحبـت را در روزهـای گذشـته شـنیدید کـه گفتیـم
بعثـت ،برانگیختگـی ،بـه وجـود آمـدن شـور و تلاش و انگیزشـی در باطـن نبـی،
بـا آغـاز وحـی آغـاز میشـود در دل پیغمبـر ،ایـن بنـدهای کـه برگزیـدۀ خداسـت
و خـدا او را بـا ّ
توجـه بـه مایههـای عمیـق و سرشـاری کـه دارد ،بـرای رسـالتی،

مسـئولیتیّ ،
تعهـدی بدیـن عظمـت و سـنگینیّ ،
معیـن کـرده اسـت .بعـد از آنـی
کـه وحـی الهـی بـه یـک چنیـن بنـدهای انجـام گرفـت ،در روح او و در باطـن
او ،جوششـی و انگیزشـی بـه وجـود میآیـد ،انقالبـی در روح خـود نبـی ایجـاد
شـد او ،در جهتگیـری اجتماع ِـی او،
میشـود .در زندگـی معمولـی او ،در آمـد و ِ
خالصـه در سراسـر وجـود او ،یـک رسـتاخیزی بـه پـا میشـود ،یـک انقالبـی بـه

آدم دیـروزی یـا دو سـاعت قبلـی نیسـت.
آدم بعـد از وحـی ،آن ِ
وجـود میآیـدِ .
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اینـی کـه بعضـی از نویسـندگان بیاعتقـاد بـه پیامبـر اسلام ،از ایـن
مستشـرقین  -کـه بعضیشـان شـاید هـم بـی غـرض باشـند ،امـا بعضیشـان
ّ
مسـلم مغـرض هسـتند  -در زمینـۀ زندگـی پیغمبـر مینویسـند کـه پیغمبـر در
ّ
یکـردّ ،
یکـرد ،و
تدبـر م 
یکـرد ،تفکـر م 
طـول عم ِـر قبـل از بعثتـش مطالعـه م 
ّ
ایـن تفکـرات بـود کـه او را رسـانید بـه انقالبـی کـه ایجـاد کـرد؛ ایـن حـرف بـا
ایـن وض ِـع ظاهـرش ،غلـط و دروغ اسـت ،مگـر منظورشـان حـرف دیگـری
باشـد.
ً
ّ
پیغمبـر بـر اثـر تفکـرات و ّ
تدبـرات ،به انقالب و دعوت اسلامی نرسـید .اصال
او بعـد از آنـی کـه ایـن دعـوت ،ایـن وحـی ،ایـن برانگیختگـی در او بـه وجـود
انسـان دیگـری شـد ،وضـع دیگـری پیـدا کـرد .و نـه
آمـد ،موجـود دیگـری شـد،
ِ
آن پیغمبـر ،همـۀ پیغمبرهـا .موسـی در حالـی کـه زن و بچـهاش را برداشـته
و دارد میآیـد طـرف یـک مسـافرت معمولـی ،در وسـط بیابـان ،در آن لحظـۀ
حسـاس ،وقتـی وحـی الهـی بـر او نازل میشـود ،موسـی دیگر همه چیـز از یادش
مـیرود .موسـی آن وقتـی کـه رسـالت را احسـاس میکنـد ،انسـانی اسـت غیـر از
انسـان یـک لحظـۀ قبـل ،در او یک شـور دیگـر ،یک جوش دیگـر ،یک انگیزش
ِ
ّ
دیگـر بـه وجـود میآیـد .آن کسـی ایـن حـرف را میزنـد کـه اعتقـاد بـه نبـوت و
بعثـت و وحـی و ارتبـاط بـه عالـم غیـب ،در مـورد پیغمبـران نـدارد .حرفـی اسـت
کـه مستشـرق بیاعتقـاد یـا مغـرض مینویسـد و میزنـد ،نویسـندۀ کماطلاع و
بیتحقیـق غیرمغـرض هـم در کتابـش ،در نوشـتهاش ،در گفتـهاش آن را تکـرار
میکنـد.
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انقالب و رستاخیز اجتماعی پیامبران
بـه هـر صـورت ،بعثـت پـس بـه معنـای یـک انگیـزش ،یـک انقلاب ،یـک

ّ
تحـول ،یـک دگرگونـی ،یـک رسـتاخیز ،هـر تعبیـری کـه مایلیـد ردیـف کنیـد ،در
پیامبـر برگزیـده اسـت .بعـد از آنـی کـه ایـن انقلاب در او بهوجـود
وجـود نبـی و
ِ

آمـد ،آن وقـت نوبـت آن اسـت کـه همیـن انقلاب در محیـط خارجـی انجـام
بگیـرد .همـان ّ
تحولـی کـه در روح نبـی ایجـاد شـد ،بایـد بـه یـک شـکلی بـا یـک

وضـع خاصـی ،در متـن ّ
واقعی ِـت اجتماع انجام بگیرد و این همان مطلبی اسـت
ِ
ّ
اجتماعـی نبـوت. ... .
رسـتاخیز
کـه مـا اسـم آن را گذاشـتیم
ِ
ِ
معنای انقالب
امـروز در دنیـا کلمـۀ انقلاب بـا مفهومـی کـه در فرهنگهـای نـو و جدیـد دارا
هسـت ایـن کلمـه ،یـک کلمـۀ مفهومـی اسـت ،یـک کلمـه روشـن و بامعنایـی
اسـت .البتـه خیلـی روشـن اسـت کـه منظـور از کلمـۀ انقلاب ،یعنی یـک ّ
تحول
و یـک دگرگون ِـی عمی ِـق بنیـادی از ریشـه در یـک اجتمـاع .در کلمـۀ انقلاب،

بـه طـور حتـم و لـزوم ،زدوخـورد نیسـت ،در کلمـۀ انقلاب ،بـه طور حتـم و لزوم،
خونریزی و کشـتار نیسـت ،به طور حتم و لزوم ،دعوا و درگیری نیسـت؛ ممکن
اسـت دعـوا پیـش بیایـد ،ممکن اسـت درگیری به وجود بیاید ،امـا کلمۀ انقالب
حامـل معنـای دعـوا و درگیری نیسـت.
انقلاب معنایـش ایـن اسـت ،اگـر بخواهیـم در یـک مثـال خیلـی کوچـک و
سـاده و محسـوس بـرای شـما بـرادران تشـریح کنیـم؛ فـرض بفرماییـد کـه ایـن
مسـجد وضعـش ،سـاختمانش ،دیوارهایـش ،عمارتـش بـه یـک شـکل خاصـی
اسـت .پایههـای اینجـا را و شـالودهها و پیهایـی درسـت کردنـد ،برطبـق یـک
ً
ً
بنـای مسـتطیل فـرض بفرماییـد کـه شـرقا بـه فلان حـد ،غربـا بـه فلان حـد؛
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بـاب ایـن چیزهـا
بـاب شبسـتان مسـجد  ،بـدون تقسـیمبندیهای داخلـی؛ ِ
ِ

درسـت کردنـد آن شـالودهریزی پیریـزی زیـر ایـن دیوارهـا و پایههـا را .ا گـر بنـا
بـود اینجـا بـه جـای سـالن مسـجد و شبسـتان مسـجد ،فـرض بفرماییـد یـک
ً
عمـارت مسـکونی بشـود ،حتمـا شـالودۀ ایـن بنـا جـور دیگـری ریختـه میشـد،
پیهـای بنـا جـور دیگـری برداشـته میشـد .اگـر قـرار بـود اینجـا ،در داخـل
ایـن شبسـتان ،تقسـیماتی انجـام بگیـرد ،پنجتـا ،دهتـا ،بیسـت تـا اتـاق در آن
ً
دربیایـد ،بـه عنـوان مسـافرخانه مثلا ،البـد بنا بود که شـالوده و پیریزی اینجا
جـور دیگـری بشـود .االن چـون بـرای ایـن کار آمـاده شـده ،چون بـه منظور یک
اجتمـاع یکسـره سـاخته شـده ،پیریـزی و شـالوده و شـفتهریزی و دیـوار و پایـه
ِ

بـه یـک شـکل خاصـی اسـت.

 ...انقلاب یعنـی چـه؟ یعنـی پایههـا ،زیربناهـا ،شـالودهها ،قسـمتهای
اساسـی ایـن عمـارت را تبدیـل کننـد بـه
اصلـی ،پیکرههـا ،و بنیانهـای
ِ
پیکرههایـی دیگـر ،بـه بنیانهایـی دیگـر ،بـه دیوارهایـی دیگـر ،بـه بدنههایـی
دیگـر ،بـه اندامهایـی دیگـر؛ ایـن اسـمش انقلاب اسـت. ... .
هدف انبیاء از انقالب و رستاخیز اجتماعی
سـاختمان اجتمـاع اسـت کـه
سـاختمان اجتمـاع داریـم .یـک
 ...دوجـور
ِ
ِ
مردمـان ،همهشـان یـا ا کثریتشـان َبـرده و اسـیرند در مقابـل انسـانهای دیگـر؛
یـک نـوع سـاختمان و بنـای اجتماعـی داریـم کـه مردمـان ،همهشـان آزادنـد
از اسـارت قدرتهـای دیگـر .همانطـوری کـه در ِقسـم اول ،وقتـی حسـاب
میکنیـد ،اقتصـاد بـه سـود همـان طبقـۀ باالسـت ،حکومـت در اختیـار همـان
اساسـی جامعـه ،مخصـوص بـه آن طبقـۀ
طبقـۀ باالسـت ،حقـوق و مزایـای
ِ
باالسـت ،یـا هـر کسـی بـه آنهـا نزدیک باشـد؛ همچنیـن در این اجتمـاع دومی،
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اجتمـاع بـدون طبقـه ،اجتماعـی کـه کسـی بـر کسـی زور نمیگویـد و تحمیـل
ّ
نمیکنـد و تحکـم نمیکنـد ،در ایـن اجتمـاع ،اقتصـاد همگانـی اسـت ،حکومـت
بـه معنـای زمامـداری ،همگانـی اسـت ،در اختیـار همـه اسـت .حقـوق اساسـی،
همگانـی اسـت ،بـرای همـه اسـت ،خالصـه ،هـر چـه خـوب اسـت ،بـرای همـه
اسـت ،هرچـه بـد اسـت ،مربـوط بـه همـه اسـت .اگـر ناراحتـی پیـش بیایـد ،همه
در آن شـریکند ،ا گـر خیـری پیـش میآیـد ،همـه در آن شـریکند ،و بهشـت اسـت
دنیـا . ... .ایـن دو جـور جامعـه؛ یـک جـور جامعـۀ طبقاتـی کـه در آن ظلـم
ّ
هسـتُ ،جـور هسـت ،اختلاف طبقاتی هسـت ،اسـتثمار هسـت ،تحکم هسـت،
قلـدری هسـت ،تبعیـض هسـت؛ و یـک جور جامعۀ بدون طبقـه که در آن عدل
ّ
انسـانیت هسـت ،آزادی هسـت . ...
هسـت،
اجتماعـات نـوع اول کـه در آن تبعیـض هسـت ،آنهـا اجتماعاتـی سـت کـه
َ
َ
َ
عالـم و ّ
جبـاران تاریـخ ،آن اجتماعـات را بـه وجـود میآوردند.
یاصـره و ا کاسـرۀ
ق ِ
و اجتماعـات نـوع دوم ،اجتماعـات آبـاد و آزاد و بیتبعیـض و انسـانی ،همـان
اجتماعاتـی اسـت کـه انبیـای عظـام الهـی در طـول تاریـخ بـه وجـود میآوردنـد.
. ...
ً
تصـور از انبیـاءّ ،
غالبـا ّ
تصـور دیگـری اسـت .مـردم خیـال میکنند کـه انبیاء
ـمند
آدم
حکیم فرزانۀ دانش ِ
ِ
در یـک جامعـهای کـه ظهـور میکننـد ،مثل یـک ِ
بزرگـواری ،کـه یـک کوهـی از معلومـات اسـت ،میآیـد در جامعـه ،یـک
خانـهای میگیـرد ،یـک گوشـهای مینشـیند تـا مـردم بیاینـد گـروه گـروه از
خرمـن فیـض او و دانـش او اسـتفاده کننـد. ... .
نبـی ایـن جوریهـا نیسـت؛ نبـی وقتـی کـه در یـک اجتماعـی مبعـوث
میشـود ،یعنـی برانگیختـه میشـود و همان طوری که تشـریح کـردم ،در باطن
او و در روح او رسـتاخیزی بـه وجـود میآیـد ،ایـن دیگـر وقتـی آمـد در جامعـه،
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یـک آدمـی اسـت کـه سـر از پـا نمیشناسـد ،یـک آدمـی اسـت کـه آرام و قـرار
نـدارد ،یـک انسـانی اسـت کـه تبدیـل شـده بـه یـک شـعلۀ َج ّوالـۀ سـوزانی ،در
اجتمـاع کـه میآیـد ،یـک نگاهـی بـه وضـع اجتماع میکنـد ،میبیند ،هـان! این
سـاختمان ،سـاختمان غلطـی اسـت ،ایـن عمارت بد بنا شـده ،غلـط پایهگذاری
ـلوب
شـده ،دیوارهای آن و پیهای آن و شـفتههای آن نادرسـت و
ِ
برخالف اس ِ
فطـرت انسـان انجـام گرفتـه؛ میفهمـد کـه ایـن بایـد عـوض بشـود،
معمـاری
ِ
میفهمـد کـه ایـن عمـارت بایـد تبدیـل شـود بـه یـک عمـارت نیکـو .یعنـی چـه؟
یعنـی میفهمـد کـه ایـن جامعـه ،ایـن جامعـۀ طبقاتـی ،ایـن جامعـهای کـه در
آن تبعیض هسـت ،ظلم هسـت ،نابسـامانی هسـت ،نامردمی هسـت ،بایسـتی
عـوض بشـود و تبدیـل بشـود بـه یـک جامعـۀ توحیـدی.
جامعـۀ توحیـدی کـدام اسـت آقـا؟ در بحـث توحیـد گفتیـم .اشـاره کردیـم،
توحید ،نفی طبقات اسـت .توحید الهی به معنای قدرت و حکومت خداسـت؛
توحیـد الهـی بـه معنـای ایـن اسـت کـه همـه چیـز ،قانـون ،س ّـنت ،مق ّـررات،
آداب ،فرهنـگ ،بایـد از سـوی خـدا الهـام داده بشـود .توحیـد الهـی یعنـی اینکـه
همـه مـردم بنـدگان خـدا باشـند و بـس ،بنـدۀ کسـی دیگـری نباشـند؛ بنـدگان،
بندگـی دیگـر بنـدگان باشـند .وقتـی کـه نبـی وارد اجتمـاع میشـود ،با این
آزاد از
ِ
ِ
ایـده ،بـا ایـن هـدف ،بـا ایـن فکـر وارد اجتمـاع میشـود کـه آن جامعـۀ طبقاتـی

ـدی بیطبقـۀ
را دگرگـون کنـد ،ویـران کنـد ،درهـم بریـزد و یـک جامعـۀ توحی ِ
حکومـت پـروردگار عالـم بـه وجود بیـاورد؛ نبی برای
ظلـم تحـت
بی
ِ
تبعیـض بی ِ
ِ

ایـن کار میآیـد.

 ...میآیـد در اجتمـاع بـرای دگرگـون کـردن ،نمیگویـم میآیـد بـرای
ً
خونریـزی ،ابـدا؛ نمیگویـم میآیـد بـرای کشـت و کشـتار ،هرگـز؛ نمیگویـم
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میآیـد بـرای اینکـه مـردم را بـه جان هم بیندازد ،هیچ وقت؛ این جور نیسـت.
همانطـور کـه عـرض کـردم ،کلمـۀ انقلاب ،کلمـۀ دگرگونـی ،کلمـۀ تح ّـول ،در
ً
آن جـاری شـدن خـون از دمـاغ یـک نفر هم نیسـت .ممکن اسـت احیانا در همۀ
کارهـای معمولـی زندگـی ،یـک خونریـزی بـه وجـود بیایـد ،ممکـن هـم هسـت
قصد
ـوء ِ
نیایـد .مگـر جنـگ بینالملـل اول بـرای چـه بـه وجـود آمـد؟  ...یـک س ِ
کوچـک ممکـن اسـت یـک دنیـا را بـه آتـش بکشـد .البتـه در یـک انقلاب هـم
ممکـن اسـت خونریـزی باشـد ،ممکـن هـم هسـت نباشـد ،در کلمـۀ انقلاب
ریختـن بـه جـان هـم نیسـت.
خونریـزی ،کشـتار ،دودسـتگی،
ِ

اگر پیغمبر وقتی وارد اجتماع شد ،وقتی سخن انقالبی خود را گفت؛ یعنی

به فرعون گفت که تو نباید آنجا بنشینی و نباید بنیاسرائیل را اینقدر در
فشار قرار بدهی و نباید طبقات مختلف اجتماعی بسازی؛ وقتی که این را
به فرعون گفت ،ا گر فرعون گفت به َچشم ،من حاضرم ،فرمایش شما را
میشنوم ،از آنجا میآیم پایین؛ بعد پیغمبر بنا میکند با دست ّ
صن ِاع قدرتمند

خود اجتماع را ساختن ،هیچ آبی هم از آب تکان نمیخورد .علت اینکه زد و
خورد و درگیری در انقالبهای انبیاء پیش میآید؛ که خدا در قرآن میگوید:
َ َ َ ّ ّ َّ ّ َ َ َ َ َ ُ ّ ُّ َ َ
ك ِث ٌ
خداپرستان بسیاری
که
پیامبرانی
بسا
ای
»
یر
«وكأ ِین ِمن ن ِب ٍی قاتل معه ِر ِبیون
ِ
در رکاب آنها جنگیدند؛ یا جهاد در اسالم تشریع میشود؛ علت این است که
ّ
تیز انقالب به طرف اوست و امتیازات از او
آن طبقۀ مرفه ،آن طبقهای که لبۀ ِ
ّ
ً
گرفته میشود ،او حاضر نیست به این انقالب .وإل ا گر او آدم بشود ،اگر واقعا
مالی تاریخ،
حقیقت را بفهمد ،اگر مثل بسیاری از
ِ
بزرگان سیاسی و اقتصادی و ِ
که یکهو تحت یک ّ
تحول زیبا و نیکو در روحشان ،تبدیل شدند به یک انسان
معمولی ،همۀ کسانی که درمقابل پیامبران و دعوت پیامبران قرار میگرفتند،
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اگر تسلیم میشدند ،از آن اوج پایین میآمدند ،پیغمبر هیچ مجبور نمیشد
که دست به کشتار و زدوخورد و این چیزها بزند.

پـس پیغمبـر کـه میآیـد داخـل یـک اجتماعـی ،بـرای ایـن تح ّـول میآیـد.
پیغمبـر میآیـد تـا دگرگونـی ایجـاد کنـد .یعنـی چـهکار بکنـد؟ «َ ...ا ّلن ُ
ـاس
ْ ْ
َ
َ ْ
ـنان ال ُمش ِـط» مثـل دندانههای شـانه .این
واسـیون» ،برابرننـد
ُس
انسـانها« ،كأس ِ
ّ
ُ
َ َ َ َ ُ
ُُُ ْ
ـراب » انسـانها همـه فرزنـدان
نـدای پیغمبـر اسـت « :كلكـم ِمـن آدم و آدم ِم ْـن ت ٍ
آدمنـد. ... .
در تمـام جامعههایـی کـه پیغمبـری ظهـور کـرده ،بـا ایـن داعیـه ظهـور
کرده؛ یعنی آمده تا جامعه را از شـکلی غلط ،از شـکلی ناموزون ،از شـکلی
تـوأم بـا ظلـم و ُجـور و سـتم ،تبدیـل کند به شـکلی موزون ،به شـکلی زیبا،
بـه شـکلی عادالنـه؛  ...رسـتاخیز نب ّـوت ایـن اسـت .هـر نبـیای کـه در هـر
سـر ایـن ظهـور کـرده ،ایـن را بدانیـد .بـه
اجتماعـی مبعـوث شـده و ظهـور کـردهِ ،

طـور کلـی ،هیـچ پیغمبـری نبـوده کـه آمـده باشـد تـا بـرای مـردم ،یـک مقـدار
مسـائل فرعـی و جزئ ِـی زندگـی را بیـان بکنـد.
پیغمبـران اولوالعـزم مینامیـم و بـه ایـن عنـوان
البتـه پیغمبـران بـزرگ کـه
ِ

آنهـا را میشناسـیم ،اینهـا قطبهـای انقالبـات الهـی بودنـد ،و پیغمبـران
دیگـر ،بعضـی میآمدنـد دنبالـۀ انقالب آنهـا را میگرفتند ،بعضـی میآمدند کار
آنهـا را تکمیـل میکردنـد ،بعضـی میآمدنـد کار آنهـا را بـه ثمـر میرسـاندند،
بعضـی میآمدنـد رجعتهایـی کـه بعـد از انقالبهـای بـه ثمـر رسـیدۀ آنهـا بـه
وجـود میآمـده ،برگرداننـد ،بـاز یـک انقلاب نوینـی بـه وجـود بیاورنـد؛ همـان
اوصیـای پیغمبـر مـا ،بعـد از رحلـت پیغمبـر مـا انجـام میدادنـد؛ کار
کاری کـه
ِ
کار
امیرالمؤمنیـن ،کار امـام حسـین ،کار ائمـۀ دیگـر ،کار علمـای امـت اسلام و ِ
باالخـره صاحبالزمـان ،ولیعصـر (صلـوات اهلل و سلامه علیـه) . ...
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ضرورت انقالب و رستاخیز اجتماعی پیامبران
مطلـب دیگـری کـه در زمینـۀ ایـن رسـتاخیز الزم اسـت توجه داشـته باشـند؛
نظـام جاهلی برقرار باشـد؟ این
 ...سـؤال میکنیـم مـا ،آقـا چـه اشـکالی دارد کـه
ِ

نظـام عادالنـه برقـرار نشـود؟ ایـن پیغمبـری کـه میآید ،ایـن قدر زجر می کشـد،
ِ
خـودش را بـه آب و آتـش میزنـد تـا ایـن وضع غلط را تبدیل کنـد به وضع زیبا و

نیکـو ،چـه مانعـی دارد کـه این کار را نکند؟ چه مانعی دارد که بگذارد به همان
ّ
شـکل بمانـد؟ چـرا آن وضـع بـد اسـت ؟ چـرا آن وضـع غلط اسـت؟ کـدام حقی در
َ ّ
ََ
اینجـا وجـود دارد کـه شـما آن را مقیـاس میگیریـد« ،ا َلح ُـق ِل َمـن غلـب» ،هـر
کـه غالـب شـد ،هـر کـه قـدرت بـه دسـت آورد ،نـوش جانـش ،گوارایـش :آنـی که
توسـری خـور اسـت ،بـه َد َرک ،میخواسـت نشـود ،میخواسـت نباشـد ،حـاال که
هسـت ،بگـذار هرجـوری ُترکتـازی میکننـد بکننـد ،پیغمبـر چـرا خـودش را بـه
آب و آتـش میزنـد؟ چـرا؟
 ...علتـش ایـن اسـت؛ پیغمبـر بیجـا حرکت نمیکند ،پیغمبـر بیجهت خود
موجود زمـان خود ،وضع
نچـه کـه او میبینـد از وض ِـع
را بـه آب و آتـش نمیزنـد؛ آ 
ِ
باطـل و بـر خلاف فطـرت انسـانی و جهانـی اسـت؛ آنچـه کـه او میخواهـد انجام

بدهـد ،وضـع حـق ،یعنی برطبق فطرت جهانی و انسـانی اسـت.
حـق و باطـل؛ ایـن دو کلمـهای کـه شـما در سراسـر قـرآن بسـیار برخـورد
میکنیـد بـه مـواردی کـه از آنهـا نـام برده شـده؛ صفآرایی میان حـق و باطل،
در دهها آیۀ قرآن ّ
مجسم و مشخص شده .یعنی چه حق و باطل؟ یک مطلبی

ّ
خصوصیاتی
اینجـا ذکـر کردیـم کـه توضیح حق و باطل اسـت ... .انسـان یـک
دارد ،یـک امکاناتـی دارد ،یـک نیازهایـی دارد ،یـک موجـودی اسـت خالصـه
ّ
امکانـات خـاص خودش بـه وجود آمـده .این را
خصوصیـات و
کـه بـا یـک مقـدار
ِ
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اینجا داشـته باشـید .این جهانی هم که انسـان در آن زندگی میکند ،باز با یک
ّ
خصوصیاتی ،دارای حرکتی و به سـوی جهتی سـاختمان شده.
شـرایطی ،با یک
خداپرسـت خداشـناس ،یـک
ایـن عالمـی کـه شـما نـگاه میکنیـد  ...در نظـر یـک
ِ
ّ
الیتجـزا اسـت .تمـام ایـن عالـم یـک چیـز اسـت ،اجـزای این عالـم اجزای
وحـدت
یـک پیکرنـد .همچنانـی کـه یـک پیکـر ،حرکـت مشـابهی در میان تمـام اجزایش
هسـت ،در ایـن عالـم هـم همین جور اسـت.
غیرانسـانی ،چـون شـعور ندارنـد ،چـون اراده و
موجـودات
 ...همـۀ
ِ
دیگـر ِ
ِ

اختیـار ندارنـد ،خـواه و ناخـواه دارنـد در این مسـیر ،در این حرکت عمومی پیش
میرونـد ،انسـان اسـت کـه دارای اختیـار اسـت ،انسـان اسـت کـه میتوانـد لـج
اشـیای عالـم خـودش را کنار بکشـد و به عکـس حرکت کند.
کنـد و از ایـن قافلـۀ
ِ

 ...گاهـی خـودش راهـش را کـج میکنـد ،بـه عکـس برمیگـردد ،چـپ و راسـت
مـیرود .گاهـی هـم دسـت موجـودات بیزبـان دیگر را می ِکشـد ،دنبـال خودش
میبـرد. ... .
چـون انسـان دارای ایـن خصوصیـت هسـت :اختیـار دارد ،اراده دارد،
میتوانـد راه خـودش را عـوض بکنـد؛ چـون ایـن جـور اسـت ،لـذا الزم اسـت
قانونـی بـرای او ّ
معیـن بشـود ،خـط ِسـیری بـرای او مشـخص بشـود ،بـه او
خـط ِسـیر بایـد حرکـت کنـی تـا دنبـال ایـن کاروان راه
بگوینـد آقـا شـما از ایـن ِ
افتـاده باشـی .ا گـر از ایـن خـط سـیر تجاوز کردید ،از این نقشـهای که برای شـما
میکشـیم خـارج شـدید ،بدانیـد کـه از مسـیر ایـن کاروان بیـرون رفتیـد .یعنـی
چـه؟ یعنـی قانـون بـرای ایـن انسـان الزم اسـت .ایـن قانونـی کـه مطابـق خـط
سـیر حرکـت دسـته جمعـی موجـودات عالـم انجام میگیـرد ،این قانون اسـمش
چیسـت؟ اگـر گفتیـد؟ حـق .حق یعنی این ،حق یعنـی آن قانونی که منطبق
اسـت بـا سرشـت عالـم ،و چـون بـا سرشـت عالـم و جهـان منطبـق اسـت،
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منطبـق اسـت بـا سرشـت انسـان نیـز؛ چـون انسـان هـم یکـی از اجـزای ایـن
عالـم اسـت دیگـر ،چـون انسـان هـم جزئـی اسـت از اجـزای ایـن پیکـرۀ عظیـم؛
چـون ایـن جـور اسـت ،چـون کـه ایـن قانـون منطبـق اسـت بـا فطـرت انسـان و
جهـان ،پـس بـه خیـر و صلاح او هـم تمـام میشـود.
باطل چیست؟ باطل آن خطمشیی ،آن قانونی ،آن راه و رسمی است
کـه برخلاف فطـرت جهـان و سرشـت انسـان وضـع و جعـل و انجـام شـده
باشـد .باطـل آنـی اسـت کـه قلدرهـا و شـیطانها و آنهایـی کـه میخواهنـد
از ایـن مسـیر منحـرف بشـوند ،آنهـا درسـت میکننـد .پیغمبـران همیشـه حـق
را میآورنـد تـا باطـل از میـان بـرود .آن جامعـهای کـه فرعـون درسـت میکنـد،
مـردم را بـه چنـد طبقـه تقسـیم میکنـد ،بـر یـک طبقـه از آنهـا فشـار مـیآورد ،یا
ّ
یـک طبقـه را مرفـه نگـه مـیدارد و بر دیگران سـتم میکنـد ،آن وضع و آن نظام
و آن ّ
مقررات و آن شـکل اجتماعی ،شـکل باطل اسـت .پیغمبرها میآیند تا آن
شـکل باطـل را وارونـه کننـد .میآینـد تا آن را متالشـی کننـد ،از بین ببرند ،جای
آن را بـه حـق بدهنـد .پـس اینکـه پیغمبـر خـود را بـه آب و آتـش میزنـد ،بـرای
خاطـر حـق اسـت؛ چـون حـق آن چیـزی اسـت کـه او میگویـد و او میخواهـد.
بـرای خاطـر حـق اسـت کـه خـودش را ایـن قـدر ناراحـت و در معـرض رنـج قـرار
میدهـد .بـرای خاطـر جایگزیـن کـردن حـق به جای باطل اسـت کـه پیغمبران
لحظـهای تلاش را بـر زمیـن نمیگذارنـد ،فرامـوش نمیکننـد ،یک لحظـه بیکار
نمیشـوند و آرام نمیگیرنـد .مسـئلۀ جایگزیـن کـردن حـق بـه جـای باطـل
اسـت ،ایـن تفسـیر و تحلیـل کار پیامبـران اسـت.
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خالصهگیـری میکنیـم حـرف را؛ پیغمبرهـا نظـام جاهلـی را  -بـرای اینکـه
طبقاتـی بـودن را ،ظالمانـه بـودن را ،اسـتثمارگرانه بـودن را ،غیرانسـانی
بـودن را ،و از ایـن قبیـل نقـاط منفـی را مشـخص کنیـم ،بهتریـن کلمـه ،کلمـۀ
ّ
ـری غیرانسـانی
جاهلـی اسـت؛ جاهلیـت ،یعنـی نظ ِ
ـام غیرعادالنـۀ غیرفط ِ
را  -میخواهنـد تبدیـل کننـد بـه نظـام الهـی ،بـه قـوارۀ اجتماع ِـی توحیـدی؛
میخواهنـد تبدیـل کننـد بـه اینکـه جامعـه قلمـرو حکومـت خـدا باشـد ،نـه
قلمـرو حکومـت هوسهـا و هویهـا ،ایـن حاصـل کار پیغمبرهاسـت .پیغمبرهـا
اجتماعـی غلـط را تبدیـل کننـد بـه نظـام اجتماعـی صحیـح،
نظـام
میآینـد تـا
ِ
ِ

شـعار توحیدشـان هـم بـه همیـن خاطـر اسـت ،مبارزاتشـان بـا طواغیـت هـم بـه
همیـن جهـت اسـت .مبـارزات طواغیـت بـا آنهـا هـم بـه همیـن جهـت اسـت.
. ...

تبیین قرآنی انقالب اجتماعی نبی
آیاتـی کـه از سـورۀ قصـص در نظـر گرفتـم کـه تلاوت بشـود ،همیـن وضـع را
جاهلـی حکومـت فرعونـی و جامعـۀ فرعونـی را ،و وضعـی
وضـع
تشـریح میکنـد؛ ِ
ِ

وضـع فرعونـی برقـرار کنـد .ضمـن اینکـه
را کـه موسـی میخواسـت بـه جـای آن ِ
ایـن دو وضـع در مقابـل هـم مشـخص میشـوند ،نویـدی هـم داده میشـود بـه
یشـود کـه
آن کسـانی کـه دنبـال وضـع موسـوی حرکـت میکننـد .نویـد داده م 
توحیدیان
باالخـره ارادۀ پـروردگار بـر ایـن قـرار گرفتـه کـه موسـویان عالـم ،یعنـی
ِ
الهیـان عالـم ،موفـق و پیـروز بشـوند .علتش هم روشـن اسـت؛  ...چون
عالـم و
ِ
مطابـق بـا فطـرت و سرشـت جهـان و انسـان اسـت. ... .
«ب ْسـم ا َّللـه َّ
الر ْح َمـن َّ
یـم * طسـم» .ایـن رمـز اول سـوره ،البتـه از جملـۀ
ِ ِ ِ
الر ِح ِ
ِ
بحثهـای خیلـی کم ّ
اهمیتـی اسـت کـه در زمینـۀ بعضـی از آیـات قـرآن ممکـن
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اسـت مطـرح بشـود؛ کـه چیسـت ایـن رمزهـا ،آن جـوری کـه ّ
مفسـرین گفتنـد.
ْ َ
ـك َآی ُ
ـات ْال ِك َت ْ ُ
ین» این اسـت آیههـای کتاب
کاری بـه کارش نداریـم«ِ .تل
ِ
اب الم ِب ِ
ْ
َُْ ْ
َ
ـوا َع َل ْی َ
ـك ِمن ّن َبإ ُم َ
وسـى َو ِف ْر َع ْـو َن ِبال َح ّ ِق» بـر تـو میخوانیم
روشـن و روشـنگر« ،نتل
ِ
بخشـی از داسـتان مهم موسـی و فرعون را ،بخشـی از آن ماجرای مهم بناسـت
بیـان بشـود. ... .
ْ
بخشـی از داسـتان مهـم موسـی و فرعـون را بـر تـو فـرو میخوانیـم ِ«بال َح ّ ِـق»
برطبـق حـق ،برطبـق حقیقـت ،دور از افسـانه و اسـطوره« ،ل َق ْـوم ُی ْؤم ُن َ
ـون» بـه
ِ ٍ ِ
سـود مردمـی کـه ایمـان میآورنـد .اینـی کـه بـر تـو بیـان میکنیـم و میخوانیـم،
بیفایـده و کماثـر نیسـت ،بلکـه بـرای مؤمنینـی کـه به تـو گرویدهاند ،به شـدت
مؤثـر و مفیـد و سـودمند اسـت .آنهـا وقتـی کـه ایـن داسـتان را بـا ایـن بینـش،
شـنیدند و ّ
سـنت الهـی را در ایـن زمینـه فهمیدنـد ،راهشـان را مشـخص و معیـن
َْ
َ
ّ
میکننـد .خالصـۀ مطلـب ایـن اسـت کـه ِ«إ َن ِف ْر َع ْـو َن َعـلا فِـی الأ ْر ِض» ،فرعـون در
ُ
زمیـن برتـری ُجسـت ،بزرگـی طلـب کـرد بـرای خـودُ ،عل ّـو گرفـت ،یعنـی چـه علـو
برابر انسـانها ،یکهو بلند شـد ،نشسـت روی آن طاقچه،
گرفت؟ در این سـطح ِ
مسـطح بودند ،او
خـودش را باالتـر از دیگـران گرفـت .همـه برابـر بودنـد ،همه ه 

برتـری گرفـت بـر دیگـر بنـدگان.
َْ
َ
ّ
ِ«إ َن ِف ْر َع ْـو َن َعـلا فِـی الأ ْر ِض» در روی زمیـن برتـری و بزرگـی بـه خـود بسـت و بـرای
َ
ـل أ ْه َل َهـا ِش َـی ً
خـود برگزیـد«َ ،و َج َع َ
ـردم زمیـن را
م
ـت،
ش
گذا
بـاال
ـۀ
ج
در
در
را
ـودش
خ
ا»
ع
ِ
هـم تقسـیمبندی کـرد ،طبقهبنـدی کـرد ،گـروه گروه کـرد .یـک عـده را نزدیکتر به
خودش؛ طبقه هامان و طبقاتی و مشابه او ،یک طبقه پایینتر ،یک طبقه پایینتر،
ْ ُ
َ
فرعونی خود و در روی زمین خدا«َ .ی ْس َتض ِعف َط ِائف ًه
طبقاتی درست کرد در جامعۀ
ِ
ِّم ْن ُه ْم» عالوه براینکه طبقاتی و دارای گروههاى مختلف کرد جامعه را ،به خصوص
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ْ ُ
روی یـک طبقـه فشـار را بیشـتر کـردََ « ،ی ْس َـتض ِعف» مسـتضعف میسـاخت گروهـی
ْ ُ
از آنهـا را .بنـده اینجـا بـرای َ«ی ْس َـتض ِعف» یـک معـادل فارسـی به نظـرم رسـید... :
یک طبقه را مورد ستم و در پنجۀ ضعف و ناتوانی گرفت؛ استضعاف .استضعاف را
نمیشود گفت مظلوم ساختن . ... ،در پنجۀ ضعف نگه داشت اینها را ،در میان
جامعه امکانات را از اینها گرفت ،قدرتها را از اینها گرفت ،اینها را ضعیف کرد
ْ ُ
َ
و در ضعف نگه داشت«َ .ی ْس َتض ِعف َط ِائف ًه ِّم ْن ُه ْم» ،عدهاى از مردم جامعه را و یک
طبقۀ از اینها را به شدت در پنجۀ ضعف و ناتوانی نگهداشت ،انداختشان به کام
ْ ُ
ضعف ،به کام ناتوانی«َ ،ی ْس َتض ِعف» ضعیف شمرد اینها را ،خوار گرفت اینها را،
بـه تعبیـرات گوناگـون؛ حاصلـش ایـن اسـت کـه اینهـا را در جامعـه از همـۀ امکانات
ّ
ْ ُ
َ
رشد و ترقی محروم کرد ،از همۀ امکانات«َ . ... .ی ْس َتض ِعف َط ِائف ًه ِّم ْن ُه ْم» در ضعف
و ناتوانی و به شـدت تحت فشـار گرفت گروهی از آنها را.
َ َ
و فشـارش هـم ایـن بـود کـه ُ«یذ ِّب ُح أ ْب َن َاء ُه ْـم» جوانهـای آنها را میکشـت.
نمیگذاشـت نسـل جـوان اینهـا رو بیاینـد ،احسـاس میکرد کـه در میان اینها
حرکتـی و هیجانـی هسـت و میدانسـت کـه آن کسـی کـه بتوانـد ایـن حرکـت و
ـرایط
هیجـان را بـه آخـر برسـاند ،نسـل جوان اسـت .و چـون در آن دوران و در ش ِ
اجتماعـی آن روزگار ،زنهـا در ایـن مسـائل و مسـائل اجتماعـی شـاید دخالتـی
نداشـتند و بـار روی دوش پسـرها بـوده ،بـه ایـن دلیـل فشـار بیشـتر روی پسـرها
بـود .البتـه ایـن را از خـارج میدانید ،در نقلها و روایاتی که در اینباره رسـیده،
شـنیدیم و خبـر داریـم کـه میدانسـت کـه در میـان همیـن جوانهـا ،موسـایی
بناسـت پدیـد بیایـد و آن موسـی اسـت کـه عاقبـت ،جهـان را بـر او دگرگـون و
ّ
خصوصیـت میدانسـت ،آنچنـان کـه ظاهـر روایات
منقلـب خواهـد کـرد .یـا بـه
اسـت ،کـه کاهنـی گفتـه بـود :فرزنـدی بـه ایـن خصوصیـات بـه دنیا خواهـد آمد
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ّ
خصوصیـات نمیدانسـت ،آدم روشـنبینی بود،
کـه نامـش موسـی اسـت .یـا بـه
میفهمیـد ،میفهمیـد کـه باالخـره در میـان ایـن نسـل جوانـی کـه در جامعـۀ
فرعونـی ،میـان بنیاسـرائیل هسـتند ،بـا شـور و ایـده و خـروش فـراوان؛ عاقبـت
اینهـا یـک موسـایی ،یـک انسـان بزرگـی ،یـک مـرد فـداکاری میانشـان پیـدا
خواهـد شـد و از ایـن میترسـید؛ لـذا جوانهـا را میکشـت.
َ«و َی ْس َـت ْحیی ِن َس َ
ـاء ُه ْم» و زنانشـان را زنـده نگـه میداشـت؛ یـا بـرای اینکـه
ِ
فاسـد کنـد اینهـا را ،یـا بـرای اینکـه نسلشـان را بـه فحشـا بکشـاند ،یـا بـرای
ً
سلامت َن َسبشـان را از بیـن ببـرد؛ یعنـی دخترهای بنیاسـرائیل ظاهرا
اینکـه آن
ِ
بـا پسـرهای آنهـا ازدواج نمیکردنـد ،میخواسـت کـه جوانـی نباشـد ،دخترهـا
باشـند تـا نسـل قاطـی بشـود و بنیاسـرائیل هضـم بشـوند در جامعـۀ فرعونـی،
در جامعـۀ مصـر هضـم بشـوند ،حـل بشـوند ،از بیـن برونـد .چـون همیـن طـوری
کـه یـک وقتـی در آیـات اول سـورۀ بقـره بـه یـک مناسـبت گفتـم ،چهارصد سـال
نامـوزون فرعونـی اسـتقامت کـرده
نابسـامان
میـان آن جامعـۀ
ِ
ِ
بنیاسـرائیل در ِ

بودنـد و ایدههـای شـریف خودشـان را نگـه داشـته بودنـد.

خـب ،ایـن جبهـه بنـدی میـان ایـن دو گـروه؛ از طرفـی فرعـون یـک چنیـن
َّ
ْ ْ
َ
وضعـی دارد کـه در آخـر آیـه میگویـد«ِ :إن ُـه ك َان ِم َن ال ُمف ِس ِـد َین» همانـا و به یقین
فسـاد در جامعه
فسـاد در فطرت ایجاد میکردِ ،
او از مفسـدان و فسـاد انگیزان بودِ .
یکـرد ،کـه در آن آیـۀ دیگـر در سـورۀ بقـره:
فسـاد در جهـان ایجـاد م 
ایجـاد م َیکـردِ ،
َ
َ
َ َ ّ
ّ
َ
َ
ـل َوا َّلل ُـه َلا ُیح ّبُ
َ
ْ
فسـد ِف َیهـا َو ُی ْه ِلـك َ
الح ْـرث َوالن ْس َ
« َو ِإذا ت َولـى َس َـعى فِـی الأر ِض ِل ُی ِ
ِ
َ
الف َس َ
ّ
خاصیـت امثـال فرعـون ایـن اسـت کـه در زمیـن فسـاد ایجـاد میکننـد،
ـاد».
ـوی ایـن عالم،
تباهـی بـار میآورنـد ،از بـار آمـدن و بـه ثمـر
ِ
رسـیدن ذخیرههـای معن ِ

بـه انـواع و اقسـام جلوگیـری میکننـد ،یا اگـر چنانچه به ثمر میرسـانند ،به صورت
غلـط و نادرسـتی بـه ثمـر میرسـانند ،و فرعـون هـم از ایـن قبیـل بـود.
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حاال در مقابل ،حق چه؟ ارادۀ خدا بر چه و ّ
سنت الهی بر کدام جهت قرار گرفته
َ
َّ
ُ
است؟ « َو ُنر ُید » و میخواهیم ما ،یعنی ّ
تکوینی ماستَ « ،ون ِر ُید أن ن ُم َّن
سنت و اردۀ
ِ
ِ
َْ
ََ
َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
َ
ْ
َ
علـى ال ِذین اسـتض ِعفوا فِی الأر ِض »؛ نمیگویـد «و اردنا» ،آن وقت دربارۀ بنیاسـرائیل
ایـن اراده را کردیـم ،نـه ،بـرای همیشـه اسـت ،همیشـۀ تاریـخ ،خواسـتهایم مـا و
میخواهیم که ّمنت گذاریم بر همان مستضعفان ،بر همان طبقهای که در پنجۀ

قهر و اسیر چنگال ضعف و ناتوانی بودهاند ،بر سر آنها میخواهیم ّمنت بگذاریم
ُ َ َّ
و آنها را از آن پستی نجات بدهیم ،از استضعاف خارجشان کنیمَ « .ون ِر ُید أن ن ُم َّن
َ َّ
َْ
َ َ
ْ ُ
َعلـى ال ِذ َین ْاس ُـتض ِعفوا فِـی الأ ْر ِض » بر مسـتضعفین زمین ّمنـت گذاریـم«َ ،ون ْج َعل ُه ْم
َ
أ ِئ َّم ًـه» ،آنهـا را از دنبالـه َ
وی اجتمـاع ،از تابـع بـودن ،بـه پیشـروی و زمامـداری و
ر
ِ
َ
ّ
متبوع بودن برسـانیم ،مسـتضعفین زمین را ،مسـلط کنیم بر عالم ،بر قدرتمندان
ََ ْ َ َُ ُ َْ َ
َ
ران خیرات زمین قرار بدهیم؛
زورگـو« .ونجعلهـم الو ِار ِثین» و آنان را وارثان و میراثب ِ
ایـن هم ارادۀ ماسـت.
َ
ْ
ََُ ّ َ َ
ّ
ُ
ـن ل ُه ْـم فِـی الأ ْر ِض» آنـان را در زمیـن متمکـن و مسـتقر سـازیم«َ ،ون ِـر َی
«ونم ِك
ف ْر َع ْو َن َو َه َام َان َو ُج ُن َ
ود ُه َما» و نشان بدهیم به فرعون ،به هامان .اینها نمایشگر
ِ
یـک طبقهانـد ،فرعـون اگرچـه مربـوط بـه طبقـۀ عالیـه اسـت ،امـا چـون شـخص
َ
برجسـتۀ طبقـۀ عالیـه اسـتَ ،مثـل طبقـۀ ممتـازهای اسـت کـه هامـان هـم تحـت
اختیـار اوسـت ،تحـت اسـتثمار اوسـت .و هامـان ،سـمبل و نمایشـگر یـک طبقـۀ
دیگـری اسـت ،طبقـهای کـه همـۀ امکانات و نیروهایشـان را در خدمـت فرعون به
یشـود ،کـه
کار میبرنـد ،همانـی کـه در تعبیـرات قرآنـی گویـا از آنهـا بـه ملأ تعبیـر م 
راجع به مأل در آینده صحبت خواهیم کرد إنشاءاهلل«َ .و ُج ُن َ
ود ُه َما» و سپاهیانشان،
آن کسانی که در راه آنها تالش میکنند ،بدون اینکه از آنها خیری ببینند ،ولی
بـه هـر حـال در خدمـت آنها هسـتند.
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َّ َ
ك ُانـوا َی ْح َـذ ُر َ
ون»
نشـان بدهیـم بـه آنهـا«ِ ،م ْن ُهـم» از ایـن مسـتضعفین« ،مـا
آنچـه از آن پرهیـز داشـتند .همانـی کـه فرعـون از آن میترسـید ،آن را بـر سـرش
بیاوریـم؛ همانـی کـه هامـان از آن گریـز و پرهیـز داشـت ،آن را بـر سـرش بیاوریـم؛
یعنـی ایـن قدرتهـا را از آنها بگیریم ،بدهیم دسـت مسـتضعفین ،بدهیم دسـت
خا کنشـینان ،بدهیـم دسـت مسـتمندان .کـه البتـه همیشـه مسـتمندان در هـر
جامعـهای ّ
اکثریـت آن جامعـه را تشـکیل میدهنـد .ایـن هـم ارادۀ پـروردگار.
َْ
َ َ َ ُ
بعـد البتـه وارد میشـود بـه مسـائل دیگـری َ«وأ ْو َح ْینـا إلـى أ ِ ّم ُم َ
وسـى أن
ِ
َ
أ ْر ِض ِعیـهِ » ،کـه نشـان میدهـد قـدرت پـروردگار را .در آن آیـۀ دیگـری هـم کـه از
سـورۀ صـف انتخـاب کردیـم بـرای شـما آقایـان؛ در آنجـا ،مسـئله ایـن اسـت
کـه اشـاره میشـود بـاز بـه غلبـۀ نظـام الهـی بـر نظـام جاهلـی ،کـه البتـه بـه جنبـۀ
بحـث امـروز کاری نداریـم .بـه ایـن جنبـه کار داریـم کـه در
غلبـهاش مـا در ایـن ِ
توحیدی حق
جاهلـی موجـود ،وقتی نبـی میآید ،یک نظام الهـی و
مقابـل نظـام
ِ
ِ
نظـام حـق.
تمکیـن آن نظـام و در
ارائـه میدهـد و کوشـش میکنـد در
اسـتقرار آن ِ
ِ
ِ
�ذ
ث
م�بح� پ� نا��ز دهم:
ن�گاهی گ را ب�ه
بعثت منجر به دو انقالب میگردد .ابتدا برانگیختگی ،شور و رستاخیز در
باطننبیوسپس ّ
تحولورستاخیزاجتماعی.اینتغییراجتماعیمحدودبه
ّ
متحولمیکند.
ظواهرجامعهنیست،بلکهجامعهرااز اساسوبنیان

از آنجا که انسان مختار است لذا ضروری است تا با مقرراتی مطابق با
فطرت و تکاملبخش (حق) اداره شود .نبی به دنبال دگرگونی بنیادی در
جامع ه جاهلی و باطل و تبدیل آن به نظام اجتماعی صحیح و حق می باشد.
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سؤاالت:

 -1مهمتریـن ابـزاری کـه انبیـاء بـرای تحقـق اهـداف خـود از آن بهـره میگیرند،
چیست؟
 -2انبیاء کدام روش را به عنوان بهترین و مؤثرترین روش تربیتی برگزیدند؟
 -3بزرگترین معجز ه انبیاء چیست؟
 -4ا گـر تهذیـب و تزکیـه را هـدف اصلـی پیامبـران بدانیـم ،آیـا در ایـن صـورت
افـراد جامعـه بـه سـوی رکـود و گوشهنشـینی سـوق پیـدا نخواهنـد کـرد؟
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ْ َّ َّ ْ َّ
الر
ِبس ِم َالل ِهالرح ِمن
یم
ح
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ ْ ْ َْ ُ
ّ
ـات َوأن َزلنـا َم َع ُه ُم ال ِكت َ
ـاب َوال ِمیـزان ِل َیق َ
ـوم الن ُاس
لقـد أر َ َسـلنا ر ُسـلنا ِبال َب ِین ِ
ْ
ْ َْ ْ
ْ
َّ
َ ٌ َ
َ
ـاس َو ِل َی ْع َل َم ا َّلل ُـه َمن َی ُ
نص ُر ُه
ِبال ِق ْس ِـط َوأن َزلنـا ال َح ِدیـد ِفیهِ َبـأ ٌس ش ِـدید َو َمن ِاف ُع ِللن ِ
َ َ َ
َُ ُ َُ َْْ
ـب ِإ ّن ا ّلل َـه ق ِـو ٌّی َع ِز ٌیز()25
ورسـله ِبالغی ِ
سوره حدید

َ ْ ُ ْ َ
ُّ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
ـك قـال َعذابِی
آخ َـرهِ ِإنـا هدنـا ِإلی
فـى َه ِـذهِ الدنیـا حسـنه و فِـی ال
ـب ل َنـا
و اكت
ِ
ِ
ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ ْ
ون َو ُی ْؤ ُتونَ
ك ُت ُب َها ل َّلذ َین َی َّت ُق َ
أ ِصیب ِبهِ من أشـاء و رحم ِتی و ِسـعت كل شـی ٍء فسأ
َّ َ َ َّ َ َ ِ َ ِ َّ َ ْ ُ ّ َ َّ
َّ َ
یـن ُه ْـم ب َآیات َنا ُی ْؤم ُن َ
ـوه َو ا َّل ِذ َ
ك َ
ّ
ُ
الز
ـون( )156ال ِذین ْیت ِب ُعون الرسـول الن ِب ّی الأ ِم ّـی ال ِذی
ِ ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ّ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َیجدونـه َمكت ًوبـا ِعنده ْم فـی الت ْـوراهِ َو الإنج َ
وف َو َین َهاه ْم ع ِن
یل یأ ُم ُره ْـم ِبال َم ْع ُـر ِ
َ ِ
َِ ِ ِ
ْ ُِ َ
ْ
َ
َ
َ
ـل َل ُه ُـم ّ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
ّ
ح
ی
و
ـر
نك
ـات َو ُی َح ّ ِـر ُم َعل ْی ِه ُـم الخ َبا ِئـث َو َیض ُـع َع ْن ُه ْـم ِإ ْص َر ُه ْـم َو
ب
ی
الط
الم ِ َ ِ
ِ ِ
َ
َ َّ ُ ُ َ ُ ُ َّ ْ ُّ َ َّ
ْ
ّ
َ
َْْ َ َ ّ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُالأغـلال ال ِت ُـی كانت عل ْی ِه ْم فال ِذ َین َء َامنوا ِبـهِ َو عزر وه َو ن َصر وه َو ات َب ُعـوا النور ال ِذی
أ ْنـز َل َم َع ُـه أ َولئ َك ُه ُم ْال ُم ْفل ُح َ
ـون()157
ِ
ِ
ِ
سوره اعراف

اهداف انبیاء
رشـتۀ صحبـت در زمینـۀ ّ
نبـوت بـه اینجـا رسـید کـه نبـی ،آن برانگیختـۀ
خدایـی ،وقتـی کـه وارد اجتمـاع میشـود ،رسـتاخیزی در اجتمـاع هـم ،ماننـد
باطـن خـود بـه وجـود مـیآورد .در متـن جامعـه هـم تغییـر و ّ
تحولـی ایجـاد
ِ
ـور از
میکنـد .مـا میخواهیـم ایـن مطلـب را امـروز بفهمیـم کـه مقصـود و منظ ِ
ایـن ایجـاد ّ
تحـول و بـه طـور کلی از همـۀ ّفعالیتهای پیغمبران الهی چیسـت؟
ایـن یـک مسـئلهای اسـت کـه دانسـتن آن از جهاتـی بـرای مـا مفیـد ،بلکـه الزم
اسـت .پیغمبـر چـه هدفـی را تعقیـب میکنـد؟ دنبـال چـه مقصـودی و چـه
مطلوبـی مـی َد َود؟
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 -1هدف عالی (تزکیه وتکامل انسان)
هـدف ّاولـی پیغمبـر ،هـدف اصلـی پیغمبـر یـک چیـز اسـت ،در نیمـهراه آن
هـدف ،هدفهـای دیگـری هـم بـرای پیغمبـر مطـرح میشـود کـه در میـان این
هدفهـای دیگـر ،یکـی از همـه مهمتـر و بـرای پیغمبـر جاذبهدارتـر اسـت .امـا
هـدف اصلـی و ّاولـی پیغمبـران الهـی : ...پیغمبـران بـه ایـن جهـان میآیند
ّ
تـا انسـان را بـه سـرمنزل تعالـی و تکام ِـل مقـدرش برسـانند .انسـان بـه
عنـوان یـک موجـود کـه دارای اسـتعدادها ،دارای ّقوههـا و انرژیهـای فـراوان
هسـت ،میتوانـد چیـزی باالتـر ،برتـر ،عزیزتـر و شـریفتر از آنچـه هسـت بشـود.
ً
ً
حـال
اساسـا انسـان از اول والدت ،از آغـاز تکویـن
دنیایـی خـود ،دائمـا در ِ
ِ
ً
ّ
کامـل شـدن اسـت،دائما در حـال ترقـی کـردن و تکامـل پیـدا کـردن اسـت .در
وضع جسـم و پیکر ظاهری انسـان ،این مطلب را به خوبی مشـاهده میکنید.
ً
حـال کامـل شـدن اسـت .چیزهایـی کـه نبـوده و بعدهـا
 ...دائمـا انسـان در ِ
میشـود؛ نیرومنـد نبـود ،بعـد نیرومنـد میشـود :دارای عقـل نبـود ،بعـد دارای
عقـل میشـود؛ دارای تجربـه نبـود ،بعـد آن را دارا میشـود و از ایـن قبیـل.
ً
ّ
معنویـات و ّ
روحیـات و فضایـل انسـانی هـم مطلـب عینـا بـه همیـن
 ...در
یشـود بـه
قـرار اسـت .یـک دنیـا اسـتعداد در انسـان نهفتـه اسـت ،انسـان را م 
یـک معـدن بسـیار قـوی و عمیـق و سرشـار تشـبیه کـرد کـه ایـن معـدن را وقتـی
اسـتخراج کنیـد ،در آن بسـیاری از چیزهـا میبینیـد ،تـا اسـتخراج نکردیـد ،یـک
موجـودی اسـت ،یـک زمینـی اسـت خشـک و بیحاصـل و بـدون هیـچ جلـوۀ
زیبـای زندگـی.
 ...ایـن انسـانی کـه شـما میبینـی ،ایـن موجـود نتراشـیده ،نخراشـیدهای
کـه در بـازار ،در خیابـان میبینـی ،ایـن بچـۀ کوچکـی که حـرف نمیتوانـد بزند،
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یـک ّذره لطافـت ،جـز بـرای پـدر و مـادرش ،بـرای کسـی دیگر نـدارد ،همینی که
شـما نـگاه میکنیـد ،ایـن یـک معـدن غنـی و سرشـار اسـت؛ در او مایههـا از لطف
هسـت ،در او جلوههـا از زیبایـی هسـت و اینهـا اسـتعدادهای انسـان اسـت؛
همانـی کـه بـه زبـان شـاعرانۀ قدیمـی گفتند:
طیران مرغ دیدی ،تو ِز پایبند شهوت

به د ر آی تا ببینی ،طیران آدمیت

همانـی کـه بـاز بـه زبانهـای گوناگـون شـعری و غیرشـعری و عارفانـه

و دیگرهـا ،بـرای مـا ،از قدیـم گفتنـد و درسـت اسـت و صحیـح اسـت .گفتنـد
کـه جلوههـای انسـانی ،انسـان را از فرشـته و ملـک باالتـر میبـرد ،انسـان را
سرچشـمۀ ّفیاضـی از خوبیهـا ،زیباییهـا ،اسـتعدادهای بـه ظهـور رسـیده و
نیروهـای جالـب و جـاذب میکنـد؛ یعنـی میکنـد انسـان کامل ،انسـان درسـت،
انسـان تکامـل یافتـه و متعالـی .هـدف واقعـی انبیـاء ایـن اسـت کـه انسـانها
را ایـن جـوری بکنـد ،همانـی کـه در تعبیـرات قرآنـی اینجـا نوشـتیم ،بـه نـام
تزکیـه و تعلیـم از او نـام بـرده شـده اسـت .انسـانها را از صفـات بد پـاک کنند ،از
هوسـرانیها دور کننـد ،از نمودارهـای زندگـی ددمنشـانۀ حیوانی آنها را نجات
بدهنـد .گفـت:

ای دریده پوستین ُ
یوسفان

گرگ برخیزی از این خواب ِگران

 . ...انبیـاء میآینـد تـا انسـانها را پـاک کننـد ... .ابـوذر چـه کسـی بـود؟ ابوذر
ّ
ّ
انسـانیت ،چیـز
انسـانی ِت بیخبـر از
بیابانگـرد بیاعتنـا بـه
خشـن
جـز یـک مـرد
ِ
ِ
دیگـری بـود مگـر؟  ...پیغمبـر همیـن موجـود را ،همیـن سـنگ سـیاه را ،همیـن
صخـرۀ نتراشـیده ،نخراشـیدهای را ،کـه اسـمش ابـیذر اسـت ،ایـن را مـیآورد زیر
سـاب وحـی و دعـوت ،از او یـک انسـانی میسـازد ،کـه هیـچ فضیلتـی از فضایـل
ِ

انسانی نیست که در او نشانی از آن نباشد؛ معجزۀ بزرگ پیغمبر این است. ... .
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 ...درسـت اسـت کـه تشـکیل یـک نظـام ّمرفـه ،یـک نظـام آزاد و آبـاد ،چیـز
ّ
آزاد مرف ِـه
آبـاد ِ
بسـیار جالبـی اسـت ،امـا میخواهـم ببینـم ،حـاال یـک نظـام ِ
همـراه بـا برابـری و عدالـت اجتماعـی و نبـودن طبقـه تشـکیل شـد ،انسـانها
عالـی جالـب ،مشـغول زندگـی شـدند ،کـه چـه؟ بعـدش؟
در آن جامعـۀ ِ
نـوی ِ
بهـای مـادی ،بـرای انسـان ،انس ّ
ـانیت ،بعـد از دوران رسـیدن بـه
مکت 
ّ
انسـانیت چیسـت؟
جامعـۀ ایـده آل ،چـه هدفـی در نظـر گرفتهانـد؟ هـدف
انسـانها فـدا کاری بکننـد ،ازخودگذشـتگی بکننـد ،تلاش بکننـد ،مجاهـدت
بکننـد کـه خانـۀ آبـادی از ایـن جهـان درسـت کننـد ،حـاال خانـۀ آبـاد درسـت
بهـای مـادی پایشـان همـه در نیمـهراه
کردیـم ،بعـدش چـه؟  ...مکت 
شکسـته اسـت ،همـه.
ـدف عالـی،
 ...مکاتـب الهـی میگوینـد نـه ،هـدف بعـد از ایـن اسـت .ه ِ
پیراسـته شـدن انسـان اسـت؛ هـدف عالـی ،انسـان شـدن بنـیآدم اسـت.
بنـیآدم غیـر انسـان اسـت ،بنـیآدم همیـن موجودی اسـت کـه روی دو تـا پا راه
مـیرود ،بـا ایـن همـه داعیـه ،ایـن بنـیآدم اسـت ،امـا انسـان شـدن یعنـی همـۀ
وجـود او بـه جریـان بیفتـد .میگویـی
ایـن فضایـل و سرچشـمههای اسـتعداد در
ِ
بعـدش چـه؟ میگوییـم َبعـد نـدارد ،انسـان نامحـدود اسـت ،بـه قـدر قـدرت
خـدا نامحـدود اسـتَ ،بعـد نـدارد« .إ َّنـا ل َّلـه َو إ َّنـا إ َل ْیـهِ َراج ُع َ
ون» وقتـی که انسـان
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
در رونـد تکامـل افتـاد ،دیگـر ِآخـر نـدارد؛ ایـن اسـت ایـدۀ خداپرسـتان و فکـر
َ
َ
ً
ّ
موحدیـن عالـم و ادیـان عالـم .همینطـور پیشـرفت اسـت ،دائمـا پیشـرفت
ً
ً
اسـت ،دائمـا اوج اسـت ،دائمـا تکامـل و تعالـی اسـتِ ،آخـر و نهایـت نـدارد
و انبیـاء بـرای ایـن میآینـد.
انبیـاء میآینـد تـا انسـانها را از بدیهـا ،از پسـتیها ،از جهالتهـا ،از
رذیلتهـای اخالقـی  ،از پوشـیده مانـدن اسـتعدادهای درونـی خلاص کننـد،
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انسـان کامـل و متعالـی بسـازند :ایـن هـدف ّاولـی
نجـات بدهنـد ،آنهـا را
ِ
انبیاسـت؛ لـذا در قـرآن چندجـا آمـده ،که البتـه بنده آیاتش را اینجـا ذکر نکردم
ً
قبلا یکـی از آیاتـش گذشـته بـود«َ .ل َق ْـد َم َّ
ـن ا َّلل ُه َع َلـى ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ین» خدا
امـروز ،چـون
ْ َُ
ً
ْ
َ
ّمنـت نهـاد بـر مؤمنـان« ،إذ َب َعـث ِفیه ْـم َر ُسـولا ِم ْ
ـن أنف ِس ِـه ْم» کـه برانگیخـت در
ِ
ِ
َُْ ََْ ْ َ ََُ ّ
ْ
میـان آنـان پیامبـری از خودشـان« ،یتلـو علی ِهـم آی ِاتـهِ ویزك ِیهـم» آیـات خـدا را
ّ
بـر آنـان فـرو بخوانـد و تزکیـه کنـد آنـان را ،پـاك ،پیراسـته«َ ،و ُی َع ِل ُم ُه ُـم» و بیامـوزد
بـه آنـان .پیراسـتن ،آراسـتن ،از رذیلتهـا پـاك کـردن ،بـه فضیلتهـا انسـان را
آرایـش دادن ،ایـن هـدف انبیاسـت .لـذا میبینیـد کـه پیغمبـر مـا میفرمایـد:
ْ ُ
َ َْْ َ
اخلاق زیبـا
ُ«ب ِعث ُـت ِل َت ِّم َـم َمـك ِار َم الخلا ِق» ،مبعـوث شـدم تـا مـکارم اخلاق را،
ِ
اخلاق خـوب را تمـام کنـم ،ایـن حـرف اول.
را،
ِ
 -2هدف میانی (تشکیل جامعه توحیدی)
حـرف دوم اسـت .حـرف اول ،حرفـی اسـت کـه زیـاد زده
امـا حـرف مهمتـرِ ،
میشـود ،بعضیهـا هـم خیلـی دوسـت میدارنـد ایـن حـرف تکـرار بشـود؛ بـرای
خاطـر اینکـه ا گـر مسـئله ،مسـئلۀ پیراسـتن بـود ،فقـط تهذیـب و تزکیـه بـود،
یـک نفـر هـم میگویـد آقـا ،مـا راهـش را پیـدا کردیـم ،مـا فهمیدیـم کجـا برویـم،
غوغـای اجتمـاع را بگـذار بـه کنـار و جنـگ هفتـاد و دو ملـت همـه را عـذر ِب ِنـه؛
ّ
رهبانیـت ،آنجـا مشـغول تهذیـب و تزکیـۀ
میرویـم گوشـۀ صومعـه ،مشـغول
نفـس میشـویم و خودمـان ،خودمـان را نجـات میدهیـم .ا گـر توانسـتیم،
ّ
در گـوش او هـم سـخنی میگوییـم و از خـود
کسـی آمـد ،قابلیتـش را داشـتِ ،
بیخـودش میکنیـم ،او را هـم میکنیـم آدم.
ایـن حـرف ،بـه همیـن جهـت که میتوانـد بهانهای باشـد از بـرای تنبلیها،
نارسـاییها ،جـان عزیزیهـاّ ،
عافیـت طلبیهـا ،سـهلگراییها ،چـون میتواند
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بهانـهای بـرای ایـن صفتهـا باشـد ،خیلـی تکـرار میشـود؛ هـم مـردم از ایـن
خوششـان میآیـد ،هـم رهبـران از ایـن حـرف خوششـان میآیـد .آن کسـانی کـه
مسـئولیتهای ارشـاد و تعلیـم بـر دوش آنهاسـت ،از ایـن سـخن خوششـان
کـردن مـردم کاری اسـت بیدردسـر ،کاری اسـت بیاشـکال،
میآیـد .تهذیـب
ِ

کاری اسـت کـه بـه گاو و گوسـفند انسـان لطمـهای و صدمـهای نـدارد ،یـک
ّ
در گوششـان زمزمـۀ عاشـقانه بنـوازد ،اینهـا را از
عـدهای را انسـان جمـع کنـدِ ،
خـود بیخـود کنـد ،تهذیـب کند ،تزکیه کند .برای مردم هم آسـان اسـت؛ یعنی
بـه نظـر آسـان میآیـد ،البتـه آسـان کـه نیسـت.
لـذا تـا اینجـای حـرف معـروف اسـت؛ از اینجـای حـرف بـه آن طـرف ،غیـر
یشـود ،چیسـت از
معـروف اسـت ،از اینجـای حـرف بـه آن طـرف گفتـه نم 
اینجـای حـرف بـه آن طـرف؟ ایـن اسـت سـؤال :انبیـاء بـرای پیراسـتن و آراسـتن
مـردم از چـه راهـی اسـتفاده کردنـد؟ چـه کار کردنـد؟ آیـا آمدنـد پیـش مـردم،
ـوت
دانهدانـه گـوش افـراد را گرفتنـد ،دسـت افـراد را گرفتنـد ،تنهـا بردنـد در خل ِ
خانـه و صندوقخانـه و مدرسـه و مکتـب ،بنـا کردنـد آنهـا را تعلیـم و تربیـت
َ
خانقـاه خودشـان تـا
دادن؟ آیـا انبیـاء مثـل زاهـدان و عارفـان عالـم نشسـتند در
ِ
مـردم بیاینـد ،حـال معنـوی آنها را ببینند و بـا آنها همعقیده و همراه و همگام
بشـوند؟ آیـا انبیـاء مثـل فالسـفۀ عالـم مدرسـه بـاز کردنـد ،تابلـو زدنـد ،دعـوت هـم
پیش ما حـرف یاد
کردنـد؛ هـر کـه میخواهـد از مـا حـرف یـاد بگیـرد ،بیایـد اینجـا ِ

بگیـرد ،ایـن جـوری بودنـد؟ یـا نـه ،انبیـاء معتقـد به تربیـت فردی نیسـتند ،انبیاء
معتقـد بـه دانهدانه انسانسـازی نیسـتند ... ،خطاسـت اگر کسـی خیـال کند که
امـام صـادق مینشسـت روی منبـر ،چهارهـزار شـاگرد پـای منبـرش مینشسـتند؛
همچنانـی کـه بعضـی از افـراد بیتوجـه ،ایـن جـوری تعبیـر میکننـد. ... .
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نـه امـام جعفـر صـادق ،نـه جـدش پیغمبـر اسلام و نـه همـۀ انبیـای عالـم،
روششـان ایـن روشهـا نبوده؛ مدرسـه بازی و موعظهکاری و تربیـت فردی ،کار
یتـوان
انبیـاء نیسـت .انبیـاء فقـط یـک پاسـخ دارنـد بـه ایـن سـؤال ،کـه چگونـه م 
الگوهـای صحی ِـح
انسـانها را سـاخت؟ چگونـه میتـوان انسـانها را بـر طبـق
ِ
الهـی تربیـت کـرد؟ یـک جـواب دارنـد ،آن جـواب ایـن اسـت ،انبیـاء میگوینـد برای
محیـط متناسـب ،محیـط سـالم ،محیطـی کـه بتوانـد او را در
سـاختن انسـان بایـد
ِ
یشـود قالب گرفت،
خود بپروراند ،تربیت کرد و بس .انبیاء میگویند دانهدانه نم 
مهـا را
کارخانـه بایـد درسـت کـرد .انبیـاء میگوینـد ا گـر بخواهیـم مـا یکییکـی آد 
یشـود و عمر میگذرد؛ جامعه الزم است ،نظامی الزم
درسـت کنیم ،شـب م 
است ،باید در منگنۀ یک نظام ،انسانها به شکل دلخواه ساخته بشوند و
بـس ،فقـط همیـن اسـت و بـس.
 ...آیـا عاقالنـه نیسـت که انسـان به جـای اینکه به یک دانه یـک دانه درخت
خرمـا ،در محیـط نامناسـب بپـردازد ،اگـر بتوانـد ،محیـط مناسـب درسـت کنـد؟ اگر
بتوانـد ،یـک محیطـی درسـت کند کـه این محیط خـودش خرمـا را بپروراند.
محیط متناسـب،
البته روشـن اسـت ،زحمتی و خون دلی که برای سـاختن
ِ
ّ
متحمل بشـود ،به مراتب بیشـتر اسـت از زحمتی که برای یک
انسـان بایسـتی
ّ
متحمـل میشـود .آن زحمـت
دانـه نخـل خرمـا ،یـک دانـه اصلـۀ خرمـا ،انسـان

خیلی بیشتر از این است ،اما فایدهاش را حساب کن ،بازدهاش را حساب کن.
اینجـا شـما زحمـت میکشـی روی یـک فـرد ،یـک دانـه آدم درسـت میکنـی،
آنجـا یـک جامعـه درسـت میکنـی ،یـک نظـام درسـت میکنـی ،میلیونهـا
انسـان ،نسـلها بشـر میسـازی ،انبیـاء کارشـان ایـن بـود.
ایـن مطلبـی کـه گفتـم ،از حرفهایـی اسـت کـه رویـش ایسـتادیم ،از
حرفهایـی اسـت کـه رویـش اصـرار داریـم و معتقدیـم کـه بایـد پیـروان ّ
نبوتها
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ایـن حـرف را بفهمنـد .ایـن مسـئلهای اسـت کـه بایـد روی آن ّ
تدبـر کنیـد ،بـه
آسـانی از رویـش رد نشـوید ،بـه آیـات قـرآن مراجعـه کنیـد ،بـه تاریـخ انبیـاء
مراجعـه کنیـد ،بـه روایتـی کـه در بـاب ّ
نبوتهـا هسـت ،مراجعـه کنیـد ،دقـت
کنیـدّ ،
تدبـر کنیـد ،نـه زود قبـول کنیـد ،نـه زود رد کنیـد؛ مطلـب خیلـی مهـم

اسـت .همـۀ اشـکالها همینجـا درمیآیـد .یـک عـدهای نمیتواننـد ایـن را
بفهمنـد کـه انبیـاء میخواسـتند محیط متناسـب و مسـاعد درسـت کنند ،خیال
میکننـد انبیـاء دانهدانـه آدم میخواسـتند درسـت کننـد ،در حالـی کـه دانهدانه
آدم درسـت کـردن از شـأن انبیـاء بـه دور اسـت.
آنـی کـه مـا از قـرآن میفهمیم این اسـت که انبیاء پاسخشـان به این سـؤال
کـه چگونـه میشـود انسـانها را سـاخت؟ یعنـی پیراسـت و آراسـت ،پاسخشـان
بـه ایـن سـؤال ایـن اسـت کـه بایـد جامعـۀ الهـی ،جامعـۀ توحیـدی ،محیـط
محیـط متناسـب ،نـه یکـیاش ،نـه
متناسـب درسـت کـرد ،تـا انسـان در ایـن
ِ
ـودی خود ،با
دهتایـش ،نـه هزارتایـش بلکه گروه گروهش سـاخته بشـوند به خ ِ
طبیعـی نـور ّنیـر معـارف اسلامی.
حـرارت
ِ
َ
َّ َْ
ُ
ْ
َ
َ
َ َ ََ ْ ُ ّ َ َْ ُ ََ ْ َ ّ َ َْ ُ َ
یـن الل ِـه أف َو ًاجـا»؛ در
ِ«إذا جـاء نصـر الل ِـه والفتـح * ورأیـت النـاس یدخلـون فِـی ِد ِ
محیـط جاهلـی مکـه ،پیغمبـر وقتـی میخواهـد آدم درسـت بکند ،مجبور اسـت
ِ
یکییکـی درسـت کنـد ،بـرای خاطـر اینکـه از بـرای ایجـاد آنچنـان نظامـی،
ً
عـده خـواص الزمنـد ،یـک ّ
یـک ّ
سـنگ زاویـه و زیربنـا الزمنـد ،اینهـا قبلا
عـده
ِ
دانهدانـه درسـت میشـوند؛ ایـن منافـات نـدارد بـا نقشـۀ کل ِـی انبیـاء .پیغمبـر
بـرای اینکـه سـنگهای زاویـۀ جامعـۀ مدنـی را درسـت بکنـد و بتراشـد ،مجبـور
سـازی فـردی بکنـد؛ یـک دانـه ابـوذر؛ یـک عبـداهلل مسـعود،
اسـت در مکـه آدم ِ

یکـی دیگـر ،یکـی دیگـر و از این قبیل ،صد نفر ،دویسـت نفر فوقش آدم درسـت
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میکنـد .اینهـا میشـوند سـنگهای بنـا از بـرای تشـکیل جامعـۀ مدن ِـی آینـده،

یعنـی جامعـۀ توحیـدی و اسلامی ،پیغمبـر آنجـا آن جـوری یکدانـه یکدانـه
آدم درسـت میکنـد ،بـا چـه زحمتـی ،بـا چـه رنجـی ،بـا چـه خوندلـی!
پدرهـا مانـع میشـوند پسـرها چیـز بفهمنـد ،پسـرها دل بـه دنیـا میبندنـد،
نمیآینـد دنبـال پیغمبـر حـرف یـاد بگیرنـد ،هـر کسـی کـه یـک مقـداری گرایـش
پیـدا میکنـد ،رنجهـا و زحمتهـا و خـون دلهاسـت .ایـن کارهـا همـه انجـام
میگیـرد ،امـا وقتـی نوبـت بـه مدینـه میرسـد؛ آن جامعـۀ الهـی و اسلامی در
مدینـه تشـکیل میشـود ،پیغمبـر در رأس آن جامعـه اسـت و حا کـم بـه احـکام
و فرمانهـای خداسـت .آنجـا ،آن وقـت خـدای متعـال ایـن جـوری حـرف
َ َْ
َ َ ََ
میزنـد«ِ :إذا ج
ـاء ن ْص ُـر ا ّلل ِـه َوالف ْت ُـح» چـون بـه یـاری و پیـروزی خـدا برسـد و فتـح
َّ َ
ُ
َ
ْ
َ ََْ َ
ـاس َی ْد ُخل َ
ـت ّ
َ
د
ـی
ف
ـون
الن
بیایـد« ،ورأی
یـن الل ِـه أف َو ًاجـا» ،و ببینـی مـردم را کـه فـوج
ِ ِ ِ
فـوج بـه دیـن خـدا داخـل میشـوند .ایـن حاصـل مطلـب در زمینـه هدفهـای
انبیاسـت.
 ...خالصـه مطلـب ایـن اسـت :انبیـاء دو هـدف دارنـد ،دو هـدف مهـم؛
یکـی هـدف اساسـی اسـت ،سـاختن انسـان ،پیراسـتن انسـان از بدیهـا،
آراسـتن انسـان بـه نیکیهـا و فضیلتهـا و خوبیهـا؛ خالصـه انسـان را انسـان
کـردن؛ ایـن هـدف بـاال ،امـا هـدف دیگـری کـه انبیـاء دارنـد ،کـه در نیمـهراه
ایـن هـدف قـرار دارد ،ایـن اسـت؛ تشـکیل جامعۀ توحیدی ،تشـکیل نظام
الهـی ،تشـکیل حکومـت خدا ،تشـکیل تشـکیالتی کـه با قوانین و مقـررات الهی
اداره بشـود ،ایـن هـدف همـۀ انبیاسـت .ا گـر کسـی خیـال کنـد که انبیـای بزرگ
الهی این هدف را نداشـتند ،بایسـتی بیشـتر در قرآن ،در حال حدیث  ،در تاریخ
مطالعـه کند.
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تبیین قرآنی اهداف انبیاء
 -1تشکیل جامعه توحیدی
 ...آیـه اول همـان طـور کـه عـرض کردیـم ،از سـورۀ حدیـد اسـت .بنـده آیـه
َ
ََ َ ْ
را فقـط ترجمـه میکنـم و مختصـر توضیحـی میدهـم« .لق ْـد أ ْر َسـل َنا ُر ُسـل َنا» بـه
ْ َّ
ات» همراه با دالیل روشـن و روشـنگر.
یقین فرسـتادیم پیامبران خود را«ِ ،بال َب ِین ِ
حـرف انبیـاء ،حجتهـای انبیـاء ،حجتهـای روشـن اسـت ،چیـزی نیسـت
ّ
کـه آدم عاقـل و متفکـر نفهمـد؛ میفهمنـد ،حـرف انبیـاء را همـه میفهمنـد.
َ
َ«وأ َنز ْل َنـا َم َع ُه ُـم ْال ِك َت َ
ـاب» ،و فـرو فرسـتادیم بـا انبیـاء کتـاب را .کتـاب چیسـت؟
ً
مکـررا گفتیـم ،کتـاب یعنـی مجموعـۀ معـارف و مقرراتـی کـه اص ِـل دیـن از
شهـای دینـی و معـارف دینـی ،ایـن کتـاب
آنهـا تشـکیل میشـود ،آموز 
ایدئولـوژی دیـن ،کتـاب را میتوانیـم بـا یـک تعبیری ،با
جامـع
ِ
اسـت؛ خالصـهِ ،
مختصـر مسـامحهای ،تطبیـق کنیـم بـا آنچـه کـه امـروز در عـرف مکاتـب جدیـد

بـه آن میگوینـد ایدئولـوژی ،یعنـی اصـول و معـارف سـازنده ،اصـول فکـری کـه
در زمینههـای عملـی ،اثـر محسـوس دارد و سـازنده اسـت.
بـا آنهـا فرسـتادیم کتـاب را ،ایـن یـک«َ .و ْالم َ
یـز َان» بـا آنهـا میـزان هـم
ِ
فرسـتادیم .میـزان یعنـی تـرازو ،یعنـی چـه؟ یعنـی هـر پیغمبـری کـه آمـد ،یـک
تـرازو زیـر بغلـش بـود ،بـزرگ یـا کوچـک؟ نـه .میـزان یعنـی دسـتگاه ایجـاد
تعـادل و تـوازن اجتماعـی ،میـزان معنایـش ایـن اسـت .میزان یعنی وسـیلهای
ً
یتـوان تعـادل و تـوازن اجتماعـی بـه وجـود آورد .اینجـا ضمنـا
کـه بـا او م 
معلـوم میشـود کـه نظـر بـه اجتمـاع اسـت؛ اگـر پیغمبـر قـرار بـود کـه در رآس
یـک جامعـهای قـرار نگیـرد و جامعـهای را تشـکیل ندهـد ،میـزان میخواسـت
چـهکار؟ آنچـه کـه بتوانـد تعـادل و تـوازن اجتماعـی برقـرار کنـد میخواسـت چـه
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کار؟ یـک وسـیلهای بـا پیغمبـر فرسـتادهاند کـه آن میتوانـد تعـادل و تـوازن
اجتماعـی ایجـاد کنـد ،چیسـت آن وسـیله؟ دسـتگاههای قضایـی الهـی ،ایـن
یکـی اسـتّ ،
ضامن اجرا،
مقـررات قضایـی ،این یکی اسـت ،اجرا کنندۀ قانـون،
ِ
میـزان میتوانـد بـا ایـن هـم تطبیـق کنـدّ .
مقرراتـی وجـود دارد و ضامـن اجـرا و
شـاهد اجـرای ّ
مقرراتـی .همانـی که امروز در عرف کشـورهای دموکراسـی ،به آن
میگوینـد قـوۀ مجریـه کـه عبـارت اسـت از دولـت بـه اصطلاح ،در کشـورهایی
که دولتی هسـت و مجلسـی هسـت و قانونگذاری هسـت و اجرا کنندهای ،قوۀ
مجریـه آن چیـزی اسـت کـه اشـراف دارد و نظـارت دارد بـر اجـرای مق ّـررات در
جامعـه؛ قـوۀ مجریـه ممکـن اسـت میـزان ایـن باشـد.
و بنـده مراجعـه کـردم در ذیـل ایـن آیـه بـه احادیثـی کـه وارد شـده ،دیـدم
ُ
«المیـزان ِاالمـام» و دیـدم درسـت
یکـی کـه میـزان را معنـا کردنـد ،میفرمایـد کـه
ً
اسـت کاملا ،تطبیـق میکنـد ،الهـام میگیریـم مـا از ایـن حدیـث .میـزان امـام
اسـت ،امام آن کسـی اسـت که در جامعه ،باید حق را از باطل جدا کند ،اوسـت
کـه بایـد صفهـا را مشـخص کنـد ،اوسـت کـه بایـد تعـادل و تـوازن اجتماعـی را
برقـرار کنـد ،چـرا؟ چـون حاکـم جامعـه اسـت. ... .
ً
خود
چـرا ایـن کارهـا را کردیم؟ کتاب میخواسـت چه کار کند پیغمبر؟ اصال ِ
پیغمبـر الزم بـود بـرای چـه؟ میـزان میخواسـت چه کار؟ کتاب میخواسـت چه
ّ
َ ُ َ َّ
الق ْس ِـط» تـا انسـانها زندگـی عادالنه
کار؟ علتـش ایـن اسـت«ِ ... :لیق
ـوم الن ُاس ِب ِ
بـر پـا کننـد ... .ایـن یـک معنـا ،یـک معنـای دیگـر ایـن اسـت :تـا انسـانها قائم
بشـوند بـر اسـاس قسـط ،زندگـی کننـد بـر اسـاس برابـری .عـرض کـردم دو جـور
معناسـت ،کـه اگـر دقـت بشـود ،ایـن دو جـور معنـا باهـم تفـاوت دارد از لحـاظ
ّ
تجزیـه ،ترکیـب عربـی ،إل اینکـه مفـاد هـر دو معنـا یکـی اسـت .ایـن را خواسـتم
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توضیـح بدهـم کـه در بعضـی از َ
کان َیکونهایـش کسـی ایـرادی ،اشـکالی بـه
نظـرش نیاید.
ْ
َ ُ َ َّ
الن ُ
ـاس ِبال ِق ْس ِـط» ،حاصـل معنایـش ایـن اسـت کـه انسـانها در
ِ«لیقـوم
یـک محیـط عادالنـه زندگـی بکننـد ،در یـک جامعـه و نظـام عادالنـه زندگـی
ً
کننـد ،پیغمبـر بـرای ایـن آمده اصال .پـس پیغمبر آمده برای چه؟ برای تشـکیل
نظـام و محیـط عادالنـه .آمـده تـا دنیـا را عادالنـه درسـت کنـد ،آمـده تـا جامعـه
ً
و نظـام عادالنـه بـه وجـود بیـاورد ،اصلا بـرای ایـن آمـده پیغمبـر ،و البتـه در
نظـام عادالنـه اسـت کـه انسـانها فرصـت پیـدا میکنند به تکامـل و تعالی
ْ
َ ُ َ َّ
الن ُاس ِبال ِق ْس ِـط».
برسـند؛ ِ«لیقوم
َ
ْ
ْ
بعـد دنبالـش میفرمایـد کـه َ«وأ ْن َزل َنـا ال َحد َ
یـد» آهـن را هـم فرسـتادیم.
ِ
بلـه! آهـن هـم آوردیـم؛ بـه ِصـرف حـرف زدن ،بـه ِصـرف موعظـه کـردن؛
مـردم بیاییـد نظـام عادالنـه درسـت بکنیـد ،بـه همیـن کافـی اسـت؟ بـه فـرض
نظـام عادالنـه درسـت کردنـد ،شـیطانها و گرگهـا و دزدهـا و ّدرندههـا مگـر
نظـام عادالنـه باقـی بمانـد؟ آهـن را هم لذا فرسـتادیم ،برای چه
میگذارنـد ایـن
ِ

فرسـتادیم؟ بـرای اینکـه از ارزشهـای اصیـل بـه وسـیلۀ آهـن دفـاع بشـود .کـه
بـاز مراجعـه کردیـم بـه کتـب حدیـث ،میبینیـم کـه آیـه را وقتـی معنـا میکنـد
امـام علیهالسلام ،بـه اینجـا کـه میرسـد « َو َأ ْن َز ْل َنا ْال َحد َ
یـد» ،میگویدِّ :
«السلاح»
ِ

؛ شمشـیر ،نیـزه ،اسـلحه ،کـه از آهـن اسـت .خـدای متعـال درکنار دعـوت ّ
نبوت
از سلاح یـاد میکنـد .در کنـار موعظهگـری کـه بـرای پیغمبرهـا فـرض میشـود،
در کنـار ایـدۀ تشـکیل نظـام توحیـدی و الهـی ،از اسـلحه و قوۀ قهریـه یاد میکند
پـروردگار عالـم«َ ،و َأ ْن َز ْل َنـا ْال َحد َ
یـد» و فرسـتادیم آهـن را ،و بـه قـول امـام علیـه
ِ
َ ٌْ َ
ٌ
السلام اسـلحه و سلاح را«ِ .فیـهِ بـأس ش ِـدید» کـه در آن اسـت آسـیب و صالبتـی
َّ
َ
ـاس» و سـودهایی بـرای مـردم .خیلـی فایـده دارد بـرای
سـخت«َ ،و َمن ِاف ُـع ِللن ِ
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َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ
ـب» ،وتـا معلـوم شـود ،خـدا بداند.
مـردم« ،و ِلیعلـم اللـه مـن ینصره ورسـله ِبالغی ِ

تعبیـر خـدا بدانـد  -خـدا کـه میدانـد  -معنایش این اسـت که مشـخص بشـود،
َ َْ
معلوم بشـود ،در خارج ّ
معین بشـود«َ ،من َی ْن ُص ُر ُه َو ُر ُسـل ُه ِبالغ ْی ِب» آن کسـانی که
یـاری میکننـد خـدا را و پیامبرانـش را بـه غیـب ،بـا ایمـان بـه غیـب ،بـا داشـتن
ایمـان بـه غیـب ،یـا ندیـد؛ :خـدا را کـه ندیدنـد ،بعضیهـا پیغمبر را هـم ندیدند؛
ایمـان بـه او بیاورنـد و او را یـاری کننـد« .إ َّن ا َّلل َـه َقو ٌّی َعز ٌ
یـز» ،همانا خـدا نیرومند
ِ
ِ ِ
و شکسـتناپذیر اسـت.
ً
ضمنـا ببینیـد ،ایـن دنبالههـای آیـات خیلـی معنـیدار اسـت .اینـی کـه
َ َ
یـم»« ،إ َّن ا َّلل َـه َقـو ٌّی َعز ٌ
میبینیـد آخـر هـر آیـهای «إ َّن ا َّلل َـه َس ِـم ٌ
یع َع ِل ٌ
یـز»«ِ ،إ ّن ا ّلل َـه
ِ
ِ
ِ
ِ
َغ ُف ٌ
ـور َّر ِح ٌ
یـم»؛ اینهـا همیـن طـور تصادفـی نیسـت کـه آخـر یـک بیـت شـعری،
یـک قافیـهای باالخـره انسـان پیـدا کنـد ،آنجـا بچسـباند ،ایـن جـوری نیسـت.
تناسـب مضمون آیه ،یک
هـر جملـهای از ایـن جملات کـه در آخـر آیهای آمده ،با
ِ

معنایی و یک نکتهای را حامل اسـت ،توجه کردید؟ بنابراین در این آیۀ شـریفه
َ َ َ
هـم ،مطلـب هـم همیـن اسـتِ « .إ ّن ا ّلل َـه ق ِـو ٌّی» خیال نکنیـد که پیغمبرهـا آمدند
و نمیتواننـد ایـن جامعـهای را کـه ترسـیم کردیـم ،به وجود بیاورنـد و اقامۀ مردم

بـه قسـط بکننـد ،نـه ،خـدا کـه فرسـتندۀ آنهاسـت ،قوی اسـت .نترسـی از اینکه
بـا پیغمبـران خـدا مبـارزه و معارضه میکننـد ،بکنند«َ ،ع ِز ٌیز» ،خدا شکسـتناپذیر
ً
اسـت .عزیـز را بنـده اخیـرا بـه شکسـتناپذیر معنـا میکنـم .آنچـه کـه در معنـای
َ
ّ
َ
عزیز در لغت آمده «،الغا ِل ُب الذی ال ُیغلب» ،است .عزیز یعنی آن کسی که غلبه
پیـدا میکنـد ،امـا کسـی بـر او غلبـه پیدا نمیکند .تعبیر فارسـی که بـرای این پیدا
کردیـم مـا ،کلمـۀ شکسـتناپذیر اسـت کـه هم زیباسـت ،هـم خالصه اسـت .خدا
نیرومنـد اسـت و شکسـتناپذیر  ،ایـن یـک آیـه.
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 -2تزکیه و تکامل انسان
و امـا آیـۀ سـورۀ اعـراف؛  ...سـخن از مؤمـن یـا مؤمنینـی اسـت کـه بـا خـدا دارنـد
حـرف میزننـد ،چـه میگوینـد؟ حـاال دقـت بکنیـد ،آیـه را گـوش بکنید تا برسـیم به
َ ْ ُ ْ َ
ـب ل َنـا» بنویس بـرای ما پـروردگارا « ،فِـی َه ِذهِ
جاهـای مـورد نظـر میگوینـد« :و اكت
َّ ُ ْ َ َْ
ْ
ّْ
َ
ًَ
آخ َـرهِ » ،دراین دنیا و در آن جهـان نیکـی را«ِ ،إنا هدنا ِإلیك» ما
ا ُلدن َیـا َح َسـنه َو فِی ال ِ
َ
ََ ُ
َ َ
ُ
یب بهِ َم ْن أ َش ُ
ـاء»
راه یافتیم به سـوی تو« .قال» خدا در پاسخشـان فرمود« ،عذابِی أ ِص ِ
َ
عذابـم را میرسـانم بـه هـر کـه بخواهـم و اراده کنم .البتـه ارادۀ خدا گتـرهای و الکی
هم نیست ،یکی را دلش بخواهد عذاب کند ،یکی را نخواهد عذاب کند ،نه ،ارادۀ
آدم بد و بدکاره
پروردگار هم تابع معیارها و مال کهایی است که
خودش قرار دادهِ .
َ
ُ
َ
را ،خدای متعال عذاب میخواهد بکند« .أ ِص ُ
یب ِبهِ َم ْن أش ُاء» آسیب میرسانم؛ نه
صیب اسـت ،نـه«ُ ،ا ِص ُ
اینکـه آسـیب ،همـان ُا ُ
یب» یعنی مـورد اصابت قـرار میدهم،
منتها در تعبیر فارسی کلمۀ آسیب را آوردیم؛ آسیب میرسانم به وسیلۀ این عذابم
ْ ُ َ
رحمت من ،همه چیز را فرا گرفته
هرکه را اراده کنم«َ ،و َر ْح َم ِتی َو ِس َعت ك َّل ش ْی ٍء» و
ِ
َ َ َ ْ
ك ُت ُب َها ل َّلذ َین َی َّت ُق َ
ون» ،خواهم برنوشت رحمتم
و بر همه چیز گسترده است« ،فسأ
ِ ِ
َ
ّ
ُ
َ
َ
ْ
َ
را بر آن کسـانی که تقوا پیشـه میکنند«َ ،و ُیؤتون ّ
الزك َاه» ،زکات میدهند«َ ،وال ِذ َین
َ
ّ
ُهـم ب َآیات َنا ُی ْؤم ُن َ
ـون» و آنانی که به آیههای ما ایمـان میآورند .چه کسـانی؟ «ال ِذ َین
ِ ِ
ِ
ُ
ْ
َ
ُّ
ُّ
َ
َ
َی َّتب ُع َ
ّ
ّ
ـون ّ
الر ُسـول الن ِب َّـی الأ ِم َّـی» ،آنـان که پیـروی میکننـد از پیامبر با خب ِـر امـی .امی
ِ
ُّ
ُّ
را همـان صـورت امیترجمـه کردیـم؛ چـون در معنـای امـی اختلاف اسـت .بعضـی
ُ
ُ
میگوینـد ا ّمـی یعنـی بیسـواد؛ بعضـی میگوینـد ا ّمی یعنـی عـوام ،تـودهای ،آنی که
مربـوط بـه تـودۀ مردم اسـت ،نسـبت بـه مادر فقـط دارد ،تحت تأثیر فرهنگهـا قرار
ُ
ُ
ُ ُ
نگرفته؛ بعضی میگویند ا ّمی یعنی اهل ا ّم القری ،مربوط به ا ّم القری است ،یعنی
مکـه؛ چـون ایـن اختالفـات بـود ،بنـده نخواسـتم تحقیقـی در این زمینـه ارائـه داده
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َّ
ُْ
ُ
ُ
باشـم ،ایـن بـود کـه همـان کلمۀ ا ّمی را معنا کردیـم « .الأ ِ ّم َّی » آن پیامبر ا ّمـی « ،ال ِذی
ْ
َّ
َ
الت ْو َراهِ
َی ِج ُدون ُه » که مییابند او راَ « ،مك ُت ًوبا ِع ْن َد ُه ْم » ،در نزد خود نوشته شده « ،فِی
َْ ْ
بشـارت
یـل » در کتـاب تـورات و کتـاب انجیـل ،کـه اینهـا ،ایـن دو کتـاب،
ِ
وال ِإن ِج ِ
ّ
خصوصیت این پیغمبر چیست؟ از اینجایش دقت کنید.
آمدن پیغمبر را دادند.
َ ُُْ ُ ْ ْ
ْ
َ
ُ
وف » آنان را امر میکند به نیکیها ،به فضیلتهای شناخته
ر
ع
م
ال
« یأمرهم ِب
ِ
َََْ ُ ْ َ ُْْ َ
ـن المنك ِـر » نهی میکند
شـدۀ در مقابـل عقـل و بـرای فطـرت انسـان « ،وینهاهـم ع ِ
آنهـا را از منکـرات ،چیزهـای ناشـناختۀ از نظـر عقـل و فطـرت انسـانیَ « ،و ُی ِح ُّ
ـل
َ
َّ
ـات » ،حلال میکنـد ،ممکـن میسـازد ،روا میسـازد بـرای آنـان طیبـات
ل ُه ُـم الط ِّی َب ِ
َ
َ
ْ َ
و چیزهـای خـوب را ،هرچیـز خوبـی در دیـن هسـتَ « ،و ُی َح ّ ِـر ُم َعل ْی ِه ُـم الخ َبا ِئـث » و
چیزهـای پلیـد را بـر آنـان حـرام میکنـد ،یعنـی آنهـا را محـروم میکنـد ،دستشـان را
کوتـاه میکنـد از چیزهـای بـد ،و جامعـۀ اسلامی اینجـوری اسـت.
در جامعـۀ اسلامی همـه چیزهایـی کـه بـرای انسـان ،بـرای فکـرش ،بـرای
قلبـش ،بـرای روحـش ،بـرای جسـمش خـوب اسـت در دسـترس و احتیـار همـه
اسـت .علـم ،سـواد ،تقـوا ،پـول ،هرچـه کـه بـرای انسـان خـوب و مفیـد اسـت ،در
اختیار همه اسـت .هرچه که برای انسـان بد اسـت ،در احتیار هیچ کس نیسـت.
َ
َ
ْ َ
« َو ُی َح ّ ِـر ُم َعل ْی ِه ُـم الخ َبا ِئـث » یـا دم دستشـان نیسـت ،یـا بـه صـورت قانونهـای
الزامـی از دسترسشـان خـارج شـده.
َ
« َو َیض ُـع َع ْن ُه ْـم ِإ ْص َر ُه ْـم » برمـیدارد از دوش آنـان بـار گرانشـان را .از جملـه
ّ
خصوصیات پیغمبر این است که بار گران رابرمیدارد ،بار گران جهالتها ،بار گران
پلیـد غیرانسـانی ،بـار گـران دیکتاتوریهـا و
سـنتهای غلـط ،بـار گـران نظامهـای ِ
َْ ََْ َ
استبدادها و زورگوییها و استثمارها ،هر بار گرانی را از دوششان برمیدارد « .والأغلال
َّ
َ ْ َ
ُ
ال ِتـی كانَـت َعل ْی ِه ْـم » غـل و زنجیرهایـی کـه بـه پـای اینهاسـت بـاز میکنـد .چـه
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غـل و رنجیـری مگـر بـوده؟ آیـا وقتـی پیغمبـر مبعـوث شـد ،به پـای همۀ مـردم مکه،
هرکـدام یـک زنجیـر بسـته شـده بـود؟ بـه گردنشـان یـک غـل گذاشـته بودنـد؟ همـه
زندانـی بودنـد؟ خـب معلـوم اسـت کـه غل و زنجیر آهنی نبـود .غل و زنجیـر بود ،چه
غـل و زنجیـری؟ خـودت فکـر کـن و پیـدا کـن .چـه غـل و زنجیـری بـود بـر دسـت و پـا
لهـا و زنجیرهـای اسـارتها ،غـل و زنجیـر زورشـنویها،
و گـردن ایـن مـردم؟ غ 
ّ
ّ
سنتها و ّ
مقررات و تحکمات بشری ؛ پیغمبر میآید اینها را باز
غل و زنجیر
َْ ََْ َ
نهـا چیسـت جز تشـکیل یـک نظـام انسـانی و توحیـدی « ،والأغلال
میکنـد .ای 
َ
َّ
ّ
َ
َ
َ ْ
ُ
َ
ال ِتـی كانَـت عل ْی ِه ْـم فال ِذ َین َآمنـوا ِبهِ » پس آن کسـانی که ایمـان آورنـد و بگروند به
َ
ایـن پیامبـرَ « ،و َع ّـز ُر ُوه » او را بـزرگ بدارنـد و ارجمنـدَ « ،و َن َص ُـر ُوه » او را یـاری کننـد،
َ َّ َ ُ ُّ َ َّ ُ ْ َ
ـور ال ِـذی أن ِـزل َم َع ُـه » ،نـور و فـروغ روشـنگری کـه بـا او نـازل شـده ،یعنـی
«واتبعـوا الن
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ایـن قـرآن ،آن را پیـروی کننـد ،دنبالـهروی بکننـد« ،أول ِئـك ه ُم ال ُمف ِل ُحـون » ،آنانند
پیروزمنـدان ،آناننـد برخـورداران از فلاح و بـه هـدف و مقصـد رسـیدگان.
�ذ
ث
م�بح� ش� نا��ز دهم:
ن�گاهی گ را ب�ه
هدف اصلی انبیاء ،تکامل وتعالی انسان است ،انبیاء برای تربیت و
ِ
سازندگی انسان که به تزکیه و تعلیم تعبیر شده است ،مبعوث شدند که
هدف غایی از آفرینش میباشد .برای تحقق این هدف باید محیطی سالم
ساختمان روحی و جسمی انسان فراهم شود ،این
و مساعد و متناسب با
ِ
محیط همان جامع ه عادالن ه توحیدی است که هدف میانی انبیاء ،محقق
نمودن و فراهم آوردن این جامعه است.
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سؤاالت:

 -1بـرای تربیـت انسـانها ،آمـوزش تدریجی مؤثرتر اسـت یـا تبیین صریح
اصـول از ابتدای تعلیم؟

 -2نقطه آغاز حرکت تکاملی ّ
موحدان چیست؟
 -3آیـا اصـل «جـذب حدا کثـری و دفـع حداقلـی» بـا صراحـت در تبییـن

اولیـه اصـول در تضـاد نیسـت؟
نهـا را
تهـای تربیتـی ،آ 
ـروع فعالی 
 -4مهمتریـن آسـیبی کـه در نقطـ ه ش ِ

تهدیـد میکنـد ،چیسـت؟
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ْ َّ َّ ْ َّ
ِب
الر
یم
ح
ِ
ِ
س ِ ْمالل ِهْ َالرح ِمن ُ ُ َ َّ ً َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َو لقد َب َعثنا فِی ك ِ ّل أ ّمهٍ ر ُسولا أ ِن اع ُبدوا الله َو ْاجت ِن ُبوا الطاغوت ف ِمن ُهم ّم ْن هدى
َْ
َّ ْ َ
َ
َ ُ
َّ َ َ َ
َ َ َ
ا ّلل ُه َو ِم ْن ُهم َّم ْن َحقت َعل ْیهِ الضلال ُه ف ِس ُیر وا فِی الأ ْر ِض فانظ ُر وا ك ْیف ك َان َع ِاق َب ُه
ْال ُم َك ّ ِذب َ
ین()36
ِ
سوره نحل

َ َ ْ َْ َ ْ َ ُ ً َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ُ
َ َ ّ َ َ ُ
اع ُب ُدوا ا ّلل َه َما لكم ِّم ْن ِإلهٍ غ ْی ُر ُه ِإنِی أخاف
َ َ ُلقد َأر َسلنا نوح َا ِإل ى قو ِمهِ فقال ی َاقو َ ِم َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
ُ
ْ
ً
َ
َ
یم(َ ...)59و ِإل ى ع ٍاد أخاه ْم هودا قال َیاق ْو ِم اع ُبدوا الله َما
عل ْیك ْم عذ َاب ی ْو ٍ َم ع ِظ ٍ
َ
ُ
َ
ْ
ّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ك َف ُر وا من ق ْوم إ ّنا ل َن َر َ
َل ُكم ّم ْن إ َلهٍ َغ ْی ُر ُه أ فلا َت ّت ُق َ
اك فِی
ون ( )65قال ال َملأ ال ِذین
ِ هِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ٌَ ََ ّ َ ُ ٌ
َ َ َ َْ َ
َ َ َ َ ِ َّ َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ
ْ
َ
ّ
َ
ك ِمن الك ِاذ ِبین()66قال ی َاقو ِم لیس بِی سفَاهه ول ِك ِن َی رسول ِمن
سفاههٍ و ِإنا لنظن
َُ ّ ُ ُ ْ َ َ َ ّ َ َ َ ُ ْ َ
اص ٌح أ ِم ٌ
َّر ّب ْال َع َال ِم َ
ین ( )68أ َو َعج ْب ُتمْ
ات ربِی و أنا لكم ن ِ
ین ( )67أب ِلغكم ِرسال ِ
َِ
ِ
َ ْ َ َ ُ ْ ْ ٌ ّ َّ ّ ُ ْ َ َ َ ُ ّ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ
ك ُر ْوا إ ْذ َج َع َل ُك ْم ُخل َفاءَ
أن جاءكم ِذكر ِمن ر ِبكم عل ى رجل ِمنكم ِلین ِذركم و اذ
ِ
ْ َ ٍْ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ ْ َ َ
اء ا َّلله َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُحونَ
َ
ِم ْن َب ْع ِد َق ْو ِم ُن ٍوح َو َز َاد ُك ْ
ال
ء
وا
ر
ك
اذ
ف
ه
ط
ص
ب
ق
ل
خ
ال
ی
ف
م
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َْ
َ َ
َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ
ك َ
ان َی ْع ُب ُد َء َاب ُاؤنا فأ ِت َنا ِب َما ت ِع ُدن َا
( )69قالوا أ ِجئتنا ِلنعبد الله وحده و نذر ما
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ّ َّ ّ ُ ْ ْ ٌ َ َ َ
ْ ُ ْ َ َ َّ
الص ِاد ِق َ
ٌ
ِإن كنت ِمن
ین()70قالَ قد وقع علیكم ِمن ر ِبكم ِرجس و غضب أ
َ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ
ُ َ ُ َ
َ
ان
تج ِادلون ِ ْنی فِی أ ُسم ٍاء س ْمیتموها أنتم و ءاباؤكم ما نزل الله ِبها ِمن سلط ٍ
َف ْان َت ِظ ُر وا إن ّی َم َعكم ِّم َن ال ُم َنت ِظر َ
ین ()71
ِ
ِِ
سوره اعراف

توحید ،سرآغاز دعوت انبیاء
منظـور مـا از بحـث امـروز ،بیـان ایـن مطلـب اسـت كـه اولیـن نغمـه دعـوت
انبیاء چه بوده اسـت؟ در سـایه بحثهاى چند روز گذشـته ،براى آنكسـانىكه
توجـه كـرده باشـند و دقـت ایـن مطلـب بـراى مـا روشـن شـد كـه انبیـاء در ایـن
عالـم چـهكاره هسـتند ،بـراى چـه منظـورى آمدهانـد ،كار خـود را چگونـه ادامـه
مىدهنـد ،مقصـود خـود را ازچـه راهـى تأمیـن مىكننـد.
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ً
 ...اوال ،اینکـه انبیـاء بـراى چـه كارى مىآینـد و آن كارى كـه بـراى آن
مىآینـد ،فایـدهاش چیسـت ،و آن كارى كـه براى آن مىآینـد ،چگونه تأمینش
مىكننـد .اینهـا بحثهایـى بـوده كـه گذشـته.
بحـث امـروز ایـن اسـت؛ آن كارى كـه انبیای عظام الهـى مىخواهند انجام
بدهنـد؛ یعنـى ایجـاد حكومـت و جامعـه و نظـام توحیـدى و برانداختـن نظـام
جاهلـى و شـركآمیز و ایجـاد رسـتاخیز عظیمـى در متـن اجتمـاع ،ایـن كارهـا را ـ
كه هدفهاى انبیاء علیهمالسلام اسـت ـ از كجا شـروع مىكنند؟ مسـئله نقطه
شـروع ،مسـئله بسـیار مهمىسـت. ... .
ا گـر چنانچـه نقطـه شـروع درسـت و بهجـا انتخـاب شـد ،امیـدوارى بـراى به
نتیجـه رسـیدن ایـن كار و ایـن طـرح و ایـن برنامـه زیـاد اسـت؛ امـا ا گـر نقطـه
شـروع بـد انتخـاب شـد ،نـه اینکـه آن بـار بـه منـزل نمىرسـد و آن كار سـامان
نمىگیـرد ،نـه؛ ممكـن اسـت بگیـرد ،ممكـن اسـت آن بـار بـه منـزل برسـد ،اما به
دشـوارى خواهـد رسـید .نقطـه شـروع از اینجهـت بسـیار مهـم اسـت كـه تـا
ىسـت
حـدود زیـادى ،بـا درصـد زیادى ،متكفـل و متضمن موفقیت آن كار 
كـه از ایـن نقطـه قـرار اسـت شـروع بشـود.
ً
در مـورد كار انبیـاء ،اوال ،ارزشـیابى كار اینهـا ایجـاب مىكنـد كـه مـا نقطـه
شـروع آنها را بدانیم .براى اینکه یک معرفت كاملى در زمینه كار انبیاء براى
مـا بـه دسـت بیایـد ،چقـدر خوب اسـت كه این مسـئله را هـم بدانیم؛ كـه اینها
از كجـا شـروع مىكردنـد .علاوه برایـن ،بـراى مـا آموزنـده اسـت .مـا ا گـر دیدیـم
كـه انبیـاء بـه سـبك خاصـى و شـیوه معینـى همگـى عمـل كردهانـد ،ایـن بـراى
مـا مىتوانـد یـک درسـى باشـد ،بـه حكـم آنکـه پیـرو انبیـاء و دنبالـهرو مكاتـب
و راه آنهـا هسـتیم .از چندیـن نظـر بنابرایـن مفیـد اسـت كـه مـا ایـن مسـئله را
تعقیـب كنیـم.
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ُ
انبیـای عظـام الهـى  ...نقطـه شـروع كارشـان عبـارت بـود از بیـان ل ّـب و مغز و
اسـاس و روح مكتبشـان .انبیاء در شـروع انقالب و رسـتاخیز اجتماعى و عقیدتى،
بـا مـردم مجاملـه نكردنـد هرگـز .چنیـن نبـوده اسـت كـه یـک مـدت زمانـى مـردم
را سـرگردان كننـد بـا یـک حرفهـاى دیگـرى ،بـا یـک شـعارهاى دیگـرى ،و بعـد
از آنىكـه یـک مقـدارى موفقیـت پیـدا كردنـد ،بعـد آن شـعار اصلـى را در میـان
بگذارنـد ،نـه؛ از اول بـا صداقـت و بـا درسـتى و راسـتى ،آن هـدف واقعـى و نهایـى
خـود را بیـان كردنـد ،و آن چـه بـود؟ آن هـدف ،عبـارت بـود از توحیـد.
همانطـوری کـه در روزهـاى گذشـته تشـریح كردیـم ،توحیـد همهچی ِـز
مكتـب انبیـاء علیهمالسلام اسـت .توحیـد و معرفـت خـدا هـم مایـه تكامـل
و تعالـى روح انسـان اسـت ،كه ایـن هـدف عالـى و نهایـى انبیـاء اسـت ،و هـم
طـرح توحیـد بهمعنـاى ایجـاد یـک محیـط الهـى ،یـک جامعـه و نظـام الهـى،
یـک نظـام عادالنـه ،یـک نظـام بىطبقـه ،یـک نظـام بـدون اسـتثمار ،یـک
نظـام بـدون ظلـم ،بهمعنـاى تشـكیل یکچنیـن نظامىسـت و ایـن همـان
محیـط متناسبىسـت كـه دیـروز مىگفتیـم بـراى پـرورش موجـود انسـانى ،الزم
و ضرورىسـت.
توحیـد همهچیـز مكتـب انبیـاء اسـت .هـم تأمینكننـده هـدف نهایـى
و غایـى انبیـاء ،اعتقـاد بـه توحیـد و وجـود خـدا و وحدانیـت خداسـت ،و
نسـازى الزم مىداننـد ،بـراى
هـم اینکـه آن محیطـى را کـه بـراى انسا 
مسـازى؛ توحیـد بهتریـن و گویاتریـن شـعار اسـت؛
پیادهكـردن كارخانـه آد 
بـراى خاطـر اینکـه جامعـه توحیـدی یعنـى جامعـهاى كـه در آن ،خـدا فقـط
آقایـى و خدایـى مىكنـد .هیچكـس غیـر خـدا در آن خدایـى نمىكنـد .هیـچ
موجـودى در جامعـه توحیـدى ،تحمیـل و تكلیف و قانونگـذارى براى دیگران
نـدارد .هیـچ موجـود دیگـرى در جامعـه توحیـدى ،مـردم را بـه اطاعـت خـود فـرا
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پیغمبـر كـه نماینـده خداسـت.
نمىخوانـد،
حتـى پیغمبـر؛ حتـى َ َ
َ َْ َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ّ
َ
َ
ْ
ّ
ّ
ُ
ّ
ـال اللـه َیـا ِع َ
یسـى ْاب َ
«و ِاذ ق
ـاس ات ِخذونِـی َو ا ِم َـی ِإل َه ْی ِـن
ـن َم ْر َی َـم أ أنـت قلـت ِللن ِ
َ
ّ
ْ ُ
ون الل ِـه» 6خـداى متعـال بـه عیسـى خطـاب مىفرسـتد؛ آیـا تـو بـه مـردم
ِمـن د ِ
چنیـن آموختـهاى ،یـاد دادهاى كـه تـو را و مـادرت را خـدا و معبـود بداننـد؟
َ َ
َ
«قـال ُس ْـب َحان َك» منزهـى تـو پـروردگارا ،مـن هرگـز چنیـن آمـوزش غلطـى ،آموزش
بـدى نمىدهـم ،هرگـز .مـن پنـاه مىبـرم بـه تـو از اینکـه آنچـه كـه حق نیسـت و
َ َ
ُ ُ ُْ ََ
درسـت نیسـت ،آن را بـه مـردم یـاد بدهـم؛ ِ«ا ْن ك ْنـت قل ُت ُـه فق ْد َع ِل ْم َت ُه ت ْعل ُم َما
َْ
فِـی نف ِسـی» تـا آخـر آیه.
آیـه دیگـرى در ایـن زمینـه هسـت كـه البتـه مناسـبتر از ایـن اسـت ،اینکه
ُ ُ
هیـچ پیغمبـرى حـق نـدارد كـه مـردم را بگویـد كـه «كونـوا ِع َب ًادا ِلـی» .مضمون
آیـه ایـن اسـت ،ا گـر بخواهیـد در كشـفاآلیات پیـدا كنیـد«ُ ،ك ُونـوا ِع َب ً
ـادا ِلـی»
در آیـه هسـت؛ مىتوانیـد از ایـن جملـه در كشـفاآلیات پیـدا كنیـد .هیـچ
پیغمبـرى حـق نـدارد بـه مـردم بگویـد :مـردم شـما بندههـا و بردههـاى مـن
ً
باشـید .البتـه پیداسـت كـه پیغمبـر صریحـا نمىگویـد بـه مـردم ،مـردم بـرده
مـن و غلام مـن باشـید؛ منظـور این اسـت كه حق نـدارد هیـچ پیغمبرى ،حتى
مـردم را بـه فرمـان خـود ،بـدون قیدوشـرط ،دعـوت كنـد؛ یعنـى آنىكـه فقـط
حـق خداسـت .وقتىكـه پیغمبـر اینجـورى بـود ،وقتـى بنـده برگزیـده خـدا
حـق نـدارد در قلمـرو حكومـت و ملـك خدایـى تصرفـى بكنـد ،وقتىكـه پیـامآور
وحـى پـروردگارى ،نمىتوانـد مـردم را بـه اطاعـت خـود ،بـا قطعنظـر از خـدا
ِ

زورگویـان
فرابخوانـد ،تكلیـف دیگـران معلـوم اسـت .قدرتهـاى سیاسـى،
ِ
ممتـد دراز ،بـر
تاریـخ ،قلدرانـى كـه در طـول زمانـه عمـر بشـرى ،در ایـن مـدت
ِ
مـردم تحمیـل داشـتند ،تكلیـف داشـتند ،بـار بـر دوش مـردم داشـتند ،اینهـا
 6ـ سوره مبارکه مائده ،آیه 116
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همـه برخلاف توحیـد ،عملـى انجـام دادنـد ،توحیـد اینهمـه را نفـى مىكنـد؛
ایـن معنـاى توحیـد اسـت. ... .
اهمیـت مسـئله اینجاسـت كـه حساسـیت و درك مـردم زمـان پیغمبـران و
عـدم وجـود ایـن درك در مـردم زمانهـاى بعـد ،مثـل مـن و شـما ،ایـن معلـول
چیسـت؟ پیغمبرهـا تـا آمدنـد ،از قـدم ّاولـى كـه وارد شـدند ،دوستانشـان و
دشمنانشـان مشـخص شـدند ... .از اول آنكسـانىكه بایـد پیغمبـر را بكوبنـد،
فهمیدنـد كـه بایـد بكوبند ،بر كسـى پوشـیده نماند .همچنانىكه هركسـى از آن
طبقـهاى كـه بایـد بپذیرند ،دركش ،شـعورش ،فهمش ،توفیقش بیشـتر بود ،او
هـم از اول و هرچـه زودتـر فهمیـد كـه پیغمبر چه مىگویـد و به چه فرامىخواند.
 ...هـر دو گـروه فهمیدنـد كـه پیغمبـر حرفـش چیسـت در ایـن دنیـا ،چـه
مىخواهـد بگویـد .حرفـى كـه بنـده و جنابعالـى هنـوز درسـت نفهمیدیـم... .
ایـن مطلبـى كـه مـا بایـد اینجـا بایسـتیم ،بـا شـما حـرف بزنیـم تـا ثابـت كنیـم،
ـهرى آن
اسـتدالل كنیـم ،روشـن كنیـم؛ مطلبىسـت كـه عـرب بیابانـى یـا ش ِ

روزگار بعثـت پیغمبـر ،در اولیـن جملـه قضیـه را مىفهمیـد.
ِ

امروز ما باید با شـما صحبت كنیم ،بگوییم كه روح توحید عبارت اسـت از

اول اول
نفى هرگونه قدرتى جز قدرت پروردگار .ابولهب همین مطلب را همان ِ
فهمیـد .ولیدبنمغیـره مخزومـى ،آقـاى قریـش ،ابوجهـل ،آقـاى دیگ ِـر قریـش و

همچنیـن امـی ابنفلان و دیگـران و دیگـران ،آقایـان قریـش ،اول ،این مطلب
ّ
را فهمیدنـد .فهمیدنـد اینىكـه مىگویـد ِالالـه ِال اهلل ،اینىكـه مىگویـد خدایـى،
معبـودى جـز اهلل نیسـت ،فقـط بـه یک مسـئله اعتقـادى دعـوت نمىكند ،بلكه
بـه یـک مسـئله اجتماعى نیـز دعوت مىكنـد. ... .

101

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ن
� ب� ت
و� در�ر� ن�

شـما خیـال مىكنیـد كـه علـت مخالفـت كفـار قریـش ،سـردمداران كفـر و
ضاللـت بـا پیغمبـر ،جـز همیـن مطلـب كـه مقـام خـود و موقعیـت اجتماعـى خود
را در خطـر مىدیدنـد ،چیـز دیگـرى بـوده؟ آیـا بـراى بتهـا دلشـان مىسـوخت؟
اینقـدر اینهـا مؤمـن بودنـد؟ مـا ندیدیـم در طبقـات بـاالى اجتماعـى ،در هیـچ
دلسـوز فـداكار بـراى دیـن ،بـراى
واقعـى
مؤمـن
زمانـى ،اینکـه مردمـى باشـند
ِ
ِ
ِ
مقدسـات ،هـر دینـى و هر مقدسـاتى ،هرکسـی هم در طول زمـان گفته ،بىخود
گفتـه ،تجربـه نشـان داده كـه دروغ میگویـد ... .مىدیدنـد توحیـد كاخ آقایـى
و ریاسـت آنهـا را ویـران خواهـد كـرد .مىدیدنـد نفـى ِاالهـان ،نفـى خدایـان؛
یعنـى ایجـاد جامعـه توحیـدى و ایجـاد جامعـه توحیـدى ،بهمعنـاى حكومـت
انحصـارى خـدا و اطاعـت انحصـارى از خـدا.
 ...پیغمبـر وارد اجتمـاع كـه مىشـود ،مىگویـد كـه هیـچ خدایـى جـز خـدا
نیسـت ،اولیـن كلمـه او ،ایـن كلمـه اسـت ،تـا ایـن كلمـه را مىگوید ،بنـا مىكنند
مقابـل آن صفآرایـى كـردن ،مخالفـت كردن ،ضدیت كـردن ،او را نابود كردن
حتـى؛ در مـواردى بـه نابـودى او هـم كار منجـر مىشـد.
اولین نغمه دعوت انبیاء و نقطه شـروع كارشـان اعالم توحید اسـت،
اعلام حـرف آخـر؛ حـرف آخـر را اول مىزننـد .مكاتـب و احـزاب سیاسـى در دنیـا،
آنهایـى كـه بـا خـدا و دیـن ارتباطـى ندارنـد؛ حرفـى ندارنـد كـه مدتها مـردم را
دنبـال نخودسـیاه بگرداننـد ،مدتهـا سرشـان را بـا شـعارهاى پـوچ و توخالـى
گـرم كننـد ... ،بعـد آخـرش ببینیـم كـه مطلـوب و منظـور از اول اینهـا نبـوده.
 ...انبیـاء نـه ،راسـت و حسـینى و صـاف ،مطلـب را از اول بیـان مىكننـد .از اول
بـه مـردم مىگوینـد منظـور مـا چیسـت.
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علت تبیین اولیه هدف توسط انبیاء
فایـده اینجـور گفتـن چیسـت آقـا؟ چـه عیـب دارد كـه انبیـاء اول مـردم
را َد َول بدهنـد؟ مدتـى مـردم را سـر بدواننـد ،مدتـى حرفهـاى پـوچ بزننـد،
مدتـى آنچـه را كـه نمىخواهنـد ،بـه مـردم وانمـود كننـد كـه مىخواهیـم ،در
آخـر ،هدفشـان را تأمیـن كننـد؛ چـه مانعـى دارد؟ مانعـش ایـن اسـت كـه دین با
آ گاهـى و بصیـرت همـراه اسـت .ایمان دینـى ا گر كوركورانه و ناآ گاه باشـد،
فایـده نـدارد .دیـن مىخواهـد هركسـى كه بـه او مىگرود ،هركسـى كه وارد
منطقـه و محیـط او مىشـود ،از اول بدانـد كـه بـه كجـا مـىرود و دنبـال چـه
بیابانـى بىاطلاع ازهمهجـا هـم ،وقتـى مىآیـد پیـش
عـرب
كارى مـىرود .آن ِ
ِ
پیغمبـر مسـلمان مىشـود ،از آن سـاعت اول مىدانـد چـه مىخواهـد ،دنبـال
مجهـول مطلـق نیسـت ،مىفهمـد چـه مىخواهـد؛ بـراى همیـن اسـت كـه
تـاب آنهمه رنج
آنجـور تحمـل مىكنـد و صبـر مىكنـد .بـراى همیـن اسـت كـه ِ

و شـكنجه و سـختى را مـىآورد ،چـون مىدانـد چـهكار مىكنـد .و همیشـه در
مبـارزات و مصادمـات و سـتیزهها ،در تمـام طـول تاریـخ و همـه جـاى عالـم ،ا گـر
آن شـخصی كـه اقـدام مىكنـد ،آ گاه نباشـد ،ا گـر ندانـد كـه چـه مىخواهـد ،ا گـر
ندانـد دارد دنبـال چـه مقصـودى و چـه معشـوقى مـىدود ،در آن لحظـات اول
خسـته خواهـد شـد و ایـن خیلـى امـر طبیعىسـت. ... .
علـت آنكـه ادیـان ،از اول سـخن آخـر را بیـان مىكننـد و مىگوینـد ،دلیـل
اینکـه از اول مىگوینـد مـا بـراى چـه آمدیـم ،پردهپوشـى نمىكننـد ،همیـن
افـراد گرویـده و وابسـته بـه دیـن ،از روى آ گاهـى،
اسـت؛ بـراى ایـن اسـت كـه ِ
از روى بصیـرت ،بـدون اینکـه سـر خودشـان را گـرم بكننـد ،وارد دیـن شـوند.
درسـت نقطـه مقابـل آنىكـه امـروز در دنیـاى دیـن معمـول اسـت .در دنیـاى
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دیـن ،بصیـرت و آ گاهـى جرم اسـت ،جرم .آدم متدیـن و آدم ضد دین ،عجیب
ایـن اسـت كـه ایـن دو گـروه ،هـم متدیـن ،هـم ضـد دیـن ،در بعضـى از مسـائل
دینـى بـه نتیجـه واحـدى مىرسـند .آدم متدیـن و آدم ضـد دینـى ،هـر دو ّ
كانـه
باورشـان آمـده كـه دیـن یعنـى نفهمیـدن ،دیـن یعنـى چشـم و گـوش را بسـتن،
ً
اصلا فكـر نكـردن .بـه ظاهـر مىگوییـم و مىگوینـد متدینیـن ،كـه اصـول دیـن
استداللىسـت ،در اصـول دیـن بایسـتى كسـى تقلیـد از كسـى نكنـد ،امـا جـرأت
دارى تقلیـد نكـن ،جـرأت دارى در یـک گوشـه از اصـول دیـن ،یـکذره از تقلیـد
ً
بیـا اینطرفتـر ،ببیـن چگونـه فـورا ضربهفنـى خواهـى شـد .باورمان آمـده همه
كـه دیـن یعنـى بـدون بصیـرت و بـدون آ گاهـى و بـدون درك و چشمبسـته و
ّ
متعبدانـه در یـک راهـى رفتـن .چـون شـنیدیم و مىدانیـم كـه در فـروع دیـن
بایـد بـه متخصـص رجـوع كـرد و متخصـص را شـناخت و دنبالـش رفـت ،خیـال
كردیـم كـه دیـن همهجایـش همینجـور اسـت ،درحالىكـه درسـت بـه عكـس
اسـت ،درسـت بـه عكـس اسـت ،صدوهشـتاد درجـه بـا همدیگـر اینهـا فـرق
دارد.
ً
دیـن اساسـا بـا آ گاهـى و بصیـرت اسـت .بـه هیچكـس نمىگوینـد حـاال شـما
ً
ً
عجالتـا قبـول بكـن ،بعـد خواهـى رفـت ،تحقیـق خواهى كـرد ،ابـدا؛ در عالم دین
ایـن حرفهـا نیسـت .اگـر هـم بـه فـرض قبول بكنـى ،تا وقتـى دلت قبـول نكرده
ً
است و از روى آ گاهى نبوده ،واقعا قبول نكردى .اگر هم تو دین را قبول كردى،
دیـن تـو را قبـول نكـرده ،تـا وقتـى از روى بصیـرت و آ گاهـى نباشـد .بـراى اینکـه
دیـن بـراى آ گاهـى ،قیمـت قائـل اسـت ،بـراى بصیـرت ارزش قائـل اسـت ،بـراى
انسـان بابصیـرت ،مقـام برتر و باالتر قائل اسـت .بـراى اینکه مىخواهد همگان،
ِ

آغـاز توجـه بـه خـدا ،آ گاهانـه توجـه داشـته باشـند .بـراى این منظورهاسـت كه
از ِ
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انبیـاء از اول منظـور خودشـان را و هـدف آخرشـان را بیـان مىكننـد.
مطلـب دیگـرى كـه در ایـن زمینـه مىتوانیـم از آن اسـتنباط و اسـتنتاج
بكنیـم و نتیجـه بگیریـم ،ایـن اسـت .آنچـه را كـه نتیجهگیرى مىكنیـم در این
بحـث ،دو ،سـه مـورد اسـت؛ یکـىاش همیـن بـود كـه اآلن عـرض كـردم ،كـه
مسـلمان نـاآ گاه را قبـول نمىكنـد.
دیـن آ گاهـى و بصیـرت را اصـل مىدانـد و
ِ

لزوم شروع تبلیغ دین با توحید
نكتـه دوم ایـن اسـت كـه پیـروان انبیـاء ،آنكسـانىكه خـود را وارث نبوتهـا
مىداننـد ،نهفقـط علمـا ،البتـه علمـا وارثـان انبیائنـد ،امـا همـه الهیـون عالـم بـه
یک معنا وارثان انبیاء محسـوب مىشـوند ،هركسـى كه در راه توحید مشـى بكند
و توحیـد را بهعنـوان یـک قطعنامـهاى قبـول بكنـد ،این آدم پیـرو ابراهیم و پیرو
موسى و پیرو عیسى و پیرو همه پیغمبران عزیز و بزرگوار دیگر خداست؛ پیروان
انبیاء از چه راهى مىخواهند وارد بشـوند؟ از كجا مىخواهند شـروع كنند ،بهتر،
و قاطعتـر و نتیجهبخشتـر از آن نقطـهاى كـه انبیـاء از آنجـا شـروع كردنـد؟
مـا چـرا امـروز وقتىكـه صحبـت دیـن مىشـود ،اول توحیـد را مطـرح
ً
نمىكنیـم؟ چـرا؟ ایـن یـک سؤالىسـت كـه بایـد واقعـا بشـود ،مگـر غیـر از ایـن
اسـت؟ آنجـا كـه سـخن از دیـن مـىرود ،صـدى چنـدش سـخن از توحیـد
مـىرود؟ مـا چـرا بـراى متدینكـردن مـردم خـود ،جامعـه خـود ،دنیـاى خـود،
ازآنجایىكـه انبیـاء شـروع كردنـد ،شـروع نمىكنیـم؟ مـا مىخواهیـم مـردم
دنیـا را بـه دیـن اسلام معتقـد كنیـم؛ از راهـى غیـر از راهـى كـه انبیـاء وارد شـدند،
وارد مىشـویم؛ بایـد توحیـد را مطـرح كنیـم ،همـان توحیـدى كـه انبیـاء مطـرح
كردنـد .ا گـر نتوانیـم در افـق جهانـى ،در سـطح بینالمللـى ،آن رسـتاخیز را
بهوجـود بیاوریـم ،كـه البتـه بـه ایـن آسـانیها هـم نمىتوانیم؛ الاقـل مىتوانیم
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در سـطح بینالمللـى و در افـق جهانـى ،بـه مـردم بگوییـم كـه هـدف و مقصـد
انبیـاء ،ایجـاد آنچنـان رستاخیزىسـت؛ ایـن را كـه مىتوانیـم بگوییـم .چـرا
ایـن را مطـرح نمىكنیـم؟
ً
ً
چرا گویندگان دینى بهجاى آنكه از توحید شروع كنند ،فكرا و عمال؛
مىپردازند به مسائل فرعى و درجه دو و سه؟ این خیلى مسئله قابل توجه و
قابل اهمیتىست ... .حاضر است ساعتها بحث كند در اینکه نكیر و منكر
وقتى در قبر مىآیند ،به چه صورت مىآیند؟  ...مسئلهاى كه دانستنش و
ندانستنش یک ذره تأثیر ندارد در مسلمان بودن آدم ،هیچ تأثیر ندارد در
انجام تعهدات اسالمى ما ... ،اما هرگز حاضر نیستند به این مسئله
عمل و
ِ

اصل توحید براى شكل جامعه ،براى نظام اجتماعى،
بیندیشند كه توحیدِ ،
پیشنهادش چیست؛ آیا پیشنهادى دارد یا ندارد؟ حرف ما این است كه این

كارها باید در درجه اول قرار بگیرد.
درسى كه ما مىگیریم از كار انبیاء و از نقطه شروع دعوت انبیاء ،از
جمله یکى این است كه باید ما هم نقطه شروعمان را همان نقطه شروع
انبیاء قرار بدهیم .اگر رستاخیز انبیاء را نتوانیم انجام بدهیم ،الاقل مىتوانیم
بگوییم كه رستاخیز انبیاء این است ،هدف انبیاء این است ،راهشان این
است ،تشریح بكنیم ،این کار را كه مىتوانیم بكنیم .درباره پیغمبر آخرالزمان
پنج در زندگى
اگر بحث بشود ،ترجیح داده مىشود به مسائل درجه چهار و ِ
ً
آن بزرگوار  ...اما اینکه نبى اكرم اصال براى چه آمده بود؟ پیشنهادش درباره
ً
شكل اجتماع چه بود؟  ...آنچه كه اصال مطرح نیست ،همین است.
امروز روزى نیست كه دنیاى اسالم طاقت تأخیر در این مسائل را داشته
بیمار ما
باشد .امروز آن ِ
وقت زیاد را ما نداریم ،امروز آن فرصت را نداریم ،امروز ِ

محتضر است ،محتضر ،ساعتش دیر است .امروز باید هرچه را كه الزمتر است،
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جلوتر بیندازیم ... .سخن آخر اینکه ا گر چنانچه این نصیحت را از ما قبول
ً
نمىكنى ،اقال از اینکه نصیحت كردیمَ ،ب َدت نیاید؛ اینهم یک مطلب دیگر.
بهترین مردم آن كسىست كه از نصیحت شنیدن بدش نیاید.
ِ

تبیین قرآنی سرآغاز دعوت انبیاء
بنابراین نقطه شروع دعوت انبیاء توحید است .شاهدی كه بر این معنا از
قرآن برایتان ذكر كردیم ،دیگر چون نمىخواهم تفصیل بدهم ،یکى سوره نحل
ُ ُ
ً
ََ
ْ
است و آیهاش این است«َ :و لق ْد َب َعث َنا فِی ك ِ ّل أ َّمـهٍ َر ُسولا» 7و همانا برانگیختیم
در هر امتى پیامبرى .حرفش چه بود این پیامبر و رسول؟ حرفش و پیامش
َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َّ
الط ُاغ َ
وت» كه عبودیت كنید خدا را و دورى
این بود« :أ ِن اعبدوا الله و اجت ِنبوا
حرف اول پیغمبرهاستّ .اولى كه مىآیند ،هنوز از گرد
بگزینید از طاغوت؛ این ِ
َ
َ
ُ
َ
الطاغ َ
راه نیاسوده ،حرفش این است« :أن ْاع ُب ُدوا ا ّلل َه َو ْاج َتن ُبوا ّ
وت».
ِ
ِ
طاغوت رقیب خداست .طاغوت آنىست كه شاخ به شاخ ،مقابل
خود تویى؛
خدا و فرمان خدا مىایستد ،هر که هست .گاهی این طاغوت ِ
َ
َ«أ َ
َ
عدى َع ُد ّو َك َن ُ
فس َك ّالتی َب َ
ین َج َنبیک» ،گاهى طاغوت همان دل هرزهدراى
ِ
آقایىطلبى یک آدم
توست .گاهى طاغوت همان هوس روز و شب توست .گاهى
ِ

طاغوت اوست ،تكبر یک انسان طاغوت اوست .گاهى هم قدرتهاى خارج از
وجود انسانند .قدرتهایى كه همینطور دایرهوار وسیع مىشود ،وسیع مىشود
و باال مىرود .بههرحال پیغمبرها وقتىكه آمدند ،گفتند خدا ،نه طاغوت .اول
جملهاى كه گفتند این بوده كه عبادت كنید و عبودیت كنید خدا را و اجتناب
كنید ،دورى كنید ،بىاعتنایى كنید به طاغوت.
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َْ
َّ
َ
َ
«ف ِم ْن ُه ْم َم ْن ه َدى الل ُه» بعضىشان را خدا هدایت كرد« ،و ِمنهم من حقت علیهِ
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َّ َ َ
الضلال ُـه» بعضىشان كسانى بودند كه ضاللت و گمراهى بر آنان قرار گرفت.
َْ
َ
َ ُْ ُ َ َْ َ
ك َان َع ِاق َب ُـه ْال ُم َك ّ ِذب َ
ین»
«ف ِس ُیر وا فِی الأ ْر ِض» در زمین سیر كنید« ،فانظر وا كیف
ِ
ببینید عاقبت آنكسانىكه ضاللت بر آنان قرار گرفته بود و پیغمبر را تكذیب
كردند و هدایت او را نپذیرفتند چگونه شد .ببینید تمدنهاى برافتاده را ...
كه از آن جز نامى در ستون تاریخ باقى نماند. ... .
اما بهطوركلى تا آخر دنیا این است؛ هر جامعهاى ،هر امتى كه بر روال دین
حركت نكند و برطبق دین حركت نكند ،نابود خواهد شد .نهاینکه آدمهایش
همه خواهند مرد ،نه؛ نابود شدن امت ،بهمعناى نابود شدن تشكیالت ملى
آنهاست .جذب مىشوند ،هضم مىشوند ،جزو ملتهاى دیگر مىشوند،
ً
َ ُْ ُ َ َْ َ
ك َان َع ِاق َب ُـه ْال ُم َك ّ ِذب َ
ّ
ین» .این
ملیتشان اصال از بین مىرود« ... .فانظر وا كیف
ِ
در سوره نحل بود ،حاال سوره اعراف.
ُ ّ ُ َّ َ ُ ً
َ
َ
ْ
در سوره نحل ،بهطور كلى میگوید«َ :و لق ْد َب َعث َنا فِی ك ِل أمـه رسولا» در
همه امتها پیغمبر فرستادیم ،اما در سوره اعراف ،دانهدانه پیغمبرها را ذكر
َ َ ْ َْ َ ْ َ ُ ً َ َ
وحا ِإل ى ق ْو ِمهِ » 8نوح را
مىكند .اول از نوح شروع مىكند ،مىفرماید« :لقد أرسلنا ن
َ
ََ َ َ
بهسوى قومش فرستادیم« ،فقال َیا ق ْو ِم ْاع ُب ُدوا ا ّلل َه» ،ببینید اولین حرفش این
ُ
َ
َ ُ
َّ
است ،گفت اى قوم من! «ا ْع ُب ُدوا الل َه» عبودیت كنید خدا را«َ ،ما لكم ِّم ْن ِإلهٍ
ّ َ َ ُ َ ُ َ
َ
غ ْی ُر ُه» شما را معبودى جز او نیست؛ معبود حقیقی یعنى«ِ .إنِی أخاف َعل ْیك ْم َعذ َاب
َ َ
یم» من مىترسم بر شما از عذاب روزى بزرگ .بعد قومش به او جواب
ی ْو ٍم ع ِظ ٍ
دادند ،گفتند كه قبول نمىكنیم و چه و چه و چه و ماجراى توفان؛ اینهایش
محل بحث ما نبود ،تا باز مىرسد نوبت به عاد.
مىفرماید«َ :و إ َل ى َعاد َأ َخ ُاه ْم ُه ً
ودا» 9فرستادیم بهسوى قوم عاد ،برادرشان
ٍ
ِ
 8ـ سوره مبارکه اعراف ،آیه 59
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هود را«َ ... .و َت ْنح ُت َ
ون ِم َن ْالجبال ُب ُی ًوتا َفار ِه َ
ین» ،10درباره این قوم عاد است
ِ
ِ ِ
ِ
ً
ظاهرا ،كه اینها در میان كوهها خانه مىساختند ،بعید نمىداند آدم که برای
آن اواخر عهد حجرى باشد كه بعضى از دانشمندان مادى ذكر كردند و ترسیم
كردند .غرض ،برای خیلى قدیمند .پیغمبرى داشتند اینها به نام هود ،آن
َ َ ُ
َ َ
َ َ َ
هم باز به اینها همین را مىگفت« ،قال َیا ق ْو ِم ْاع ُب ُدوا ا ّلل َه َما لك ْم ِم ْن ِإلهٍ غ ْی ُر ُه»
گفت اى مردم ،خدا را بپرستید و عبودیت كنید كه شما را جز او خدایى نیست.
ً
ضمنا ببینید با این بیان چقدر غلط و باطل مىشود فرضیه آنكسانىكه
مىگویند توحید و بهطور كلى دین ،بر اثر وضع طبیعى انسانها و از روى
ً
جهالت و نادانى انسانها بهوجود آمد و دین تدریجا به توحید رسید.
مىگویند اول اقوام مشرك بودند ،بعضى از این جامعهشناسهایى كه از بر حرف
مىزنند ... .بدون مطالعه یک قسمت مهمى از تاریخ ،راجعبه مسائل پدیدههاى
دین و مذهب و این چیزها حرف مىزنند. ... .
بههرحال«َ ،ا َف َلا َت َّت ُق َ
ون» آیا اى قوم من ،پروا نمىكنید؟ توحید را به اینها
مىخواست بقبوالند و بفهماند .حاال اینجا ،من گفتگو و مذاكره قومش را با
حضرت هود ذكر كردم .از روى قرآن مىخوانم و ترجمه مختصرى مىكنم.
َ َ ْ َ ُ َّ
َ
َ َ
«قال ال َملأ ال ِذ َین كف ُر وا ِم ْن ق ْو ِمهِ » آن مأل و برجستگانى كه از قوم او كافر بودند،
به او اینجور مىگفتند« :ا َّنا َل َن َر َاك فی َس َف َ
اهـهٍ » ما تو را در سفاهت و نابخردى
ِ
ِ
ْ
َ
میبینیم«َ ،و إ َّنا َل َن ُظ ُّن َك ِم َن الك ِاذب َ
ین» و ما تو را از درو غگویان مىپنداریم. ... .
ِ
ِ
َ«ق َال َیا َق ْوم» گفت اى قوم من«َ ،ل ْی َس بی َس َف َ
اه ٌه» در من نابخردى نیست« ،وَ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ّ
َل ِكنّی َر ُس ٌول ِمن ر ّب ال َعال ِم َ
ین» بلكه من پیامبرى از پروردگار جهانیانم .درمقابل
ِ
ِ
ُ
اتهام آنها ،سخن ناشایست آنها ،سخن حق خود را تكرار كرد« .أ َب ِ ّل ُغ ُكمْ
ََ َ ُ َ
ر َس َال َ ّ
اص ٌح
ات ربِی» كه مىرسانم به شما پیامهاى پروردگارم را«َ ،و أنا لك ْم ن ِ
ِ
ِ
 10ـ سوره مبارکه شعرا ،آیه  : 149و هنرمندانه (براى خود) از كوهها خانههایى مىتراشید.
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َ
أ ِم ٌ
ین» من براى شما خیرخواهى امانتدارم .خیر شما را مىخواهم ،رشد شما را
مىخواهم ،پیشرفت شما را مىخواهم كه شما را به خدا و توحید دعوت مىكنم.
َ
َ
ُ
َ ُ َ
ُ ْ
ُ
«ا َو َع ِج ْب ُت ْم أ ْن َج َاءك ْم ِذك ٌر ِمن ّر ِّبك ْم َعل ى َر ُج ٍل ِم ْنك ْم ِل ُی ْن ِذ َرك ْم» آیا در شگفت شدید
از اینکه یادآورىاى ازطرف پروردگارتان بهسوى شما آمد ،بهوسیله مردى از
خود شما ،تا شما را بترساند؟ یعنى از اینکه یک انسانى از انسانهاى معمولى،
در همین كسوت شما ،در همین لباس شما ،به مقام نبوت و پیامبرى برسد،
ْ ُ
تعجب مىكنید؟ َ«و اذك ُر وا» ،آنوقت اینها را به یک مسئله تاریخى توجه
ْ َ ُ ََُ
َ ُ
ْ ُ
مىدهد؛ َ«و اذك ُر وا ِإذ َج َعلك ْم خلف َاء ِم ْن َب ْع ِد ق ْو ِم ن ٍوح» به یاد آورید كه خدا شما
ْ َْ
ُ
را جانشینان ساخت پس از قوم نوح ،آن قوم گنهكار«َ ،و َز َادك ْم فِی الخل ِق َب ْص َط ًه»
َ ْ ُ
شما را در آفرینش ،در خلقت و در اندام ،نیرو و قدرت بیشترى داد« .فاذك ُر وا
َ
اء ا َّلله» به یاد آورید نعمتهاى خدا را«َ ،ل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُح َ
ون» شاید به موفقیت و
ِ
َءال َ ِ
پیروزى و رستگارى برسید.
ً
َ ُ َْ َ
«قالوا أ ِج ْئت َنا» ،ببینید ،دشمن هم فورا مىفهمد كه عبادت انحصارى خدا
َ
َ ُ َْ َ
یعنى چه « .قالوا أ ِج ْئت َنا ِل َن ْع ُب َد ا ّلل َه َو ْح َد ُه» آیا تو آمدهاى نزد ما تا ما فقط خدا را
ََ
َ
َ
بپرستیم و عبودیت كنیم؟ َ«و نذ َر َما ك َان َی ْع ُب ُد َآب ُاؤنا» و آنچه را كه پدران
ما عبودیت آن مىكردهاند ،آنها را كنارى بگذاریم؟ از بتهاى بىجان
َْ
َ َ
و بتهاى جاندار هر دو« .فأ ِت َنا ِب َما ت ِع ُدنا» آنچه كه بدان ما را وعده و وعید
ْ ُ ْ َ َ َّ
الص ِاد ِق َ
مىدهى ،آن را براى ما بیاور؛ ِ«ان كنت ِمن
ین» ا گر راست مىگویى.
َ َ َ َ َ ُ
َ ُ
َ َ
«قال ق ْد َوق َع َعل ْیك ْم ِمن ّر ِّبك ْم ِر ْج ٌس َو غض ٌب» گفت بىگمان بر شما قرار گرفته
است پلیدى و خشم .پلیدى و خشم ،پلیدى در وجود خودتان و خشمى از ناحیه
َ ُ ُ َ
پروردگارتان شما را فراگرفت؛ بدبخت هستید« .أ ت َج ِادلون ِنی» آیا با من مجادله
َ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ َ َ ْ
ُ
وها أن ُتم َو َآب ُاؤك ْم» درباره نامهاى پوچ و بىمغزى كه
مىكنید؟ «فِی أسم ٍاء سمیتم
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خود شما و پدرانتان نام بر آنها گذاشتید ،آن نامها را جعل و وضع كردید ،براى خاطر
این موجودى كه خودتان این موجود را درست كردید و به او قدرت بخشیدید ،براى
َ َ َّ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ
ان» كه خدا درباره آن هیچ
خاطر او با من مجادله مىكنید؟ «ما نزل الله ِبها ِمن سلط ٍ
سلطانى ،یعنىهیچقدرتى،نازلنكردهاست،یاهیچحجتى...،حجتیعنىدلیل
و برهان .و سلطان ،هم بهمعناى قدرت مىآید ،هم بهمعناى حجت ،یعنى دلیل
و برهان؛ اینجا هر دو معنا مىتواند باشد .یکى این معنا كه بگوییم خداى متعال
هیچ حجتى و دلیلى بر درستى و راستى و استوارى این خدایان تو و خداوندگاران تو،
براى تو نفرستاده .حرف دیگر اینکه بگوییم نه ،خدا هیچ قدرتى به آنها نداده ،و
زبون عاجز ناتوان را كه هیچ قدرتى خدا به آنها نداده است در كنار
این موجودات ِ
ُ
ّ
الم ْن َت ِظ َ
خدا مىگذارید«َ .ف ْان َت ِظ ُر وا إنی َم َعكم ِّم َن ُ
رین» منتظر باشید ،من نیز با شما از
ِِ
منتظرانم.اینها را گفت،بعدعذابپروردگار نازلشد.
�ذ
ث ف
م�بح� ه�دهم:
ن�گاهی گ را ب�ه
در دعوت انبیاء نخستین شعار ،نغمه توحید است که اساسیترین
نقطه و روح و عنصر اصلی مکتب آنان میباشد .توحید و برنامه
توحیدی عالوه بر این که مسیر اصلی برای تکامل و سعادت انسان
است ،الزمه این تکامل و هدایت را که تحقق جامعه توحیدی است
آسانتر و هموارتر میکند .انبیاء هدف و مسیر را صادقانه و واضح در
ابتدای دعوت خویش بیان میکنند و دعوت آنان با بیداری آ گاهانه
و روشنبینانه آغاز میشود .لذا از همان ابتدا معارضین و دشمنان
مشخص و معین میشوند .ایمان مؤمنان نیز از آغاز با بصیرت کامل
بوده بنابراین از انحرافهای مکتبی ایشان جلوگیری میشود.
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سؤاالت:
 -1چـرا حتـی برخـی علمـا و گرو ههـای مذهبـی ماننـد راهبـان بـا دعـوت انبیـاء
مخالفـت میکردنـد؟
خوردن انسـان از تبلیغـات دروغین و
 -2چـه راهـکاری بـرای ممانعت از فریب
ِ

خـوش ظاهر ،مؤثر اسـت؟

 -3کار جبههای و تشکیالتی معارضان انبیاء چگونه است؟
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ْ َّ َّ ْ َّ
ِبس ِمالل ِهالرح ِمن
یم
الر ِح ِ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ً
َ
َو َك َذ ِل َك َج َع ْل َنا ِلك ّل نب ّی عد ّوا ش َی ِاط َ
ین ال ِإن ِس َوال ِج ِّن ُی ِوحی َب ْعض ُه ْم ِإلى َ َب ْع ٍض
ِ ٍِ
َ َ ْ
ُز ْخ ُر َف ْال َق ْول ُغ ُر ًورا َو َل ْو َش َاء َر ُّب َك َما َف َع ُل ُوه َف َذ ْر ُه ْم َو َما َی ْف َت ُر َ
ون (َ )١١٢و ِل َت ْصغى ِإل ْیهِ أف ِئ َد ُه
ِ
َّ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُّ ْ َ ُ
َ
آخرهِ و ِلیرضوه و ِلیقت ِرفوا ما هم مقت ِرفون ()١١٣
ال ِذین لا یؤ ِمنون ِبال ِ
سوره انعام

َ َْْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ُ ْ
وسى ب َآیات َنا َو ُس ْل َطان ُّ
َو َل َق ْد َأ ْر َس ْل َ
ُ
َ
ون فقالوا
ین (ِ )23إل ى ِفرعو َن و هامان و قار
ب
م

م
ا
ن
ِ ِ
ٍ ِ ٍ
َ
َ
َ ٌ َ
ك َّذ ٌ
()24ف َل َّما َج َاء ُهم ب ْال َح ّق ِم ْن ِع ْن ِد َنا َق ُال ْوا ْاق ُت ُل ْوا أ ْب َن َاء ا ّل ِذ َین َء َام ُن ْوا َم َع ُه وَ
اب
س ِاحر
ِ
ِ
َّ
َ َ
َْ ُْ ْ َ َ ُْ َ َ َ ُْ ْ َ
َ
ال()25
استحیوا ِنساءهم و ما كید الك ِاف ِرین ِإلا فِی ضل ٍ
سوره غافر

َ ُ ْ
َّ َّ َ َ ُ َ َّ ُ ْ
َ ْ
َ
َ
كاف ُر َ
ون(َ )34وقالوا
َو َ َماأ ْر َس َل َنافِیق ْ َر َیهٍ ِّمنن ِذ ٍیر ِإلاقال ُم َترفوها ِإنا ِب َماأ ْر ِسل ُت ْم ِبهِ
ِ
َ ْ ُ ْ
ك َث ُر أ ْم َو ًالا َو أ ْوَل ً
ادا َو َما َن ْح ُن ب ُم َع َّذب َ
ین()35
نحن أ
ِ ِ

سوره سبأ

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ َ ً ّ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َّ
الن ِاس
ان لیأكلون أموال
ْ یا أیها ال ِذین ءامنوا ِإن ك ِثیرا ِمن الأحب ِار و الرهب ِ
َّ َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ
َ
َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ
َ
یل الل ِه و ال ِذین یك ِنز ون الذهب و ال ِفضه و لا ین ِفقونها فِی
ِبالب ِاط َ ِل َو ی ّصدون ع َن س ِ َب ِ
َسب ّ َ ْ ُ َ
یم()34
یلالل ِهفب ِشره ْم ِبعذ ٍابأ ِل ٍ
ِ ِ
سوره توبه

جامعه ایدهآل اسالمی
گفتیـم كـه نبـوت یـک رسـتاخیز اجتماعى اسـت ،و گفتیم كـه از اصول
ایـن رسـتاخیز ،یکـى عبـارت اسـت از نفـى طبقـات اجتماعـى؛ بهاینمعنى
كـه طبقـات ضعفـا و بـردگان و مسـتمندان و محرومـان از سـویى ،و طبقـه
قدرتمنـدان و زورگویـان و برخـورداران از سـوى دیگـر ،در محیطـى كـه
سـاخته و پرداختـه نبـوت پیغمبـر خداسـت ،وجـود نـدارد.
همانطورىكـه از اسلام مـا اطلاع داریـم و البتـه همـه ادیـان آسـمانى
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ً
اساسـا فرض نشـده در اسلامّ ،
تصـور نشـده؛ صورتـى كـه
همینجورند،
یـک نفـرى ،بهخاطـر ضعیـف بـودن ،بهخاطـر بىقـدرت بـودن ،نتوانـد
حـق مشـروع خـود را بگیـرد .یکچنیـن فرضـى ،جـزو فرضهـاى وجـود
حكومـت اسلامى و تشـكیالت توحیـدى و الهـى نیسـت .لـذا مىفرماید كه
َ ُ َ َّ ُ ٌ
َّ
َ ُ
عیـف َح َّق ُـه َغ َ
یـر ُم َت َعت ٍـع»؛ یعنـى اگـر در
«لـن تقـد َس ا ّمــۀ ُالیؤخـذ فیهـا الض ِ
یـک اجتماعـى دیدیـد انسـانی ضعیـف اسـت ،یعنـى در رأس یـک قدرتـى،
یـک ُپسـتى از پسـتهاى سیاسـى و اجتماعـى نیسـت ،یکچنیـن آدمـى،
یـک انسـان معمولـى ،ایـن نمىتوانـد حـق خـود را بـدون لكنـت خـوردن
زبانـش بگیـرد؛ یکچنیـن اجتماعـى را بدانیـد كـه اجتمـاع رسـتگار و
موفـق و پیروزمنـد نیسـت .یعنـى اگـر چنانچـه ضعیـف حقـش را گرفـت،
بـا لكنـت زبـان گرفـت ،رفـت آنجـا ایسـتاد ،یـک مقـدارى زبانـش گرفـت،
یـک مقـدارى صورتـش قرمـز شـد؛ اینهـم بـه درد نمىخـورد .آیـا یـک نفـر
آدمـى كـه در خانـه خـود ،یـک فرزنـد این خانه اسـت ،یک بچـه این خانه
اسـت ،بـراى گرفتـن غذاى خود كه حقىسـت براى خـودش فرض كرده،
مـىرود طـرف آشـپزخانه و طـرف غـذا و معـدن و منبـع غـذا ،هیچ احسـاس
ّ
شـرمى ،احسـاس حقارتـى ،احسـاس َس ِـربار بودنـى مىكنـد؟ مسـلم نه... .
ى اسـت كـه اسلام مىخواهـد و ماننـد اسلام اسـت
 ...ایـن جامعـها 
ـدى عالـم .جامعـهاى كـه در آن زور نباشـد ،قلـدرى
همـه ادیـان توحی ِ
نباشـد ،جمـع ثـروت در كنـار محرومیتهـا و مسـتمندىهاى طبقـات
امیرالمؤمنیـن همیـن مكتـب و همیـن دیـن مىفرمایـد:
مسـتمند نباشـد.
ِ
ّ
ً
ً
ٌ
كـه «مـا َر َای ُـت ِث َ
ـروۀ َم َ
وفـورۀ ِال َو فى جا ِن ِبها َح ّق ُم َض َّیـع» من هیچجا ثروتى
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حـق ضایعشـدهاى را دیدم. ... .
را انباشـته ندیـدم ،مگـر آنکـه در كنـار آن ِ
 ...خصوصیـات آن جامعـهاى كـه پیغمبـر مىخواهـد آن جامعـه را بـا
دسـت قدرتمنـد خـود و بـا آمـوزش و الهـام وحـى خـدا بسـازد .ایـن جامعـه،
خصوصیـات بزرگـش ،خطـوط اصلـىاش ،وجـود علـم و آ گاهـى ،وجـود
عـدل و دادگـرى ،طبقـه واحـد ،نفـى طبقـات اجتماعـى ،نفـى اسـتثمار ،نفـى
جمـع ثـروت ،نفـى اسـتبداد و حكومـت مطلقـه ،نفـى طرفـدارى از باطـل و

الـزام و اجبـار طـرفدارى از حـق و حقیقـت اسـت ،اینهـا مشـخصات ایـن
جامعـه اسـت.
گروههای معارض انبیاء
نقطـه اصلـى حـرف مـن اینجاسـت كـه بـه بحـث امـروز مـن ارتبـاط
پیـدا مىكنـد .ا گـر پیغمبـرى در یـک جامعـه جاهلـى بیایـد ،حـرف خودش
را هـم بزنـد ،هـدف خـودش را هـم بگویـد و بگویـد كـه مىخواهـد چگونـه
جامعـهاى و دنیایـى بسـازد ،بگویـد مىخواهـد نظـام اجتماعـى را
چهجـورى ترتیـب بدهـد ،ا گـر ایـن حـرف را پیغمبـر بزنـد،چـه کسـانی بـا او
در ایـن اجتمـاع جاهلـى مبـارزه خواهنـد كـرد؟
گفتـم پیغمبـر چ هجـور جامعهاى مىخواهد درسـت كند .خیلى روشـن
اسـت کـه چـه كسـانى با پیغمبـر معارضه و مبـارزه خواهند كرد.
 -1سودجویان از اختالف طبقاتی

اولیـن كسـانى كـه بـا پیغمبـر مبـارزه بكننـد ،آن كسـانى هسـتند كـه از
اختلاف طبقاتـى زندهانـد .زنـده هسـتند بـراى خاطر اینکـه مىتوانند یک
عـده مـردم را بدوشـند ،مىتواننـد از نیروهـاى یـک عـده انسـان بىگنـاه،
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بـه ناحـق اسـتفاده كننـد .اگـر بنـا شـد آنهـا با آن انسـانها در یـک ردیف،
در یـک طبقـه قـرار بگیرنـد ،پـس از چـه کسـی اسـتفاده كننـد؟ بعـد از ایـن
چـه کسـی را بدوشـند؟ اینهـا مخالـف میشـوند.
 -2ثروتاندوزان

دیگـر از كسـانى كـه مخالـف خواهنـد بـود بـا دعـوت ایـن نبـى و بـا
اقامـه چنیـن جامعـه و نظامـى ،آن ثروتاندوزاننـد ،آن مالجمعكناننـد.
الى دسـتمال
آنهایـى كـه مایلنـد پـول را از كیسـه ایـن ،از كیسـه آن ،از ِ
سـر گـذر
دخـل ِ
بسـته فلان پیـرزن محـروم ،از ِتـه دخـل فلان بقـال كم ِ
بىنهایـت خودشـان بریزنـد.
بكشـند بیـرون و در كیسـههاى بـزرگ و
ِ
آنكسـانىكه مایلنـد بـا تأسـیس مؤسسـات رباخـوارى ،بـا ایجـاد سیسـتم
ربـح پـول ،همـه كاسـبىهایى كـه وجـود دارد و همـه
رباخـوارى و گرفتـن ِ
تجارتهـا و همـه فعالیتهـاى اقتصادى را ،در نتیجه به سـود خودشـان
نجـور نیسـت؟ جنابعالـى شـغلتان چیسـت آقا؟ شـما یک
بكننـد .مگـر ای 
كاسـبى هسـتید در ایـن بـازار؛ هرچـه كاسـبى مىكنیـد ،اگـر گفتـى صـدى
چنـدش بـرای تـو ،صـدى چنـدش بـرای بانـك فلان و بهمـان و بهمـدان
اسـت؛ ببیـن چقـدر از اعتبـار اسـتفاده كـردى ،ببیـن چقـدر بهـره میدهـى،
پـس ببیـن بـراى چـه کسـی دارى مـىدوى.
وقتىكه سیسـتم ،سیسـتم رباخوارانه بود ،وقتى بنا شـد در یک جامعه
همه ربا بدهند و گروهى ربا بگیرند و بخورند ،پس بنابراین كاسبىها همه
بـه سـود مؤسسـات رباخـوارى اسـت .اگـر بنـا شـد در یکچنیـن جامعـهاى ـ
كـه ثـروت و ثروتانـدوزى شـغل شـریف مشـروع یـک عـده انسـان اسـت كـه
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مىخورنـد و آقایـى مىفروشـند ـ یـک پیغمبـرى بیاید ،یـک مصلحى بیاید،
ُ
بگویـد كـه آقـا ثروتانـدوزى ممنـوع؛ خـب پیداسـت كـه ایـن بـا آن پیغمبـر
مخالفـت خواهـد كـرد؛ خیلـى طبیعـى اسـت .پـس اینهـم یـک گـروه .یـک
گـروه ثروتاندوزاننـد كـه بـا ایـن نبى مبـارزه خواهنـد كرد.
 -3حکام مستبد

یـک گـروه حـكام مسـتبدند كـه بـا ایـن دعـوت نبـوى و رسـالت
ّ
«الالـهال اهلل» وارد یـک
الهـى مبـارزه خواهنـد كـرد؛ بـراى خاطـر اینکـه تـا ِ
جامعـهاى شـد ،بهصـورت واقعـى ،معنایـش ایـن اسـت كـه فرعـون از آن
جامعـه برخاسـت ،بیـرون رفـت؛ یـا رفت ،یـا یکى از آحاد عادى مردم شـد.
ّ
ّ
«الالـهال اهلل» بهصـورت
«الالـهال اهلل» ایـن اسـت دیگـر .اگـر بنـا شـد ِ
معنـى ِ
واقع ِـى خـود منشـأ سـازندگى جامعـه بشـود ،آن جامعـهاى كـه بـر اسـاس
ّ
«الالـهال اهلل» تشـكیل مىشـود ،در رأس مخروطـش خداسـت نـه فرعـون.
ِ
ّ
خـدا قـرار دارد نـه فرعـون و هامـان ،نـه نمـرود ،نـه شـداد ،نـه معاویه؛ پس
خیلـى روشـن اسـت كـه فرعـون و نمرود و دیگـر قدرتهاى مسـتبد تاریخ،
بـا دعـوت انبیـاء دایـر بـر تشـكیل اینچنیـن جامعـهاى ،بهشـدت مبـارزه
كننـد .اینهـم یـک طبقـه از مبارزیـن و معارضیـن نبوتهـا.
 -4سردمداران فکری

یـک طبقـه دیگـر هـم احبـار و رهباننـد ،آنكسـانىكه بـا مغزهـاى مردم
سـر و كار دارنـد .آنكسـانىكه بایـد بـراى خاطـر آموزشـى كـه بـه مـردم
مىدهنـد ،موقعیـت اجتماعـى خودشـان را حفظ كنند ،و ا گر این آموزش،
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یـک آمـوزش صحیـح ،یـک آمـوزش زندگىسـاز ،یـک آمـوزش آ گاهگرانـه،
یـک آمـوزش روشـنگر باشـد ،بقـای آن آقایـى ،آن ریاسـت معنـوى ،آن
برخورداریهـاى مـادى و حیثیتـى ،بـراى ایـن طبقـه هـم امـكان نخواهد
رهبـان تاریـخ ،كـه مـردم را در
داشـت؛ لـذا سـعى مىكننـد طبقـه احبـار و
ِ
ناآ گاهـى نگـه دارنـد .عیسـىبنمریم مبـارزهاش بـا احبـار و رهبـان بـود،
یکـه بـه امپراتـور روم برسـد؛ كـه در زمـان خـودش نرسـیده بـود.
قبـل از آن 
یهودى
آنكسـانىكه نمىخواسـتند دعوت عیسـوى و مسـیحى در جامعه
ِ
منحـط آن زمـان پـا بگیرد،چه کسـانی بودند؟ احبـار یهود بودند ،عالمان
ِ
یهـود؛ بااینکـه عیسـى را خـوب مىشـناختند.
در زمـان ظهـور اسلام ،آنكسـانىكه مایـل نبودنـد نهضـت نبـوى،
نهضـت محمـدى و بعثـت اسلامى پـا بگیـرد و ریشـه بگیـرد،چـه کسـانی
تعلیمات درسـت مىآمد ،آن
بودنـد؟ آنكسـانىكه اگـر پیغمبـر مىآمـد ،آن
ِ
كن اسلام مىآمـد ،ذهنهـا را سرشـار
ِ
زالل لذتبخـش و تشـنگىبرطرف ِ
مىكـرد ،چشـمها را بـاز مىكـرد ،ابهامهـا و جهالتهـا را برمىداشـت،
دیگـر بـراى آنهـا مجـال آقایـى و زندگـى نبـود .معلـوم اسـت ،آنجـا كـه
ّ
َ
اسلام باشـد ،بافتههـاى كعباالحبـار و عبـداهلل سلام ،رنگـى و رونقـى
نـدارد .پیداسـت آنوقتىكـه خورشـید حقیقـت بتابـد بـر محوطـه مغزهـا
و افـكار انسـانها ،دیگـر خرافـات و تاریکىهایشـان بهخودىخـود زایـل
مىشـوند و از بیـن مىرونـد؛ لـذا اینهـا تـا نبـى مىآیـد؛ جامعه نبـوى كه بر
اسـاس آ گاهى اسـت ،براسـاس اطالع و دانش و روشـنبینى و آزادفكرى و
ىسـت ،جامعـه الهـى و توحیدى ،تا نغمه اینچنین جامعهاى
روشنفكر 
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سـاز مىشـود ،جـزو اولیـن گروههایـى كـه احسـاس خطـر مىكننـد ،احبـار و
گاهـى مـردم بـه زیانشـان اسـت ،آ گاهـى مـردم بـه
رهباننـد؛ آنهایـى كـه آ
ِ
زیـان خودشـان و بـه زیـان قدرتهـاى مؤتلفشـان اسـت .هـم خودشـان
ضـرر مىبیننـد ،هـم قدرتهایـى كـه با آنهـا مؤتلفند ،اگرچـه قدرتهاى
مذهبـى نیسـتند ،قـدرت سیاسـیاند ،آنهـا هـم ضـرر مىبیننـد؛ اینهـا
هـم احسـاس خطـر مىكننـد.
 ...وقتىكـه یـک فكـر تـازهاى مطـرح مىشـود در یـک جامعـه و
بناسـت كـه مسـیر افـكار انسـانها بهسـوى درك و شـعور و آ گاهـى بیشـتر
حركـت بكنـد ،طبیعـت مطلـب ایـن اسـت ،طبیعـت انسـان ایـن اسـت كـه
انسـانها از پیـر و جـوان ،دنبـال ایـن جریـان فكـرى جدیـد بایـد راه بیفتند
و راه میافتنـد .حـرف تـازه را انسـانها بیشـتر مىخواهنـد؛ آنچـه كـه براى
لتـر هسـت ،آن را بیشـتر قبـول مىكننـد؛ بهعلاوه
ذهنشـان قابـل قبو 
كـه چـراغ كـذب را نب َـود فروغـى .خرافـات كـذب اسـت ،تحریفهـا و
تبدیلهـاى مذهبـى ،كـذب اسـت .اگـر چنانچـه یـک بیـان روشـنى و یک
َ
ذهـن اسـتداللىاى ایـن خرافات را ،پوچـیاش را ،موهوم بودنش را ثابت
كنـد ،مـردم بـه آسـانى قبـول مىكننـد.
امـا همیـن طبقـه احبـار و رهبـان بودهانـد در طـول تاریـخ كـه باوجـود
روشـن بـودن بیـان انبیـاء ،نگذاشـتند مـردم بـه انبیـاء بگرونـد .باوجـود
اینکـه انبیـاء بـا سـلطان مبیـن ،با حجت آشـكار آمدند ،همهجا نـور با خود
همـراه داشـتند ،همهجـا انسـانها را روشـن كردنـد ،هیچوقـت مغلقگویى
نكردنـد ،هیچوقت اصطالحات فیلسـوفمآبانه به مـردم تحویل ندادند،
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فلسـفهبافى نكردنـد بـراى مـردم ،صـاف و راسـت و صریـح حـرف زدنـد بـا
مـردم؛ باوجـود ایـن ،مـردم بایـد خیلـى زود قبـول مىكردنـد ،بایـد خیلـى
زود مـردم درك مىكردنـد صحـت و ِاتقـان سـخن پیغمبـران خـدا را .علـت
نقـدر عنـاد و تعصـب و لجاجـت بـه خـرج داده مىشـد ،و
چیسـت كـه ای 
ََ
دعـوت انبیـاء بـهزودى و آسـانى پذیرفتـه نمىشـد؟ چـرا؟ همیـن كه ِنـه و
احبـار و رهبـان و همـان طبقـهاى كـه قـرآن از آنهـا بـه نـام احبـار و رهبـان
پایبنـدى
یـاد مىكنـد ،اینهـا مانـع مىشـدند .مـردم را مىخواندنـد بـه
ِ
هرچـه بیشـتر بـه سـنتهاى فكـرى غلـط و پندارهـاى خرافـى موروثـى.
اینهـا هـم از آمـدن پیغمبـر وحشـت مىكردنـد ،چون مىدانسـتند پیغمبر
ا گـر آمـد ،ا گـر نبـى مبعـوث شـد ،اگـر آن جامعـه بهوجـود آمـد ،كـه در آن
جامعه آ گاهى هسـت ،در آن جامعه نور هسـت ،در آن جامعه رشـد فكرى
ّ
متعلم ،آنجـا دیگر میدانى
هسـت ،در آن جامعـه همـه مـردم یـا عا ِلمند یـا ِ
بـراى بىسـوادها و ازخودراضىهـا و عزیـزان بىجهـت و مردمانـى كـه
مایلنـد انسـانها در ناآ گاهـى و خرافـت بماننـد بـراى اینهـا دیگـر جایـى
شـدت هرچـه تمامتر با
نیسـت در آن جامعـه .ایـن اسـت كـه اینهـا هـم با ِ
انبیـاء ،بـا دعوتهـاى الهـى ،بـا بعثتهـاى تاریخـى،مبـارزه كردنـد. ... .
تبیین قرآنی گروههای معارض انبیاء
ایـن چهارطبقـهاى كـه مـا بـا تحلیـل ذهنـى بـراى شـما معیـن و
ً
مشـخص كردیـم ،اتفاقـا در قـرآن اسمشـان هسـت .بـه قـرآن کـه مراجعـه
مـی کنیـد مـی بینیـد.
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َ -1مأل (سودجویان اختالف طبقاتی)

منتها اسـم افرادى كه در طبقه سـران و رؤسـا و خوانین و سـردمداران
قدرتهـا و نظامهـا ،كسـانى كـه در ایـن ُپسـتها هسـتند ،در قـرآن
َ َ
ـال ْال َم َـل ُأ ا َّل ِذ َ
یـن
بهعنـوان ملأ از آنهـا یـاد شـده و بـه آنهـا اشـاره شـده« .ق
َ
ـن َق ْو ِمـهِ » ،11ملأ ،آن مردمـى كـه چشـمها را پـر مىكننـد؛ َیملئ َ
َك َف ُـر وا ِم ْ
ـون
َ
العیـن ،آن انسـانهاى بـا جـاه و جلال ،آنهایـى كـه وقتـى راه مىرونـد،
زرقوبرقشـان ،كورشـو ،دورشویشـان ،هـر انسـانى را درمقابلشـان خاضـع
و كوچـك مىكنـد .ملأ ،آن چشـمپركنها ،یکطبقـه از معارضیـن انبیـاء
اینهاینـد .مثـل چـه کسـی؟ در نظـام جاهلـى فرعونـى ،مثـل هامـان«َ .و
َ َ
ـال ف ْر َع ْـو ُن َیـا َه َام ُ
ـان ْاب ِـن ِلـی َص ْر ًحـا»12؛ كارچاقكـن و قلیانچاقكـن آقـاى
ق ِ
فرعـون اسـت و بـه قیمـت ایـن كارچاقكنـى ،بـه قیمـت ایـن كارسـازى و
نوكـرى بـراى فرعـون ،آقـاى تمـام غیـر فرعونىهاسـت ،غیرفرعونها... .
ً
یـا در نظـام جاهل ِـى معاویه ،مثال مغیرۀبنشـعبه اسـت ،زیادبنابیه اسـت،
اینهـا همـان مألنـد. ... .
 -2مترفین (ثروتاندوزان)

از طبقـه اشـراف بـه مترفیـن ،آنكسـانىكه مبتلا بـه ُت َـرف هسـتند،
اشـرافىگرى ،ثروتهـاى زیـادى كـه منشـأ بدبختىهـا و جنایتهـا و
ُ
حقكشىهاسـت؛ ُت َـرف .آیـهاى كـه  ...تلاوت خواهیـم كـرد ،همیـن
ُ
مطلـب را مىگویـد؛ مىگویـد در هـر ا ّمتـى وقتـى مـا پیغمبرى را فرسـتادیم،
 11ـ سوره مبارکه اعراف ،آیه  : 66سران قومش که کافر بودند ،گفتند.
 12ـ سوره مبارکه مؤمن ،آیه « : 36و فرعون گفت اى هامان ،براى من كاخی بلند بساز»
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ُمترفینـش ،اشـرافش ،اولیـن كسـانى بودنـد كـه مخالفـت كردنـد؛ اولیـن
كسـانى بودنـد كـه نغمـه مخالفـت را سـاز كردنـد؛ اینهم یک طبقـه دیگر.
 -3احبار و رهبان (سردمداران فکری)

آن طبقـه سـردمداران فكـرى را بـه نـام احبـار و رهبـان ،بـه همیـن نـام
ُّ ْ
َّ َ ً َ ْ َ ْ َ
ـان» ،13كـه آیـهاش را اآلن
ـار َو الره َب ِ
قـرآن یـاد مىكنـد«ِ ،ان ك ِثیـرا ِمـن الأحب ِ
معنـا مىكنیـم برایتـان.
 -4طاغوت (حکام مستبد)

گمـان مـن ـ اینجایـش
و آن طبقـه قدرتهـاى اسـتبدادى را بـه
ِ
گمـان مـن بـا تعبیـر طاغـوت از آنهـا یـاد
را احتمالـى دارم مىگویـم ـ بـه
ِ
مىكنـد .اگرچـه كـه طاغـوت یـک كلمـه عام اسـت؛ همانطورىكـه دیروز
پریـروز گفتـم ،طاغـوت یعنـى آن قـدرت طغیانگـر درمقابـل خـدا؛ ممكـن
اسـت نفس خود تو طاغوت باشـد ،كه این حدیث را هم خواندم « َا َ
عدى
َ
ین َج َنب َ
َع ُد ّو َك َن ُ
فس َك ّالتی َب َ
جان تو ،همان نفس تو ،همان
همان
»؛
یک
ِ
ِ
هـوی و هـوس تـو ،همـان فرزنـد تو ،همـان زن تو ،همان دوسـت محبوب
تـو ،ممكـن اسـت طاغـوت تـو باشـد ،ممكـن هـم هسـت قدرتهـاى بزرگ
باشـند .طاغـوت بنابرایـن معنـاى عامـى دارد؛ امـا ازآنجاكـه مىبینیـم در
قـرآن طاغـوت را همهجـا مقابـل اهلل و داراى شـغلها و شـأنهاى بسـیار
مهمـى قلمـداد مىكنـد ،مىفهمیـم كـه طاغـوت باالتری ِـن مقامهـاى یـک
َّ
َ
ءام ُنـوا ُی َقات ُل َ
َ
َ
ـون فـی َ
ـب
س
یـن
ذ
ل
یل ا ّلل ِـه َو
ِ
نظـام جاهلىسـت .یکجـا مىگویـد« :ا ِ
ِ
ِ ِ
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َّ

َ

َ ُ

َ ُ

ون فی َسـب ّ
َ
َ َ ُ ُ
ـوت» ،14مؤمـن در راه خـدا ،كافـر در راه
یل الطاغ ِ
ال ِذیـن كفـر وا یق ِاتل ِ ِ ِ
جای
طاغـوت ـ طاغـوت درمقابـل خداسـت ـ پیـکار و
مبـارزه مىكنـد .یـک َ ِ
ُ
ّ
َ
ُ
ّ
ُ
ـن الظل َمـات إلـى ّ
دیگـر مىگویـد« :ا َّلل ُـه َول ُّـی ا َّل ِذ َ
ءام ُنـوا ُی ْخر ُج ُهـم ِّم َ
یـن َ
ـور َو ال ِذ َین
الن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُ ّ َ ُّ َ ُّ ُ
َ
15
ـات»  .از اول تـا آخر
كفـر وا أو ِلیاؤهـم الطاغـوت یخ ِرجونهـم ِمـن الن ِور ِإلـى الظلم ِ
قـرآن ،در حـدود هشـت مـورد گمـان مىكنـم كلمـه طاغـوت بـه كاررفتـه؛
طاغـوت بهكاررفته ،سـبك تعبیرات اینجورى
در هفـت جـاى قـرآن كلمه
ِ
اسـت كـه وقتـى انسـان نـگاه مىكنـد ،به نظر مىرسـد كه مـراد از طاغوت،
فوقانـى در رأس باشـد.
همـان قدرتهـاى اسـتبدادى
ِ
بـارى ،ایـن چهارطبقـه معارضیـن انبیاینـد؛ نهفقـط در زمـان موسـى،
نهفقـط در زمـان پیغمبـر ،نهفقـط در زمـان ابراهیـم ،در همـه زمانهـاى
تاریـخ .هرجـا سـخن حقـى پدیـد آمـد ،هرجـا داعیـه و نغمـه دعوتـى بـه
پیـروى از انبیـای خـدا و كتابهاى آسـمانى بهوجـود آمد ،این چهارطبقه
صـف بسـتند؛ یـا همزمـان ،یـا یکـى پـس از دیگـرى .ایـن قاعده کلیسـت.

و اینجـا نكتـه آموزنـده ایـن آیـات كریمـه اسـت .اجـازه بدهیـد كـه آیـات را
بخوانـم ،وقتمـان دارد تمـام مىشـود.
ْ
ً
َ
َ َ َ
ـك َج َعل َنـا»،16
اوال در آیـه اول ،در قسـمت اول مىفرمایـد كـه «و كذ ِل
ََ َ
ـك» یعنـى اینچنیـن .یعنـى چـه اینچنیـن؟ یعنـى مثـل تـو.
«كذ ِل
َ َْ
َ
همچنانىكـه در مـورد خـودت ،اى پیغمبـر مىبینـى ،همچنیـن «جعلنـا
ُ َ
ِلـك ِ ّل ن ِب ٍ ّـی» بـراى هـر پیامبـرى قـرار دادیـم«َ ،ع ُـد ًّوا» دشـمنى ،مخاصمـى،
 14ـ سوره مبارکه نساء ،آیه 76
 15ـ سوره مبارکه بقره ،آیه 257
 16ـ سوره مبارکه انعام ،آیه 112
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َ

ْ

ْ ْ

«ش َـی ِاط َ
ین ال ِإن ِـس َو ال ِج ِّـن» كـه ایـن دشـمنها ،شـیطانهاى انـس و جـن
هسـتند .معنـاى شـیطان را گفتـم ،اینهـم مؤیدش اسـت .شـیطان یعنى
قدرتهـاى شـرآفرینى كـه خـارج از وجـود انسـانند .یـک نوعـش همیـن
ابلیسىسـت كـه بـه آدمعلیهالسلام ،آدم ابوالبشـر ،سـجده نكـرده .آن
شـیطان ،بدنامتریـن شـیطانهاى عالـم اسـت ،بدنامـى شـیطانهاى
دیگـر هـم پـاى اوسـت بیچـاره .هـر فسـادى ،هـر غلطـى كـه هـر شـیطانى،
اعـم از انسـى و ّ
جنـى در عالـم مىكنـد ،مـردم بدنامـىاش را ،لعنتـش را،
پـاى آن ابلیـس مىنویسـند و از او مىداننـد ،درحالىكـه بعضـى از ایـن
شـیطانها اسـتاد آن شـیطانند.
َ
ْ
َ ُ ًّ َ َ َ ْ ْ
ُ
ین ال ِإن ِس َو ال ِج ِّـن ُی ِوحی َب ْعض ُهم ِإل ى َب ْع ٍـض» این شـیطانهایى
«عـدوا شـی ِاط
كـه دشـمنان پیغمبر هسـتند ،بعضىشـان بـه بعض دیگر الهـام مىدهند،
یـاد مىدهنـد .گاهـى طبقـه احبـار و رهبـان بـه طبقـه ملأ درس مىدهـد،
گاهـى طبقـه ملأ بـه احبـار و ُرهبـان درس مىدهـد ،گاهـى ُمترفیـن بـه
ً
هـر دو طبقـه آمـوزش مىدهنـد و غالبـا هـر سـه طبقـه از طاغـوت الهـام
َ
مىگیرنـد«ُ .ی ِوحـی َب ْع ُض ُه ْـم ِإلـ ى َب ْع ٍـض» بعضـى از ایـن دشـمنها بـه بعضـى
َ َْ
دیگـر الهـام و آمـوزش مىدهنـد«ُ ،ز ْخ ُـرف الق ْـو ِل» بـا سـخنان زیبـا و آراسـته

و خوشظاهـر ،بـا سـخنان خوشظاهـر .بنـده ایـن سـخنان خوشظاهـر
را در یـک فصلـی از فصلهـای مربـوط بـه ّ
نبـوت در آینـده عـرض خواهـم
َ
ـل ُم َ
نقـدر خوشظاهـر ،فرعـون میگویـد کـه َ«ذ ُر ونـی أ ْق ُت ْ
وسـى»،17
کـرد .ای 
ِ
ّ َ َ ُ
ُ
ـاف َأنْ
بگذاریـد بکشـم مـن ایـن موسـی را ،خـب چـرا؟ چـرا بکشـی؟ ِ«إنِـی أخ
ُ
َ
ُی َب ّ ِـدل ِد َینك ْـم» ،میگویـد میترسـم موسـی دیـن شـما را خـراب کنـد .ایـن
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حـرف فرعـون اسـت .فرعـون میترسـد کـه موسـی بیایـد دیـن مـردم را
َ َ
خـراب کنـد .یکچنیـن سـخنان خوشظاهـری«ُ ،ز ْخ ُـرف الق ْـو ِل» سـخنان
ُ
خوشظاهـر« ،غ ُـر ًورا» از روی ایجـاد غـرور و جهالـت ،مردمـان را و یکدیگـر
را مغـرور میکننـد.
ُ
َ
َ«و َلـو َش َ
ـاء َر ُّب َك َما ف َعل ُوه» ا گـر خدا میخواسـت و اراده میکرد ،اینها این
کار را نمیکردنـد ،امکانـات پیـدا نمیکردند .اگر خدا میخواسـت ،تمام این
طبقـات معـارض را در یکلحظـه خاکسـتر کند و بر باد بدهد ،میتوانسـت؛
امـا خـب ،سـنت الهـی بـر ایـن نیسـت ،قانـون خـدا بـر ایـن نیسـت .قانـون
الهـی ایـن اسـت کـه آنهـا دشمنیهایشـان را بکننـد تـا مؤمـن از غیـر مؤمـن
ُ
بازشـناخته بشـود .جـاده یکخـردهای ناهمـوار باشـد تـا آدمهایـی کـه
ی اسـت ،میتوانند بدونـد ،میتوانند برونـد ،اینها
رانشـان ،ساقشـان ،قـو 
شـناخته بشـوند ،روشن بشـوند .در جاده ِاسفالته ،که همه میتوانند بروند
ـاء َر ُّب َ
ـك َمـا َف َع ُل ُ
ایـن چنـد قـدم راه را«َ .و َل ْـو َش َ
ـوه» اگـر خـدای تـو میخواسـت،
یکـرد ،اینهـا نمیتوانسـتند ایـن دشـمنیها را بکننـد،
پـروردگار تـو اراده م 
امـا خـدای متعـال هرگـز برخالف سـنتی که خود قـرار داده در عالـم ،ارادهای
نمیفرمایـد«َ .ف َذ ْر ُه ْـم َو َمـا َی ْف َت ُـر َ
ون» رهایشـان کـن بـا هـر آنچـه کـه افتـرا
میبندنـد و دروغ میگوینـد .یعنـی چـه رهایشـان کـن؟ یعنـی بـه گفتههـای
آنهـا غمگیـن و دلگیـر مشـو ،سسـت مشـو ،راهـت را از دسـت مـده.
َ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ ْ
آخ َرهِ » ،18نتیجه این سـخنها آن
َ«و ِلت ْصغـى ِإل ْیـهِ أف ِئـد َه ال ِذ َین لا ُیؤ ِمنـون ِبال ِ
است ،این سخنهای خوشظاهر و فریب و غرورآمیز ،نتیجهاش این است
دروغین
کـه دلهایـی کـه بـه آخـرت ایمـان ندارند ،تحـت تأثیر این تبلیغـات
ِ
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خوشظاهـر قـرار بگیرنـد .آن تبلیغاتـی کـه علیـه دعـوت انبیـاء میشـود،
تبلیغاتی که علیه سـخن حق و نغمه راسـتین توحید میشـود ،این تبلیغات
دروغیـن ،ایـن تبلیغـات فریبنـده و خوشظاهـر ،دلهایی را فریـب میدهد،
َّ
َ َ َْ
بـه خـود جـذب میکنـد ،امـا دلهـای چـه کسـی را؟ « َو ِل َت ْصغى ِإل ْیهِ أف ِئ َـد َه ال ِذ َین
َ ْ ُ َ ْ
آخ َـرهِ » دلهـای آنکسـانیکه بـه آخـرت ایمـان و بـاوری ندارنـد؛
لا ُیؤ ِمنـون ِبال ِ
لـذا آنیکـه بـه آخـرت ایمـان دارد ،بـه ایـن زودى اسـیر و فریبخـورده تبلیغات
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ
آخ َـرهِ » تـا گـوش
دروغیـن نمىشـود« .و ِلتصغـى ِإلیـهِ أف ِئـده ال ِذ
یـن لا ُیؤ ِمنـون ِبال ِ
فـرا دهـد بـدان ،دلهاى آنكسـانىكه ایمان به آخـرت نمىآورنـد«َ ،و ِل َی ْر َض ْو ُه»
و تـا ایـن دلهـا از ایـن سـخنها خشـنود بشـود«َ ،و ل َی ْق َتر ُفـوا َما ُهـم ُّم ْق َتر ُف َ
ون» و
ِ
ِ ِ
تـا انجـام بدهنـد ،مرتكـب شـوند ،آنچـه را كـه مرتكـب مىشـوند .ببینیـد ،در
ً
این آیه اجماال اشاره كرده كه دشمنانى دارند همه پیغمبرها ،دشمنان جن
و انـس ،آشـكار و پنهـان ،و ایـن دشـمنها بـه یکدیگـر الهـام مىدهنـد ،درس
مىدهنـد ،همدیگـر را یـاد مىدهنـد. ... .
ََ

َ

ْ

َ«و لق ْـد أ ْر َسـل َنا ُم َ
وسـ ى ِب َآی ِات َنـا» 19همانـا فرسـتادیم موسـى را همـراه بـا
آیتهایمـان ،نشـانههایمان«َ ،و ُس ْـل َط ُّ
یـن» با حجتـى یا با قدرتى آشـكار.
ٍ
ان م ِب ٍ
آن قـدرت آشـكار یـا حجـت آشـكار ،دلیـل آشـكار چـه بـود؟ منطـق قـوى او،
سـخن حـق او ،عصـاى دسـت او ،یـد بیضـای او .بـا ایـن مسـائلی كه هـر
انسـان معمولـى و غیـر معمولى بایسـتى دیگـر حـرف او را قبول كند ،موسـى را
فرستادیم .بهطرفچه کسانی فرستادیم؟ به جنگچه کسانی فرستادیم؟
طـرف موسـى چـه کسـی بـود در ایـن جامعـه؟ یـک قـدرى آیـات را بـا تدبـر ا گـر
اجتماعى با این
بخوانیم ،ببینید به چه واضحى در مىآید مطلب؛ مسـائل
ِ
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ّ
اهمیـت ،در محكمـات آیـات ،در ظواهـر آیـات ،به این روشـنى .به جنگ چه
َ
کسـی؟ ب هسـوى چـه کسـی؟ ِ«إل ى ِف ْر َع ْـو َن» ،بهسـوى فرعون .دیگر چه کسـی؟
َ«و َه َام َ
ـان» ،ب هسـوى هامـان ،وزیـر فرعـون ،از رؤسـاى مملكـت فرعـون ،از
اشـراف چشـمپركن ،همـان ملأ .دیگر چـه کسـی؟ َ«و َق ُار َ
ون» ،قارون کیسـت؟
قـارون یـک ثروتمنـد اسـت ،قـارون یـک پـولدار اسـت ،قـارون رئیـس كـه
ً
نیسـت ،قـارون سـلطان جامعـه كه نبـود ،فرعون كه نبـود ،اصال قـارون برای
بعـد هـم بـود ،امـا درعینحـال مىگویـد بهسـوى او نیـز فرسـتادیم ،بـه جنگ
او فرسـتادیم .یعنـى بـراى موسـى ،فرعـون و قـارون یکىانـد ،همچنانىكه با
فرعون مىجنگد ،همچنانىكه با هامان مىجنگد ،با قارون هم میجنگد.
 ...عجیـب ایـن اسـت كـه بااینکـه فرعـون در رأس حكومـت اسـت،
یـک طبقـه اسـت؛ هامـان در كنـار اوسـت ،طبقـه دیگرىسـت؛ قـارون
ً
بـه آنهـا اصلا ارتبـاط نـدارد ،ثروتمنـد اسـت ،گنجـور اسـت ،طبقـه
ىسـت؛ بااینکـه سـه طبقـه هسـتند ،جوابشـان یـک جـواب اسـت،
دیگر 
هـر سـه درمقابـل موسىعلیهالسلام یـک موضـع مىگیرنـد ،یـک حـرف
َ َ ُ َ ٌ َ َّ
كـذ ٌاب» گفتنـد جادوگـرى درو غگو و
ـاحر
مىزننـد ،چـه مىگوینـد؟ «فقالوا س ِ
ْ
ََ
َ
درو غپـرداز اسـت« .فل َّمـا َج َاء ُه ْـم ِبال َح ّ ِق ِم ْـن ِع ْن ِدنا» وقتـى حقیقت را از سـوى
مـا بـه ایـن معارضـان ،موسـى بیـان كـرد و آورد ،چـه گفتنـد؟ آیـا سـاكت
بـن نهـال وجودشـان و
نشسـتند؟ آیـا نشسـتند تـا موسـى بیایـد و بیـخ و ِ
درخـت پوسـیده حیاتشـان را قطـع بكنـد؟ هرگـز؛ همچنانىكـه موسـى
نظـام پیشـنهادىاش پنجـه بـه زندگـى آنهـا مـىزد ،آنهـا هـم پنجـول
َ ُ ْ ُ ُ َْ َ َ
ـاء ا ّل ِذ َین َ
بـه سـر و صـورت موسـى كشـیدند ،چـه گفتنـد؟ «قالـوا اقتلوا أبن َ
ءام ُنوا
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ََ ُ
ـران جـوان آن كسـانى را كـه ایمـان آوردنـد و گرویدنـد بـه
معـه» بكشـید پس ِ
موسـى .آنكسـانىكه بـه فكـر ایـن نبـى تـازهوارد ،ایـن فكـر نـو و روشـن و
زندگىسـاز ایمان آوردند ،پسرانشـان را بكشـید .بكشـید كه اینها نباشـند
تـا فـردا مـا را تهدیـد كننـد ،بكشـید تـا نباشـند كـه از بـودن آنهـا جرقـهاى
نزنـد ،جوانهایشـان را بكشـید.
َ«و ْاس َـت ْح ُیوا ِن َس َ
ـاء ُه ْم» و زنده بدارید زنهایشـان را .حاال چرا زنده بدارید
زنهـا را؟ شـرحى دارد .بـراى اینکـه نسلشـان مخلـوط بشـود ،بـراى اینکـه
شـباع از غرایز بكنند ،براى
به فحشـا كشـیده بشـوند ،براى اینکه آنها را ِا ِ
اینکـه توسـرىخور بشـوند؛ وجوهـی دارد در این.
َّ
َ َ
َ َ ُ ْ َ
َ
ال» ،ایـن نقشـهها و
امـا بعـد مىفرمایـد كـه َ«و مـا ك ْیـد الك ِافریـن ِإلا فِـی ضـل ٍ
دسیسـهها را كشـیدند ،اما دسیسـههاى كافران در ضاللت اسـت؛ یعنى گمراه
است ،به نتیجه نمىرسد ... .در این آیه ،از سه طبقه یاد شده :طبقه فرعون،
طبقـه هامـان ،طبقـه قـارون؛ از این سـه طبقه اینجا با همدیگر یاد شـده بود.

در آیـه دیگـرى كـه هسـت ،بـاز از مترفیـن یاد شـده ،بهخصـوص طبقه
َ ْ
َّ
َ
یـر» 20نفرسـتادیم در هیـچ
قـارون ،مىفرمایـد«َ :و َمـا ا ْر َسـل َنا فِـی ق ْر َیـهٍ ِّمـن ن ِذ
ٍ
َّ َ َ
ـال ُم ْت َر ُف َ
وهـا»
آبـادىای ،بیمدهنـدهاى و نذیـرى؛ یعنـى پیغمبـرى را«ِ ،إلا ق
مگـر آنکـه مترفیـن آن ،اشـراف و ثروتمنـدان و گنجـوران آن قریـه گفتنـد:
ُ ْ
َّ
َ
ك ِاف ُـر َون» مـا بـه آنچـه كـه شـما آوردیـد كافریـم ،قبـول
ِ«إنـا ِب َمـا أ ْر ِسـل ُت ْم ِبـهِ
َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ً
نداریـم .دلیلشـان چـه بـود كـه قبـول نمىكردند؟ «و قالوا نح
ـن أكث ُر أ ْم َوالا َو
َ َ
أ ْول ًادا» مـا پـول بیشـتر از شـما داریـم ،فرزنـد بیشـتر از شـما داریم ،بـه پیغمبر
مىگفتنـد .بـه چـه دلیلـی؟ ببینیـد چقـدر سـطح فكـرش پاییـن اسـت«َ .و َما
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َ

َّ

ـن ب ُم َعذب َ
ْ ُ
یـن» ... ،مـا عذابشـدگان نخواهیـم بود.
نح ِ ِ
و امـا آیـه آخـر كـه از سـوره توبـه اسـت ،مربـوط بـه طبقـه احبـار و رهبان
َ َ
َّ َ
ك ِث ً
اسـت«َ .یـا أ ُّی َهـا ا ّل ِذ َین َ
یـرا ِّم َن
ءام ُنـوا» 21اى كسـانى كـه ایمـان آوردیـد«ِ ،إن
ََ ُ ُ َ َ َ
ُّ ْ
ََْْ
ـون أ ْم َـوال
ـان» همانـا بسـیارى از عالمـان و زاهـدان« ،لیأكل
ـار َو الره َب ِ
الأحب ِ
ْ
َّ
باط ِـل» بىگمـان مىخورنـد امـوال مـردم را بـدون اسـتحقاق«َ ،و
ـاس ِبال ِ
الن ِ
َ
َ ُ ُّ َ َ ْ َ
یل ا ّلل ِه» پولشـان را هم مىخورنـد ،از راه خدا هـم آنها را باز
یصـدون عن س َ ِـب ِ
ً
مىدارنـد«َ .و ا ّل ِذ َ
یـن» مجـددا طبقـه مترفیـن ،پـول جمعكننـدگان ،گنجور را
َّ
َ َّ َ ْ
ْ َ
میگویـد« :و ال ِذ
یـن َیك ِن ُـز َون الذ َه َب َو ال ِف ّض َـه» آنكسـانىكه گنـج مىكنند طال
َ
َ ّ
و نقره را«َ ،و َلا ُی ْن ِف ُق َون َها فی َ
ـب
س
یل ا ّلل ِه» در راه خدا انفاق نمىكنند« ،ف َب ِش ْـر ُه ْم
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ
یـم» مـژده بـده آنهـا را بـه عذابـى المانگیـز و دردآور.
ِبعـذ ٍاب أ ِل ٍ
مـا بنابرایـن در ایـن چنـد آیـه و در دههـا آیـه دیگـر قـرآن ،نشـان ایـن
چهـار طبقـه را مىبینیـم و دشمنىهایشـان را مىشناسـیم.
�ذ
ث
ه�دهم:
ن�گاهی گ را ب�ه
م�بح� ج

دعوت انبیا به توحید ،جامعهطبقاتی را به جامعهای توحیدی که
ِ
عدالت ،مساوات و برابری در آن موج میزند تبدیل میکند .این به
نفع طبقات محروم و به ضرر طبقات برخوردار میباشد .لذا عدهای
به علت به خطر افتادن منافع خود ،با دعوت توحیدی انبیاء مخالفت
میکردند .طاغوت ،مأل و مترفین از این جملهاند .حتی کاهنان و راهبان
سوء خود
هم ،چون از جهالت و ناآ گاهی جوامع برای پیشبرد
اهداف ِ
ِ
استفاده میکردند ،بنا را بر مخالفت با دعوت انبیاء گذاشتنند.
 21ـ سوره مبارکه توبه ،آیه 34
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سؤاالت:
 -1آیا «نبوت» هم میتواند علمی غیر مفید باشد؟
یتـوان سـیر
طهـای بشـر در دوران جدیـد ،آیـا م 
 -2بـا توجـه بـه نمـود انحطا 
بش ّ
ـریت را در سراشـیبی افـول دانسـت؟
 -3وقتی انبیای عظام الهی نتوانستد حق را بر باطل غلبه دهند ،مجاهدت
فرهنگی ما چه ثمری خواهد داشـت؟
 -4در مجاهدتها اولویت با «صبر» است یا «مبارزه و جهاد»؟
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ْ ّ َّ ْ َّ
ِبس ِمالل ِهالرح ِمن
یم
الر ِح ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُقـل ا َّلل ُـه َخ ِال ُـق ك ّل ش ْـی ٍء َو ه َـو ال َو ِاحـد الق ّهار()16ان َـزل ِم َ
ـن ّ
الس َـم ِاء َم ً
ـاء
َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ٌ َ َ َ ِ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ً َ ً َ َّ ُ ُ َ َ
َّ
الن ِار
ون َعل ْیهِ َ فِـی
ـد ر ِابیـا و ِمما ی ِوقـد
فسـالت أو ِدیـه ِبقد ِرهـا فاحتمـل السـیل زب ا
ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ َّ
الز َبدُ
ـاع زبـد ِمثلـه كذ ِلك یض ِـرب الله الحـق و الب ِاطل فأمـا
اب ِتغـاء ِحلیـهٍ أو مت ٍ
َْ
َ َ ْ َ ُ ُ َ ً َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ
َ
ْ
ك َذل َك َی ْضـر ُب ا َّللهُ
فیذهـب جفـاء و أمـا مـا ینفـع النـاس فیمكـث فـی الأر ِض
ِ
َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ ّ ُ ْ ُ ْ َ َ َّ ِ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ِ َ َّ َُ
َْ َ َ
ى و ال ِذین لم یسـت ِجیبوا له لـو أ ْن لهم
الأ ْمثـال(ِ )17لل ِذین اسـتجابوا ِلر ِب ِهم الحسـن ُ 
َ ً َ َْ ُ َ َ ُ َ َْ َ ْْ
َّ
ْ َْ
َ َ َُ ْ ُ ُ ْ َ
ـاب َو َمأ َو ُاه ْم
مـا فِـی الأر ِض ج ِمیعا و ِمثلـه معه لافتدوا ِبهِ أول ِئك لهم سـوء ال ِحس ِ
َج َه َّن ُـم َو ب ْئ َ
الم َه ُاد()18
ـس ِ
ِ
سوره رعد

َ َ
َ ََ ْ َ ََ ْ َ
ین()171إ َّن ُه ْم َل ُه ُم ْال َم ْن ُص ُور َ
ك ِل َم ُت َنا ِل ِع َب ِاد َنا ْال ُم ْر َس ِـل َ
()172و ِإ ّن
ون
و لقد سبقت
ِ
َ َ َْ
َ
ُج ْن َدنا ل ُه ُم الغ ِال ُبون()173
سوره صافات

َ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ
وم الأش َـه ُاد (َ )٥١ی ْو َم لا
ِإنـا لننصر رسـلنا وال ِذین ءامنـوا فِی الحیاهِ الدنیا ویـوم یق
َ
َ ْ َ ُ َّ
ُْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
الظ ِال ِم َ
ـوء ا َّلدار (َ )٥٢و َلقد آتینا ُم َ
یـن َم ْع ِذ َر ُت ُه ْمۖ َو َل ُه ُم ا ّلل ْع َن ُه َو َل ُه ْم ُس ُ
وسـى الهدى
ینفـع
ُ ً َ ْ َ ُ ِ ْ َْ
َ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ
َ
اصب ْـر إ َّن َو ْعدَ
َ
()٥٤ف ْ
َ
َ
ـاب
وأورثنـا ب ِنی ِإسـر ِائیل ال ِكتـاب ( )٥٣هـدى و ِذكر
ى ِلأ ِولی الأ ْلب َ ِ
ِ ِ
ْ
َ ٌ
ْ َْ
ا ّلل ِه َح ّق َو ْاس َـتغ ِف ْر ِلذن ِب َك َو َس ِّـب ْح ِب َح ْم ِـد َر ِّب َك ِبال َع ِش ِ ّـی َو ال ْإبك ِار()55
سوره غافر

َ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ً ُّ
ُ
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ن
ِ
ِ
َ و ما أرسلنا قبل ْك ِإلا ِرجالا َّ ْ ِ ِ
ُ
َُ ْ َ َ ُ
َ
َْ ُ َ َ َ َ َ َ ُْ َ َ ً َ ُ
ّ
َ
((8ث ّمَ
كلون الط َع َ
ام َو َما كانوا َخا ِل ِدین
تعلمون()7و ما جعلناهم جس اد لا یأ
َ
َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
((9ل َق ْد أ ْن َز ْل َنا إ َل ْی ُكمْ
صدقناهم الوعد فأ َنجیناهم و من نشاء و أهلكنا المس ِر ِفین
َ ِ
َ
ُُْْ ََ َْ ُ َ َ َ َ
ْ
َ
َ
ً
((10وَ ك ْم ق ْ َص ْم َنا ِم ْن ق ْر َیهٍ كانت ظ ِال َمه َو
َ ِك َت ًابْا ِفیهِ ِذكركم أ فلا تع ِقلون
ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ً َ َ َ َ َ َّ َ ُّ ْ َ َ َ َ ُ ّ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ
ون((12لا
أنشأنا بعدها قوما ء ُاخ ِرین((11فلما أحسوا بأسنا ِإذا هم َ ِمنها یركض
َ
((13ق ُال ْوا َی َاو ْی َلناَ
َت ْر ُك ُض ْوا َو ْارج ُع ْوا إ َل ى َما أ ْتر ْف ُت ْم فیهِ َو َم َساكن ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ُت ْسأ ُل َ
ون
ِ ِ
ِ
ِ
َ ِ َ َ ِ َ َ ّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ
َّ ُ َّ َ
ى َج َع ْل َن ُ
اه ْم َحص اً
ید َخ ِام ِد َین((15وَ
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م
((14ف
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ِ
ِإنا كنا ظ ِ
َ َ ِ
ِ
َ
َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ ْ َ
َْ َ
َما َخ َل ْق َنا َّ
اعب َ
ین((16ل ْو أ َر ْدنا أن ن ّت ِخذ ل ْه ًوا لاتخذن ُاه
الس َم َاء َو الأ ْرض َو َما َب ْی ُنه َما ل ِِ
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َ ْ
َ َْ ُ ْ
َ ُ َ َ
َّ ُ َّ ْ ُ
ك َّنا َف ِاع ِل َ
((17ب ْل نق ِذف ِبال َح ّ ِق َعلى ال َب ِاط ِل ف َی ْد َمغ ُه ف ِإذا ُه َو َز ِاه ٌق
ین
ِمن لدنا ِإن
َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ
َ
و لكم الویل ِمما ت ِصفون()18
سوره انبیاء

فرجام نبوت
 ...پیغمبـران بـا آن هـدف بسـیار عالـى و مترقـى كـه در روزهـاى قبلـى
فرهنـگ دوران نـور و دوران آ گاهـى
تشـریح كردیـم و در مقیاسهـاى
ِ
ّ
بشـر ،یعنى قـرن بیسـتم ،آن هـدف مترقىتریـن هدفهاسـت؛ یعنـى
هـدف یـک طبقـه كـردن و برابـر كردن انسـانها و برافكنـدن جهل و فقر و
ظلـم و اسـتثمار و اختلاف طبقاتـى .بـا ایـن هـدف بسـیار ارزنـده و مترقى و
عالـى ،پیغمبـران مبعـوث شـدند و در جامعههـا قـدم نهادنـد.
یـک سلسـله فعالیـت و تلاش و جهـاد حاصـل زندگـى پیغمبـران
اول بعثـت ،دیگـر راحـت نخوابیـدن ،دیگـر در بسـتر آسـودگى
خداسـت .از ِ
نغنودن ،دیگر روى خوشى و آسایش را ندیدن و یکسره جهاد كردن .این
خالصـه سرگذشـت پیغمبـران الهىسـت .در آخـر زندگـى هـم آنطورىكـه
از آثـار مذهبـى دانسـتهایم ،بعضـى درمقابـل جبـاران و طاغیـان زمـان،
سرشـان از پیکـر جداشـده و بـه ارمغـان آمـده؛ بعضـى در الى درخـت ،قـد
َ
تـا قـد پیکـرش ا ّره شـده و بـه دونیـم شـده؛ بعضـى در غربـت و در ناراحتـى
از دنیـا رفتـه .هیچكـدام ثروتـى ،ولـو انـدك نیندوختـه؛ هیچكـدام در آخـر
زندگـى ،ماننـد رهبـران دنیایـى و دنیـادار ،كاخ و تشـكیالت و ثروتهـاى
انبـوه از خـود بـه جـا نگـذارده؛ ایـن خالصـه زندگـى پیامبـران و سـفیران و
مأمـوران و رسـوالن الهـى اسـت؛ اینهـا را دانسـتیم.
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سـؤالى پیـش مىآیـد .آقـا آنجـورى كـه در ذهـن مـا هسـت و در تاریـخ
نبوتهـا مىخوانیـم ،پیغمبـران ،همـه بـا تالشهـا و جهادهـا زندگـى را
گذراندنـد و بسـیاری هـم شـربت شـهادت نوشـیدند ،پـس كار اینهـا ،آیـا
كار بىثمـر و بىفایـدهاى بـود؟ آیـا پیغمبـران در تاریـخ شكسـت خوردنـد؟
َ
دالن عالـم هنـوز هـم هسـت و قدرتهـاى
آیـا آنطورىكـه در ذهـن سـاده ِ
ضد انبیـاء هـم بدشـان نمىآیـد كه این مطلب در ذهن عامه مردم باشـد،
انبیـاء از تلاش خـود نتیجه ثمربخشـى نگرفتند؟ و بر سرتاسـر تاریخ ،ظلم
و سـتم و نامردمى و طغیان و كفر تسـلط داشـته اسـت؟ آیا اینجور اسـت؟
مـا معتقدیـم كـه اینجور نیسـت .مـا معتقدیم كه این مأمـوران عزیز خدا،
كه سلسلهشـان از آدم و نوح و ابراهیم آغاز شـد ،و زبدگان آفرینش در این
سلسـله ،یکـى پـس از دیگـرى آمدنـد ،اینهـا نهفقـط شكسـت نخوردنـد،
نهفقـط نـاكام نشـدند ،نهفقـط آنچـه گفتنـد و خواسـتند در عالـم ،در
تاریـخ ،در جامعـه مواجـه بـا شكسـت نشـد ،بلكـه در همـه بشـریت و در
میـان همـه كسـانى كـه دنبـال یـک هـدف و مقصـودى دویدهانـد و تلاش
كردهانـد ،هیچكـس شـانس موفقیتـى را كه انبیاء داشـتند ،نداشـته اسـت؛
ایـن عقیـده ماسـت .مـا معتقدیـم كه فرجام نبـوت و پایـان كار پیغمبران،
همیشـه تاریـخ ،در گذشـته زمـان ،برطبـق دلخـواه تمـام شـده ،در آینـده
هـم همچنیـن خواهـد بـود؛ و ایـن را ثابـت مىكنیـم.
 ...دو مطلـب مـا در اینجـا داریـم ،یکـى اینکـه ایـن سلسـلهاى كـه بـه
نـام نبـوت و رسـالت معـروف اسـت ،یعنى قافلـه پیغمبـران از آدم تا خاتم،
اینهـا چـهكار كردنـد؟ مجموعشـان چـه عملـى را انجـام دادنـد؟ آیـا پیـش
137

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ن
� ب� ت
و� در�ر� ن�

بردنـد یـا ورشكسـته شـدند؟ ایـن یـک مطلـب اسـت .مطلـب دیگـر ایـن
اسـت كـه انبیـای عظـام الهـى هركدامـى در زمـان خـود ،آیـا موفـق شـدند یا
شكسـت خوردنـد؟
 ...این یک چیزىسـت كه دانسـتنش براى ما مفید اسـت ... .خیلى
از حرفهـا هسـت كـه معلومـات انسـان را زیـاد مىكنـد ،امـا بـراى انسـان
مفیـد بهمعنـاى
مفیـد نیسـت ... .ایـن مطلـب کـه دارم عـرض مىكنـمِ ،
واقعىسـت؛ نهفقـط آ گاهـى مـىآورد ،بلكـه آ گاهـى و تعهـد مـىآورد. ... .
فرجام سلسله انبیاء

مسـئله اول ایـن اسـت كـه ایـن سلسـلهاى كـه اسمشـان سلسـله
ُ
انبیاسـت ،از اول تـا آخـر چـه گلـى بـه سـر بشـریت زدنـد؟ جواب این اسـت؛
انبیـاء آمدنـد یـک موجـودى را كـه در حـد یـک حیـوان هـم نمىتوانسـت
راه و چـاه را بشناسـد ،موجـودى كـه غریـزه هم در او آنقدر توانا و راهگشـا
نبود ،این موجود را آوردند در سـطح یک موجودى كه فرشـتگان آسـمان
هـم بایـد از او بیاینـد چیـز بیاموزنـد .بشـر را از حضیـض ّ
توحـش و نادانـى،
آوردنـد در حـد یـک انسـان متمـدن كـه ا گـر بخواهـد برطبـق تعلیمـات
آنهـا عمـل بكنـد ،عالىتریـن ،زیباتریـن ،شـیواترین جلوههـاى خلقت در
زندگـى او بـروز خواهـد كـرد .انبیاء انسـانها را مثل یک شـاگرد مدرسـهاى
ـ سـعى مىكنـم خیلـى بـه سـطح پاییـن مطلـب را تنـزل بدهـم ـ كـه هیـچ
چیـز نمىدانـد ،حتـى الفبـا را ،یـک سـال رویـش زحمـت كشـیدند ،آمـد بـه
كالس دوم ،امـا معلـم كالس اول ،در همیـن اثنـا ،وقتىكـه او رسـیده بـود
بـه كالس دوم ،جـان خـودش را سـر ایـن كار گذاشـته بـود .یـک دوران
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دیگـر زحمـت كشـیدند ،آمـد بـه كالس سـوم ،امـا معلمـى كـه او را از كالس
دوم بـه سـوم رسـانده بـود ،جـان خـودش را در ایـن راه از دسـت داد .یـک
دوران دیگـر زحمـت كشـیدند ،آمـد به كالس چهارم و باز آن معلم دلسـوز،
آن پـدر مهربـان ،آن مرشـد آ گاه ،در طـول ایـن مدتـى كـه ایـن شـاگرد را بـه
كالس باالتـر ،بـه رتبـه باالتـر مىرسـانید ،جـان خـودش را از دسـت داد و از
دنیـا رفـت و زندگـى را بـد گذرانـد .كالسكالس ،قدمقـدم ،مرحلهمرحلـه،
ایـن بچـه كوچـك را ِهـى آوردنـد بـاال ،آوردنـد بـاال ،آوردنـد بـاال؛ اآلن كـه
شـما نـگاه مىكنیـد ،مىبینیـد سـطح فرهنگـش و دانشـش و بینشـش و
حساس ّـیتش خیلـى باال تـر اسـت از آن زمانـى كـه دو دوره قبـل از حـاال بـوده
ّ
و در اوج ترقـى و تعالـى و درك و فهـم و فكـر اسـت.
نـگاه مىكنیـد معلمهـا نیسـتند ،معلمهـا كجاینـد؟ یکـى در اثنـاى
ً
ُ
كالس اول ،وقتىكـه داشـت ایـن شـاگرد كندذهـن را مثلا ،مـىآورد بـاال،
جـان داد .آن دیگـرى را همیـن شـاگردها ،درحالىكـه داشـتند از او چیـز
مىآموختنـد ،در آخـر سـال ،سـر یـک اختالفـى ،سـر یـک چیـزى ،جمـع
شـدند ،بـر سـرش شـوریدند ،او را كشـتند .معلـم كالس سـوم را جـور دیگـر،
معلم كالس چهارم را جور دیگر .معلمها نیسـتند ،هر معلمى رسـالت خود
را انجام داده و به ظاهر با ناكامى مرده و از بین رفته ،اما آیا ناكام شـده؟
خـوب فكـر كنیـد ،ببینیـد آیـا نـاكام شـده آن معلـم؟ مگر معلـم هدفش چه
بـود؟ مگـر ایـن معلـم دلسـوز همیـن را نمىخواسـت؟ او مىخواسـت كـه
ایـن شـاگرد از خـاك سـیاه بـه اوج قلـه فرهنـگ و دانـش و معرفت برسـد ،و
نجـور؟ پـس معلمهـا نـاكام نمردنـد. ... .
حـاال مگـرنشـده ای 
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انبیاء  ...در طول تاریخ كارشـان این بوده ،تا این بشـر را باال بیاورند،
بـه او دانـش و معرفـت بیاموزنـد ،او را آمـاده سـامان زندگـى آخـر بكننـد،
بـه او مایههـاى الزم را بدهنـد و ایـن كار انجـام گرفـت  ...امـروز دنیـا
سـال قبـل آمـاده شـنیدن سـخن حـق اسلام اسـت ... .آن
بیشـتر از هـزار ِ
روزى كـه امـام زمـان مـا ،عجلاهللتعالىفرجهالشـریف غایـب مىشـود از
نظرهـا ،و بهعنـوان یـک امامـى كـه بسـاط را باید در مردم پهـن كند ،پهن
انقالبـى شمشـیر
مصلـح
نمىكنـد ،آن روز بشـر آمـاده پذیـرش یـک امـام
ِ
ِ
بـه دسـت نبـود ،و ا گـر آن بزرگـوار مىخواسـت قیـام كنـد و انقلاب كنـد و
ّ
جامعه را به هم بریزد ،مسـلم نمىتوانسـت با شـرایط نامسـاعد آن زمان،
یـک جامعـهاى آنچنانكـه مىخواهـد بسـازد ... .لـذا امـام علیهالسلام
از نظرهـا مخفـى مىشـود ... .آن روزى كـه امـام ظهـور مىكنـد ،بشـریت
بـه آمادگـى رسـیده ،آمـاده اسـت كـه سـخن حق اسلام را بشـنود و بپذیرد.
آمـاده اسـت كـه جامعـه مرتفـع و رفیـع اسلامى را بـر روى دوشهـاى خـود
حمـل كنـد .آمـاده پیـاده شـدن قـرآن اسـت آن روز بشـریت .امـا در زمـان
امـام زمـان آمـاده نبـود ،ایـن کار را چـه کسـی كـرده؟ تعلیمـات انبیـاء كرده
و ائمـه دنبالـهروان انبیـاء هسـتند.
 ...انبیـاء بنابرایـن ناموفـق نبودنـد در تاریـخ و مـا مىبینیـم كـه هـر
ش رفتـه و بـر عمـر خـود افـزوده ،یکقـدم بـه اوج
روزى كـه بشـریت پیـ 
ترقـى و تكامـل و تعالـى نزدیکتـر شـده .چـه مىخواهیـم دیگـر غیـر از
ایـن؟ انبیـاء چـه مىخواهنـد؟ پـروردگار عالـم مىخواهـد ایـن مایـه نپخته
و خـام را بـا حركتى طبیعى ،بهسـوى سـرمنزل طبیعـى و فطریاش ،یعنى
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ّ
تكامـل و تعالـى برسـاند .ایـن را پـروردگار عالم اراده كرده و مسـلم بشـریت
بـه آن نقطـه كمـال نهایـى خواهـد رسـید .و ایـن جبـر تاریـخ اسـت؛ جبـر
تاریـخ یعنـى ایـن و بهاینصـورت درسـت گفتـه.
اینهـا بحثهـاى دقیقىسـت ،خواهـش مىكنـم دقـت كنیـد ،روى
الفـاظ و كلمـات .مسـیر بشـر بهسـوى تعالـى و تكامـل و ب هسـوى بهشـت
ی اسـت؛ یعنـى روزگارى را انسـانیت به خـود خواهد دید
موعـود ایـن جهانـ 

كه در آن روزگار ظلم نباشـد ،بدى نباشـد ،زشـتى نباشـد؛ همهچیز برطبق
دلخواه انسـانیت باشـد .خلقت انسـان اینجورىسـت و خلقت جهان؛ كه
ایـن موجـود در مسـیر خـود ،باالخـره به یکچنین سـرمنزلى خواهد رسـید؛
بایـد برسـد .در آن دورانـى كـه ّ
بشـریت همـه چیـز را كـه بـراى تكاملش الزم
ّ
اسـت ،آمـاده خواهـد داشـت ،آنوقـت وارد بسـتر ترقـى و تكامـل و تعالـى
مىشـود و بـا سـرعت و سـیرى هرچـه تمامتـر بهسـوى اهلل ،یعنـى كمـال
مطلـق ،حركـت مىكنـد.
و هرچـه از اول تاریـخ بشـرى تـا ایـن زمـان مـا پیـش آمدیـم ،بهسـوى
کتـر شـدیم؛ ایـن جبـر تاریـخ اسـت .خلقـت انسـان
آن سـرمنزل نزدی 
نجـورى اسـت و خلقـت جهـان ،خـدا اینجـور آفریـده كـه انسـانها
ای 
ب هسـوى ترقـى و تعالـى پیـش مىرونـد ،خواهوناخـواه .خواهوناخـواه را
البتـه بایسـتى درضمـن مطالـب بهدسـت بیاوریـد كـه یعنـى چـه خـواه و
ناخـواه ،كـه بعـد وقتـی بـا بحـث بعـدى ملـزم كنیـم ،روشـن مىشـود یعنى
چه .البته اراده انسـانها بهشـدت دخیل اسـت و خواسـت انسانهاسـت
ّ
كـه انسـانها را بـه ترقـى مىرسـاند و ایـن خواسـت خواهـد بـود.
ایـن یـک اصلـى اسـت از اصـول اسلامى ،در جهانبینـى اسلام ایـن از
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ّ
عاقبـت بشـر برطبـق نیکـى اسـت .چـرا؟ چـون خـداى
مسـلمات اسـت كـه
ِ
متعـال زمیـن و آسـمان را برطبـق حـق آفریـده؛ انسـان را هـم بـا فطـرت
قجـو آفریـده ،انسـان چـون داراى اراده اسـت ،بایـد در راهـى كه مطابق
ح 
بـا فطرتـش اسـت حركـت كنـد تا به آن سـرمنزل برسـد .چه کسـی مىتواند
بـه او ارائـه كنـد ایـن راه را و بگویـد چهكار ا گر بكنـى ،برطبق فطرتت عمل
كـردى؟ انبیـا؛ انبیـاء بـراى ایـن میآینـد. ... .
در مسـئله اول اینجـور نتیجـه مىگیریـم ،مىگوییـم كـه انبیای عظام
تهـا و نا كامىهـا مواجـه
كشـان بـا محرومی 
الهـى ،ا گرچـه كـه هـر تكت 
ّ
ّ
شـدهاند ،امـا درمجمـوعِ ،سـیر بشـریت ب هسـوى ترقـى و تعالـى بـوده و

عاملـش انبیـاء بودنـد .انبیـاء بودهانـد كـه انسـان را بهسـوى آن سـرمنزل
مقصـود و بهسـوى سرشـته عاقبـت انسـانى هـل دادنـد ،حركـت دادنـد ،به
او كمـك كردنـد در رفتـن ایـن راه؛ ایـن مسـئله اول.
فرجام هر یک از انبیاء

امـا مسـئله دوم؛ آنىكـه بیشـتر مـورد توجـه اسـت بـراى خیلىهـا ،ایـن
مسـئله دوم اسـت كـه مـن ایـن را روشـنش كنـم برایتـان .مسـئله دوم ایـن
اسـت كـه وقتـى پیغمبـرى در جهـان نهضتـى بهوجـود مـىآورد ،انقالبـى و
رسـتاخیزى برپـا مىكنـد ،آیـا مىتـوان گفت كـه این انقلاب عاقبت خوبى
دارد یـا نـه؟ مىتـوان امیـدوار بـود بـه اینکـه پایـان ایـن كار نیکىسـت؟ یـا
نمىشـود امیـدوار بـود؟ قاعـده كلـى چیسـت اینجـا؟
سـخن
بعضـى مىگوینـد مـا هرچـه نـگاه مىكنیـم ،مىبینیـم هرجـا
ِ
حقـى از زبانـى در آمـد ،هرجـا نغمـه حقیقـت از سـویى بـه گـوش رسـید،
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باالخـره بـه نتیجـه و ثمـر نرسـید و خفـه شـد .از ایـن یک تجربهاى درسـت
كردنـد ،مىگوینـد تجربـه تاریـخ بشـر بـه مـا همیشـه نشـان داده كـه انبیـاء
نـاكام شـدند ،حـاال ولـو بهطـور كلـى شـما مىگویـى كـه كامیـاب شـدند،
باشـد ،امـا باالخـره انقالبـى كـه درسـت كردند ،نتوانسـتند به ثمر برسـانند.
یکجـا نتوانسـتندکـه حـق را بـه حكومـت برسـانند و باطـل را نابـود كننـد.
ُ
خـب بنابرایـن چـهكار كنیـم مـا؟ مـا هـم بعـد از ایـن دسـتى بلنـد نكنیـم ،از
آسـتین در نیاوریـم ،راه انبیـاء را تعقیـب نكنیـم؛ بـراى خاطـر اینکـه وقتـى
بودن خودشـان ،نتوانسـتند كارى
انبیای عظام الهى ،خودشـان در زمان ِ
انجـام بدهنـد ،و باالخـره همیشـه باطـل بـر حـق ـ ولـو بهطـور موسـمى و
مرحلـهاى ـ غلبـه پیـدا كـرده ،پـس حقجویـان و حقگویـان عالـم تیغهـا
را غلاف كننـد ،برونـد بگیرنـد بخوابنـد ،بداننـد فایـدهاى نـدارد .مگـر یک
دسـتى از آسـتینى بیـرون بیایـد ،دسـت قدرتـى ،دسـت غیبـىاى بـرون آیـد
و او كارى بكنـد .ایـن منطـق بسـیارى از مـردم اسـت و ایـن همـان منطـق
اسـت كـه عـرض كـردم ،جبـاران تاریـخ از ایـن منطق خیلى لـذت مىبرند.
ُ
این همان منطقى اسـت كه همیشـه قلدرهاى روزگار دوسـت مىداشـتند
كـه مـردم عقیدهشـان ایـن عقیـده باشـد؛ یعنـى مـردم معتقد باشـند كـه آقا
هیچگونـه تالشـى ،هیچگونـه فعالیتـى ،هیچگونـه مجاهدتـى در راه حـق
بـه نتیجـه نخواهـد رسـید .ایـن را همیشـه ّ
جبـاران عالـم مىخواسـتند.
بلوفهـاى سیاسـى سـران دولتهـاى دنیـا كـه شـما در روزنامههـاى
حـاوى اخبـار جهانـى زیـاد مىخوانیـد ،بـراى همیـن منظـور اسـت... .
بنابرایـن جبـاران عالـم از خـدای دو جهـان میخواهنـد ـ خدایـی کـه بـه
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او اعتقـاد ندارنـد ـ کـه مـردم اینجـور تص ّـور کننـد کـه ّ
نبوتهـا و انبیـای
عظـام الهـی و سـفیران حـق و حقیقـت ،همیشـه محکـوم بـه شکسـت

بودهانـد .از خـدا میخواهنـد مـردم ّ
تصـور کنند و خیال کننـد که هیچگونه
نغمـه حقپرسـتانه درمقابـل طبیعـت ایـن عالـم جـواب مسـاعد و مثبـت
نخواهـد داد .از خـدا میخواهنـد مـردم مأیـوس باشـند از اینکـه هیچگونـه
نهضتـی درمقابـل باطـل رشـد کنـد و بـه ثمـر برسـد و شکسـت نخـورد؛ امـا
عکـس
آیـا واقـع مطلـب همینجـور اسـت؟  ...سـخن قـرآن را کـه درسـت
ِ
ایـن منطـق را بـه مـا بازگـو میکنـد نشـنویم ،سـخن پندارهـای باطـل را
بشـنویم؟ نـه؛ مـا ایـن کار را نمیکنیـم .مـا بـه قـرآن مراجعـه میکنیـم،
از قـرآن درس میگیریـم کـه فرجـام نبوتهـا چیسـت و نهضـت انقالبـی
پیغمبـران و دنبالهروانشـان چـه اثـری میتوانـد داشـته باشـد .ایـن را از
قـرآن یـاد بگیریـم ،بعـد برمیگردیـم بـه ّ
نـص تاریـخ ،میبینیـم تاریـخ هـم
گواهـی میکنـد ایـن مطلـب را.
ً
قـرآن مثـل میزنـد در همیـن آیاتـی کـه تلاوت کـردم و حـاال بـاز مجـددا
ّ
تلاوت میکنـم و ترجمـه میکنـم؛ بـه مـا میگویـد کـه نـه! در دنیـا حقـی
اسـت و باطلـی اسـت ،حـق میمانـد ،باطـل نابـود میشـود .از کوههـا در
رودمیگویـد آب سـیالن و جریـان پیـدا میکنـد ،کـف بـر روی آب ظاهـر
یشـود ،کفهـا میمیـرد ،آبهـا میمانـد ،باطـل همـان کـف اسـت کـه
م 
خواهـد مـرد ،آب همـان حـق اسـت کـه خواهـد مانـد.
تـا اینجـا آنچنانـی کـه قـرآن بـه مـا میآمـوزد و واقعیـت تاریخـی هـم
آن را تأییـد میکنـد ،هـر یـک از نبوتهایـی کـه در ایـن عالـم ظهـور کـرده
اسـت ،از اول تـا آخـر ،علاوه بـر اینکـه در سلسـله نبوتهـای تاریـخ یـک
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فعلی را انجام دادهاند ،یک قدم بشـر را به پیش بردهاند ،خود آنها هم
بـه خـودی خـود دارای امـکان موفقیت بودهاند ... .آنجوری نیسـت که
قدرتهـای تاریـخ در طـول زمـان بـه مـردم فهماندند و تلقیـن کردهاند که
درمقابـل قدرتهـای دنیایـی کـه بـر باطلنـد ،حـق ،مجـال نفـس کشـیدن
نخواهـد داشـت .نـه؛ اینجـور نیسـت ،بلکـه عکـس ایـن اسـت .انبیـاء
همهجـا امـکان موفقیـت داشـتهاند ،پیـروان انبیـاء هـم همهجـا امـکان
ّ
موفقیـت دارنـد ،مسـلم هـم موفـق خواهنـد شـد؛ امـا بـه دو شـرط ،دو تـا
شـرط دارد ،ـ اینجاسـت کـه گفتـم اراده انسـان دخیـل اسـت در سـاختن
آینـده تاریـخ ـ ایـن دو شـرط ا گـر وجـود داشـته باشـد ،همـه نهضتهایـی
کـه بـر اسـاس دیـن ،بر اسـاس فکر قرآنی و اسلامی ،در طـول تاریخ انجام

گرفتـه و انجـام خواهـد گرفـت ،تـا ابـد موفـق خواهنـد شـد و پیـروز خواهند
ً
شـد؛ احتیـاج بـه معجـزه هـم نیسـت .الزم نیسـت تـا معجـزهای حتمـا
انجـام بگیـرد تـا طرفـداران دیـن موفـق و پیـروز بشـوند ،نـه؛ بـدون اینکـه
دسـتی هـم از غیـب بیایـد ،ا گـر ایـن دو شـرط وجـود داشـته باشـد ،اسلام و
قـرآن و دیـن و افـکار قرآنـی ،امـکان اصلـی موفقیـت را خواهند داشـت؛ آن
دو شـرط چـه هسـتند؟
یکـی از آن دو شـرط ایمـان اسـت ،اعتقـادی از روی آ گاهـی اسـت،
بـاوری اسـت همـراه بـا تعهدپذیـری ،قبولـی همـراه با تلاش و حرکت؛ این
شـرط اول .شـرط دوم صبـر (اسـت) صبـر یعنـی چـه؟ یعنـی مقاومـت ،از
میـدان در نرفتـن ،کار را در لحظـه حسـاس و خطرنـاک رهـا نکـردن.
هـر جـا شـما در طـول تاریـخ نبوتهـا میبینیـد یـک پیغمبـری
شکسـت خـورده از طاغـوت زمـان ،بـرای خاطـر ایـن بـوده کـه پیروانـش،
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اطرافیانـش ،ایمـان کافـی یـا صبـر کافـی نداشـتند .هـر مرتبـه کـه میبینید
بـه حـق پیـش بـرده اسـت ،بـرای خاطر این اسـت کـه ایمان سرشـار و صبر
الزم را دارا بودند .آیا شـاهدی از قرآن بر این مطلب هسـت؟ بله؛ چندین
شـاهد در قـرآن هسـت .آیاتـی که امـروز میخوانم ،زیربنای فکری اسـت و
آیـات فـراوان دیگـری هـم هسـت کـه مطلب را بیـان میکنـد .دو آیهاش را
ْ َْ ْ َ َ
َ َ
َ َ
برایتـان میخوانـم .یـک آیـه ایـن اسـت«َ :و لا ت ِه ُنوا َو لا ت ْح َزنـوا َو أن ُت ُم الأ ْعل ْو َن
ْ ُ
ك ْن ُتـم ُم ِؤم ِن َ
یـن» .22اینجـا آیـه قـرآن اسـت ،ایـن روایت نیسـت تا کسـی
ِإن
خدشـه کنـد کـه شـاید سـندش ضعیـف اسـت ،آیـه متشـابه هـم نیسـت
تـا کسـانی خدشـه کننـد کـه معنایـش را نمیفهمیـم ،نـه؛ واضـح ،روشـن.
َ َ
َ َ
«لا ت ِه ُنـوا» یعنـی ای مسـلمانان سسـت نشـوید«َ ،و لا ت ْح َزنـوا» و اندوهگیـن
َْ َ
َْ
مگردیـد«َ ،و أن ُت ُـم الأ ْعل ْـو َن» شـما باالتریـد ،دسـت شـما باالتـر اسـت ،شـما
پیروزمنـد خواهیـد بـود ،شـما بـر دشـمن غلبـه خواهیـد کـرد ،فکـر شـما
باالخـره بـر اورنـگ حکمرانـی جهـان خواهـد نشسـت؛ شـرطش چیسـت؟
ْ ُ
ك ْن ُتـم ُم ِؤم ِن َ
یـن » ا گـر مؤمـن باشـید ،اگـر ایمـان داشـته باشـید ،ا گـر
« ِإن
ایمـان وجـود داشـته باشـد ،ایـن هسـت.
شـما میگوییـد آقـا مـن دیـدم ،امامصادقصلواتاهللعلیـه بـا طاغیـه
زمـان خـود ،آنهمـه مبـارزه کـرد ،حکومـت را نتوانسـت بگیـرد ،بلـه؛ امـا
بـرای خاطـر ایـن بـود کـه اطرافیانـش ،بسـیاری از دوسـتانش ،بسـیاری
از مدعیـان تش ّـیعش ،مثـل بنـده و شـما بودنـد ،مثـل مـا بودنـد ،بیصبـر
بودنـد ،کـم ایمـان بودنـد .شـما میخواسـتید امـام صـادق برخلاف ّ
سـن ِت
تاری ِـخ قـرار داده پـروردگار بتوانـد بـه حکومـت برسـد؟ همیـن خـودش
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ُ
عجـزی و دسـت غیبـیای در زمینـه فتحهـا و
دلیـل بـر ایـن اسـت کـه م ِ
پیروزیهـا بنـا نیسـت ظاهـر بشـود .اگـر قـرار بود معجـزی بشـود ،معجزی
یشـد کـه امـام صـادق بـه حکومت برسـد .امام صـادق باالخره به دسـت
م 
طاغیـه زمـان خـودش کشـته شـد؛ موسـیبنجعفر هـم همینجـور .بـر
اثـر ایـن بـود کـه دوسـتان و پیـروان ،بـه قـدر کافـی ،آنقـدر کـه الزم اسـت
صبـر نداشـتند ،ایمـان و بـاور همـراه بـا ّ
تعهـد ،آنقـدری کـه بایـد و شـاید
ِ
در روح آنهـا ذخیـره نشـده بـود .امـروز هـم ا گـر آنجـور باشـد ،نتیجـهاش
شکسـت اسـت ،شکسـت اسلام ،شکسـت قـرآن ،محکومیـت مسـلمانان؛
امـا ا گـر امـروز مثـل زمـان پیغمبـر بشـویم ،مسـلمان زمـان پیغمبـر ایمانـش
یـک ایمـان قطعـی و تردیدناپذیـر بـود .صبـرش همـان صبـری اسـت کـه
فرشـتگان آسـمان درمقابـل آن صبـر کوچـک بودنـد؛ صبری کـه در روز ماه
رمضـان ،در گرمـای حجـاز ،بـا دهـان روزه ،بـا دشـمن میجنگـد و خنـدق
حفـر میکنـد ،ایـن صبـر آن مسـلمان اسـت.
َ

َّ ْ َ َّ
َ«و ْاس َـت ِع ُینوا ِبالصب ِـر و
الصـلاهِ » 23بهوسـیله حربـه صبـر بـر دشـمنان پیـروز
شـوید ،بهوسـیله صبـر هدفهـای خودتـان را از پیـش ببریـد ،ایـن معجـزه
بـرای صبـر اسـت ،آن دسـتی کـه باید از آسـتین بیرون بیایـد و کاری بکند،
دسـت صبـر انسـانی اسـت؛ صبـر .مـا صبـر را هـم بـد معنـا میکنیـم .مـا
خیـال کردیـم صبـر به این اسـت که حاال بنشـینیم ببینیـم چگونه خواهد
شـد .بنـده میگویـم بـه شـما چگونـه خواهـد شـد ،نمیخواهـد بنشـینیم
ببینیـم .ا گـر بـدون فعالیت ،بـدون تالش ،بدون تپش نشسـتی ،عاقبت،
بدبختـی اسـت ،ذلـت اسـت ،خـواری اسـت ،بیدینـی اسـت و بیدنیایـی
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ْ

ُْ

َ

ْ

ََ َ َُ ُ
َ
الخ ْس َـر ُان ال ُمب ُ
ین»24؛ اما اگر با صبر پیش
آخره ذ ِلك هو
اسـت« .خ ِس َـر ا ّلدن َیا َو ال ِ
ِ
رفتـی ،عاقبـت هـم دیـن اسـت و هـم دنیاسـت.
ایـن عاقبتـی اسـت کـه قـرآن بـه مـا میگویـد .ایـن آیـات بـرای سـوره
اعـراف اسـت ... .در سـوره اعـراف  ...ماجـرای فرعـون مطـرح میشـود
و موسـی ،کـه موسـی میآیـد و دعـوت الهـی را بیـان میکنـد ،فرعـون
نمیپذیـرد ،قبـول نمیکنـد و نهتنهـا قبـول نمیکنـد ،بلکـه حتـی موسـی
را تهدیـد میکنـد .بعـد از همـۀ ایـن حرفهـا ،سـاحران فرعونـی میآینـد،
ِسحرشـان درمقابـل معجـزه موسـایی کاری از پیـش نمیبـرد و باالخـره
آنهـا خودشـان ایمـان میآورنـد .فرعـون آنهـا را تهدید میکنـد ،میگوید
شـما را خواهـم کشـت .چـرا بـه سـحر موسـی ایمـان آوردیـد؟ اینهـا همـه
یگـذرد ،بعـد از ماجـرای جادوگـران فرعونـی و شکسـت آنـان از موسـی،
م 
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
آنوقـت اینجـوری اسـت«َ :و قـال ال َمـلأ ِم ْـن ق ْـو ِم ِف ْر َع ْـو َن» 25ملأ ،سـران و
َ
سـرداران و بـزرگان قـوم فرعـون بـه فرعـون چنیـن گفتنـد« :أ َت َـذ ُر ُم َ
ى َو
وسـ 
َ

ْ

ْ

َْ

ق ْو َم ُـه ِل ُیف ِس ُـدوا فِـی الأ ْر ِض» آیـا تـو رهـا میکنـی ،ول میکنـی موسـی و قومـش
را ،مؤمنیـن بـه او را ،حزبـش را ،جمعیتـش را ،کـه در زمیـن فسـاد بکننـد؟
َ
اخاللگـری بکننـد؟ ولشـان میکنـی؟ بـه فرعـون میگفتنـد«َ ،و َیـذ َر َك َو
آل َه َت َ
ـك» و تـو را و خدایـان تـو را کنـاری بگذارنـد؟ اینجـوری اسـت؟
ِ
َ َ
«قـال» ،فرعـون درمقابـل ایـن سـخن و ایـن تشـکیک گفـت نـه؛ موسـی
را از بیـن خواهـم بـرد .یـک حملـه سـخت را برای موسـی تـدارک دید ،یک
طـرح تـازهای بـرای کوبیـدن حـزب موسـویان در مصـر طـرح کـرد ،آن چـه
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َ
َ َ
َ َ
َ
ـال َس ُـن َق ِّت ُل أ ْب َن َاء ُه ْـم َو َن ْس َـت ْحیی ِن َس َ
ـاء ُه ْم» .فرعـون گفـت « قال َس ُـنق ِّت ُل
بـود؟ «ق
ِ
َ
َ
ُ
َ
أ ْب َن َاء ُه ْم َو ن ْسـت ْحیی ِن َس َ
ـاءه ْم» گفت من موسـى را وا نخواهم گذاشـت ،اجازه
ِ

نمىدهـم آنچـه مىخواهـد بكنـد ،بلكـه جوانانشـان را خواهـم كشـت و
زنانشـان را زنـده نـگاه خواهـم داشـت؛ ایـن نقشـه جدیـدى اسـت .فرعون
بعـد از آنىكـه همهگونـه مبـارزه را بـا موسـى كـرده و فكر مىكرده كه موسـى
از بیـن خواهـد رفـت ،حـاال بـه ایـن نتیجـه رسـیده كـه نـه ،حتـى سـاحران
و جادوگرانـش هـم بـه او ایمـان مىآورنـد و سـحر بـا معجـزه پهلـو نزنـد بـه
ُ
فكـر انجـام یـک شـدت عملـى مىافتـد فرعـون .طـرح ،طـرح شـدت عمـل
مىشـود ،مىگویـد بایـد شـدت عمـل بـه خرج بدهیـم ،چـهكار كنیم؟ همه
جوانهایـى كـه گرویـده هسـتند بـه موسـى ،اینهـا را خواهیـم كشـت.
َ
همـه زنهـاى آنهـا را زنده خواهیم گرفت« .ن ْس َـت ْح ِیی» زنـده گرفتن ،زنده
نـگاه داشـتن .البـد بـراى فحشـا یـا بـراى اینکـه نسلشـان را خـراب بكننـد
یـا بـراى چیـزى ازاینقبیـل .خـب ،کار سـخت شـد دیگـر ،حـزب موسـى

قـرار گرفتنـد درمقابـل نقشـه طـرح شـدت عمـل دسـتگاه فرعونـى .اینجـا
ـتخوان پیالن مىلرزد ،اینجا جایى اسـت كه دلهاى
جایىسـت كه اس
ِ
قـرص و محكـم متزلـزل مىشـود ،مگـر شـوخی اسـت؟ كسـى مثـل فرعـون
بگویـد مـن پـدرى از آنهـا خواهـم سـوزاند ،نقشـهاى برایشـان دارم كـه
َ َ
یـک جـوان برایشـان نگـذارم«َ ،س ُـنق ِّت ُل أ ْب َن َاء ُه ْـم» جوانهایشـان را خواهـم
ُ
كشـت .اینجـا جایـى اسـت كـه بایسـتى موسـویان شـارژ بشـوند ،بایـد در
همیـن لحظـه حسـاس و خطرنـاك احسـاس شكسـت نكننـد.
یـک جملـهاى یـادم آمـد از یکـى از بـزرگان تاریـخ خودمـان ،بـرای
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ً
همیـن صـد سـال قبـل تقریبـا ،پنجـاه ،شـصت سـال قبـل ،یـک جملـهاى
را از او نقـل مىكردنـد در ایـن مبـارزات مشـروطه و اینهـا ،نـام او بـر سـر
زبانهاسـت خیلـى ،مىگوینـد او بـه یارانـش ،بـه دوسـتانش مىگفـت
بجنگیـد ،مبـارزه كنیـد ،در همـان وقتىكـه مىبینیـد كار سـخت اسـت،
ً
بازهـم مبـارزه كنیـد ،تـا وقتىكـه ببینیـد كه قطعا شكسـت خواهیـد خورد،
ً
برسـید بـه آنجایىکـه ببینیـد كه اآلن دیگر قطعا شكسـت خواهید خورد،
ً
وقتـى رسـیدید بـه آنجایىكـه دیدیـد حتمـا شكسـت مىخوریـد ،بازهـم
مبـارزه كنیـد ،آنوقـت پیروز خواهید شـد و این حرف درسـتى اسـت. ... .

َ َّ
ً
ً
«حتى
(( آیـه قـرآن تقریبـا نظیـر همیـن مطلـب را مىگوید ،یا تحقیقـا .مىفرماید كه:
َ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ ُّ ْ َ َّ َ ْ ُ ْ
ـل َو ظنـوا أن ُه ْم قـد ك ِذ ُبوا» ،26تـا جایـى رسـید فشـارها و لطمات و
ِإذا اسـتیأس الرس
ضربـات جبهـه معـارض پیغمبـران كـه خود پیغمبرها مأیوس شـدند ،یک جایى رسـید

كـه پیغمبرهـا و مردمانـى كـه همـراه پیغمبرهـا بودنـد ،اینهـا متزلـزل شـد دلشـان ،نـه
از لحـاظ ایمـان ،ایمانشـان از بیـن نرفـت ،اعتقادشـان بـه خـدا را از دسـت ندادنـد ،امـا
چـون معتقـد بودنـد كـه پیـروز خواهنـد شـد ،ایمـان و یقینشـان بـه پیـروزى رو بـه زوال
رفـت و خیـال كردنـد كـه اشـتباه فهمیدهانـد .یقیـن داشـتند كـه خـدا بـه اینهـا گفتـه
ً
نهـا فكـر مىكردنـد
شـما حتمـا پیـروز خواهیـد شـد؛ یـک جایـى مىرسـید كار كـه ای 

َ ُ ْ
نهـا نـداده بـودهَ « .و ظ ّنـوا
مثـل اینکـه اشـتباه فهمیدهانـد ،خـدا چنیـن وعـدهاى بـه آ 
َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ
ص ُرنـا» در همان لحظـهاى كه بر اثر شـدت فشـار و شـدت
أنهـم قـد ك ِذبوا جاءهم ن
ً
لطمـات دشـمن ،جبهـه حـق و جبهـه دیـن احسـاس مىكـرد كه هـان ،حتما
ضربـات و
ِ

دیگـر دارد نابـود مىشـود ،از بیـن مـىرود ،دشـمن دارد غلبـه پیـدا مىكنـد ،راههـا روى
او بسـته اسـت ،در همـان لحظـه ،چـون بـاز هـم اسـتقامت مىكـرد ،چـون بازهـم تالش
مىكـرد ،نصـرت و یـارى خدایـى فـرا مىرسـید؛ ایـن آیـه قـرآن اسـت)) .
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موسـى از ایـن نقشـه دارد اسـتفاده مىكنـد بـراى بسـیج بنىاسـرائیل.
ً
بنىاسـرائیل در وقتىكـه مىبیننـد حتمـا شكسـت خواهنـد خـورد ،چـون
ُ
فرعـون عـازم اسـت كـه همـه جوانهـاى آنهـا را بكشـد؛ درمقابـل نقشـه
جدیـد فرعونـى ،موسـى هـم نقشـه جدیـد خـودش را ارائـه مىدهـد .چـه
مىگویـد؟ وقتـى درمقابـل ایـن وضـع قـرار مىگیرنـد ،فرعـون اینجـور
ً
َ َ ُ َ َ
وسـ ى ِلق ِومـهِ» 27موسـى متقابلا درمقابـل
مىگویـد؛ موسـى مىگویـد« ،قـال م
َ
ایـن اعلان فرعونـى بـه قومـش گفـت«ِ :إ ْس َـت ِع ُینوا ِبا ّلل ِـه َو ْاص ِب ُـر وا» از خـدا
یـارى بخواهیـد و صبـر كنیـد .ادامـه بدهیـد ،مقاومـت كنیـد ،تالشـتان را
َ َْ
َ
نیمهكاره نگذارید ـ امید در اینها مىدمد ـ چرا؟ ِ«إ ّن الأ ْر َض ِل ّل ِه» زمین از آن
خداسـت«ُ ،یور ُث َهـا َم ْن َی َش ُ
ـادهِ » آن را مىدهـد و مىگذارد بـراى آنکه
ـاء ِم ْن ِع َب ِ
ِ
از بندگانـش کـه بخواهـد .یعنـى بنـده خـدا ماییم ،موسـى به بنىاسـرائیل
مىگویـد شـما بنـده خداییـد ،بنـدگان فرعـون كارشـان بـه نتیجـه نخواهد
رسـید .زمین برای بندگان خداسـت«َ .و ْال َع ِاق َب ُه ِل ُلم َّت ِق َ
ین» فرجام كار ،پایان
كار از آن مـردم باتقواسـت.
ایـن قـرآن اسـت ،واقعیـت تاریخـى هـم همیـن را بـه مـا مىرسـاند و
نشـان مىدهـد .همـان ابراهیمـى كـه روزى در آتـش مىاندازندش ،روزى
مىبینیـم كـه در مكـه و خانـه خـدا جامعـه توحیـدى تشـكیل مىدهـد و تـا
ـود او ،آن جامعـه مىمانـد .موسـى كـه یـک روز اینجـور با
قرنهـا بعـد از خ ِ
فرعـون درگیـرى دارد و تحـت فشـارند بنىاسـرائیل ،روز دیگرى مىبینیم
ُُ
َ
كـه دسـتور دخـول در ارض مقدسـه بـه او داده مىشـود؛ «یـا ق ْـو ِم ْادخلـوا
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ْ َ َ

َ
رض ال ُمق ّد َس َـه» ،28برویـد آنجـا و آنجـا جامعـه الهـى و توحیدى تشـكیل
الأ
بدهیـد .عیسـىبنمریم كـه در مـدت اقامـت كوتاهـش بـر روى زمیـن و
در میـان انسـانها ،تلاش و فعالیتـش بـه ثمـره ظاهـرى نمىرسـد ،بعـد از
آنىكـه از روى زمیـن عـروج مىكنـد و مـىرود از میـان مـردم ،بعـد از یکـى
جهـان آن روز در اختیـار فكـر مسـیح
دو قـرن ،بزرگتریـن قدرتهـاى
ِ
قـرار مىگیـرد؛ یعنـى امپراطـورى ُرم ،امپراطـورى عظیـم رم در اختیـار فكـر
مسـیحى قـرار مىگیـرد و امپراطـور ،خـودش مسـیحى مىشـود و مؤمـن بـه
دیـن مسـیح مىشـود.
پیغمبـر مـا كـه در مكه آنقدر مورد فشـار بود ،سـیزده سـال شـدیدترین
شـكنجهها و وضعهـا را برایـش فراهـم كردنـد ،بعـد مىآیـد مدینـه ،آنجـا
حكومتـى تشـكیل مىدهـد ،جامعـهاى بهوجـود مـىآورد ،نظامـى مسـتقر
مىكنـد و انسـانها را بهسـوى كمـال سـوق مىدهـد و دشـمنان بنیـادى
ُ
خـودش را خـرد مىكنـد ،بـر زمیـن مىزنـد ،امـا در سـایه چـه؟ در سـایه
َ

َ

ََُ

ایمـان و صبـر .هروقتىكـه ایمـان بـود و صبر بود«َ ،بلـ ى ِإ ْن ت ْص ِب ُر وا َو ت ّتقوا»،29
ایمـان همـراه بـا عمـل و صبـر وجـود داشـت ،آنوقـت اسـت كه
ا گـر تقـوا در
ِ
َ
سـنتهاى عالـم اسـتّ ،
پیـروزى مىآیـد .و ایـن یکـى از ّ
سـنت پـروردگار
در تاریـخ اسـت .دیـروز هـم همینجـور بـوده ،امـروز هـم همینجـور اسـت،
نجـور خواهـد بـود .همه قدرتهـاى دینى ،ا گر توانسـتهاند
فـردا هـم همی 
ب هصـورت قدرتـى دربیاینـد یـا باقـى بماننـد ،در سـایه ایمـان و صبـر بـوده.
 28ـ سوره مبارکه مائده ،آیه 21
 29ـ سوره مبارکه آلعمران ،آیه «: 125آری اگر صبر کنید و پرهیزگاری کنید و به همین زودی بر شما بتازند،
پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار یارى خواهد كرد».
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امـروز هـم آنكسـانىكه دوسـت مىدارنـد قـرآن ،اسلام ،توحیـد ،نبـوت،
اصـول مقـدس اسلامى ،آنهایـى كـه مایلنـد اینهـا بتواننـد در دنیـا
سررشـته و زمـام زندگـى مـردم را در دسـت بگیرند ،آنهایـى كه مایلند خدا
را در دنیـا حا كـم ببیننـد ،در خودشـان دوتـا مایـه را نیرومنـد كننـد؛ مایـه
َ
ایمـان و مایـه صبـر .ا گـر مایـه ایمـان و مایـه صبـر در مـا نیرومنـد شـد«ِ ،إ ّن
ـادهِ َو ْال َع ِاق َب ُه ِل ُلم َّت ِق َ
ـاء ِم ْ
ْال َأ ْر َض ِل َّل ِـه ُیور ُث َهـا َم ْ
ـن َی َش ُ
یـن» ،امـا بـدون ایمان و
ـن ِع َب ِ
ِ
بـدون صبـر نمىشـود.
(( اقتضـاى فتـح و پیشـرفت در دعـوت انبیـاء هسـت؛ چـون انبیـاء برطبـق حـق
سـخن مىگوینـد ،برطبـق حـق حركـت مىكننـد ،و حـق پیـروز اسـت .حـق برطبـق فطرت
و سرشـت جهـان اسـت ،پـس موفـق و پیـروز اسـت .انبیـاء هـم برطبـق سرشـت جهـان
دارنـد حـرف مىزننـد؛ بنابرایـن مایـه و اقتضـاى موفقیـت در نهضـت انبیـاء و در انقلاب
پیغمبـران بهطـور كامـل موجـود اسـت .ا گـر تـو مىبینـى پیغمبـرى در تار یـخ شكسـت
خـورد ،ایـن را دلیـل نـدان كـه حـرف حـق بایـد شكسـت بخـورد؛ نـه ،حـرف حـق بایـد
پیـروز بشـود ،نظـام حـق بایـد غالـب بشـود ،دسـت حـق بایـد بـر سـر باطـل بكوبـد و

متالشـى كنـد ،پـس چـرا پیغمبـر شكسـت مىخـورد یـک جـا؟ بـراى خاطـر
اینکـه پیـروان پیغمبـر ،یـا ایمـان كافـى یـا صبـر كافـى ندارنـد ،صبـر بـه خـرج
30
نمىدهنـد.
نجـا شـهید مىشـود ،بـا آن وضـع نـا كام ،ایـن دلیـل بـر ایـن
 ...ا گـر زیدبنعلـى آ 
نیسـت كـه حـق محكـوم بـه زوال و شكسـت اسـت؛ دلیـل بـر ایـن اسـت كـه حـق هـم

بـا وجـودى كـه حـق اسـت ،احتیـاج دارد بـه كار و تلاش و كوشـش .گمـان نكنیـم
چـون حـرف مـا حـق اسـت ،پـس الزم نیسـت تلاش كنیـم در راهـش .فكـر
« .30این مبحث به علت یکسان بودن موضوع ،حاصل ادغام دو جلسه سخنرانی است .مواردی که قلم متفاوتی
نسبت به متن اصلی دارد ،از سخنرانی جلسه دوم می باشد».
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نكنیـم چـون داعیـه مـا قـرآن اسـت ،پـس خـود خـدا قـرآن را پیـش خواهـد بـرد ،نـه! ...
ّ
زیدبنعلـى حرفـش حـق بـوده مسـلم ،امـام صـادق صلواتاهللعلیـه هـم امضـا كـرده
بـود مبـارزه زیدبنعلـى را بـا دسـتگاه ُهشـامبنعبدالملك ،آن مبـارزه عجیـب را اجـازه
داده بودنـد بـه او ،تاریـخ ناطـق بهاینمعناسـت .ایـن بزرگـوار هـم رفـت ،كارهـا را هـم
ـرض تحـت
خـوب روبـهراه كـرد ،منتهـا یـک عـده مـردم بهانهج ِ
ـوى ن ِ
ـادان نـاآ گاه یـا مغ ِ
دشـمن بیـدار ،در لحظـه الزم او را مخـذول كردنـد و تنها گذاشـتند.
تأثیـر تبلیغـات سـوء
ِ

 ...امیرالمؤمنیـن صلواتاهللعلیـه در یـک خطبـه از نهجالبالغـه ،درخطبـی ،از
ً
جملـه در یـک خطبـه كوتـاه ،این مطلب را كامال روشـن مىفرماید ... .شـرح ماجراى
پیشـرفتهاى سـپاهیان اسلام را مىدهـد امیرالمؤمنیـن ،در زمان پیغمبـر .مىفرماید
َ
َ ُ
خواننـا َو َا َ
آباءنـا َو َا َ
قت ُـل َ
َ ََ ُّ َ َ َ
عمامنـا» ،میگویـد مـا
بناءنـا َو ِا
اهلل ن
سـول ِ
کـه «و لقـد كنـا مـع ر ِ
در كنـار پیغمبـر و در ركاب پیغمبـر كـه بودیـم ،اینجـورى عمـل مىكردیـم؛ در میـدان
جنـگ كـه مىرفتیـم ،پدرهـاى خودمـان را ،فرزنـدان خودمـان را ،بـرادران خودمـان را،
عموهـاى خودمـان را كـه در جبهـه كفـر و شـرك بودنـد ،مىكشـتیم .ا گـر عمـوى مـا ،پـدر
مـا ،پسـر مـا ،بـرادر مـا ،در ز یـر پرچـم كفـر مىآمـد به جنـگ پیغمبر ،مـا كه بـا پیغمبر رفته
بودیـم ،نمىگفتیـم ایـن بـرادر مـن اسـت ،ایـن را نكشـم؛ ایـن پسـر مـن اسـت ،ایـن را
نهـا را مىكشـتیم
نكشـم؛ بىدریـغ همـه را درو مىكردیـم در راه خـدا .بعـد هـم كـه ای 
دادبیـداد دیـدى! مـا بـراى خاطـر ایـن
و برمىگشـتیم ،در دل متزلـزل نم 
ىشـدیم كـه اى ِ
اقدام
دیـن تـازه ،ایـن فكـر تـازه ،این فرزند دلبندمان را كشـتیم ،نه .ایمان ما بـر اثر این
ِ
َ ّ
ً
ً َ
ّ
حـاد و قاطـع كـم نمىشـد ،زیـاد مىشـد« .مـا َی ُ
زیدنـا ذ ِلـك ِال ایمانـا َو تسـلیما» ایـن
ً َ
ً َ
َّ َ
مجاهـدت مـا بـر ایمـان مـا و تسـلیم مـا مىافـزودَ ،
«و ُم ِض ّیـا َعلـى اللق ِـم َو َصبـرا َعلـى
ََ
َ َ
ـض اال ل ِـم» ایـن مجاهـدت مـا موجـب مىشـد كـه مـا در كارهـاى دشـوار ،قاطعتـر
مض ِ
عمـل بكنیـم ،بـر دردهـا و سـوزشهاى مجاهـدت بیشـتر صبـر بكنیـم .خـب ،بعـد بنـا
هطـور خالصـه آنجـا گفتـن ... .بعد
مىكنـد امیرالمؤمنیـن شـر ح میدانهـاى جنـگ را ب 
َ
ََ
َ َ ََ َ ُ َّ َ َ
ُ
ـت وَ
در آخـر همیـن خطبـه  ...مىفرماینـد كـه «فل ّمـا َراى اهلل ِصدقنـا انـزل ِبعد ِونـا الكب
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َ َ َ َ َ َ َّ
الن َ
صـر» اینقـدر مجاهـدت كردیـم تـا خـدا دید كه مـا راسـت مىگوییم ،دید
انـزل علینـا
ً
بهراسـتى مسـلمانیم مـا ،دیـد واقعـا مؤمنیـم ،بـا عمـل خـود نشـان دادیم ایمـان عمیق
خـود را ،وقتـى اینجـورى عمـل كردیـم ،آنوقـت سـركوبى بـر دشـمنان مـا و نصـرت
و پیـروزى بـراى مـا از سـوى خـدا نـازل شـد .یکـی دو ،سـه ،جملـه دیگـر مىفرماینـد،
ٌ َ
َ ُّ َ
ََ ُ
َ َ
ـام ل ّ
بعـد مىفرماینـد كـه َ َ َ
لدی ِـن َعمـود َو ل اخض ّـر
«و لعمـری لـو كنـا نأتـی مـا اتیتـم مـا ق َ ِ
ٌ
ىكـه بـا یـک
الیمـان عـود» .ایـن را امیرالمؤمنیـن در زمـان خالفتـش مىگویـد ،آنوقت 
ِل
ِ
زیـر بـار در ِرو تنب ِـل عافیتطلـب روبـهرو بـوده ،كـه وقتـى مىگفـت
مشـت آدمهـاى از ِ
بیاییـد برویـم بـه جنـگ معاویـه ،عـذر مىآوردنـد؛ وقتـى بنـا بـود برونـد به جنـگ طلحه
و زبیـر ،هـزار جور توجیه شـرعى براى نیامدن خودشـان درسـت مىكردنـد؛  ...به آنها
َ َ
َ ُّ َ
ََ ُ
«و ل َعمـری» بـه جـان خـودم قسـم« ،لـو كنـا نأتـی مـا اتیتـم» ا گـر مـا آن روز بـا
مىگویـد كـه

پیغمبر همان كارى را مىكردیم كه شـما امروز دارید مىكنید ،اى مسـلمانان! «ما َ
قام
َ ٌ َ َ
َ َّ
ٌ
ّ
ههـاى دیـن برپـا نمىایسـتاد،
ـان عـود» یـک پایـه از پای 
یـن عمـود و ل اخضـر ِلالیم ِ
ِللد ِ
ىشـد.
یـک شـاخه از شـاخههاى ایمـان سرسـبز نم 
شـما از ایـن خطبـه چـه مىفهمیـد؟ سـخن امیرالمؤمنیـن كـه چیـزى جـز سـخن
پیغمبـر نیسـت ،آن راهـى كـه علـى مىرفـت ،همـان راهىسـت كـه بـرادرش پیغمبـر
مىرفت .چرا در آن روز پیغمبر خدا آنجور پیشـرفت كرد و چرا در زمان امیرالمؤمنین
كارهـا آنجـور متوقـف مانـد؟ چـرا؟ امیرالمؤمنیـن دارد بیـان مىكنـد ِس ّـرش را .مىگویـد
نهـاى جنـگ ،آن روز بـر سـوزش درد صبـر كردیـم،
چـون آن روز مـا صبـر كردیـم در میدا 
آن روز حاضـر شـدیم از تـوى رختخـواب بیاییـم تـوى میـدان ،آن روز حاضـر شـدیم از
منافـع مـادى و كسـب و كارمـان بگذر یـم بـراى خـدا ،امـا امروز شـما حاضر نیسـتید .آن
روز پیـش رفتیـم ،امـروز عقـب مىمانیـم .یـک مسـئله خیلـى سـاده و روشـن؛ دو دوتـا،
چهارتـا .ایـن تحلیـل اجتماعـى امیرالمؤمنیـن اسـت)) .

ایـن پاسخىسـت كـه مـا بـه ایـن دو سـؤال مىدهیـم .سـؤال اول ایـن
ً
بـود كـه آیـا انبیـای الهـى مجموعـا موفق شـدند یا نـاكام شـدند؟ مىگوییم
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ً
مجموعـا موفـق شـدند ،همـه انبیـا .بـه دلیـل اینکـه مىخواسـتند بشـر را
بـاال بیاورنـد و بـاال آوردنـد ... .انبیـاء در مجمـوع موفـق شـدند و كامیـاب
شـدند ،نـا كام نشـدند .و امـا هـر دانهدانـه از پیغمبـران ،یعنـى هـر تكتـك
از نهضتهـاى انقالب ِـى الهـى و توحیـدى ،آیـا آنهـا موفـق شـدند یـا نـه؟

مىگوییـم اینجـا یـک قاعـده كلـى وجـود دارد .قاعـده كلـى این اسـت كه
هركدامـى داراى ایمـان و صب ِـر كافـى بودنـد ،موفق شـدند ،هركدامى داراى
ایمـان و صبـر كافـى نبودنـد ،موفـق نگشـتند.
تبیین قرآنی فرجام نبوت
حـاال توجـه كنیـد تـا مـن ایـن آیـات قـرآن را بخوانـم .آیـات بحـث امروز
از دوجاسـت ،یکـى از سـوره رعـد اسـت و دیگـرى از سـوره صافـات اسـت.
ُ َّ ُ َ ُ ُ َ
ك ِ ّل ش ْـی ٍء » 31بگـو خـدا آفریننـده همهچیـز اسـت.
« ...ق ِـل اللـه خ ِالـق
چـون او آفریـده ،او میتوانـد بگویـد عاقبتـش چـه خواهـد شـد .چـون
ً
بعـد میخواهـد دربـاره عاقبـت حـق و باطـل حـرف بزنـد ،قبلا میگویـد مـا
آفریدیـم ایـن جهـان را ،مـا بلدیـم سـنتها و قانونهـای تاریـخ را ،از مـا
ُ َ
ُ َ َ
بشـنوید «ق ِـل ا ّلل ُـه خ ِال ُـق ك ِ ّل ش ْـیءٍ» بگـو اهلل آفریننـده همهچیـز اسـت«َ ،و ُه َو
ْال َواح ُـد» اوسـت یکتـا و یگانـه«ْ ،ال َق َّه ُ
ـار» قدرتمنـد و نیرومنـد.
ِ
َ
َ
ْ
َ
« ان َـزل ِم َ
ـن ّ
الس َـم ِاء َم ً
ـاء» ،دارد برایتـان مثـل میزنـد .بهقـدری زیباسـت
ایـن آیـه از لحـاظ جملهبنـدی عربـی ،متأسـفانه کسـانی کـه با زبـان عربی
ً
آشـنایی ندارنـد ،ایـن زیبایـی را هـم نمیتواننـد درسـت لمـس کننـد .قبلا
نمیگویـد مـن دارم مثـل میزنـم ،شـما کـه گـوش میکنیـد ،نمیفهمیـد
 31ـ سوره مبارکه رعد ،آیات  16تا 18
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ایـن یـک تمثیلـی اسـت و بـه کجـا میخـورد ،ملتفـت نمیشـوید ،آخـرش
ـن َّ
میفهمیـد چـه خبـر اسـت ،دارد مثـل میزنـدَ « .ا ْن َـز َل ِم َ
الس َـم ِاء َم ً
ـاء» از
َ َ َ
َ
آسـمان آبـی فـرو فرسـتاد ،بارانـی « ،ف َسـال ْت أ ْو ِد َی ٌـه ِبق َد ِر َهـا» رودمیگویـد و
جویبارهایـی بـه اندازههـای گوناگـون جریـان پیـدا کـرد .رودمیگویـدی
اح َت َم َل َّ
کوچـک ،رودمیگویـدی بـزرگ از آب بـاران جـاری شـدندَ « .ف ْ
الس ْـی ُل
ـد َر ِاب ًیـا» ایـن سـیلی کـه در رودمیگویـد جریـان پیـدا کـرد ،بـر دوش خـود
َز َب ً ا
کفـی برآمـده و برجسـته را حمـل کردند .شـما وقتیکه کنـار رودخانهای که
آب سـیل را دارد مـیآورد میایسـتید ،آنچـه کـه میبینیـد آب نیسـت ،کف
اسـت ،آب در زیـر کـف اسـت ،ایـن کفهـا همینطـور برجسـته و خروشـان
بـر روی ایـن آبـی که در رودخانه جاریسـت ،آب سـیل ،دارنـد خودنمایی
میکننـد .شـما کـف میبینیـد ،زیـر کـف آب اسـت.
َ َّ ُ ُ َ َ َْ
َّ
برویـم جـای دیگـری ،مثـال دیگر این اسـت« :و ِممـا ی ِوقدون علیهِ فِـی الن ِار »
آن چیزهایـی کـه در آتـش آنهـا را میگیراننـد ،مثـل مـواد معدنـی و مثـل
ْ

َ

َ
آهـن ،کـه در آتـش میگذارنـد؛ ْ«اب ِت َغ َ
ـاع » بـرای اینکـه آرایشـی
ـاء ِحل َیـهٍ أ ْو َمت ٍ
درسـت کننـد ،طلا را در آتـش میگذارنـد تا اینکه زینتآالت درسـت کنند،
آهـن را در آتـش میگذارنـد تـا اینکه اشـیایی درسـت کنند ،مـس را در آتش
میگذارنـد تـا اینکـه چیزهایـی درسـت بکننـد .ایـن چیزهایـی کـه در آتـش
میگذارنـد تـا از آن حلیـه و پیرایـه و زیـور و متـاع و کاال درسـت بکننـد ،در
ُ
آنهـا هـم َ«ز َب ٌـد ِم ْثل ُـه» کفـی هسـت همچـون کـف آب رودخانـه .آنجا هم
وقتیکـه ایـن آهـن را ذوب بکننـد ،میبیننـد کـه بـر روی آن کـف هسـت،
آنهم یک کفی دارد ،طال را که ذوب بکنند ،آنهم یک کف مخصوصی
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دارد.آنجـا کـف بـر روی آب بـود ،اصـل چـه بـود؟ مـاده حیاتبخـش چـه
بـود؟ آب یـا کـف؟ آب .امـا چه در ظاهر به چشـم میخـورد؟ چه جلوهگری
یکـرد؟ چـه خـودش را بیشـتر نشـان مـیداد؟ کف.
م 
اینجـا وسـیله مطلـوب آیـا آهـن اسـت یـا کـف ،در ذوب آهن؟ طالسـت
یـا کـف ،در ذوب طلا؟ البتـه کـه طلا ،البتـه کـه آهـن .کف چهکاره اسـت؟
یـک چیـز طفیلـی ،یـک چیـز زیـادی ،اما کـدام بیشـتر به چشـم میآید؟ آن
کـف ،نـه آن طلا و نـه آن آهـن .اینهـا درسـت شـد ،بالفاصلـه میگویـد:
ََ َ
ـك َی ْضـر ُب ا َّلل ُـه ْال َح َّـق َو ْال َب ِاط َ
«كذ ِل
ـل » خـدا حـق و باطـل را اینجـور نشـان
ِ
َ
میدهـد بـه شـماَ ،مثـل حـق و باطـل را خـدا اینجـور میزنـد بـرای شـما؛
ََ
«فأ َّمـا َّالز َب ُـد »،یعنـی آنیکـه شـما دیـدی کـه نمایـان اسـت ،همـان کـف ،آن
یکـه در زیـر کـف پنهان اسـت ،یعنی آب ،یعنـی طال ،یعنی
باطـل اسـت .آن 
آهـن ،آن حـق اسـت.
تـا اینجـای مثـل را دانسـتی ،دنبالـه مثـل را از خـدا بشـنو کـه عاقبتش
ََ

َ ْ

َ

َّ َّ
الز َب ُـد ف َیذ َه ُ
ـب ُجف ً
چگونـه خواهـد بـود« .فأمـا
ـاء» امـا آن کفهـا بـه بیهـوده
و تلـف و پوچـی خواهـد رفـت ،نابـود خواهـد شـد .کـف روی رودخانـه
همیشـگی کـه نیسـت .یکلحظـه هسـت ،لحظـه دیگـر نیسـت .آب را
یکـه در مزرعـهات بـاز کـردی ،از رودخانـه آنچـه کـه بـرای تـو میماند،
وقت 
ََ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
آب اسـت نـه کـف ،کفـش از بیـن مـیرود« .فأ ّمـا ّ
الز َبد ف َیذه ُب ُجف ً
ـاء » اما آن
َْ
َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ُ
ـاس ف َی ْمكث فِـی الأ ْر ِض »
کـف مـیرود بـه نابـودی و پوچـی« ،و أمـا مـا ینفع الن
امـا آنچـه بـرای مردم سـود میبخشـد ،یعنی آن آب ،یعنـی آن آهن ،یعنی
ََ َ
آن طلا ،آن مکـث میکنـد و میمانـد در زمیـن ،آن نابـود نمیشـود« .كذ ِلك
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َ

َْ

َ

َی ْض ِـر ُب ا ّلل ُـه الأ ْم َثـال» خـدا مثـل را اینجـور بـرای شـما میزنـد .میخواهـد
بگویـد حـق میمانـد .دعـوت انبیـاء حـق اسـت ،نهضـت انبیـاء حـق اسـت
و آن میمانـد .باطلهایـی کـه درمقابـل انبیـاء سـینه سـپر میکننـد،
خودشـان را نشـان میدهنـد ،سرکشـی میکننـد ،هرزهپویـی میکننـد،
ََ
آنهـا کفنـد ،آنهـا حبـاب روی آبنـد ،نابودشـدنی هسـتند .ایـن مثلـی
اسـت کـه خـدا میزنـد.
دنبالـه آیـه همیـن مثـل را پیـاده میکنـد در زمینـه مبـارزات اجتماعـی
ْ
ْ
مسـلمانان .میفرمایـد « ِل َّل ِذ َ
یـن ْاس َـت َج ُابوا ِل َر ِّب ِه ُم ال ُح ْسـنَى » بـرای آنکسـانیکه
اجابـت کننـد پروردگارشـان را نیکوتریـن عاقبتهـا و پاداشهاسـت.
عاقبـت نیکـو بـرای آنهاسـت .فرجـام کار بـرای کسانیسـت کـه نهضـت
َْ
َّ َ
انبیـاء را اجابـت میکننـد«َ .و ال ِذ َین ل ْم َی ْس َـت ِج ُیبوا ل ُـه » اما آنکسـانیکه اجابت
َْ
َ ََ َ
نمیکننـد و بـه راه باطـل گام میگذارنـد ،آنهـا «ل ْـو أ ّن ل ُهـم َّمـا فِـی الأ ْر ِض
َ
َج ِم ًیعـا» ا گـر همـه روی زمیـن بـرای آنـان باشـد«َ ،و ِم ْثل ُـه َم َع ُـه» همـان انـدازه
َ ْ

ْ

هم اضافه و سـرریز داشـته باشـند« ،لاف َت َد ْوا ِبهِ » حاضرند آن را فدیه بدهند
و خودشـان را از مخمصـه نجـات بدهنـد .شـما ایـن را در تاریـخ ندیدیـد؟
ندیدیـد درگیریهـای حـق و باطـل را کـه چگونـه رهبـران و سـران باطـل،
مثـل طومـاری پیچیـده شـدند؛ آنوقـت ا گـر میتوانسـتند ،حاضـر بودنـد
همـه دنیـا را بدهند و خودشـان را ،جانشـان را ،مقامشـان را ،نـگاه بدارند.
ْ
ُ«أ َولئ َ
ـوء ْال ِح َ
ـك َل ُه ْم ُس ُ
ـاب » بـرای آنـان اسـت بدتریـن حسـابها«َ ،و َمأ َو ُاه ْم
س
ِ
ِ
ْ
َّ
الم َه ُاد » و چه بد جایگاهیسـت.
َج َهن ُم » جایگاه آنان دوزخ اسـت«َ ،و ِبئ َس ِ
ایـن آیـات سـوره رعـد.
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ََ
َ ْ َ
آیات سوره صافات را هم  ...همین را میگوید«َ .و لق ْد َس َبقت ك ِل َم ُت َنا
ً
ِل ِع َب ِاد َنا ْال ُم ْر َس ِل َ
ین » 32قبال فرمان ما برای بندگان مرسل ما ،یعنی پیامبران،

ً
از پیش گذشـته و تمام شـده .قبال تصمیم مقتضی و الزم را در مورد آنها
َّ َ ْ
گرفتیـم .آن تصمیـم چیسـت؟ ِ«إن ُه ْـم ل ُه ُم ال َم ْن ُص ُور َون » یاوریشـدگان آنها
هسـتند .آنهـا فقـط ازطـرف مـا یـاری میشـوند«َ .و إ َّن ُج ْن َد َنا َل ُه ُـم ْال َغال ُب َ
ون »
ِ
ِ
سـپاهیان مـا هسـتند کـه پیـروز میگردنـد .عـرض کـردم شـرطش همـان
ایمـان اسـت و صبـر .در میدانهـای پیغمبـر ،رسـول خـدا مـردم را بـه صبـر
فـرا میخوانـد .در میدانهـای امیرالمؤمنیـن ،امیرالمؤمنیـن مـردم را بـه
صبـر فـرا میخوانـد .همیشـه میگفتنـد صبـر کنیـد .صبـر در میـدان جنـگ
یعنـی چـه؟ صبـر در حـال مبـارزه یعنی چه؟ یعنی از مبارزه سسـت نشـدن،
یعنـی تلاش را تمـام نکـردن ،نصفـه نگذاشـتن ،این معنی صبر اسـت .ا گر
چنانچـه مسـلمانان عالـم در راه پیشـرفتهای فرهنگـی و پیشـرفتهای
اقتصـادی و پیشـرفتهای سیاسـی ،ایـن دو عامـل را ،عامـل ایمـان را
و عامـل صبـر را ،امـروز هـم در پیـش بگیرنـد ،جامعـه اسلامی از لحـاظ
فرهنگـی و از لحـاظ سیاسـی و از لحـاظ اقتصـادی بـر کفـار و دشـمنان دین
غلبـه خواهـد کرد.

مسـلمانها گمـان نکننـد کـه ُمهـر باطلـه بدنامـی ،عقبماندگـی ،فقـر،
ذلـت بـه پیشـانی اینهـا خـورده اسـت ،نـه .گمـان نکننـد که دشـمنان ّ
ضد
دیـن و ض ّـد اسلام در اطـراف عالـم ،کـه همیـن قدرتهای معـارض جهانی
ُ
هسـتند ،اینها همیشـه باید بر گرده مسـلمانان سـوار باشـند و به آنها زور
بگویند و از آنها کار بکشـند؛ نه ،هرگز چنین نیسـت .اگر مسـلمانان عالم،
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اگر کشـورهای اسلامی ،اگر تودهها و ملتهای مسـلمان و خالصه اگر ّامت
عظیـم اسلامی کـه امـروز ششـصد ،هفتصـد میلیـون جمعیتنـد ،اگـر ایمـان
پیـدا بکننـد ،ا گـر صبـر را هـم بـرای خود ذخیـره بکنند ،بر همه جهـان پیروز
خواهند شـد؛ و این اسـت توصیه قرآن به همه مسـلمانان در همه زمانها.
ایـن حاصـل بحـث امـروز ماسـت .خواسـتم بدانید شـما کـه فرجـام نبوتها
بـه نیکـی اسـت .خواسـتم بدانیـد از قـرآن ایـن مطلـب را کـه نبوتهـا و
قیامشـان باالخـره پیروزمنـد خواهند بود و مـا امروز دنبالهروی پیغمبرانیم،
چـرا ملتهـای اسلامی احسـاس ضعـف بکننـد؟ چـرا؟ چـرا شـما احسـاس
حقـارت بکنیـد؟ چـرا گمـان میکنیـد کـه همیشـه دشـمنان دیـن میتواننـد
بـر ملتهـا و کشـورهای اسلامی پیـروز شـوند؟ چـرا؟ نه؛ اینجوری نیسـت،
بلکه درسـت به عکس اسـت ،منتها شـرطش این اسـت که ما ایمان و صبر
داشته باشیم .پس صبر را معنایش را بفهمیم؛ از جلسه امروز این استفاده
ً
را الاقـل عملا بـرده باشـیم ،معنـای صبـر را بدانیـم و ایمانمـان را هـم سـعی
کنیـم در خودمـان کامـل کنیم.
(( بیـش از اینهـا در قـرآن آیـات نویدبخـش هسـت .یکـى در سـوره مؤمـن اسـت،

َ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ
33
الم «ل َن ْن ُص ُـر»
 ...آیـه  51بهحسـب ایـن قـرآن«ِ .إنـا لننصـر رسـلنا وال ِذیـن ءامنـوا» ِ ،
َّ
ّ
حتمیـت و تحقیـق اسـت و تأ كیـد«ِ ،انـا» هـم بـه همیـن معنـاى تحقیـق و تأ كیـد
بـراى
ُ ُ َ
َ
اسـت .یعنى مـا بهطـور حتـم و بـدون تردیـد یـارى مىكنیم « ،رسـلنا » پیامبـران خودمان
َ َّ َ َ ُ ْ
ءامنـوا » مؤمنـان را نیـز .مؤمنـى كـه در راه پیغمبـر
را .آیـا فقـط پیغمبـران را؟ نـه« ،وال ِذیـن
حركـت مىكنـد ،ایـن وعده براى او هم هسـت .انسـانهاى پاكنهـادى كه دنبال دعوت

َّ

ُ ْ

نهـا هم هسـتَ « ،وال ِذ َین َ
یشـان
ءامنوا » .كجا یار 
انبیـاء راه مىافتنـد ،ایـن وعـده بـرای آ 
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ْ

ُ ْ

مىكنیـم؟ « فـی ال َح َیـاهِ ّ
نجـا مـا یـارى مىكنیـم
الدن َیـا » در همیـن زندگـى دنیـا ،همی 
ِ
َْْ

ُ

ُ

آنهـا را ،نمىگذاریـم بـراى بعـد«َ .و َی ْـو َم َیق ُ
ـوم الأش َـهاد» و همـان روزى كـه گواهـان

برپـا مىایسـتند .كـه البتـه ایـن را كـه گواهـان ب رپـا مىایسـتند ،در بعضـى از تفاسـیر بـه روز
قیامـت تفسـیر شـده.
َّ
یک حدیثى در ذیل این آیه شریفه هست كه امام علیهالسالم به جمیلبندراج،
برطبـق آن حدیـث مىفرمایـد كـه منظـور از نصرت خدا به پیغمبران ،نصرتشـان در عالم
رجعت است؛ یعنى بعد از اینکه حضرت ولى عصرصلواتاهللعلیه مىآید و آن حكومت
الهـى همهجانبـه در ایـن عالـم بهوجـود مىآیـد و پرچـم قـرآن و اسلام بـر سراسـر عالـم
ِ
كوفتـه مىشـود و همـه مـردم ب هسـوى دیـن و خـدا و توحیـد حركـت مىكننـد ،حكومـت
واحـده الهـى بـه وجـود مىآیـد ،بعـد از آن پیغمبـران و انبیـاء و اوصیـا و شـهدا و صلحـاى
از مؤمنیـن را خـداى متعـال زنـده مىكنـد؛ طبـق آیاتـى كـه از قـرآن تعبیـر شـده بهاینمعنـا،
و روایاتـى كـه تصریـح شـده بهاینمعنـا ،كارى بـه بحـث رجعـت حاال نـدارم .امـام در این
روایـت مىگویـد كـه ایـن بـرای رجعـت اسـت ،ایـن آیـه مربـوط بـه رجعـت اسـت و نصـرت
نجـور تصـور مىكنـم كـه امـام علیهالسلام نمىخواهنـد
بـرای رجعـت اسـت .بنـده ای 

ْ

ُ ْ

ایـن جملـهاى را كـه مىگویـد « فـی ال َح َیـاهِ ّ
الدن َیـا » ،ایـن را تعبیـر كنـد بـه رجعـت .امـام
ِ
نهـا را یـارى مىكنیـم؛
نمىخواهـد بگویـد آنىكـه خـدا گفتـه اسـت كـه مـا در زندگـى دنیـا آ 

ُ

َْْ

ُ

رجعـت در زندگـى دنیـا .گمـان مىكنـم َ«ی ْـو َم َیق ُ
ىشـود به
ـوم الأش َـهاد» تعبیـر م 
یعنـى در
ِ
رجعـت و نـه بـه قیامـت ،قیامـت كـه چـه یـارى كردنـى؟! در روزگار رجعـت خـداى متعـال
ً
پیغمبـران را یـارى مىكنـد؛ ایـن را بهصورت احتمـال عرض مىكنم و از این روایت احتماال
ـال ،ولـو مـا از این اسـتفاده هم صرفنظر بكنیـم ،خود كلمه
اسـتنباط مىكنـم .على ّ 
اىح ٍ
ْ َ َ ُّ ْ
الدن َیـا » ،ب هطـور ظاهـر ،بـه قرینـه آیاتـى هم كـه بعد مىآیـد ،نشـان میدهد
« فِـی الحیـاهِ

زندگى
كـه خـداى متعـال وعـده صریـح مىدهـد بـه پیغمبـران و بـه مؤمنـان كـه در همیـن
ِ
دنیـا ،مـا شـما را یـارى خواهیـم كرد.

َ

َْ

َّ

َُ

ُ

َْْ

ُ

َ«ی ْـو َم لا َینف ُـع الظ ِال ِم َ
یـن َم ْع ِذرت ُه ْـم»«َ ،ی ْو َم َیق ُ
وم الأش َـهاد» ِكـى اسـت؟ گواهان
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ىشـان سـودى نخواهد داد .یک
ِكى برمىخیزند؟ آنوقتىكه سـتمگران را معذرتخواه 

ُ َ
َ ْ َ َْ َْ ُ َ َّ َ َ َ َْ
ـك لا َی ْنف ُع نف ًسـا ِإ َیمان َها ل ْم
ات ر ِب
آیـه دیگـرى هسـت در قـرآن« ،یـوم یأتِی بعـض آی ِ
َ
َ ُ ْ َ ْ
ـن َآمنـت ِم ْن ق ْب ُل» ،34كه آنهم تعبیر شـده به روزگار آمدن ولى عصر ،ممكن اسـت
تك
َ
ّ
َ
َ َ ُ ْ ُ ُ َّ
اینهـم همـان باشـدَ « .ول ُه ُـم الل ْع َن ُـه » بـر سـتمگران اسـت لعنـت « ،ولهـم سـوء الـد ِار »
براى آنهاسـت منزلگاه بسـیار شـوم و بد.

بعـد بـراى اینکـه شـاهدى بـر اینکـه مـا پیغمبـران را یـارى مىكنیـم ،بیـاورد ،ماجـراى
ً
ـت
موسـى را مثـال مىزنـد؛ چـون قبـل از ایـن آیـه ،از اوایـل سـوره مؤمـن ،غالبـا صحب ِ
نجـا هـم كـه وعـده نصـرت بـه همـه
حضـرت موسىسـت و مبارزاتـش بـا فرعـون ،لـذا ای 

ََ
پیغمبـران مىدهـد ،بهعنـوان یـک نـوع ،یـک مصـداق ،یـک نمونـه مىفرمایـدَ « :ولق ْـد
وسـى ْال ُه َـدى» مـا بـه موسـى راهیافتگـى و هدایـت دادیـمَ « .و َل َق ْـد َآت ْی َنا ُم َ
َآت ْی َنـا ُم َ
وسـى
َ
یل ْال ِك َت َ
ْال ُه َـدى َوأ ْو َر ْث َنا َب ِنی إ ْس َـر ِائ َ
اب » كتاب را براى بنىاسـرائیل به میـراث نهادیم.
ِ
بنىاسـرائیل صاحـب كتـاب ،صاحـب مجموعـه معـارف و مقـررات الهـى باقـى ماندنـد
نهـا موفـق شـدند ،وإال ا گـر كفـار و طاغی ههـاى زمـان بـر
و ایـن نشـان مىدهـد كـه ای 
نهـا برطبـق كتـاب آسـمانى خـود
بنىاسـرائیل پیـروز مىشـدند ،اجـازه نمىدادنـد كـه آ 

ُ ً َ ْ َ ُ
ْ ََْ
ـاب
عمـل كننـد؛ كتـاب را از میـان آ 
نهـا ضایـع مىكردنـد « .هـدى و ِذكـرى ِلأ ِولـی الألب ِ
ىسـت بـراى صاحبان عقـل و خرد.
ىسـت و آ گاه 
» كـه ایـن كتـاب هدایـت اسـت ،راهیاب 
« َف ْ
ىشـود ،بـه پیغمبـر خاتـم خطـاب مىكنـد،
اص ِب ْـر » ،بعـد كـه ایـن مطلـب تمـام م 
مىفرمایـد کـه « َف ْ
اص ِب ْـر » پـس حـاال تـو هـم صبـر كـن ،اسـتقامت كـن ،بـا انگیز ههـاى
َّ َ َّ
ٌّ
انحطاطآفریـن مقاومـت كـنِ « .إن َو ْعـد الل ِـه َحق» بىگمـان وعده خدا حق اسـت .این
وعدهاى كه خدا داده ،گفته شـما پیروز خواهید شـد ،آن وعدهاى كه در سـوره صافات

ََ ْ

َ ْ

َ

َُ

َ

ْ

َّ

َ

ْ ْ

ُ َ

بـود«َ ،و لقـد َس َـبقت ك ِل َمتنـا ِل ِع َب ِادنـا ال ُم ْر َس ِـل َ
ین * إن ُه ْـم ل ُه ُ
ـم ال َمن ُصـور ون»،
ِ

نهـا درسـت
نهـا حـق اسـت ،ای 
و همچنیـن وعدههـاى دیگـرى كـه در قـرآن هسـت؛ ای 
ّ
اسـت .مسـلم تـو پیـروز خواهـى شـد اى پیغمبر ،برطبق وعـده خدایى؛ اما شـرطش صبر
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اسـت « .ف ْ
اص ِب ْـر » بایـد صبـر كنـى ،بایـد مقاومت و اسـتقامت كنـى ،باید از راه این سـتیزه
مقدسـى كـه در پیـش گرفتـهاى برنگـردى.

َْ َ ْ َ
َّ َ َّ ٌّ
« َف ْ
اص ِب ْـر ِإن َو ْعـد الل ِه َحق َو ْاسـتغ ِف ْر ِلذن ِبك» بر گناهانت اسـتغفار كن .البته گناه

باب پیغمبر اسـت ،از این قبیل گناههاى ما نیسـت .پیغمبر معصوم اسـت
پیغمبرِ ،
گناه ِ
ّ
مسـلم .بـه نـص آیـات قرآنـى و بـه حكـم عقـل ،پیغمبـر گنـاه نمىكنـد .ایـن ذنـب از نـوع
ذنبهـا و خطاهایىسـت كـه بـراى انسـانى در آن حـد خطاسـت ،گرچه ا گر بنده و شـما

بهـا را مىگویـد« .
همـان کار را بكنیـم ،هیـچ خطـا نیسـت .آن گناهـان را مىگویـد ،آن ذن 
َْ َ ْ َ
َو ْاسـتغ ِف ْر ِلذن ِبك » پوزش بخواه و طلب غفران كن و طلب جبران كن براى خطاهاى
َ َ ّ ْ َ ْ َّ َ َْ ّ َ ْ ْ َ
إبك ِار » تسـبیح بگو ،سـتایش
كوچـك گذشـتهات « ،و س ِـبح ِبحم ِـد ر ِبـك ِبالع ِش ِـی و ال
كـن پـروردگارت را در هـر شـامگاه و هـر صبحـگاه .این آیه خیلى روشـن به مـا مىآموزد كه

پیغمبران فرجام كارشـان نصرت خداسـت.
ً
نطـور مختصـرا بخوانـم .سـوره انبیـاء در
نهـم بـاز همی 
و امـا آیـات سـوره انبیـاء را؛ آ 
ىسـت آیـات سـوره انبیـا .مـن توصیـه
جـزء هفدهـم اسـت ،بعـد از سـوره طـه .خیلـى عال 
مىكنـم بـه دوسـتانى كـه بـا قـرآن انـس دارنـد ،سـوره انبیـاء را بـا دقـت بخواننـد .از اول
سـوره خـداى متعـال مرتـب دارد مىگویـد كـه انبیـاء پیـروز خواهنـد شـد ،دشـمنان انبیـاء
سـركوب خواهنـد شـد ،در ایـن دنیـا هـم پیـش از آن دنیـا عـذاب خواهنـد شـد؛ ایـن را
همینطـور از اول سـوره مرتـب دارد مىگویـد .بعـد كـه یـک مقـدارى ایـن مطالـب را تكـرار
مىكند ،مىپردازد به تاریخ .داسـتان موسـى را نقل مىكند ،پیروزى موسـى و شكسـت
قـدرت ضـد موسـى؛ داسـتان ابراهیـم را نقـل مىكنـد ،پیـروزى ابراهیـم و موفقیـت ابراهیم
و شكسـت قدرتهاى ضد ابراهیم؛ داسـتان نوح را ،داسـتان سـلیمان را ،داسـتانهاى
نصـورت اسـت كـه پیغمبـر
دیگـر را .همـه ماجراهایـى كـه در ایـن سـوره نقـل شـده ،بهای 
ىشـود و ضـد پیغمبـر ،ضـد انقلاب نبـى،
ىشـود ،پیـروز م 
پیشـرفت مىكنـد ،موفـق م 
ىشـود و
ىشـود ،منكـوب م 
ضـد حـرف نـوى پیغمبر ،یعنـى ارتجـاع ضـد نبـوت ،مغلـوب م 
شكسـتخورده مىشـود ،و ایـن سـنت تار یـخ اسـت.
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َْ

ْ َ َ َ َ َّ

ً ُّ

َ

مىفرمایـد كـه « َو َمـا أر َسـلنا ق ْبلـك إلا ر َجـالا ن ِوحـی إل ْیه ْ
ـم» ،آیـات اول سـوره
ِ ِ
ِ ِ

نهـا وحـى دادیـم«َ .و َمـا
اسـت 35،مىگویـد پیـش از تـو مـا پیغمبرانـى فرسـتادیم و بـه آ 
َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً َّ َ ْ ُ ُ َ َّ
َ
الط َع َ
ام» آنهـا را بهصورت َملك و فرشـته قـرار ندادیم
ـد لا یأكلـون
جعلناهـم جس ا
َُ ْ َ
َ
َ
كـه جسـد نداشـته باشـند و طعـام نخواهنـدَ « ،و ما كانـوا خا ِل ِدین » خالدیـن ،خالد و
نهـا هـم یکوقتـى مردهانـد ،امـا « ُث َّـم َص َد ْق َن ُ
اه ُـم
جاودانـه و همیشـگى هـم نبودنـد .آ 
ْ
ُ
ْ
ُ
ال َو ْع َـد » وعـده خـود را بـراى آنهـا راسـت كردیـم ،وعـده پیـروزى را « .ث َّـم َص َدق َناه ُـم
ْال َو ْع َـد َف َأ ْن َج ْی َن ُ
اه ْـم» نجاتشـان دادیـمَ « ،و َمـن َّن َش ُ
نهـا
ـاء » و هركـه را خواسـتیم بـا آ 
َ
َ َ َْ ْ َ ُ
نجـات دادیـمَ « ،و أ ْه َل ْك َنا ْال ُم ْسـر ِف َ
ین» متجـاوزان را هالك كردیـم« .لق ْد أن َزل َنا ِإل ْیك ْم
ُ ِ
ُُْ ْ ََ َ َ
َ
ـم أ فـلا ت ْع ِقلون » حاال ب هسـوى شـما هـم اى مؤمنیـن ،كتابـى و قرآنى
ِك َت ًابـا ِفیـهِ ِذكرك
َََ َ ُ َ
فرسـتادیم كه در اوسـت ذكر و آ گاهى و یادآورى شـما« ،ا فلا ت ْع ِقلون » تعقل نمىكنید؟
نمىاندیشـید؟
ْ َْ
َ َ ْ َ
ً
َ
َ
َ
ْ
بعـد مىرسـد بـه آیـه یـازده ،مىفرمایـد « :و كـم قصمنـا ِمـن قریـهٍ »؛ واقعا سـرود
ىسـت كـه نشـان مىدهـد پیغمبـران چگونـه بـا
فتـح پیامبـران اسـت ،سـرود مهیج 
كهـاى غیبـى بهصورتـى
كمكهـاى غیبـى الهـى كـه در بطـن ایـن عالـم هسـت ،و نـه كم 
كـه مـردم عامـى دلشـان مىخواهـد و دوسـت مىدارنـد كـه یـک دسـتى از غیـب بیایـد
كهـاى غیبـى كـه در بطـن خـود ایـن جهـان نهفتـه
بكوبـد تـوى سـینه دشـمن ،نـه؛ كم 
كهـاى غیبـى،
اسـت ،برابـرى دارد بـا سرشـت عالـم و سرشـت بشـر و جهـان ،بـا ایـن كم 

َ َ ْ َ َ َْ ْ َ
ـن ق ْر َیهٍ » و چقدر
چقـدر پیغمبـران را پـروردگار عالـم موفـق سـاخته « .و كم قصمنا ِم

َ ْ َ
و چهبسـا در هم شكسـتیم ،در هم شكسـتیم آبادى و جامعهاى را كه « كانَت ظ ِال َم ًه
» كـه سـتمگر بـود.
جامعـه سـتمگر ،نظـام سـتمگر ،تمـدن سـتمگر ،آن جامعـهاى كـه در سـاختمانش
سـتم به كار رفته ،طبقهبندى بهوجود آمده ،اسـتثمار درسـت شـده ،بهرهكشـى انسـان

از انسـان درسـت شـده؛ ایـن قریـه ظالمـه اسـت ،ایـن جامعـه ظالمـه اسـت ،كـه در
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َ

نهـا را در هـم شكسـتیم « .ق َص ْمنـا » یعنـى در هـم
بنیـاد سـتمگرى بـه كار رفتـه ،چقـدر ای 
َ َ ْ َ َ َْ ْ ََْ َ
ُ
كانَ ْت َظال َم ًه َو َأ ْن َش ْـأ َنا َب ْع َدهاَ
شكسـتیم ،خـرد كردیـم « .و كـم قصمنا ِمـن قریهٍ
ِ

َ

َ

ق ْو ًمـا َءاخر َ
مـردم دیگـر ،گـروه دیگـر ،طبقـه دیگر را بـر سـر كار آوردیم و
یـن» و پـس از آنهـا
ِ
ِ
پدیـدار كردیـم.

ََ َ
ْ ْ
« فل َّمـا أ َح ُّسـوا َبأ َس َـنا »؛ شـرح فال كـت سـتمگران در حیـن دیـدن عـذاب خـدا« ،
َََ َ ُ ْ ْ َ
فل ّمـا أ َح ّسـوا َبأ َسـنا » همیـن كـه احسـاس كردنـد خشـم و غضـب مـا را ،آن سـتمگران،
ً
یـا از بـاب اینکـه مثلا فـرض كنیـد عـذاب آسـمانى نـازل شـد ،یـا از بـاب اینکـه دیدنـد

نهـا تاختنـد و اآلن اسـت كـه شمشـیر خشـم
مؤمنیـن بـه همراهـى پیغمبرشـان بـر سـر آ 

َ
نكـه احسـاس كردنـد خشـم مـا راِ « ،إذا ُهـم ِّم ْن َها
خـدا را بـر سـر آنهـا فـرود بیاورند ،همی 
ُ ُ َ
ىهـا ،از آن تمـدن ،از آن جامعـه پـاى بـه گریـز نهادنـد ،بنـا
َی ْركضـون » نا گهـان از آن آباد 
ْ َ
ُْ ْ
َ َ ُ ُ ْ ُ
كردنـد گریختـن و فـرار كـردن « .لا ت ْركضـوا » مگریزیـدَ « ،و ْار ِج ُعـوا ِإلـ ى َمـا أت ِرف ُت ْـم ِفیهِ »

برگردیـد بـه ّ
تنعمگاههایتـان .برگردیـد بـه آن كاخهایـى كـه در آنها متنعم بودیـد ،برگردید

بـه میـان جامعـه و شـهرى كـه در آن شـهر آقایـى و فخـر مىفروختیـد ،كجـا مىگریزیـد؟ «
َ َّ ُ
ُ
ْ َ
ُْ ْ ُ
ْ
ـاك ِنك ْم» .برگردیـد بـه مسـكنهایتان « ،ل َعلك ْم
َو ار ِ َج ُعـوا ِإلـ ى َمـا أت ِرفت ْم ِفیهِ َو َم َس ِ
ُ ُ َ
ت ْسـألون » شـاید بخواهند شـماها را استیضاح كنند ،شاید بخواهند از شما سؤال كنند،
َ ّ ُّ
كجـا مىرویـد؟ «قالـوا یـا َویلنـا ِانـا كنـا ظا ِلمی َـن» گفتنـد واى بـر مـا ،واى بـر مـا كه مـا ظالم و

َّ
َ
َ ّْ َ
ى َج َع ْل َن ُ
اه ْم
سـتمگر بودیـم « .ف َمـا َزالت ِتلـك َد ْع َو ُاه ْم» همیـن بـود سخنشـانَ « ،حت 
یـد َخ ِام ِد َ
نهـا را طعمـه مرگ و
یـن » و همینگونـه سـخن مىگفتنـد تـا آنكـه ما همه آ 
َح ِص ً ا
نابودى سـاختیم.
دقـت كنیـد .دو ،سـه آیـه دیگر هسـت ،اینها را بخوانم .ایـن آیات بعدى درحقیقت
زیربنـاى فكـرى ایـن واقعیـت تاریخـى را بیـان مىكنـد .چـرا اینجـورى شـده؟ چـرا بایـد

نهـا را بگیرند؟ چـرا باید دعوت پیغمبر
سـتمگران نابـود بشـوند و ستمكشـان جـاى آ 
ً
حتمـا پیـش بـرود و معاندانـش سـركوب بشـوند ،چـرا؟ علـت ایـن اسـت« :
َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
اعب َ
یـن » مـا آسـمان را و زمیـن را و
و مـا خلقنـا السـماء و الأرض و مـا بینهمـا ل ِ ِ
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َ َ َ َ َّ َ َ َ
آنچـه در میانـه آنهاسـت ،بـه بیهـوده نیافریدیـم « .ل ْـو أ َر ْدنـا أن ن ّت ِخـذ ل ْه ًـوا
َّ ُ َّ ْ ُ
ك َّنـا َف ِاع ِل َ
َل َّات َخ ْذ َن ُ
ین » ا گـر مىخواسـتیم كار بیهـودهاى انجـام دهیم،
ـاه ِمـن لدنـا ِإن
البتـه انجـام مىدادیـم؛ از پیـش خـود ایـن كار را مىكردیـم ،ا گـر كننـده ایـن كار بودیـم،

امـا هرگـز نمىكنیـم .پـروردگار عالـم كار بیهـوده نمىكنـد ،برطبـق باطل عمـل نمىكند ،به
پوچى عمل نمىكند .یعنى چه؟ یعنى این آسـمان و زمین را و آنچه در میان آنهاسـت،
ا گـر آفریدیـم ،برطبـق یـک منظـورى آفریدیم ،براى رسـیدن به یک هـدف و یک مقصدى
سـیر این آسـمان و زمین و هر آنچه در این آسـمان و زمین اسـت
آفریدیم .حق یعنی خط ِ
بـه آن هـدف ،یعنـى حـق .آن راهـى كـه آسـمان و زمیـن و موجوداتـش را بـه آن سـرمنزل و
مقصـود و هدفـى كـه بـراى آن آفریـده شـدهاند مىرسـاند ،آن خـط ِسـیر ،حـق اسـت .هـر
نهـا دیگـر
وسـیلهاى كـه انسـانها را بـه آن سـرمنزل برسـاند ،آن وسـیله حـق اسـت .ای 
در آیـه قـرآن تصریـح نمىشـود .مفـاد آیـه ایـن اسـت؛ یعنـى بـا تدبـر در آیـه ،خیلـى روشـن
ً
ىشـود و
اسـت؛ و بنـاى قـرآن بـر ایـن اسـت كـه غالبـا خیلـى از چیزهایـى كـه فهمیـده م 
نهـا را دیگـر تصریـح نمىكنـد.
روشـن اسـت و عقـل انسـانها مىرسـد ،آ 

َْ

ُ

ْ

ّ َ

ْ

َ َ
َ
َ ْ
ـل» بلكـه مـا در هـم
بعـد دنبالـش مىفرمایـد کـه « بـل نق ِـذف ِبالح ِـق علـى الب ِاط ِ

مىكوبیم بهوسـیله حق ،باطل را .این راه حق ،این طریقه صحیح ،این طریقه فطرى و
سرشتى انسان و جهان ،این باالخره بر باطل پیروز خواهد شد .بلكه پیروز مىگردانیم

َ َ
َ ُ
حـق را بـر باطـل « ،ف َی ْد َمغ ُـه » پـس ایـن حـق ،باطـل را بهكلـى محـو و نابـود مىكنـد « .ف ِإذا
ُ َ ٌ
ىسـتَ « .و
ه َـو ز ِاهـق » آنگاه باطـل را مىبینـی كـه دارد از بیـن مـىرود ،رو بـه نابود 
َل ُك ُـم ْال َو ْی ُ َ َ ُ َ
ـل ِم ّمـا ت ِصفـون » آنوقـت شـما اى سـتمگران ،شـما اى ظالمـان ،شـما اى
َ ُ
باطلگرایـان و ناحقـان ،بـر شماسـت واى ،بـر شماسـت بیچارگـى و نابـودىَ « ،و لك ُـم
ْال َو ْی ُ َ َ ُ َ
ـل ِم ّمـا ت ِصفـون » از آنچـه كـه توصیف كردیـد و بیـان كردیـد)) .

بحـث امـروز مـا تمـام شـد .خواهش میکنـم توجه کنید ،قسـمت عمده
و مهـم برنامـه مـا از حـاال بـه بعـد اسـت .بنـده همینجـا یـک تذکـر بدهـم.
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بنده ،قبل از آنیکه تالوت قرآن بهوسـیله تالوتگران عزیز ما شـروع شـود،
ایـن آیـات را برایتـان ترجمـه میکنـم ،مقدمهچینـی میکنـم تـا وقتـی کـه
قـرآن را میخواننـد ،شـما معنایـش را بفهمیـد. ... .
�ذ
ث ن
م�بح� �و�ز دهم
ن�گاهی گ را ب�ه
پس از مشاهده محنتها ،رنجها و شهادت انبیاء ،میتواند این سؤال
مطرح گردد که آیا پیامبران به نتیج ه مطلوب رسیدند یا ناکام ماندند؟ اگر
بشریت نگاه کنیم میبینیم که ّ
به ابتدای تاریخ ّ
بشریت رو به تکامل و تعالی

است و این نتیج ه مجاهدت انبیاء است .هر نبی قافل ه ّ
بشریت را از مرحلهای
ّ
به مرحل ه دیگر رسانده است و ما شاهد تحقق کامل این رشد و تعالی فطری
قطعی نهضت حق است ،چرا
سرانجام
در دوران ظهور خواهیم بود و این
ِ
ِ
که بر اساس فطرت میباشد.

شرط موفقیت هر یک از انبیاء و هر نهضت حقی ،تحقق دو شرط در
پیروان آن بوده و هست :اول ،اعتقاد و ایمانی آ گاهانه و ّ
متعهدانه و دوم،
صبر در جهاد و مبارزه.
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سؤاالت:
 -1اینکه «پیامبران عامل اختالفند» یعنی چه؟
ً
 -2آیا عدم همراهی با باطل ،لزوما به معنی همراهی با حق است؟
 -3جهتگیری ما نسـبت به کسـی که دوسـت و دشـمن او را قبول دارند،
چگونه باید باشـد؟
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ْ َّ َّ ْ َّ
الر
ِبس ِمالل ِهالرح ِمن
یم
ح
ِ
ِ
َ
َ ُ ْ َ
َ
ْ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ
ّ
َ
ُ
ْ
ّ
َ
ـوا َو ه َ
اج ُـر وا َو َجاهـدوا بأ ْم َو ِاله ْم َو أنف ِسـه ْم فی َ
ـب
س
إن ال ِذیـن ءامن
یل الل ِـه َو ال ِذ َین
َ َ ِْ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ِ َ ِ َّ َ َ َ ُ ِ ْ َ َِ ْ ُ َِ ِ ُ ْ َ َ ُ
ءاووا و نصـر وا أول ِئـك بعضهـم أو ِلیـاء بع ٍـض و ال ِذیـن ءامنـوا و لـم یه ِاجـر وا ما لكم
ْ
ّ ْ َ
ُ
َّ
ّ َ َ َ ْ ُ ُ َّ
ّ ْ َ
َ
الن ْص ُر
ـن ش ْـی ٍء َحتی ُی َه ِاج ُـر وا َو ِإ ِن ْاسـت ْن َص ُر وك ْم فِـی ا ِلد ِین فعلیكـم
ـن َول َای ِت ِهـم ِم
ِم
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ّ َ ٌ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َّ َ َ َ ُ ْ
ِإلا علـ ى ق َـو ٍم بینكـم و بینهـم ِمیثـاق و الله ِبما تعملون ب ِصیـر()72و ال ِذیـن كفر وا
َّ
َّ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ ْ َ ٌ ْ َ ْ َ َ َ ٌ َ
كب ٌیر َ
َب ْع ُض ُه ْـم أ ْو ِل َی ُ
()73وال ِذ َین
ـاء َب ْع ٍـض ِإلا تفعلوه تكـن ِفتنه فِـی الأر ِض و ف ُسـاد
ِ
َ َُ ْ
اج ُـر وا َو َج َاه ُدوا فی َسـبیل ا َّللـه َوا َّلذ َین َء َاووا َّو َن َص ُر وا أ َولــئ َك ُه ُـم ْال ُم ْؤم ُن َ
ـوا َو َه َ
ءامن
ون
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
ًّ
ّ
ٌ
َ
ْ
َ
ْ
َحقـا ل ُهـم ّمغ ِف َـر ٌه َو ِرزق ك ِر ٌیم ()٧٤
سوره انفال

َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ ّ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ
ُ
ْ ُ
ـن ك َ
ْ
ّ
ـاب َو ِ َحك َمـهٍ ث َّـم َج َاءك ْم
ت
م
ـم
ك
و إذ أخـذ اللـه ِمیثـاق النبییـن لمـا ءاتیت
ِ
ِ
َ ُ ٌ ِ ُّ َ ّ ٌ ّ َ َ َ ُ ْ َ ُِ ِْ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ٍ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُْ
رسـول مص ِـد َق ِلما معكم لتؤ ِمنن ِب َـهِ و لتنصرنه قال ء أقررتـم و أخذتم عل ى ذ ِلكم
َّ
ُ
َ ُ ْ ْ َْ َ َ َ ْ ُ ْ َ
ـاه ِد َین()81
ِإ ْص ِـری قالـوا أق َررنـا قال فاش َـهدوا َو أنـا َم َعكم ِّم َن الش ِ

سوره آلعمران

تعهدآور بودن ایمان به نبوت

ً
مسـئلهای در بیـن مباحـث نبـوت حتمـا بایـد مطـرح بشـود و مـا ا گـر
چنانچـه آن را نفهمیدیـم و بلـد نشـدیم ،بسـیارى از ایـن مباحثـى كـه در
ً
بـاب نبـوت مطـرح اسـت ،بـراى مـا تقریبـا اثـر عملـى نخواهد داشـت .این
بحـث آخـرى یـک ضامنىسـت بـراى بـه عمـل كشـیده شـدن و در زندگـى
آمـدن بحثهـاى قبلـى .چیسـت ایـن بحـث آخرى؟ ایـن اسـت؛ مـا كـه
ُ
َ
َ
مىگوییـم «اش َـه ُد ا َّن ُم َح َّم ًـدا َرسـول اهلل» شـهادت مىدهـم كـه محمـد
پیامبـر خداسـت ،اعلام مىكنـم در اذانـم ،در نمـازم ،در مقـام بیـان
شـهادتین ،در هرجـا ،كـه من امت پیغمبرم و قبـول دارم ،معتقدم ،ایمان
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دارم بـه نبـوت او ،ایـن شـهادتى كـه مـن مىدهم ،چه تعهـدى را بر دوش
ً
مـن مىگـذارد؟ آیـا اصلا تعهـدى ایجـاد مىكنـد بـراى مـن ،ایـن عقیـده،
ایـن شـهادت ،ایـن تشـهد ،یـا نـه؟
 ...در دنیـاى مسـیحیت یـک نفـرى در رأس مقامـات روحانـى قـرار
دارد بـه نـام پـاپ ،كـه مىدانیـد ایـن پـاپ فقـط یـک مجسمهاىسـت
درحقیقـت كـه مـردم بایـد بـه او احتـرام كننـد .نـه یـک نظریـه تـازهاى
در عقایـد مسـیحیت ابـراز مىكنـد ،نـه یـک حكـم تـازهاى در احـكام
مسـیحیت ،مختلـف بـا احـكام قبلـى ابـراز مىكنـد ،بـودن و نبـودن او
فقـط مثـل بـودن یـا نبـودن یک مجسـمه زیباسـت در اتاق پذیرایى شـما؛
ا گـر بـود دكـور اتـاق كامـل اسـت ،اگـر نبـود ازنظـر آدمهـاى تجملپرسـت
ناقـص اسـت .وجـود پـاپ و نبودنـش بـراى دنیـاى مسـیحیت از جنبـه
افـكار مسـیحى همیـن انـدازه بیشـتر اثـرى نـدارد .حـاال در ایـن سـالى كـه
پاپ
مـا داریـم زندگـى مىكنیـم ،اگـر یـک مسـیحى مطلـع باشـد كـه جنـاب ِ

كنونـى از دنیـا رحلـت كـرده و فالنكـس بهجـاى او نشسـته ،یـا معتقـد
نباشـد ،در زندگـى او هیـچ تأثیـرى نـدارد دانسـتن یـا ندانسـتن اینکـه حـاال
دیگـر چنـدم .ا گـر چنانچـه
كسـك
كـس چنـدم اسـت یـا فلان
ِ
ِ
پـاپ ،فالن ِ
موجـود زمـان مـن،
یـک مسـیحى بگویـد مـن شـهادت مىدهـم كـه پـاپ
ِ
آقـاى زیـد اسـت ،این شـهادت هیچ تعهـدى براى او نمـىآورد؛ یعنى حال
ً
پیر ازكارافتادهاى كه در گوشـه دهات اسـت و مثال
او با حال آن مسـیحى ِ
خبـر نـدارد كـه ایـن پـاپ قبلى فوت كرده و كسـى بهجـاى او آمده ،حال او
بـا حـال آن پی ِـر آن گوشـهافتاده بىخبـر یکسـان اسـت .همچنانىكه او در
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وضـع زندگـىاش بعـد از مـردن پـاپ قبلى تغییـرى حاصل نشـده ،در وضع
زندگـى ایـن آقایـى كـه مىداند پاپ فـوت كرده و دیگرى جایش نشسـته،
نهـم ،هیچگونـه تغییـرى بهوجـود نمىآیـد .شـهادت
در وضـع زندگـى ای 
مىدهـم كـه امـروز پـاپ فالنكـس اسـت ،ایـن شـهادت هیـچ تعهـدى را
ایجـاد نمىكنـد.
َ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َ ُ
آیا اینکه من در تشـهد نمازم مىگویم «اشـهد ان محمدا رسـول اهلل»،
در مأذنـه شـهر و والیتـم بهعنـوان یـک شـعار عمومـى ،بهعنـوان نمایشـگر
ً ُ
َ َ َ
شـه ُد ا َّن ُم َح َّمـدا َرسـول اهلل»،
سـیماى كلـى ایـن جامعـه ،گفتـه مىشـود «ا
ایـن شـهادت بـه نبـوت ،ایـن ایمان به نبـوت و اعالم این ایمـان ،تعهدى
بـر دوش مـن ُمتش ِ ّـهد ،بـر دوش آن جامعـهاى كـه ایـن تشـهد بهعنـوان
شـعار او گفتـه مىشـود ،مىگـذارد یـا نمىگـذارد؟ سـؤال ایـن اسـت.
جـواب ایـن اسـت كـه بلـى ،مىگـذارد .چـه تعهـدى بـر دوش پیـرو
پیغمبـر و پذیرنـده دعـوت مىگـذارد؟
مسئولیت و تعهد نبوت
در یـک كلمـه ،ایـن تعهـد را مـن خالصـه مىكنـم؛ تعهـدى كـه،
ـان معتقـد بـه نبـوت نبـى ،بـر دوش مىگیـرد ،عبـارت
مسـئولیتى كـه انس ِ
ـئولیت بـه منـزل رسـاندن بـار
اسـت از دنبالهگیـرى از راه نبـى و قبـول مس
ِ

نبى .خیلى آسـان ادا مىشـود این كلمات ،اما خیلى مسـئولیتش سـنگین
ً
اسـت؛ و اساسـا امـت نبـى و شـاهد نبـوت بـودن هـم همیـن اسـت.
یـک عـده مـردم خیـال مىكنند كـه ا گر گفتند ما قبـول داریم كه فالنى
پیغمبـر اسـت ،همینكـه پذیـرش نبـوت او را در دلمـان ،بهوسـیله زبـان
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اعلام كردیـم ،كار مـا تمـام شـد ،خودمـان را از مـرز جهنـم وارد مـرز بهشـت
كردیم .درست گوش كنید ،ببینید آیا این عقیدهاى كه من مىگویم ،در
مغـز شـما هـم هسـت یا نیسـت؟ من كارى نـدارم كه چه كسـى این عقیده
را دارد ،چـه كسـى نـدارد .بعضـى خیـال مىكننـد كـه انسـانها داشـتند
در آتـش قهـر و غضـب خـدا مىسـوختند ،بعـد مسـئله نبـوت خاتماالنبیـاء
مطرح شـد؛ عدهاى از این كسـانى كه در منطقه عذاب و محوطه غضب
ُ
ً
َ َ َ
شـه ُد ا َّن ُم َح َّمـدا َرسـول اهلل» شـهادت مىدهـم كـه
خـدا بودنـد ،گفتنـد «ا
ّ
ّ
محمـد پیغمبـر خداسـت ،صلیاهللعلیهوآلهوسـلم ،بـا گفتـن ایـن كلمـه،
از منطقـه عـذاب خـدا بیـرون آمدنـد ،بیـرون كشـیده شـدند ،افتادنـد در
ُ
منطقـه رحمـت .حـاال اگـر نمـاز خواندنـد ،در منطقـه رحمـت ،یکخـرده
نزدیکتـر مىشـوند بـه سرچشـمه رحمـت؛ اگـر روزه گرفتنـد ،یکخـرده
نزدیکتـر مىشـوند؛ اگـر خمـس و زكات دادنـد ،یکخـرده نزدیکتـر
مىشـوند؛ اگرامربهمعـروف و نهىازمنكـر هـم كردنـد ،یـکذره نزدیکتـر
مىشـوند؛ كارهـاى دیگـر هـم ا گـر انجـام دادنـد ،آنوقـت مىرسـند بـه
سرچشـمه رحمـت؛ ا گـر انجام ندادنـد هم ،باز باالخـره در منطقه رحمتند.
توجـه كردیـد؟ بعضـى اینجـور خیـال مىكننـد.
 ...مـا مىگوییـم ایـن حـرف درسـت نیسـت؛ ایمـان بـه پیغمبـر الزم
اسـت ،امـا ایمـان بـه پیغمبـر ،تعهداتـى را بـا خـود بهدنبـال مـىآورد ،ا گـر آن
تعهـدات انجـام گرفـت ،بـه هـر انـدازه كـه آن تعهدهـا انجام گرفـت ،ایمان

انسـان بـه همـان انـدازه درسـت اسـت. ... .
البتـه ایـن را هـم اضافـه بكنـم كـه بیـان ایـن كلمـه و اظهـار اعتقـاد
بهحسـب ظاهـر ،اگرچـه كـه جـان و مـال انسـان را محفـوظ مـىدارد
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بهقولمعـروف ،كـه البتـه یکقـدرى مسـامحه هسـت در ایـن كلمـه،
یعنـى انسـان را داخـل منطقـه اسلامى مىكنـد ،امـا بحـث سـر ایـن نیسـت
كـه مـا ببینیـم آیـا جـان و مـال انسـان محفـوظ اسـت یـا نـه ،مىخواهیـم
ببینیـم مؤمـن اسـت یـا مؤمـن نیسـت.
ما روى معیارهاى قرآنى كه آیاتش را اآلن برایتان معنا مىكنم ،مىگوییم
آن انسـانى كـه بـه تعهـدات ایمـان پایبند نباشـد ،او مؤمن نیسـت .مؤمن آن
ایمان به نبوت براى انسان
وقتىست كه به تعهدات و مسئولیتهایى كه ِ
مىآورد ،پایبند باشد.
ایـن تعهـد چیسـت؟ ایـن تعهد این اسـت كه مـن ببینـم پیغمبر چهكار
بـار عظیمـى را پیغمبـر مىخواسـت
مىخواسـت در ایـن دنیـا بكنـد ،یـک ِ
بردارد ،یک سـنگ عظیمى را پیغمبر مىخواسـت از جا بكند ،یک بنیان
عظیمـى را پیغمبـر مىخواسـت بنـا كنـد ،مـن هـم در زمـان خـودم نـگاه
ً
كنـم ،ببینـم آیـا آن بـارى كـه پیغمبـر مىخواسـت بـردارد ،كاملا برداشـته
َ
شـده اسـت؟ آن سـنگى كـه پیغمبـر مىخواسـت از زمیـن قلـع كنـد و بكند،
ً
كاملا كنـده شـده اسـت؟ آن بنیانـى كـه پیغمبر مىخواسـت بریزد و بسـازد
ً
آیـا كاملا سـاخته شـده اسـت؟ ا گـر دیـدم جـواب منفىسـت ،یعنـى آن بـار
بر زمین اسـت ،آن سـنگ كنده نشـده ،آن بنیان سـاخته نشـده ،بكوشـم
تـا آن كارى كـه او مىخواسـت بكنـد ،بكنـم .بكوشـم تـا ایـن بـار را مـن
بـردارم .ا گـر اسـتخوان مـن ضعیـف بـود ،ا گـر زورم نرسـید ،آن مقـدارى كه
مىتوانـم ،زور بزنـم روی آن ،ده نفـر دیگـر هـم پیدا كنم تا این بار را باهم
برداریـم ،گروهـى دیگـر هـم پیـدا كنـم تـا این عمـارت را باهم بسـازیم .ا گر
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نتوانسـتم عمـارت را تمـام كنـم ،دهتـا آجـر هـم نمىتوانـم بیـاورم بچینـم
آنجـا؟ نمىتوانـم یـک مقـدار از شـالوده و پىاش را هـم بكنم؟ نمىتوانم
مقدمـات كار را هـم فراهـم بكنـم؟ اگـر بگویـم نمىتوانـم ،دروغ اسـت.
بـه ایـن تعهـد پایبنـد بایـد باشـد ،وإال ا گـر بـه ایـن تعهـد پایبنـد نبـود،
دروغ اسـت كـه بگویـد مـن شـهادت مىدهـم كـه او پیغمبـر خداسـت .این
ـهادت دروغىسـت؛ یـک شـهادت سطحىسـت ،شـاید ایـن تعبیـر بهتـر
ش ِ
باشـد .شـهادت مىدهـم كـه او پیغمبـر اسـت ،امـا نمىتوانـم شـهادت
َ
َ
الم َناف ُق َ
ون
بدهـم كـه مـن معتقدم بـه پیغمبرى او ،مثل منافقین؛ ِ«إذا َج َاءك ُ ِ
َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ ُ
ـول ا َّللـه َو ا َّلل ُـه َی ْع َل ُم إ َّن َ
ـك َل َر ُسـو ُل ُه َو ا َّلل ُـه َی ْش َـه ُد إ َّن ْال ُم َن ِاف ِق َ
قالـوا نشـهد ِإنـك لرس
ین
ِ
ِ
ِ
َل َكاذ ُب َ
ـون»36؛ مىآمدنـد مىگفتنـد یـا رسـولاهلل مـا شـهادت مىدهیـم كـه تو
ِ

پیغمبـر خدایـى؛ خـدا مىگویـد بلـه ،مـا خودمـان مىدانیـم كـه تـو پیغمب ِـر
ّ
حـرف بهجـاى
مایـى ،ایـن مطلـب بـراى مـا روشـن ،ازنظـر مـا مسـلم،
ِ
خـودش راسـت؛ امـا شـهادت مىدهیـم كـه آنهـا در ایـن شهادتشـان
دروغگـو بودنـد؛ در دل قبـول ندارنـد ایـن مطلـب را ،بـه زبـان دارنـد
مىگوینـد.
تعهـد رسـالت ،سـاختن یـک دنیایـى بـه شكلىسـت كـه اسلام گفتـه

اسـت؛ ایـن تعهـد رسـالت اسـت .رسـول كـه مىآیـد ،مىآیـد تـا جهانـى را بـا
قـوارهاى كـه اسلام پیشـنهاد مىكنـد ،بسـازد .پیغمبـر بـراى ایـن مبعـوث
مىشـود تـا شـكل زندگـى و نظـام زندگـى انسـانها را بهصورتـى كـه خـدا
مىگویـد ،درسـت كنـد .ا گـر شـما در زمـان خودتـان دیدیـد كـه بشـریت بـا
ـكل خدافرمـوده زندگـى نمىكنـد ،دیدیـد كـه انسـانیت از داشـتن یـک
ش ِ
 36ـ سوره مبارکه منافقون ،آیه 1

176

ما� ب�ه ن� ب� ت
ت�عهد ا ی� ن
و�

جامعـه الهـى محـروم اسـت ،دیدیـد كـه مكتبهـاى گوناگـون دارنـد
بشـریت را به اینسـو و آنسـو مىكشـند و اسلام براى گوشـه مغز و گوشـه
دل انسـانها باقـى مانـده و بـس ،وظیفـه شـما و تعهـد شـما بـر اسـاس
شـهادتى كـه بـه رسـالت پیغمبـر مىدهیـد این اسـت كه بكوشـید تـا دنیا را
بـه شـكل اسلامفرموده در بیاوریـد؛ ایـن مسـئولیت و تعهـد نبـوت اسـت.
 ...اسلام یـک فكـر نویـى مـىآورد ،بـر اسـاس ایـن فكـر نـو ،یـک
جبههبنـدى نـو بهوجـود مىآیـد ،یـک صفبنـدى جدیـد بهوجـود مىآید.
ً
و مـا مكـرر بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم ،بـا مطالعـه در آیـات قرآن،كـه اساسـا
دیـن ،بهمعنـاى ایجـاد یـک جبههبنـدى و صفبنـدى جدیـد اسـت.

وقتىكـه انسـانها دارنـد زندگـى مىكننـد در یـک جامعـه جاهلـى،
پیغمبـر كـه مىآیـد در ایـن جامعـه ،انسـانهاى همـه مطیـع و رام را،
انسـانهاى همـه بـه یکسـو و یکجهـت را دو دسـته مىكند؛ یک دسـته
را از ایـن ِغوایـت ،گمراهـى ،سرگشـتگى نجات مىدهد ،راهشـان را عوض
مىكنـد ،مىشـوند دو دسـته .بهاینمعنـا كـه گفتـم ،پیغمبرهـا عامـل
اختالفنـد؛ بهاینمعنـا پیغمبرهـا عامـل ّ
دوییتنـد .یادتان باشـد بهاینمعنا
كـه گفتـم یعنـى چـه ،تـا اگر خواسـتید جایى نقـل كنید ،نگوییـد فالنكس
مىگویـد كـه پیغمبـر عامـل اختلاف اسـت .بهاینمعنـا پیغمبـر عامـل
اختلاف اسـت ،بـه كـدام معنا؟ بـه اینجور كه همه دارنـد مثل وا گنهاى
یـک قطـارى مىرونـد طرف سراشـیب سـقوط ،پیغمبر مىآیـد از عقب این
واگنهـا مىگیـرد ،بعضـى از وا گنهـا خودشـان را از دسـت پیغمبـر جـدا
مىكننـد ،مىرونـد طـرف سراشـیب سـقوط ،یـک عـده از ایـن نگاهـدارى
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پیغمبـر اسـتقبال مىكننـد ،بیـن وا گنهـا اختلاف مىافتـد.
 ...پیغمبرهـا مىآینـد در میـان اجتماعـات اختلاف و ّ
دوییـت ایجـاد
مىكننـد ،منتهـا ّ
دوییتـى در میـان جامعـهاى كـه یکپارچـه گمـراه بـود.
مىآینـد مىگوینـد برگردیـد طـرف خـدا ،بیـن آن یکپارچههـا اختلاف
مىافتـد ،بعضـى برمىگردنـد ،بعضـى برنمىگردنـد.
پـس یـک جبهـه جدیـدى ،یـک صفبنـدى جدیـدى ،یـک
موضعگیـرى متقابـل جدیـدى بـا آمـدن پیغمبـر در جامعـه بـه وجـود
مىآیـد .پیغمبـر یکطـرف در یـک صف ،دشـمنان و معارضـان و معاندان
کطـرف ،در یـک صـف دیگـر .بـه ایـن دو صفـى كـه دارم
پیغمبـر هـم ی 
ترسـیم مىكنـم ،درسـت توجـه كنیـد .پیغمبـر اول تـك و تنهـا بـوده ،همـه
در آن صـف مقابـل بودند ،پیغمبر كوشـش كـرده ،تالش كرده ،یکىیکى،
دوتـا دوتـا ،تـا باالخـره توانسـته یـک صفـى را درمقابـل آن صـف گمـراه و
دوزخـى تشـكیل بدهـد؛ صفـى درمقابـل صف ضاللـت بهوجود بیـاورد .دو
صفنـد درمقابـل هـم؛ یـک صـف ،صـف پیغمبـر اسـت ،یـک صـف ،صـف
دشـمنان پیغمبـر اسـت.
پیغمبر چهكار مىخواست بكند؟ مىخواست مردم را به بهشت ببرد؛
بهشـت ایـن جهـان و بهشـت پـس از مـرگ ،هـ ر دو .چـون مىخواهد مردم
را بـه بهشـت ببـرد ،مـردم بایـد بـا او بیاینـد ،اگـر بـا او نیامدنـد ،بـه بهشـت
نمىرسـند .درسـت اسـت این مطلب؟ پیغمبر مىخواهد انسـانها را ببرد
بـه سـرمنزل سـعادت ،ا گـر بـا او نیاینـد ،ا گـر بـا او همـراه و همـگام نشـوند،
به سـرمنزل سـعادت نمىرسـند .این درسـت یادتان باشـد .حاال بین این
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دو صـف ،یـک نفـرى اسـت ،نـگاه بـه پیغمبـر مىكند ،مىبینـد حرفهاى
درسـت مىزنـد ،ه رچـه گـوش مىدهـد ،مىبینـد حـرف پیغمبـر حـرف
خوبىسـت؛ ازطرفـى مىبینـد ا گـر بیایـد در صـف پیغمبـر ،مجبـور اسـت بـا
آن ص ِـف روبـهرو ،بـا همدیگـر معارضـه كننـد؛ دلـش نمىآیـد بـرود در صـف
روبـهرو ،چـون مىبینـد كـه مىرونـد طـرف جهنـم ،دلـش نمىآیـد بیایـد
در صـف پیغمبـر ،چـون مىبینـد كـه صـف پیغمبـر دردسـر دارد .چـهكار
امـان آرامى را انتخاب
امن ِ
مىكنـد؟ مىآیـد بیـن ایـن دو صف ،یک نقطه ِ
مىكنـد ،یـک خیمـهاى آنجـا مىزنـد و مىنشـیند ،ایـن چـهكاره اسـت؟
بسـتر
شـما بگوییـد .آیـا ایـن آدمـى كـه در میانـه نشسـته ،بیـن دو صـف در ِ
راحت غنوده ،این به بهشـت خواهد رسـید یا نه؟ پیداسـت كه نه ،چون
پیغمبـر مىخواهـد بـرود بـه بهشـت ،كسـانى مىرونـد كـه بـا او راه بیفتنـد،
او کـه بـا پیغمبـر راه نیفتـاده .هركـس بیـن دو صـف اسـت ،بـا پیغمبـر
نیسـت ،هركـس بـه پیغمبـر نپیوسـته اسـت ،بـر پیغمبـر اسـت؛ هركـس بـا
علـى نباشـد ،بـر علىسـت؛ هركـس بـا حـق نباشـد ،بـر حـق اسـت .ایـن را
قـرآن هـم بـه مـا مىگویـد ،امـا زبـان گویـاى روشـن امـام علیهالسلام هـم
کتـر اسـت بـه فهم ،بـراى ما بیـان مىكند .مىگوید ّ
ـاك ُت
خیلـى نزدی 
«الس ِ
َ ُ
اخـو ّالراضـى» ایـن حدیـث را یـاد بگیریـد ،آدرس حدیـث هـم بحاراالنـوار،
َ َ
َ ُ
َ ُ
جلـد مواعـظ اسـتّ ،
كان َعلینا»
ـاك ُت اخـو ّالراضى َو َمن لـم َیكن َم َعنـا
«الس ِ
آنكسـىكه درمقابل وضع باطل سـاكت اسـت ،برادر آن كسىسـت كه به
آن وضـع راضىسـت .دیگـر نمىگوینـد آنكسـىكه راضىسـت ،او چـهكاره
َ َ
هو م ُ
َ
َ َ
نهم» .هركسـى كه به
وم ف َ ِ
مـل ق ٍ
اسـت ،او معلـوم اسـت« ،مـن ر ِض َى ِبع ِ
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كار یـک جمعـى ،بـه زندگـى یـک مردمـى راضـى باشـد ،از خـود آنهاسـت؛
او را هـم مىبرنـد بـه همـان آخـورى مىبندنـد كـه آنها را ببندنـد .اینىكه
سـاكت اسـت ولـو در دل ناراضىسـت امـا ایـن نارضایـى را اعلام نمىكنـد،
َ ُ
او هـم بـرادر آن كسىسـت كـه راضىسـت .بعـد دنبالـش َ«و َمـن لـم َیكـن
َ َ
كان َعلینـا» هركـه بـا مـا نیسـت ،بر ماسـت .بین ایـن دو صف ،جایى
َم َعنـا
را اسلام فـرض نكـرده.
آنكسـانىكه مثـل اصحـاب عبداهللبنمسـعود ،از جملـه همیـن
َُ
جنـاب ربیعبنخثیـم  ..كـه در جنـگ جمـل گفتنـد مـا حاضـر نیسـتیم
بـا امیرالمؤمنیـن همـراه بشـویم ،چـون او خـون مسـلمانها را بناسـت
بریـزد .و آمدنـد عافیتطلبانـه از او تقاضـا كردنـد كـه آنهـا را بفرسـتد
در مرزهـا تـا مـرزدارى بكننـد ،اینهـا كـور خواندنـد ... .ندانسـتند كـه در
جنـگ بیـن حـق و باطـل ،ا گـر بـا حـق نبـودى ،بـا باطلـى .بـا باطـل بـودن
ً
بهاینمعنـا نیسـت كـه حتمـا بـا حـق بجنگـى ،بلكـه حتـى آن صورتـى كـه

بـراى حـق نجنگـى هـم داخـل اسـت در مفهـوم بـا باطـل بـودن؛ ایـن را
اینهـا نفهمیدنـد ... .آنكسـىكه حسـینبنعلى ،در بیـن راه او را طلـب
مىكنـد كـه بیـا بـا مـا كمـك كـن ،مىگویـد َی َ
ابنرسـولاهلل ایـن اسـبم را
خدمـت شـما تقدیـم كنـم یـا ایـن شمشـیرم را ،او روشـن اسـت كـه دیگـر بـا
حسـین نیسـت؛ او بـر حسـین اسـت نـه بـا حسـین«َ ... .یـا َا ُّی َها ا َّل ِذ َ
یـن َآم ُنوا ِل َم
َُ ُ َ َ َ ََُْ َ َ
ك ُب َر َم ْق ًتا ع ْن َد ا َّللـه َأ ْن َت ُق ُول ْوا َما َلا َت ْف َع ُل َ
تقولـون مـا لا تفعلون *
ون»37؛ چـرا آنى را
ِ
ِ
كـه بـر زبـان مىگویـى معتقـدم ،عمـل نمىكنـى؟ واى بـر مـن ،حـال خودم
را دارم مىگویـم .بزرگگناهىسـت كـه انسـان چیـزى را بـه زبـان بگویـد،
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عقیـدهاى را اظهـار كنـد ،امـا عمـل نكنـد بـه آن. ... .
فـرق بیـن علـى و معاویـه چـه بـود؟ شـما را بـه خـدا ،امـروز شـما علـى و
معاویه را ترسیم كنید در اجتماعتان .یک نفر را در نظر بگیرید كه هرچه
بـار
مىگویـد ،ضـد راحتـى و تنعـم و رفـاه شخصىسـت ،هرچـه مىگویـدِ ،
مسـئولیت بردوشگذارنده اسـت ،هرچه مىخواهد ،تالش اسـت .از دروغ
بـدش مىآیـد ،از رشـوه ناراحـت مىشـود ،از هدیهاى كه بوى رشـوه بدهد
دماغی
ناراحـت مىشـود .در راه خـدا و بـراى خـدا ُم ِت ِّنمر اسـت .یـک پلنگ
ِ
عجیبـى در راه خـدا دارد .در راه خـدا و حكـم خـدا بـه هیچكـس رحـم
نمىكنـد ،بـرادرش هـم كـه مىآیـد از او پـول مىخواهـد از بیتالمـال،
آهـن گداختـه مىگـذارد طـرف مشـتش .یـک نفـر اینجـورى در اجتمـاع؛
سـختگیر ،دقیق ،محتاط در اجراى احكام و حدود الهى و اسلامى ،این
یـک نفـر .یـک نفـر هـم نقطـه مقابـل اوسـت؛ حاضر اسـت آدم عیـش كند،
حاضر اسـت آدم راحت بگذراند ،حاضر اسـت هرچه هم بخواهد از او ،به
آدم بدهد ،فقط یک شـرط درمقابل براى انسـان قرار مىدهد و آن شـرط
ایـن اسـت كـه مىگویـد بـه على كمـك نكن ،به من كمك كـن ،كمكى هم
كـه از تـو مىخواهـم ،كمـك زیـادى نیسـت ،گاهـى من را تعریـف كن ،بس
اسـت .خـب شـما را بـه خدا ،شـما سـراغ که مىرویـد از این دو نفـر؟ كدام را
قبـول مىكنیـد در ایـن زمان و در این قطعه از تاریخ؟ حاضرى آنكسـىكه
رفت ِـن بـا او ،بـودن بـا او ،عمـل كـردن بـه فرمـان او؛ دردسـر ،مسـئولیت،
حركت ،تالش دارد ،با او باشـى؟ حاضرى از آنكسـىكه براى انسـان پول
دارد ،مقـام دارد ،راحتـى دارد ،عنـوان دارد ،نفـوذ دارد ،دسـت قدرتمنـد
181

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ن
� ب� ت
و� در�ر� ن�

دارد ،از او بگـذرى بـراى خاطـر ایـن؟ ا گـر حاضـرى ،خوشـا بـه حالـت ،تـو
در زمـان علـى هـم ا گـر بـودى ،شـیعه علـى بـودى .امـا ا گـر مىبینـى دلـت
پـرواز مىكنـد بهسـوى راحتىهـا ،تنعمهـا ،عیشهـا ،پولهـا ،مقامهـا،
آبرومندیهـا ،نـاز و فخـر فروختنهـا بـه ایـن و آن ،ولـو در غیـر راه خـدا
باشـد ،بـدان ا گـر آنجـا بـودى ،از آن كسـانى بـودى كه خیلى ا گـر مالحظه
مىكـردى ،شـبانه ،یواشـكى ،بـا همسـایهها خداحافظـى نكرده ،اسـبت را
سـوار مىشـدى ،بـه زن و بچـهات هـم مىگفتـى مـن در شـام منتظـر شـما؛
یـا علـى مـدد! طرف شـام مىرفتى ،علـى را تنها مىگذاشـتى ،همچنانىكه
خیلـى از چهرههـاى موجـه آن زمـان گذاشـتند.
عبداهللبنعبـاس پسـرعموى امیرالمؤمنیـن و پسـرعموى پیغمبـر،
راوى اینهمـه حدیـث ،مفسـر قـرآن ،چهـره موجـه بیـن شـیعه و سـنى،
همیـن كار را بـا علـى كـرد ،كـه امیرالمؤمنیـن در نهجالبالغـه دوتـا نامـه و
دو خطـاب دارد بـه عبـداهللعباس.مگـر عبـداهلل عبـاس چـه کسـی بـوده؟
همینكـه چهارتـا حدیـث از او ،از قـول پیغمبـر نقـل كردنـد ،شـیعه و سـنى
هـم قبولـش دارنـد ،همـه قبولـش دارنـد .صحابـى پیغمبـر هـم نبـوده،
درعینحـال همـه قبولـش دارنـد ،و ایـن یـک نكتهاىسـت .ا گـر صحابـى
پیغمبـر بـود و شـیعه و سـنى قبولـش داشـتند ،مهـم نیسـت ،مثل سـلمان،
مثـل ابـىذر ،مثـل عمـار ،كـه همـه قبولـش دارنـد .امـا از تابعیـن اسـت،
زمـان پیغمبـر را درسـت درك نكـرده ،بچـه بـوده كـه پیغمبـر از دنیـا رفتـه.
بنـده در تاریـخ یکقـدرى مطالعـه مىكـردم ،دیـدم جنـاب عبـداهلل عباس
جـزو همراهیـان و اطرافیـان خلیفـه دوم اسـت ،خیلـى هـم بـه او عالقـه
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ً
داشـت ،ایـن هـم غالبـا دنبـال جنـاب عمـر بـود .آدمـى جـزو تابعیـن باشـد،
زمـان پیغمبـر را درك نكـرده باشـد ،درعینحـال هـم شـیعه ،هم سـنى او را
َ
قبـول داشـته باشـد ،یال َلع َجـب! ایـن خیلـى آدم عجیبـى بایـد باشـد .اسـم
ایـن چیسـت در عـرف اسلامى؛ کـه دو گـروه مخاصـم ،هـر دو یـک نفـر را
قبـول داشـته باشـند؟ ایـن آدم درحالىكـه حاكـم و اسـتاندار بصـره بـود،
پولهـاى بیتالمـال را برداشـت ِد در رو! كجـا؟ مكـه؛ در حـرم امن و امان
پـروردگار .البـد بـرد پولهـا را آنجـا صدقـه داد! بـه فقـرا داد ،بلـه ،داد بـه
فقـراى كنیـز فـروش ،چندتایـی كنیـز خریـد ،كنیزهـاى زیبـا كـه بـا آنهـا
راحـت و مشـغول خوشـگذرانى باشـد.
حـال ا گـر عبـداهلل عبـاس امـروز بـود ،به نظـر شـما دربـاره امیرالمؤمنین
چـه مىگفـت؟ تمـام احادیـث دسـت اول در فضیلـت علـى را او نقـل
مىكـرد ،بـه یـاد علـى اشـك مىریخـت ،از اینکـه بـا علـى بـوده ،خاطرههـا
َ
نقـل مىكـرد ،امـا آیـا مـن و شـماى زیـرك و ك ِّیـس قبـول مىكردیـم ایشـان

شـیعه اسـت؟ مىگفتیـم آقـا بـرو ایـن دام بـر مـر غ دگر ِنـه ،برو؛ تو اگر شـیعه
بـودى ،وقـت امتحـان بایـد خـودت را نشـان مـىدادى« .ع َ
نـد ِاال ِمت ِ 
حـان
ِ
ُ
ُیك َـر ُم َّالر ُج ُـل َاو ُیهـان»« ،فـی َت َق ّلـب َاالحـوال ُع ِل َـم َج ِ ّ
جـال» .تـو ا گـر
ِ
الر ِ
ِ
ِ
واه ِـر ِ
خـون دل نمىدادى؛ اینقـدر ناله على
شـیعه علـی بـودى ،علـى را آنقـدر ِ
را بیـرون نمـىآوردى بـا فرار كردن خودت ،كه على آنجور ناله زد از رفتن
عبـداهللعبـاس؛ تـو از همـه خویشـاوندانم بـه مـن نزدیکتـر بـودى ،مـن
امیـد بـه تـو داشـتم ،مـن متكـى بـه تو بـودم ،پسـرعمویت را در این شـرایط
تنهـا گذاشـتى و رفتـى؟! نامهاىسـت كـه علـى در نهجالبالغـه ،خطـاب
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بـه عبـداهلل دارد ،منتهـا مرحـوم رضـى؟وضر؟ در نهجالبالغه ،چـون زمـان
بنىعبـاس زندگـى مىكـرده ،یـا ترسـیده یـا خجالـت كشـیده بنویسـد ِ«مـن
كتـاب َل ُـه الـى َع ُبداهلل َع ّباس» ،نوشـته «مـن ك َ ُ
َ
38
عـض ُع ّما ِل ِه»
ِ ٍ ِ
ِ ِ ٍ
تاب له ِالى ب ِ
نوشـته كـه امـام علیهالسلام بـه یکـى از عامالنـش ،اسـتاندارانش نوشـته،
ننوشـته ایـن اسـتاندار چـه کسـی بـوده .وقتىكـه ایـن نامـه را مىخوانیـد،
خـب معلـوم اسـت كـه عبـداهلل عبـاس بـوده ،بهعلاوه ،غیـر نهجالبالغـه،
عبـاس؛ كـه پسـرعمویت را
مربـوط بـه عبـداهلل
جاهـاى دیگـر نقـل كردنـد
ِ
ِ
تنهـا گذاشـتى ،چـه كـردى و چـه كـردى.
ایمانی نبوت
تبیین قرآنی تعهدات
ِ
بـارى ،تعه ِـد قبـول و پذیـرش نبـوت ایـن اسـت :دنبـال نبـى راه رفتن،
قبـول تكلیـف او را كـردن ،آنچنانىكـه او مىخواهـد ،عمـل نمـودن .مـن
دیگـر مجالـم كـم شـد بـراى اینکـه همـه آیـات را معنـا بكنـم ،فقـط همیـن
یـک مختصـر از آیـات را برایتـان معنـا بكنـم تـا شـما ببینیـد كه تعهد اسلام
چیست.
ْ
ْ
َ
ُ
« إ َّن ا َّل ِذ َ
یـن َء َامنوا َو ه َاج ُر وا » 39آنكسـانىكه ایمان آوردنـد و هجرت كردند
ِ
و جهـاد كردنـد بـا مـال و جانشـان؛ بـرای زمـان پیغمبـر اسـت ،نهاینکـه
بخواهـم بگویـم بـرای زمانهـاى دیگـرى نیسـت ،نـه ،ایـن حكـم
كلىسـت .در مـورد زمـان پیغمبـر دارد گفتـه مىشـود ،کـه مسـئله هجـرت
هـم آنجـا مطـرح بـوده؛ هجـرت بـه جامعـه اسلامى .آن روز یـک عـدهاى
لویکم نهجالبالغه
 38ـ نامه چه 
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مسـلمان مىشـدند ،طـرز فكـر پیغمبر را قبـول مىكردند ،امـا حاضر نبودند
از مكـه بیاینـد بیـرون ،مىگفتنـد خـب ،چـرا بـروم بیـرون؟ مكـه مغـازه دو،
سـه دربنـدى دارم ،تلفـن شـماره ُرنـد عالـى دارم ،مشـتریهاى شـناخته
و دانسـته دارم ،قـوم و خویـش و رفیـق و همپیالـه دارم ،اینهـا همـه را
بگـذارم بـروم پهلـوى پیغمبـر؟ خـب چـرا؟ ایمـان الزم اسـت؟ ایمـان دارم،
صـد بـار هـم مىگویـم ،در دلـم ،بـه زبانـم ،یـواش كـه كسـى البتـه نشـنود،
خـدا یکىسـت ،پیغمبـر هـم برحـق اسـت .نمـاز از مـن مىخواهـد پیغمبـر،
مىخوانـم ،روزه مىخواهـد ،عـوض سـی روز ،شـصت روز مىگیـرم ،چـرا
بـروم مدینـه؟ بعضـى اینجـورى فكـر مىكردنـد .هجـرت در آنجـا الزم
بـود .جامعـه اسلامى نوبنیـاد بـود ،بایـد مىرفتنـد ،بایـد تقویـت مىكردنـد
و بایـد آن جامعـه را درمقابـل دشـمنانش آسـیبناپذیر مىسـاختند؛ لـذا
هجـرت شـرط قطعـى قبـول ایمـان بـود.
َ َ َ ُ ْ
ْ
« إ َّن ا َّل ِذ َ
یـن َء َام ُنـوا » آنكسـانىكه بـاور كردنـد و گرویدنـد « ،و هاجـر وا » و
ِ
ْ َ

َْ ُ

هجرت كردند به مدینهَ « ،و َج َاه ُدوا ِبأ ْم َو ِال ِه ْم َو أنف ِس ِه ْم» و با مال و جانشان،
هـر دو ،مجاهـدت كردنـد در راه خـدا و همچنیـن ازطـرف مقابـل « َو ا َّل ِذ َ
یـن
ْ
َء َاو ْوا » آنكسـانىكه اینهـا را ،كـه بىسرپرسـت و بىخانمـان بودنـد ،در
َ
مدینـه پنـاه دادنـد«َ ،و َن َص ُـر ْوا » و یارىشـان كردنـدُ « ،أ َولئ َ
ـك َب ْع ُض ُه ْـم أ ْو ِل َی ُ
ـاء
ِ
جبهـگان بعـض دیگـر هسـتند.
َب ْع ٍـض » اینهـا بعضـى پیوسـتگان و هم
ِ
اینهـا همـان مؤمنینـى هسـتند كـه مثـل آجرهـاى توى هـم فـرو رفتهاند.
یـک بنیـان را نـگاه كنیـد ،ایـن عمـارت را نـگاه كنیـد ،آجرهـا تـو هـم رفته،
چوبهـا تـو هـم رفتـه ،اجـزای یـک عمـارت بـا سـایر اجـزا درهمپیوسـته
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و گر هخـورده ،مؤمنیـن در جامعـه اسلامى همینجورنـد؛ همـه بههـم
پیوسـته و جوشـیده و گرهخـورده هسـتند .اولیـا یعنـى ایـن ،والیـت یعنـى
ایـن ،پیوسـتگى كامـل ،الصـاق و التصـاق كامـل ،ایـن والیـت اسـت.
َ
« ُأ َولئ َ
ـك َب ْع ُض ُه ْـم أ ْو ِل َی ُ
ـاء َب ْع ٍـض » آنهـا بعضـى اولیـای بعضـى دیگرنـد« .
ِ
َ َّ َ َ َ ُ ْ
و ال ِذیـن ءامنـوا »  ...امـا آنكسـانىكه ایمـان آوردنـد ،در دلشـان بـاور كردنـد
ْ
َ
كـه تـو پیغمبـرى ،امـا « َو ل ْـم ُی َه ِاج ُـر وا » امـا هجـرت نكردنـد ،تعهـد ایمـان را
َ
َ ُ
َ
بـر دوش نگرفتنـدَ « ،مـا لكـم ِّم ْـن َول َای ِت ِهـم ِّم ْـن ش ْـی ٍء » شـما بـا اینهـا هیـچ
پیوسـتگى و ارتباطـى نداریـد ،تـا وقتىكه هجرت كننـد .تا هجرت نكردند
و آنجـا هسـتند ،بیگانـه از شـما هسـتند .هیـچ رابطـه و پیونـد اسلامى و
بـرادرى میـان شـما نیسـت.
منتهـا یـک حكـم دیگـرى در كنـارش هسـت؛ همانهایـى كـه در
آنجـا هسـتند ،ا گـر چنانچـه بـا گـروه دیگـرى جنگشـان افتـاد و از شـما
یـارى خواسـتند ،شـما البتـه بایـد برویـد آنهـا را یارىشـان بدهیـد؛ چـون
بـا شـما همفكرنـد و چـون در حـال جنگنـد .ا گـر مسـلمانى بـا گـروه كافـرى
مشـغول جنـگ بـود ،بـر شـما واجـب اسـت كـه ولـو آن مسـلمان پهلـوى
شـما نیسـت ،در وطـن شـما نیسـت ،هجـرت نكـرده بـا شـما ،واجـب اسـت
بـر شـما كـه برویـد او را كمكـش كنیـد .شـد؟ مگـر در یـک صـورت و آن
ایـن اسـت ،آنكسـىكه آن مسـلمان دارد بـا او مىجنگـد ،بـا شـما پیمـان
صلـح بسـته باشـد؛ دراینصـورت كمـك بـه آن مسـلمان هـم دیگـر واجـب
ً
نیسـت .اینجـا چـه مىفهمانـد ایـن آیـه بـه مـا؟ اوال مىفهمانـد كمـك بـه
مسـلمان ،در هـر نقطـهاى از جهـان كـه باشـند واجـب اسـت ،ولـو هجـرت
ً
نكـرده باشـند .ثانیـا مىگویـد آن مسـلمانى كـه هجـرت نكـرده اسـت ،بـه
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اسلامى
جامعـه اسلامى مهاجـرت نكـرده ـ كـه البتـه امـروز در دنیـا ،جامعـه
ِ
بهاینمعنـا نداریـم ـ بـه جامعـه اسلامى نیامـده ،در دارالكفـر باقـى مانـده،
ایـن آدم ا گـر بـا یـک نفـر یـا یـک دسـته كافـر جنگـش افتـاد و شـما بـا آن
كافـر پیمـان صلـح داریـد و عـدم تعـرض ،حـق نداریـد برویـد بـه كمـك
بـرادر مسـلمانتان .چـرا؟ چـون هجـرت نكـرده ،چـون بـرادر شـما نیسـت،
ّ َ َ َ ْ ُ ُ َّ
َ ْ َْ َ ُ ُ ْ
الن ْص ُـر
یـن فعلیكـم
مهاجـرت نكـرده ب 
هسـوى شـما « .و ِإ ِن اسـتنصر وكم فِـی ا ِلد ِ
َ َْ ُ ْ َ َ َْ ُ ّ َ ٌ
» ،مگـر بـر قومـى ،بـر زیـان مردمـى كـه « بینكـم و بینهـم ِمیثـاق » كـه میـان
شـما و آنهـا تعهـد و پیمانىسـت«َ .و ا َّلل ُـه ب َمـا َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌیر » و خـدا به آنچه
ِ
مىكنیـد ،بیناسـت.
َ
ُ
َ َّ َ َ
ك َف ُـر ْوا َب ْعض ُه ْـم أ ْو ِل َی ُ
ـاء َب ْع ٍـض » آنهایـى كـه كافرنـد ،بعضـى
« و ال ِذیـن
ـتگان بعـض دیگرنـد .نـگاه نكـن در دو اردوگاهنـد،
همجبهـگان و پیوس ِ
َ
ُ
ُ
ّ
امـا در دشـمنى بـا شـما ،هـماردو و همجبههانـد« .لا َت ْف َعل ُ
ـوه َتك ْ
ـن ِف ْت َن ٌـه فِـی
ْ َْ َ َ َ ٌ َ
كب ٌ
یـر» ا گـر ایـن را انجـام ندهیـد ،فتنـهاى در زمیـن خواهـد
الأر ِض و فسـاد ِ
شـد و فسـاد بزرگـى .شـاید مـراد ایـن باشـد كـه ا گـر ایـن جبههبنـدى و ایـن
صفبنـدى را مراعـات نكنیـد ،ا گـر ندانیـد و ندانسـته باشـید كه صف شـما
درمقابـل صـف دشـمنان خـدا ،یـک صـف مشـخص و ُمنحازىسـت و ا گـر
ندانیـد كـه هركـه بیـن دو صف باشـد ،از صف دشـمنان و معارضان اسـت،
نـه از ایـن صـف؛ ا گـر اینهـا را ندانیـد و بـه مقتضـاى اینهـا عمـل نكنیـد،
در زمیـن فتنـه خواهـد شـد ،فسـاد خواهـد شـد .فتنـه ،فتنـه دورى از دیـن
ً
اسـت؛ فسـاد ،فسـاد نبـودن حكـم خـدا در میـان اجتمـاع اسـت ،احتمـاال.
ْ
ْ
« َوا َّل ِذ َ
یـن َء َام ُنـوا » آنكسـانىكه ایمـان آوردهانـدَ « ،و َج َاه ُـدوا» و مهاجـرت
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َّ

ْ

ْ

كردنـدَ « ... .وال ِذ َ
یـن َء َام ُنوا » آنكسـانىكه ایمـان آوردهاند«َ ،و َه َاج ُر وا » هجرت
ْ
َ َّ َ ْ
َ
كردنـدَ « ،و َج َاه ُـدوا فِی َس ِـب
یـن َء َاووا
یل ا ّلل ِـه» مجاهـدت كردنـد در راه خدا « ،وال ِذ
ِ
َّو َن َص ُـر ْوا » آنكسـانىكه پنـاه دادنـد و یـارى كردنـد«ُ ،أ َولــئ َك ُه ُـم ْال ُم ْؤم ُن َ
ـون
ِ
ِ
ًّ
َحقـا» اینهاینـد مؤمنـان راسـتین .درسـت فهمیـدى؟ مؤمـن راسـتین این
اسـت .امـا آنىكـه ایمـان آورده اسـت و مهاجـرت و مجاهـدت و پنـاه دادن
َ
و نصرت نمودن از او سـر نزده اسـت ،او چیسـت؟ ُه ُم ُ
الم ِؤمنون غ َیر َح ٍق؛
مؤمنیـن الكـى ،مؤمنیـن دروغـى .ایـن مفـاد آیـه اسـت .تـا آخـر آیـات.
یـک کلمـه هـم از آن آیـات سـوره آلعمـران عـرض بکنـم ،چـون الزم
اسـت کـه آن را شـرح بدهـم مختصـری ،چـرا کـه فهمیده نمیشـود منظور
َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ
النب ّی َ
یـن »40؛  ...ایـن مطلـب را میخواهـد
مـا چیسـت « .و ِإذ أخـذ اللـه ِمیثـاق ِ ِ
بیـان کنـد کـه مـا از پیغمبـران گذشـته ،حتـی تعهـد گرفتیـم ،گفتیـم بـه
ً
آنهـا ،بـه پیغمبـر گذشـته ،مثلا بـه موسـی ،گفتیـم آنیکـه بـه تـو دادیـم
مـا ،ا گـر بعـد از تـو پیغمبـری آمـد کـه آنچـه را حـاال به تـو دادیم تأییـد کرد و

امضا کرد ،تو الزم اسـت که به آن پیغمبر ایمان داشـته باشـی و او را یاری
کنی؛ یعنی موسـی از پیغمبرهای بعد خودش ،عیسـی از پیغمبرهای بعد
از خـودش ،هـر پیغمبـری کـه بعـد از پیغمبـر دیگری بیاید و سـخن پیغمبر
قبلـی را امضـا کنـد ،الزم اسـت بر پیغمبر قبلی کـه او را تصدیق کند ،به آن
پیغمبـر بعـد از خـودش ایمـان بیـاورد ،عالوهبرایـن ،او را یـاری هـم بکنـد؛
َ
َ
َّ
«ل ُت ْؤ ِم ُن َّـن ِبهِ َو ل َت ْن ُص ُرن ُـه» نصرتش بایـد بکند.
بعـد میگویـد کـه حـاال نصـرت پیغمبـر چیسـت؟ نصـرت پیغمبـر ایـن
ً
اسـت؛ موسـی مثلا ،چگونـه پیغمبـر مـا را یـاری میکنـد؟ اینکه بـه امتش،
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دوسـتانش ،یارانـش ،سـفارش میکنـد :مبـادا ،مبـادا ،مبـادا ا گـر ایـن
پیغمبـر بـا ایـن نشـانهها آمـد ،مخالفـت بـا او بکنیـد .خـب نصـرت اسـت.
َ َ َْ ُ
« قـال َءأق َر ْرت ْـم» خـدا بـه ایـن پیغمبرهـا گفـت آیـا اقـرار کردیـد؟ قبـول کردیـد
ایـن تعهـد مـرا؟ ایـن پیمانـی کـه دارم از شـما میگیـرم کـه بـه پیغمبـران
َْ ُ َ َ ْ ُ َ
بعـد از خودتـان ایمـان داشـته باشـید ،بـا ایـن شـرطَ « ،ء أق َر ْرت ْـم َو أخذت ْـم َعل ى
َ ُ
ً
ذ ِلك ْـم ِإ ْص ِـری» ،عینـا همین پیمـان را از امتتـان هم گرفتید تـا روز قیامت؟
یعنـی یهودیهـای عالـم ،اآلن از طـرف موسـیبنعمران مـورد مؤاخـذه
ایـن میثاقنـد ،اآلن موسـیبنعمران بـه زبـان حـال و قـالّ ،
کانـه دارد بـه
آنهـا میگویـد :ای نامردهـا! مگـر مـن از شـما پیمـان نگرفتـم کـه تـا ابـد،
هرکسـی که به موسـی ایمان دارد ـ موسـی خودش به پیغمبر خاتم ایمان
دارد ـ بایـد بـه پیغمبـر خاتـم ایمـان بیـاورد و او را یـاری کنـد ،کمـک کنـد.
�ذ
م�بح� �� ت
س�م:
ن�گاهی گ را ب�ه
ث بی

نبوت و رسالتّ ،
عنصر و ضامن اصلی عملی شدن ّ
تعهدات ایمانی
ِ
ّ
آن است .ایمان بدون تعهد وعمل ،بیثمر است ،ایمان واقعی ،اعتقادی

است که همراه با ّ
تعهد والتزام عملی است ومهمترین التزام عملی ّ
نبوت،
ِ
ادامه دادن راه انبیاء و رسالت آنهاستّ .
تعهد رسالت ،ساختن جامعهای
ِ
بندی بین حق و باطل از الزامات اصلی آن است.
توحیدی است که صف ِ

برای مخالف بودن ،مخالفت کردن الزم نیست ،موافقت و همراهی نکردن
کافی است .همراهی نکردن حق ،همان حمایت از باطل است.
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خالصهی جلد سوم از مجموعه ی اندیشه والیت (نبوت در قرآن)
کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن پس از «ایمان» و «توحید» به تبیین

ّ
«نبوت» به عنوان اصلی از دین _ بلکه باالتر از اصل -که دین بدون آن معنایی
ندارد ،می پردازد .محورهای اصلی این موضوع به شـرح ذیل میباشـد:

صحیـح برداشـت از قـرآن تاکیـد دارد و از َحمـل
 .1سـخنران بـر روشهـای
ِ
ُ
َ َ
راه رسـیدن بـه لطائـف و ظرایـف قـرآن ،انـس بـا
معانـی بـر قـرآن
برحـذر مـیداردِ .
ایـن کتـاب شـریف اسـت.
 .2از آنجـا کـه حـواس و غریـزه انسـان و در مرتبـهی باال تـر دانـش و عقـل او
هدایـت وی بـه سـمت کمـال را نمیکنـد ،لـذا بـه نیرویـی فراتـر نیاز اسـت
کفایـت
ِ
ِ
ّ
تـا انسـان را هدایـت نمایـد .ایـن ضـرورت ،همـان فسـلفهی نبوت اسـت.
ّ .3
نبوت یک بعثت اسـت ،یعنی برانگیختگی و حرکت بعد از سـکون .نبی

واجـد اسـتعداد و مایههایـی قـوی میباشـد کـه وی را آمـادهی
پیـش از بعثـت ِ
مسـئولیت سـنگین ّ
نبـوت میسـازد .امـا وی در مسـیر زندگـی سـیری
دریافـت
ِ
ِ
چـون معمـول جامعـه دارد .پـس از بعثـت دو ّ
تحـول رخ میدهـد .1 :تح ّـول در
درون و باطـن نبـی؛  .2رسـتاخیز و انقالبـی در اجتمـاع.
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 .4پیامبـر بـا انقلاب خـود موجـب دگرگونـی عمیـق و بنیـادی در اجتمـاع
پـی ایـن اسـت تـا نظـام اجتماعـی منحرف و نامـوزون (باطل)
میگـردد .وی در ِ
را بـه نظامـی صحیـح و متناسـب بـا فطـرت انسـانی (حـق) تبدیـل کنـد.

 .5هـدف اصلـی پیامبـران ،تزکیـه و تکامـل انسـان اسـت .امـا جهـت نیـل
بـه ایـن مهـم ،اقـدام بـه موعظـه و تربیـت فـردی نمیکننـد بلکـه سـعی دارنـد تـا
محیـط مناسـبی جهـت تربیـت انسـان فراهـم آوردند .لـذا به دنبـال ایجاد نظام
الهـی و جامعـهی توحیـدی میباشـند.
شـروع دعـوت انبیـاء از توحیـد اسـت .پیامبـران از ابتـدا اهـداف
 .6نقطـهی
ِ

خویـش را بـه صـورت صریـح مطـرح میکردنـد زیـرا دیـن میبایسـت بـر اسـاس
بصیـرت و آ گاهـی باشـد تـا مانـع انحرافهـای احتمالـی گـردد .ایـن خـود درسـی
پیـروان انبیـاء نیـز میبایسـت تبلیـغ دیـن را از توحیـد آغـاز نماینـد.
اسـت کـه
ِ

 .7در برابـر دعـوت انبیـاء ،معارضـان و دشـمنانی وجـود داشـتند کـه چـون

منافـع خـود را در خطـر میدیدنـد ،بـه دشـمنی بـا پیامبـر پرداختند .ایـن گروهها
عبارتنـد از :ملأ (سـودجویان اختلاف طبقاتـی) ،مترفیـن (ثـروت انـدوزان)،
ّ
احبـار و رهبـان (سـردمداران فکـری) و طاغـوت (حـکام مسـتبد).
 .8ا گرچـه انبیـاء بـا مشـکالت متعـدد در مسـیر دعـوت بـه حـق مواجـه
میشـدند و جـان خـود را نیـز در ایـن مسـیر هدیـه میکردنـد امـا مسـیر بش ّـریت
رو بـه تکامـل و تعالـی بـوده اسـت و ایـن نتیجـه مجاهـدت پیامبـران میباشـد.
در میـان سلسـلهی انبیـاء برخـی توانسـتند حـق را بـه حکومـت رسـانده و باطـل
را نابـود سـازند و برخـی دیگـر بـه چنیـن موفقیتـی نایـل نشـدند؛ دو شـرط نیـل
بـه ایـن توفیـق  .1ایمـان و اعتقـاد آ گاهانـه و ّ
متعهدانـه و  .2صبـر و مقاومـت در
مبـارزه میباشـد کـه بایـد در پیـروان ایشـان مشـهود باشـد.
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م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ن
� ب� ت
و� در�ر� ن�

 .9ایمـان بـه نبـوت بـدون ّ
تعهدایمانـی ،واقعـی نیسـت .پـس انسـان مؤمـن
بایـد خـود را ّ
ـئولیت
متعهـد بـه دنبالهگیـری از راه نبـی بدانـد و تلاش کنـد کـه مس
ِ
نظام اسلامی و جامعهی توحیدی
انبیاء را به مقصد برسـاند ،یعنی در راه ایجاد ِ
ـودنحق اسـت.
مجاهـدت کنـد .الزمـهی ایـن امـر تقابـل بـا باطـل و یـاری نم ِ
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